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زاهية ومفعمة باأللوان

HARAJUKU

 KAWAII MONSTER CAFEيف هاراجوكو ،مطعم يقدم ثقافة هاراجوكو كاوايي إىل العالم .عند امليش يف أروقته ،فإن
أول يشء ستالحظه هو  ،SWEETS GO ROUNDوهي أرجوحة عىل شكل كعكة( .الصورة :رشكة داياموند دايننغ
املحدودة)
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05

GRAFFITI

ROBOTS

فنون الشارع تنبض بالحياة

في أروقة الشارع

تكنولوجيا ترفيهية رائعة ومفعمة بالحيوية

زاخر بالحماس

TENNOZU

SHINJUKU

OTAFUKU

عروس الشعر األسطورية تجلب حسن الطالع

KUSAMA YAYOI

الصفحة  ،6يف األعىل :جزيرة تينوزو وهي منطقة تقع جوار
البحر وتحيط بها القنوات .يف شارع بوند ،الذي يُعرف بأنه
حي املستودعات القديم ،سيكون باستقبالك شارع فن البوب
العرصي برسوماته ولوحاته الجدارية للرتحيب بك.
(الصورة :إيشيهارا هيديكي)

فن البوب في الهواء الطلق

الصفحة  ،6اليمني :يف بارك هوتيل طوكيو ،الواقع يف
شيؤودومي ،يقوم الفنان املقيم يف املرشوع الخاص بالفندق
بتقديم غرفة إقامة مزينة بالكامل بريشة فنان.
(الصورة :بارك هوتيل طوكيو
)© Artist Room Otafuku Face / AKI KONDO
الصفحة  ،7يف األعىل :يقوم مطعم الروبوت ،الواقع يف منطقة
شينجوكو كابوكيتشو ،بتقديم أطباقه بطريقة مبتكرة
وبأسلوب ترفيه فني حديث من خالل توظيف عنرص التعاون
بشكل مثري لالهتمام.
بني الروبوتات واإلنسان
ٍ
(الصورة :مطعم الروبوت)

الفنان المقيم في الفندق

SHIODOME
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الصفحة  ،7يف األسفل :الحدث الفني إيتشيغو-تسوماري الذي
يقام كل ثالث سنوات الذي يُعد أكرب مهرجان فني ودويل يف
املنطقة واملقام يف مدينة توكاماتيش ،بلدة تسونان التابعة
ملحافظة نييغاتا .إن كوساما تسوماري املزهرة هي إحدى
بشكل دائم ،حيث أنها تمتلك
املنحوتات املتعددة املعروضة
ٍ
شخصية هي املفضلة بني جميع األعمال املقامة يف األماكن
املفتوحة التي قام بها هذا الفنان الذي يتمتع بشهرة كبرية
داخل اليابان وعىل الصعيد العاملي( .الصورة :اللجنة التنفيذية
املرشفة عىل الحدث الفني إيتشيغو-تسوماري املقام كل ثالث
سنوات  /الصورة بعدسة أوسامو ناكامورا)

فنون ميدانية

ECHIGO-TSUMARI
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كابوكي زوكان ("لفافة اللوحة الفنية كابوكي") المجلد ( 2من أصل  )2اليابان عهد إيدو ،القرن السابع عشر
سطع نجم فنانة الكابوكي أودوري التي تُدعى إيزومو نو أوكوني بشكل سريع بفضل العدد الكبير من المعجبين ،مثل
رقص سيدة البالط في المنتصف المرسومة على لفافة اللوحة الفنية.

كابوكيمونو

The Tokugawa Art Museum © The Tokugawa Art Museum Image Archives / DNPartcom

© Amuse Inc., Photo by Dana Distortion

فنانو البوب الياباني بنمط جديد

حتى الوقت الراهن ،نجد أن ثقافة الرتفيه اليابانية تحرتم التقاليد القديمة بشدة
وتزدهر يف ظل وجود محرتفني لديهم رؤيا عرصية تتحدى التقاليد وتقدم أدا ًء
بمنظور فريد من نوعه.
يف بداية عهد إيدو ( ،)1867-1603قامت فنانة تُدعى إيزومو نو أوكوني
زي رجايل بدال ً من الزي األنثوي املعتاد املخصص لياياكو أودوري
بارتداء ٍ
—بشكل كامل مع سيوف قصرية وطويلة— ألداء رقصة
(رقصة الفتيات)
ٍ
جديدة يف كيوتو .لقد كانت تُمثل بالفعل ما يُسمى “كابوكيمونو” .إن أدائها
املتميز الذي ظهر يف الزي املبهرج غري االعتيادي قد أصاب املواطنني يف كيوتو
بالدهشة والذهول والذي أدى بدوره إىل انطالق الفن املرسحي الشهري والذي
يُعرف اليوم باسم كابوكي.
اليابان هي دولة ال تُعنى فقط بالثقافة العامة للشعب يف عهد إيدو وما بعده،
بل تُرحب ً
أيضا بمجموعة جديدة من القيم .هذا النوع من الخلفية التاريخية هو
الرس الذي يكمن وراء الظهور املستمر ألنواع جديدة من األعمال الفنية الخاصة
بثقافة البوب اليابانية ضمن دائرة الشهرة العاملية.
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BABYMETAL

اقرتنت موسيقى الهيفي ميتال القوية برتدداتها الصاخبة باسم سو-ميتال بصوتها الذي يتميز بنربة واضحة جنبًا إىل
جنب مع يوي ميتال وموا ميتال ،لتشكل يف النهاية فرقة  ،BABYMETALالثالثي املعروف بأداء الرقص املنفعل الجميل
والعادات الغريبة .إن اندماج الفرقة املبتكر مع فن البوب الياباني وموسيقى الهيفي ميتال سيواصل جذبه ملعجبي
البوب والهيفي ميتال من اليابان ومن مختلف أرجاء العالم .يف عروضهم املبارشة ال توجد أية استثناءات تخص النمط
األسايس والفلسفة املتبعة يف  ،BABYMETALوحيث أن روح كيتسوني ساما ،والتي تُجسد إله الثعلب وهو إله فن
امليتال ،نجد أنها قد تغلغلت داخل املؤديني وألهمتهم برفع إشارة الثعلب الخاصة بهم مستخدمني أصابعهم.

“كابوكيمونو” في سطور
تشير هذه الكلمة إلى التوجه السائد في الفترة
ما بين نهاية عهد الحروب األهلية إلى أوائل عهد
إيدو (أواخر  1590إلى  ،)1640والتي حظيت بشعبية
كبيرة في المدن الكبرى التابعة إليدو (االسم القديم
لمدينة طوكيو) وكيوتو .هؤالء المؤدون كانوا في
األصل فنانين غرباء يرتدون مالبس فريدة يعتمدون
في عروضهم على السخرية من التقاليد .يحمل
نهجهم تحوال ً غريبًا تجاه التقاليد والقيم ،إذ
يُعد توجها ً جديدًا لقي استحسانًا لدى
عامة الناس.

© Taku Fujii

نبذة عن فرقة BABYMETAL
تشكلت هذه الفرقة كفرقة ثالثية في عام  ،2010وهي تضم سو-ميتال (في الوسط) ويوي
ميتال (على اليسار) وموا ميتال (على اليمين) حيث يقدمون نم ً
طا فريدًا من نوعه من خالل
غناء الفتيات الساحر ممزوجً ا بصوت الهيفي ميتال الذي يرافقه حركات راقصة—وهو األول
ميتال—بشكل يفتن الجميع ويجذب أنظار كل من يشاهدهم على المسرح
في عالم الهيفي
ٍ
نحو ال يقبل الشك .شهد عام  2014نجاحً ا كبي ًرا أللبومهم األول “ ”BABYMETALوتصدر
على ٍ
لوحات اإلعالنات في الشوارع .في أبريل من عام  ،2016قاموا بإصدار ألبومهم الثاني،
“ ،”METAL RESISTANCEالذي تصدر قائمة اإلعالنات التي تضمنت على  40إعالنًا ،كان األول
من نوعه منذ  53سنة يناله فنانون يابانيون .في الشهر نفسه ،قامت فرقة BABYMETAL
بإحياء حفل موسيقي منفرد في المملكة المتحدة في ويمبلي أرينا الشهير ،والتي تُعد المرة
األولى التي يشارك فيها موسيقيون يابانيون .في سبتمبر من ذلك العام ،قاموا بإحياء حفل
موسيقي منفرد ليومين في طوكيو دوم واجتذب  110000من الحضور.
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© Avex Music Creative Inc.
© MEME TOKYO / TOY'S FACTORY

DEMPAGUMI.
inc

عضو من أعضاء فريق  DEMPAGUMI.incالستة وصل إىل مكانة عالية يف
إستثنائي وكأنه صندوق ألعاب مقلوب ،كل
ٍ
األوتاكو—وهو الشخص املعجب بشدة باملانغا أو األنيمي أو ألعاب الفيديو أو التنكر بأزياء شخصياتهم املفضلة—
حامالً يف جعبته الكثري من أنواع الفنون وتفصح عن نظرتها للعالم عرب شبكات التواصل االجتماعية .حيث يتآلفون مع
معجبيهم ويرتقون بهم بشكل رائع أثناء العروض الحية بمواقفهم التي تعرب عن االختالف وتناغم شخصياتهم الفريدة
مع بعضها إىل جانب القصائد الغنائية املبتدعة والرقص املبتكر .لقد بقي النمط املوسيقي الخاص بهم هو نفسه منذ
بشكل كامل جنبًا إىل جنب مع قصائد
إصدار ألبومهم األول ،فهو يضم أغنيات “ ”Dempaاملفعمة باآلليات التقنية
ٍ
غنائية تعج بالكلمات .إن ً
بعضا من معظم أنماط أدائهم املتميز يتضمن موسيقى فوضوية التي تتحول بصورة حادة إىل
إيقاع رسيع وهتاف فيما بينهم واحدًا تلو اآلخر.

WagakkiBand

تبث فرقة  WagakkiBandالحيوية يف األصوات اليابانية التقليدية وذلك من خالل دمجهم مع موسيقى الروك الغربية.
إن عزف موسيقى الروك عىل آالت مثل وادايكو (“الطبول اليابانية”) وكوتو (آلة القانون الطويلة املكونة من  13وتر)
وشاكوهاتيش (مزمار الخيزران) وتسوغارو جاميسني (آلة ثالثية األوتار ملنطقة تسوغارو) يُنتج لحنًا حيويًا يعيد إىل
الذاكرة جمال املهرجانات اليابانية كما أنه يُنعش الصوت من جديد حتى يصل إىل مسامع الشباب الياباني .ازدادت
أغان باالستعانة بربامج غنائية* ودمج الصوت مع اآلالت اليابانية .أدى ذلك إىل ارتفاع
شعبيتهم عندما قاموا بتأليف ٍ
الطلب عىل ألبوماتهم .إن جز ًء من الجاذبية التي تحظى بها تأتي من املالبس ذات األلوان الزاهية التي تظهر جليًا يف
ألعاب الفيديو بتقنية  3Dوالحضور الديناميكي عىل املرسح .قامت الفرقة بجوالت خارجية عديدة ،ويف مارس عام
 2016قاموا بإحياء أول حفل منفرد يف نيويورك ،ثم قاموا بجولة رئيسية يف أمريكا الشمالية يف يوليو .تواصل الفرقة
لفت انتباه العالم ككل بأصالتها املثرية لإلعجاب.
* أغاني تم تأليفها باستخدام جهاز املزج الصوتي الذي عمل عىل تطويره أحد صانعي اآلالت املوسيقية اليابانيني.

نبذة عن فرقة DEMPAGUMI.inc

نبذة عن فرقة WagakkiBand

تضم المجموعة ستة أشخاص مكونة من أعضاء هم فوروكاوا ميرين وآيزاوا ريسا و يوميمي نيمو
وناروسي إييمي وموغامي موغا وفوجيساكي أياني .تتعاون المجموعة مع العديد من المبدعين،
بما فيهم مجموعة طوكيو والمصمم ميكيؤو ساكابي .تلقى المجموعة الكثير من االهتمام ليس في
اليابان فحسب ،بل على الصعيد الخارجي ً
أيضا ،فهي على سبيل المثال تشارك في فعاليات الموضة
في تايبيه وجاكرتا .في عام  ،2013ظهرت فرقة  DEMPAGUMI.incفي معرض اليابان المُقام في
فرنسا لتمثل اليابان وفي الفترة ما بين أبريل  2014إلى مارس  ،2015تم تعيينهم كسفراء للعالقات
العامة للمدينة الثقافية لشرق آسيا عام  ،2014في يوكوهاما .في عام  ،2015قاموا بجولة حول
العالم ،وفي ديسمبر من عام  2016قاموا بإصدار أول وأفضل ألبوم لهم “WWDBEST–Dempa
” ،Ryoko!–وفي يناير من عام  2017قاموا بجولة ميدانية في اليابان وإحياء حفلة في قاعة
ماكوهاري والقاعة العالمية في كوبي ونيبون بودوكان.
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تعمل فرقة الروك الترفيهية على دمج شي-غين (ترديد القصائد التقليدية) واآلالت اليابانية وفن
الروك الغربي .إن تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بهم يمتاز بواجهات غنائية تجذب االنتباه
بشكل مباشر ،األمر الذي أدى إلى ظهورهم أول مرة في أبريل عام  2014بألبومهم “Vocalo
ٍ
” .Zanmaiحصد األلبوم “ ”Senbon Zakuraعلى  52مليون مشاهدة على موقع يوتيوب
وتعليقات ال تُعد وال تحصى من جميع أنحاء العالم .تضم الفرقة الكبيرة أعضا ًء هم سوزوهانا
يوكو (الغناء) وإيبوكورو كيوشي (كوتو) وكاميناغا دايسوكي (شاكوهاتشي) ونيناغاوا بيني
(تسوغارو جاميسين) وكورونا (وادايكو) وماتشييا (جيتار) وآسا (جهير) وواسابي (طبول).
تم إصدار ألبومهم الثاني “ ”Yasou emakiفي عام  ،2015وقد حصد المركز األول في قائمة
أوريكون ونالت الفرقة جائزة التخطيط في حفل توزيع جوائز الموسيقى في اليابان .لقد تم
إصدار ألبومهم الثالث “ ”Shikisaiالذي طال انتظاره في مارس من عام .2017
© MEME TOKYO / TOY'S FACTORY

الصورة بعدسة كيكو تاناي (تامارويا)

11

بطولة العالم للكوسبالي 2016

تقرير

النص بقلم :تسوتشيدا تاكايش

الصور :سوزوكي تاكويا ورشكة ©2016 WCS Inc.

كوسبالي :بمثابة لغة عالمية
الالعبون الدوليون يجتمعون يف ناغويا
لم أشعر أبدًا بوجود عائق لغوي .إن إيجاد رابط
للتواصل بين الناس من جميع أنحاء العالم حول
شخصيتك المفضلة يُعد فكرة رائعة!

“

إن متعة املانغا واألنيمي واأللعاب ال تقترص فقط عىل القراءة أو املشاهدة أو
اللعب .فهي ً
أيضا تصنع املتعة يف “الكوسبالي” ،حيث تجد املعجبني متعطشني
للتنكر بأزياء شخصياتهم املفضلة ومحاكاتها .لقد بدأت قمة الكوسبالي العاملية
يف ناغويا ( )WCSيف عام  2003كمعرض عمالق يخص “فناني أداء الكوسبالي”
من جميع أنحاء العالم.
©2016 WCS

“تدور فكرتها حول املدى الذي تصل إليه من املتعة والتشويق عىل
خشبة املرسح ،فضالً عن املرح الذي تعيشه أثناء مالحقة الفروق
الدقيقة للشخصية األصلية والجماليات التي تميزها!”
لقد كانت قمة الكوسبالي العاملية ( 2016 )WCSالتي استقطبت أكثر من
 320000شخص ،احتفاال رائعً ا حيث تم استئجار مدينة ألعاب كاملة إلعداد
جلسة تصوير بوجود السجادة الحمراء وحضور املحافظ ورئيس البلدية،
©2016 WCS
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“”Trinity Blood

“”The Angel of Elhamburg
()Elhanburg no Tenshi

©2016 WCS

”

إننا نشعر بسعادة غامرة! إن السبب الذي
يكمن وراء تحقيق الفوز كان على األرجح
مقطع الخدعة السحرية ،والذي تطلب منا
القيام بالعديد من محاوالت التجربة والخطأ.

"كوسبالي" :هو مزيج من “( ”costumeالزي) و“( ”playاللعب)

”

األول

إندونيسيا

الثاني

الدنمارك

“

”

الثالث

©2016 WCS

”

فرنسا

“!Love Live
”School Idol Festival

©2016 WCS

”

جميع اإلكسسوارات والتفاصيل تشبه تمامً ا
نظيرتها األصلية .لقد قمنا بحياكة كل خرزة
على حدة.

“

نحن نحب هذا األنيمي ألن الصداقة التي
تنشأ بين شخصيتين رئيسيتين هي أم ٌر رائع
للغاية!

“

لقد تأثرت كثي ًرا بالجودة العالية التي تجاوزت
حدود فن أداء الكوسبالي االعتيادي

فضالً عن االستعراض املمتع بحركات عفوية قام بها فنانو أداء الكوسبالي
ألول مرة .ومرة أخرى يف هذا العام ،أبدى سكان ناغويا كرم ضيافتهم للحشود
الدولية من فناني أداء الكوسبالي.
كالعادة ،لم تبلغ أية بطولة ذروتها كبطولة العالم للكوسبالي :إنها
ً
احتفال
معركة املعارك بني املرشحني من الدول واملناطق املشاركة .إذ ال يعد هذا
اعتياديًا لألزياء—فينبغي عىل املشاركني تشكيل مجموعات زوجية لتقليد
شخصيات من املانغا أو األنيمي اليابانية أو األلعاب أو أفالم الخيال العلمي
 SFXملدة دقيقتني ونصف .يف عام  ،2016شاركت  30دولة ومنطقة .لقد تم
إضافة عنرص جديد إىل الفعالية يتمثل يف وضع شاشة كبرية عىل خشبة املرسح،
األمر الذي أدى بدوره إىل إضافة ملسة رائعة عىل عروض املؤديني.
تعتمد البطولة يف تقييمها عىل األزياء وجودة األداء .وهذا يعني أن الجوانب
التقنية والفنية لألزياء تؤخذ بعني االعتبار باإلضافة إىل مدى دقة محاكاة
الشخصيات األصلية عىل خشبة املرسح.

“

لقد حاز فنانو أداء الكوسبالي اإلندونيسيون عىل بطولة العالم الكربى لعام
 2016عن دورهم يف تقديم الرواية القصرية “ .”Trinity Bloodأبدى الحُ كام
والجمهور شدة إعجابهم باألزياء التي كانوا يرتدونها باإلضافة إىل الخدع
السحرية املسلية التي قاموا بها يف مشهد املرأة التي بدت وكأنها انشطرت إىل
نصفني ومشهد الرجل الذي طار يف نهاية عرضهم األدائي.
لقد رصح أحد أبطال املسابقة قائال “يمثل جميع فنانو أداء الكوسبالي
دولهم ومناطقهم املعنية بكل ود”“ ،لقد كنا كعائلة واحدة كبرية طوال فرتة
البطولة” .لقد نال فنانو أداء الكوسبالي مكانة دولية تشبه إىل حد ما الحصول
عىل لغة عاملية .إن ما يضفي عىل هذا األمر روعة هو طابع العاملية نتيجة قيام
املشاركني بتبادل أفكارهم من خالل شخصياتهم دون فهم لغة الطرف اآلخر.
إذ يبدو وكأن الجميع متفقون عىل أن إحراز النقاط يكمن يف تكوين صداقات مع
أشخاص من جميع أنحاء العالم من خالل فن الكوسبالي.
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Orphe .1

أحذية ذكية يربز باطنها الضوء

مسار الضوء الذي تم رسمه من قبل أحد الفنانني الذين يرتدون حذاء  .Orpheتتغري األلوان والحركات مع املوسيقى ،األمر الذي يثري الحماس يف املشهد مستحدثًا تعبريات جديدة.

الحذاء الذكي Orphe
فنان يرتدي حذاء ريايض يصدر باطنه ً
بريقا للرسم بالضوء.

أخبار حول تقنيات ثقافة البوب
PlayStation®VR

عند ارتدائك لشاشة عرض مثبتة بالرأس ،فإنك ستلج إىل
عالم الواقع االفرتايض ( )VRثالثي األبعاد.

ال يعد حذا ًء رياضيًا مضيئًا دارجً ا بالنسبة لك ،فإن الحذاء الذكي  Orpheيرتبط مع
تطبيقات الهواتف الذكية.
يقدم باطنه الذي يحتوي عىل حوايل  100ضوء  LEDملون بالكامل مجموعة ثرية
من املؤثرات الضوئية .من خالل الحصول عىل بيانات حركة فورية بفضل املستشعرات
املتعددة للحركة املثبتة والتي تتصل بالبيانات عرب الهاتف الذكي ،حيث يمكن ضبط
العديد من ألوان الضوء وأنماطه باإلضافة إىل األصوات الصادرة عن مكربات الصوت
الخارجية بصورة تتوافق مع الحركة.
خالل حفلة لفرقة  AKB48اليابانية الشهرية واملحبوبة ،رقص أعضاؤها أثناء
ارتدائهم ألحذية  .Orpheوباإلضافة إىل ذلك ،استخدمت الفرقة Suiyobi no
( Campanellaكامبانيال األربعاء) ذائعة الصيت إىل جانب الراقص الشهري عىل مستوى
العالم كينت موري أحذية  Orpheخالل عروضهم وحفالت الرقص الخاصة بهم.
تتوسع املشاريع التعاونية الخاصة بأحذية  ،Orpheمثل وضعه يف متحف القرن الحادي
والعرشين للفن املعارص يف كانازاوا.
عرضت أحذية  Orpheللبيع منذ
سبتمرب من العام  .2016حيث غدت رؤية
مطور أحذية  Orpheكيكوكاوا يويا
“تعبري فني من الحياة اليومية” حقيقة
ملموسة.

Rez Infinite .2
WEARABLE ONE OK ROCK

صورة تبني اإلحساس النابع عن اهتزاز املوسيقى عند
ارتداء معطف مثبت عليه مكربات للصوت.

©2016 Sony Interactive Entertainment Inc.
All rights reserved.

انتشار للجيل القادم من الرتفيه
بفضل التقنيات الرائدة
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بدء من حملها وصوال ً إىل إمكانية ارتدائها،
تقوم هذه األجهزة بدمج وتوسعة نطاق الرقص واملوسيقى باإلضافة إىل ممارسة ألعاب الفيديو.
إنها ال تجعل ثقافة البوب أكثر متعة فحسب
بل ً
أيضا تنشئ عا ًملا جديدًا يتميز بالريادة.

 ،Area Xمرسح جديد قدمه  .Rez Infiniteحيث يخترب من خاللها الالعبون الفضاء ثالثي األبعاد الجميل بشكل
استثنائي واإلحساس العائم الذي ال يمنحه سوى الواقع االفرتايض.

كلمة مطور التقنية

كيكوكاوا يويا

الرئيس ،رشكة no new folk studio

قد تبدو أحذية  Orpheمثل األحذية الرياضية العادية،
ولكنها يف الحقيقة عبارة عن جهاز كمبيوتر يمكن ارتداؤه
مزود بخصائص مثل اإلضاءة واآلالت املوسيقية إىل جانب
وحدة تحكم .ولجعل أدوات تطوير الربامج الجديدة متوفرة
ومتاحة للعامة ،فإن لدي اعتقاد راسخ بأنه سيتم والدة
أشكال جديدة للتعبري وستنترش للعديد من الناس بينما يتم
ربطها مع عنارص املوضة.

ابتكار عالم جديد من املشاهد واألصوات
يف ديسمرب من عام  ،2016تم ابتكار لعبة  Rez Infiniteمن
قبل مصمم ألعاب الفيديو ميزوغوتيش تيتسويا ،الذي حاز
عىل جائزة أفضل لعبة واقع افرتايض يف أكرب حفل توزيع
جوائز صناعة ألعاب الفيديو يف العالم ،حفل جوائز ألعاب
الفيديو لعام  .2016لقد كانت جائزة أفضل لعبة واقع
افرتايض هي فئة جديدة من الجوائز تم تأسيسها يف عام
 *VR .2016تعني “الواقع االفرتايض” .من خالل ألعاب
الواقع االفرتايض ،دخل الالعبون العالم االفرتايض وقاموا
بتجربته وذلك بارتداء شاشة عرض مثبتة عىل الرأس (انظر
الصورة ،صفحة  ،14أسفل اليسار) Rez Infinite .هي لعبة
إطالق إيقاعية تتوافق مع نظام الواقع االفرتايض الخاص يف
 PlayStation®VRوالتي جاءت بالتزامن مع وحدة اللعبة املنزلية
املنفصلة األكثر شعبية حول العالم وهي .PlayStation®4
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يقوم الالعبون فيها بالقضاء عىل الفريوسات التي تمثل األعداء
املنافسني داخل اللعبة ،حيث يتم تشغيل املؤثرات الصوتية
لتتحول إىل موسيقى .تحدث املؤثرات البرصية ً
أيضا بشكل
يتجاوب مع املوسيقى كما أنها تقوم بتغيري مجريات القصة
بشكل متجدد .إن هذا التآزر الذي يجمع بني املوسيقى واملؤثرات
ٍ
البرصية يمنح الالعبني نوعً ا جديدًا من تجارب الشعور وذلك من
خالل املشاهد واألصوات.

Rez Infinite .2
كلمة مطور التقنية
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KASICO

ميزوغوتيش تيتسويا

مصمم ومبتكر ألعاب فيديو

لقد قام اإلنسان باستخدام العديد من الطرق لنقل
الصور :من خالل الكالم والرسم واإليماء .إال أن هذه
الطرق ال تنقل سوى جزء فقط من الصورة ككل .إن
الواقع االفرتايض هو الوسيلة األوىل التي جمعت بني
طرق متعددة من عملية التواصل—الرؤية واالستماع
واللمس—وذلك لتشكيل صورة استثنائية .يمكن
القول بأن تقنية الواقع االفرتايض قطعت شو ً
طا كبريًا
نحو األمام.
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ابتدا ًء من أوكييو-إي إىل السويش وصوال ً إىل الواقع االفرتايض—إنه فن البوب الياباني الراسخ

*الواقع االفرتايض ( )VRهو الجيل التايل من التقنيات التي تم تطويرها للمرة األوىل يف النصف
بشكل عام إىل التقنية التي تقوم عىل وقائع
الثاني من ستينات القرن املايض .يشري االسم
ٍ
تناوبية :حيث يقوم الكمبيوتر برسم مساحة بتقنية  3Dواستخدام أصوات مجسمة إلعادة
إنتاج الصوت القادم من جميع الجهات داخل محيط بزاوية  360درجة .تُعد شاشة العرض
املحمولة املثبتة عىل الرأس عنرصً ا أساسيًا لتتمكن من تجربة عالم الواقع االفرتايض ،كما أن
التقدم الحاصل يف هذه التقنية يزيد من استخدامها عىل نطاق أوسع.

WEARABLE ONE OK ROCK .3
موسيقى يمكنك ارتداؤها

إن التقنية التي تم توظيفها يف سرتتني تحمالن ما مجموعه  20سماعة صوتية
إعالن عن أغنية جديدة لفرقة
حفل خاص ،بمثابة
جعلت من ظهورها األول يف ٍ
ٍ
 ONE OK ROCKاملوسيقية ،وهي فرقة روك يابانية تجول حول العالم .قم
بارتداء سرتة  WEARABLE ONE OK ROCKوستعمل السماعات معً ا بتشغيل
املوسيقى يف كامل الجسم .إنها تجربة موسيقية جديدة ومختلفة كليًا عن سماع
املوسيقى من خالل أذنيك فقط.
يف الوقت الحارض ال يوجد سوى
سرتتني فقط ،بتصميم صوتي
لكليهما قام به الفنان اإلعالمي
“الساحر العرصي” أوتشياي يويتيش .الذي لم يُركز اهتمامه عىل تحسني جودة الصوت عن
طريق املوالفة الدقيقة للرتددات والضغط الصوتي فحسب ،بل ً
أيضا عىل الكيفية التي تشعر
بها عند ارتداء السرتات ،كما أنه جعل من السماعات خفيفة الوزن قدر اإلمكان.

الفنان ( )KASICOكاسيكو هو واجهة ثقافة
البوب اليابانية ومحورها الرئييس .الصورة
الظاهرة عىل غالف هذا اإلصدار هو عمل فني
سابق لم يتم نرشه.
“للتعبري البرصي عن مشاهد البوب التي
تتغري بنمط رسيع هنا يف اليابان ،قمت
باستلهام األلوان والزخارف التي أشعر بها يف
الوقت الحارض وإقحامها يف عالم الجمال
التقليدي الذي يُرمز له بأوكييو-إي .إن هذا
االندماج هو بالنسبة يل يُعد جوهر “نيبون”
(اليابان)”.
ً
يتابع كاسيكو قائال بأن ثقافة البوب اليابانية هي ،من الناحيتني
اإليجابية والسلبية“ ،يش ٌء فوضوي للغاية” .كما أنه يعترب هذا جانبًا
فريدًا من نوعه يف اليابان وهو ما يميز ثقافة البوب الخاصة بها عن
اآلخرين.
“تنترش اإلشاعات يف كل مكان ،مما يجعل من املستحيل علينا
نحن اليابانيون تتبعها جميعً ا بكل دقة .بعبارة أخرى ،إن ما نقوم
به هو أحد مظاهر ثقافة البوب الضخمة التي تشكلت من العديد من
ٌ
بعض منها من خارج اليابان والبعض
العنارص املختلفة—جاء
اآلخر من داخلها ،أتت جميعها بشكل مكتمل ومذهل للغاية .إن هذا
بالفعل ما يجعل املشهد بهذه الروعة”.
لم تتعرض ثقافة البوب اليابانية للتشويه أبدًا ،فهناك عدد قليل
من اإلشاعات التي تظهر باستمرار عىل الساحة .ويف حني أن هذا قد
ينعكس عىل عنرصي التوحد والتوافق اللذان يميزان العقلية

اليابانية ،كذلك توجد بعض التحركات التي
تسري عكس التيار العام ،والتي تتبع نهجً ا أكثر
خصوصية .هل أنت خجول أم ال؟ هذه
االزدواجية هي الوجه اآلخر لحقيقة ثقافة
البوب اليابانية التي تناولها الفنان كاسيكو.
“اليشء املهم هو أن تصبح فنان بوب.
و“البوب” يعني أن تبقى قويًا .من خالل
تبسيط التصاميم ،يمكننا تشكيل النمط
الخاص بنا إليجاد مفهو ٍم أكثر رصامة .يف
اليابان ،تتواىل االتجاهات الجديدة الواحدة تلو
األخرى ،إال أن أغلبها يندثر برسعة .الناجون
هم املجتهدون واألقوياء .لهذا السبب نجد أن التجاوب مع ثقافة
بشكل جيد”.
البوب اليابانية حول العالم يتم
ٍ

الرسم األصيل " التجدد"

( ONE OK ROCKمن اليسار إىل اليمني)
ريوتا (جهري) وتورو (جيتار) وتاكا (الغناء) وتومويا (طبول)

كلمة مطور التقنية

K A S I C O

أوتشياي يويتيش
أستاذ مساعد يف جامعة تسوكوبا

يف اآلونة األخرية ،أصبح الواقع االفرتايض وتقنية اللمس أو اللمسيات والكيفية التي نشعر بها من خالل حواسنا
قضايا هامة إلجراء البحوث .لقد مر أكثر من قرن عىل اخرتاع أديسون ألول جهاز لتشغيل املوسيقى .إن عملية
التطور هي عملية رائعة بحد ذاتها .واآلن ،وألول مرة ،اجتمعت حاستي البرص واللمس معً ا لنتمكن من ارتداء
بشكل مخترص،
املوسيقى كما لو أنها موضة برصية—إىل جانب تجربة الكيفية التي نشعر بها من خالل أجسادنا.
ٍ
إن إبتكار سماعات بصوت رائع وذات وزن خفيف بما يكفي الرتدائها ،كفي ٌل بجعلها تحديًا دائمً ا أمام أي مهندس،
ٌ
متشوق للغاية للعمل ضمن هذا املرشوع.
لذا ،فأنا
الصورة :شينتو تاكييش
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املدير الفني  /فنان الرسم الجرافيكي .قام بتوسيع نشاطاته يف عام  2013بعد العمل
لصالح رشكة تصميم .من خالل الرتكيز عىل املوسيقى واإلعالنات والتوجهات
اإلبداعية الخاصة بالثقافة األنثوية ،ملع نجمه يف فن التعبري املبارش الذي يتضمن عىل
الرسومات واألفالم والرسوم املتحركة وتصاميم األقمشة .باإلضافة إىل ذلك عمل عىل
تشغيل نوع جديد من مواقع األزياء املنظورة وتصاميم جرافيكية انثوية ،تتضمن عىل
صور شخصية ورسوم متحركة بصيغة .GIF
( http://kasico.jp/باللغة اليابانية)

فيلم افتتاحي يف برنامج تلفزيوني

مشهد رئييس خاص يف هاراجوكو

KAWAii!! WEEK 2015
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نبذة مخترصة :فيلم !Wake Up, Girls
! Wake Up, Girlsهي مجموعة من أصوات املمثلني املستمدة من مسلسل
األنيمي املحبوب ! .Wake Up, Girlsيصور هذا األنيمي حياة سبعة فتيات
يعشن يف سينداي ويعملن بجد معً ا يف تجسيد ملعنى ! Wake Up, Girlsوذلك
من أجل أن تصبح أكرب مجموعة محبوبة .طاقم العمل واملكون من سبعة
ممثلني يؤدون بأصواتهم شخصيات األنيمي (يوشيؤوكا مايو وإينو آيري
وتاناكا مينامي وأوياما يوشينو وياماشتا نانامي وأوكونو كايا وتاكاغي
ميو) يف العالم الحقيقي كمجموعة أصوات حقيقية تعتمد أسماء خيالية يف
فيلم !.Wake Up, Girls

ص  ،18عىل اليمني :املشهد الرئييس لفيلم األنيمي ! Wake Up, Girlsقصة جديدة من املقرر بثها
يف عام .2017
ص  ،18يف أعىل اليسار :صاحب متجر الحلويات الياباني العريق كوماغاي-يا بتاريخ يفوق
 300عام مع العديد من الجوائز .يقوم املتجر ببيع املواد بالتعاون مع !Wake Up, Girls
(الصورة :كاكيزاكي شوندو)
ص  ،18يف أسفل اليسار :رصيف املشاة التابع ملحطة سينداي .محطة سينداي هي بوابة الدخول
إىل مدينة سينداي ،وهي أكرب مدينة يف منطقة توهوكو( .الصورة :آفلو)
ص  ،19يف األعىل :مجموعة أصوات املمثلني من فيلم األنيمي !.Wake Up, Girls
ص  ،19يف األسفل :يعد املوقع الخيايل الذي أقامت به مجموعة ! Wake Up, Girlsاالحتفال
االعتيادي قاعة شهرية للموسيقى الحية يف سينداي.
©Green Leaves / Wake Up, Girls! 2 Production Committee
©Green Leaves / Wake Up, Girls! 3 Production Committee

بني الواقع والخيال

مزار األنيمي يستحوذ عىل مكانة خاصة يف القلوب
النص بقلم كاكيزاكي شوندو

إن معجبي األنيمي املحبوب ! Wake Up, Girlsيرون يف بلدة سينداي،
وهي املدينة الحالية يف توهوكو ،املنطقة الشمالية يف اليابان ،وكأنها
يش ٌء من الخيال .هذا العمل غري املألوف ،القائم عىل دمج األنيمي
والواقع ،يعمل عىل إقحام املدينة قدر املستطاع ضمن مجريات القصة.
أصبح متجر الحلويات الياباني كوماغاي-يا بتاريخه العريق ،الواقع
يف شارع كيماتيش-دوري ،منزل عائلة هاياشيدا آيري ،وهي الشخصية
الرئيسية .يبدو أن التصميم الداخيل/الخارجي للمتجر الخيايل واألب
آيري ،صاحب املتجر ،يشبهان النسخة الحقيقية تمامً ا .يف الواقع،
غالبًا ما يضحك صاحب متجر كوماغاي-يا عندما يسأله املعجبون
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القادمون لزيارة املتجر إذا كانت آيري يف املنزل أم ال.
إن أحد أكثر األشياء متعة أثناء التواجد يف مزار كهذا هو عبور
الخط الفاصل بني الحقيقة والخيال .السفر إىل املدن والجبال والغابات
حيث تمت كتابة قصص األنيمي واملانغا الخيالية ،يجعل املعجبني
يشعرون بمتعة وجودهم يف املشاهد الحقيقية واملناظر الطبيعية يف
حني يعمل عىل ربطهم داخليًا مع العالم الخيايل للعمل املفضل لهم.
خذ عىل سبيل املثال رصيف املشاة يف سينداي :وهو املمىش املعلق
الذي يربط بني مرافق التسوق ومحطات السكك الحديدية .إن بالط
األرضيات املرصوف بعناية واملحاط بدرابزين مقوس بلطف

يستحرضان أحاسيس التمدن واملستقبلية عند اكتمالها ألول مرة؛ بعد
عدة سنوات ،وعىل الرغم من ذلك ،أصبح هذا املمىش جز ًء ال يتجزأ من
بشكل لن يالحظه أحد .لكن أعمال األنيمي التي تم
حياة الناس العادية
ٍ
إعدادها يف املدن والبلدات الحقيقية ستلقي ظالل خفيفة عىل املشاهد
اليومية التي يمر بها السكان .وبمجرد النظر إىل الرصيف ،سرتى يف
مخيلتك الفتاة الجميلة— املشهد الذي تم استحضاره بعناية بواسطة
مصمم األنيمي— وكأنها أمام ناظريك .واآلن ،عندما تضع يدك عىل
الدرابزين حيث كانت تضع يداها ،ستشعر بلمسة دافئة .سيتم اعتبار
املشهد وكأنه مألوف للغاية من منظور جديد لقصة جديدة تقدم
معنى جديدًا.
ً
لقد منح فيلم ! Wake Up, Girlsحياة جديدة لسينداي :يقوم
املعجبون بالبحث عن شخصياتهم املفضلة واملحبوبة يف شارع
كيماتيش-دوري ويف منازل الحي ويف شارع جوزينجي-دوري.
سينداي التي يرونها باتت مرئية لديهم من خالل مخيالتهم .سيتم
نقل املشاهد االعتيادية إىل املخيلة .ستواصل خلفيات األنيمي ونمط
إعدادها يف أنحاء اليابان إرشادنا إىل أن الحدود—يف حال وجودها—
بني الحقيقة والخيال أمر يسهل تخطيه.

كاكيزاكي شوندو

املنتج املسؤول عن القيام بالجوالت يف املواقع التي استخدمت كخلفيات لألنيمي.
قام رئيس رشكة سيئيتيش كايغي املحدودة بنرش مجلة سيئيتيش كايغي بغالفها
الذي يتضمن عىل املزارات وعىل محتوى سياحي .كما يقوم كاكيزاكي بتنظيم
الفعاليات املحلية بما يف ذلك أنيتاماساي (مهرجان األنيمي/املانغا يف سايتاما) إىل
جانب تطوير املنتجات املحلية الفريدة من نوعها .ويتضمن املنشور الرئييس عىل
)2005( Seichi Junrei Anime Manga 12-kasho Meguri
(املزار :جولة حول  12موقع أنيمي/مانغا).

19

محافظة
ميياغي
“!”Wake Up, Girls
سينداي
هي رسوم متحركة محبوبة أخذت على عاتقها تحقيق
التحدي الطموح لدمج الحقيقة مع عالم األنيمي .تقدم خطوة
نحو مدينة سينداي وستدخل حتمً ا عالم !Wake Up, Girls
(الصورة)PIXTA :

© H.A.,S/E

هوكايدو

©ANOHANA PROJECT

“”Gin no Saji Silver Spoon
أوبيهريو
هو فيلم أنيمي يصور حياة صبي وهو طالب في المدرسة الثانوية الزراعية .وأحد
مواقع تصوير الفيلم هو في منطقة توكاتشي في هوكايدو ،وهو المكان الوحيد في
اليابان الذي يمكنك فيه مشاهدة سباق بانئي للخيول ،حيث تقوم الخيول بجر
الزالجات الثقيلة وكأنها تتنافس على القوة والسرعة.

محافظة
شيغا

© Biwako Visitors Bureau

©S/K,V,N

“”Chihayafuru
أوتسو
هي قصة تدور أحداثها حول طالبة في المدرسة الثانوية تخوض منافسة كاروتا (لعبة الورق التي تعتمد
على أبيات الشعر) وحب الشباب .ضريح أومي جينغو ،هو مكان خيالي تحصل فيه المنافسة ،وقد أصبح
اآلن مزا ًرا للمعجبين.

خريطتك إىل اليابان

خريطة موقع املانغا واألنيمي

محافظة
سايتاما

مدن أو بلدات حقيقية .لذا ،سيكون من الطبيعي أن
غالبًا ما تعتمد األنيمي واملانغا يف حكايتها عىل ٍ
ترغب يف زيارة املوقع التي جرت فيه أحداث القصة التي أحببتها ،لهذا السبب ،توجد خريطة قد تمكنك
من زيارة أماكن املانغا واألنيمي املفضلة لديك.

“”Anohana: The Flower We Saw That Day
تشيتشيبو
هي فرقة األنيمي صغيرة يقع مقرها في مدينة تشيتشيبو .يتوافد المعجبون عليها للتعبير عن مدى إعجابهم
بمعالم الشارع وطبيعته باإلضافة إلى جسر تشيتشيبو القديم؛ األمر الذي أدى إلى جعل هذا المكان بمثابة
مزار لألنيمي.

محافظة
إيشيكاوا

محافظة
ساغا

“Hanasaku Iroha
~”Blossoms for Tomorrow
كانازاوا

“”Yuri!!! on ICE
كاراتسو

هي قصة تروي حياة ثالثة فتيات يعملن في نزل للينابيع
الساخنة .إن مهرجان بونبوري (الفانوس الورقي) المذكور
في القصة قد أُقيم في الواقع تحت رعاية هيئة يواكو أونسين
للسياحة وقد أصبح اآلن حدثًا محليًا وشعبيًا يُقام في ينابيع
يواكو الساخنة( .الصورة)Railstation.net :

طوكيو
©OSAMU AKIMOTO, ATELIER BEEDAMA/SHUEISHA

“Kochira Katsushika-ku Kameari
”Koen-mae Hashutsujo
كاتسوشيكا
كاتسوشيكا هو المكان الذي تم إرسال ضابط الشرطة الجريء ريوتسو
كانكيتشي إليه .ستجد تماثيل برونزية له ولغيره من الشخصيات في جميع أنحاء
المدينة ،وكأنها ترحب بالزوار المعجبين بها.
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محافظة
توتوري

محافظة
كوتيش

“”Detective Conan
بلدة هوكوي
هي مسقط رأس أوياما غوشو ،مؤلف مسلسل
“( ”Detective Conanالمحقق كونان).
تم افتتاح متحف المانغا غوشو أوياما
( )Manga Factoryفي عام .2007

سلسلة األنيمي الرياضي التي تدور حول قصة تزلج الرجال على
الجليد .إن كاراتسو وقلعة كاراتسو ،التابعة لمحافظة ساغا ،هي
نماذج خيالية خاصة باألنيمي لهاسيتسو-ماتشي وقلعة هاسيتسو.

©Hasetsu Townspeople / Yuri!!! on ICE PROJECT
©T/PQP 2016

“”POPIN Q
بلدة ناكاتوسا
©GOSHO AOYAMA/SHOGAKUKAN

يروي هذا الفيلم قصة شبابية تصور مراحل نمو فتاة من خالل
الرقص .البطلة ،والتي تُدعى كوميناتو إيسومي ،تعيش في بلدة
ناكاتوسا وقد هربت إلى ميناء كوري للصيد وذلك عندما غمرتها
العاطفة وصرخت بكل ما أوتيت من قوة( .الصورة)PIXTA :
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اليابان اللذيذة:
حان وقت األكل!

11

املأكوالت اليابانية عىل الطرقات

الكريب
الصور :رشكة إيشيهارا هيديكي وماريون ،املحدودة

لقد أصبح ماريون كريب متج ًرا رائدًا يف اليابان وذلك عندما قاموا باالفتتاح األول ملتجرهم يف شارع
تاكيشتا الذي يقع يف هاراجوكو يف عام  .1977يف ذلك الوقت ،كان أفضل يش ٍء يمكن عمله بالنسبة للشباب
يف عطلة نهاية األسبوع هو التنزه يف شارع تاكيشتا واملرور بجنة املشاة يف هاراجوكو املكتظة بفناني األداء
يف الطرقات أثناء تناول وجبات خفيفة من الكريب والتي يمكن رشاؤها من عربة املتجر .أصبحت هاراجوكو
اليوم مرك ًزا لثقافة األزياء الشعبية اليابانية لدى الشباب الياباني والسائحني القادمني من الخارج.
تم استرياد الكريب ،والذي يتم صنعه يف األصل يف منطقة بريتاني الفرنيس ،إىل اليابان ومنذ ذلك
الحني تحول الكريب إىل مأكوالت عىل الطرقات التي تختلف كليًا عن نظريتها الفرنسية .إن املكونات
الفرنسية األساسية املختلفة ،كالزبدة والسكر أو الشوكوالته ،والتي يمكن أن تدخل يف قوائم الكريب
بشكل أو بآخر ،تصل إىل أكثر من  100نوع مختلف .وعىل الرغم من ذلك ،نجد أن الخيار األكثر
اليابانية
ٍ
شعبية يف اليابان ،كان وسيبقى دائمً ا هو املوز بالشوكوالتة مع الكريمة.
قبل دخول الكريب إىل اليابان ،كانت الحلويات األكثر شعبية يف املقاهي واملطاعم هي البارفيه وفطائر
البانكيك املغطاة بطبقات مختلفة من الحلويات .تحولت هذه الرغبة شيئًا فشيئًا إىل الكريب ،وحشوات
الكريب الشائعة والتي تحتوي عىل الكريمة املخفوقة واملثلجات .كما وتشتمل معظم الحشوات عىل حلوى
أزوكي وهو معجون الفاصوليا الحلوة باإلضافة إىل التشيزكيك (كعكة الجبن) فضالً عن الكثري من أنواع
الكريب اللذيذة والخفيفة املحشوة بفطائر الهمربغر أو التونا والجبنة.
إن تطور ثقافة الطعام يف اليابان عىل مدى  40عامً ا املاضية ،بدت وكأنها أخترصت لتصبح عىل هذا
بشكل مخروطي—
الشكل الرائع من املأكوالت اليابانية عىل الطرقات .الكريب الياباني—املغلف وامللفوف
ٍ
تطور ليصبح بمثابة العنرص الرئييس املهم يف عالم املأكوالت لدى رواد البوب.

أعىل اليمني :سيدة تنظر إىل نوافذ املحالت وهي تحمل حلوى الكريب يف مشهد مميز يف شارع تاكيشتا الذي يقع يف هاراجوكو.
أعىل اليسار :مجموعة مختارة غنية ومتنوعة من حلوى الكريب عىل نافذة العرض .احرص عىل تجربة القائمة املختارة من األنواع املوسمية
التي تغويك بفضل مجموعتها املتعددة من الخيارات.
يف األسفل :يتم تقديم األنواع الرائجة للقائمة من كريما الشوكوالتة مع املوز (يف الخلفية) وكريما كعكة الجبن بالفراولة والشوكوالتة (يف
األمام) عىل شكل مخروط بعد خبزها.
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مشهد بمنظور فيلم األنيمي “”Your Name.

التجوال يف
بحر اليابان

اليابان

11

طوكيو

أوساكا

املحيط الهاديء

هيدا تاكاياما

هيدا تاكاياما

تحيط الجبال بمنطقة هيدا الواقعة شمال محافظة غيفو املوجودة وسط اليابان .هذه
املنطقة الجميلة ،التي توفر مسارب رائعة مخصصة للميش يف ربوع الطبيعة وداخل
ذكريات املايض يف اليابان ،تشهد اهتمامً ا متجددًا عىل اعتبارها وجهة سياحية ومالذًا رائعً ا
للتنزه وذلك الحتوائها عىل املوقع الذي تم فيه إعداد فيلم الرسوم املتحركة الناجح.

يف عام  ،2016قام فيلم
األنيمي “”Your Name.
( كيمي نو نا وا ).بوضع
مدينة هيدا بصورة مفاجئة
يف محط أنظار محبي
األنيمي .تبدأ الحبكة
© 2016 “Your Name.” Film Committee
الدرامية بحادث غريب،
حيث يقوم صبي يف املرحلة الثانوية يعيش يف طوكيو ،يُدعى
تاكي ،وفتاة يف املرحلة الثانوية تُدعى ميتسوها ،يف بلدة إيتوموري
ٍ
بطريقة ما بتبديل جسد كالهما لآلخر .فيما بعد،
الخيالية،
يكتشف كليهما ما حصل ويبدأون بالتواصل مع بعضهما
البعض ،ويف نهاية املطاف ينجذب أحدهما لآلخر .ثم يحاولون
لقاء بعضهما إال أن هذا ال يحصل أبدًا .لقد جلبت مجريات هذه
القصة التي امتزج فيها الفرح باملرارة ،دموع النساء والرجال
والصغار والكبار عىل ح ٍد سواء.
عىل الرغم من ذلك ،فقد تم تصميم بلدة إيتوموري الخيالية يف
الفيلم عىل غرار مدينة هيدا بمناظرها الطبيعية .بعد ٍ
وقت قصري
من إطالق الفيلم ،توافد املعجبون إىل مدينة هيدا للسري داخل
املواقع السياحية املختلفة التي أصبحت مألوفة لديهم وذلك
بفضل تاكي وميتسوها يف قصتهما الغرامية.
بعد أن غادر تاكي مدينة طوكيو عىل متن القطار فائق
الرسعة ،وصل إىل الخط املحيل يف ناغويا .تم تصميم املحطة

األوىل التي نزل فيها عىل
غرار محطة هيدا
البوابة
فوروكاوا،
الرئيسية ملدينة هيدا.
توقف هناك إلجراء
ٍ
بحث يف مكتبة تم
تصميمها عىل غرار
مكتبة بلدية هيدا .ومن ثم ،وأثناء بحثه عن بلدة إيتوموري
التي تنتمي لها ميتسوها ،قم باملرور بمعبد يستند يف تصميمه
إىل معبد كيتاواكامييا ،والذي يشتهر به مهرجان فوروكاوا،
املدرج ضمن قائمة اليونسكو للرتاث الثقايف غري املادي يف األول
من ديسمرب عام  .2016هذا املهرجان هو أحد املهرجانات
اليابانية الثالث العظمى والتي يطلق عليها “مهرجانات
العراة” واملقامة يف  20- 19من شهر أبريل يف كل عام .يقوم
حشد من مئات الرجال الذين يرتدون مآزر قطنية فقط بحمل
منصات يتم وضع طبول أوكويش دايكو عليها والسري عرب
الشوارع-يف مشهد عجيب.
عىل الرغم من تصوير ميتسوها بأنها قد سئمت من الحياة يف
البلدة وتحلم بأن تعيش يف مدينة طوكيو ،يجد رواد سينما املدينة
أن الطبيعة الخالبة ووترية الحياة الهادئة يف مدينة هيدا تميزها
إىل حد كبري .هذا يذكرنا بطريقة أو بأخرى باليابان القديمة،
وربما هذا الحنني هو ما يدفع الكثريين للسفر إىل هناك.

معبد كيتاواكامييا يف املشهد الذي يقوم فيه تاكي بسؤال
السكان املحليني عن االتجاهات ،نجد أن الساللم التي تظهر يف
خلفية املشهد قد ُ
صممت عىل غرار معبد كيتاواكامييا.

منطقة سانماتيش لحماية املباني ذات األهمية التاريخية املعرتف بها عىل الصعيد الوطني.
شارع التجار القديم ،الذي يُعد جز ًء من املناطق املسجلة كمنطقة يابانية محمية خاصة بمجموعة املباني التقليدية.
اصعد عىل متن العربة لتستمتع بجولة حماسية( .الصورة :أفلو)
معمل كابا ساكي للخمور
لقد تم إنشاء معمل ساكي العريق يف  .1704كما تم
تسجيله إىل جانب املستودع القائم بجدرانه البيضاء
واملمتد عىل طول نهر سيتوغاوا ،كموقع ثقايف مادي.

مهرجان فوروكاوا الذي يتضمن عىل
أوكويش دايكو (الطبول الحماسية)
يمكن سماع الصوت الهائل الذي يصدر عن
الطبل يف وقت متأخر من ليلة  19من أبريل.

© 2016 “Your Name.” Film Committee

© 2016 “Your Name.” Film Committee

مكتبة بلدية هيدا* لقد تم تصميم املكتبة التي قام فيها تاكي بإجراء ٍ
بحث حول بلدة
إيتوموري ،الخيالية ،عىل غرار مكتبة بلدية هيدا.

© 2016 “Your Name.” Film Committee

محطة هيدا فوروكاوا يظهر يف الفيلم منظر من جرس السكة الحديدية
الواقع عىل الجانب الشمايل من املحطة.
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*يتطلب الحصول عىل ترصيح من مكتب االستقبال اللتقاط الصور داخل
مكتبة بلدية هيدا .يُسمح بالتصوير يف الفرتة ما بني الساعة  9صباحً ا إىل
الساعة  5مسا ًء فقط .عند التقاط الصور ،يرجى احرتام خصوصية
اآلخرين.
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مهرجان تاكاياما للخريف (مهرجان هاتشيمان)
إن مهرجان الخريف السنوي الذي يُقام برعاية رضيح ساكوراياما هاتشيمانغو
يمتاز باستعراضه التقليدي لجمال  11عربة( .الصورة :مدينة تاكاياما)

تاكاياما جينيا
املبنى الذي استخدمه الحاكم كاناموري
يف قلعة تاكاياما كقرصه أصبح تاكاياما
جينيا بعد أن أصبحت هيدا تحت سيطرة
حكومة إيدو.

عىل اليمني :جرس ناكابايش
وهو أحد عالمات تاكاياما املميزة فهو يعرب نهر ميياغاوا الذي يمر
وسط تاكاياما .يضفي ك ٌل من الجرس األحمر وتفتح أزهار كرز
الزينة إطاللة جميلة عىل املنظر.

حول محطة هيدا فوروكاوا
N

معبد كيتاواكامييا
مكتبة بلدية هيدا
محطة هيدا فوروكاوا

كاي

ط تا

خ

نهر سيتوغاوا واملخازن
بجدرانها البيضاء

اما

نهر أراكيغاوا

حول محطة تاكاياما
N

معبد ساكوراياما
هاتشيمانغو

N

محطة هيدا فوروكاوا

كاياما

خط تا

محطة هيدا كوكوفو

سوق ميياغاوا
الصباحي
منطقة سانماتيش لحماية املباني ذات األهمية التاريخية
املعرتف بها عىل الصعيد الوطني
جرس ناكابايش

محطة هوزويه

التجوال يف
اليابان

11

منطقة شيمو-ني-نو ماتيش أوجني-ماتيش
لحماية املباني ذات األهمية التاريخية املعرتف بها
عىل الصعيد الوطني

محطة تاكاياما

تاكاياما جينيا

نهر ميياغاوا

للوصول إىل هناك

تستغرق الرحلة عىل متن خطوط شينكانسن
هوكوريكو التابعة للسكك الحديدية اليابانية من
طوكيو إىل توياما ساعتني و  15دقيقة تقريبًا .ومن
هناك ستجد الخط الرسيع الذي ينقلك إىل محطة هيدا
فوروكاوا والذي يستغرق ساعة و  15دقيقة تقريبًا.
وتستغرق الرحلة عىل متن خط تاكاياما التابع للسكك
الحديدية اليابانية للوصول إىل محطة تاكاياما 15
دقيقة تقريبًا.

ملزيد من املعلومات
200m





 lمدينة هيدا
هاتف(+81) 0577-73-2111 :

https://www.hida-kankou.jp/kanko/foreign/en/

عىل اليمني :هيدا-غيو كويش
وهي وليمة محلية تتيح للزائرين تجربة طبق غيفو ا ُملحرض من لحم البقر عىل
طريقة هيدا( .الصورة)PIXTA :
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نهر
ميياغاوا
200m

يف أعىل اليسار :دمية ساروبوبو
هي دمية تمت صناعتها يف منطقة هيدا منذ العصور القديمة .وهي تعترب
كتعويذة لدرء الرش إىل جانب أنها تجلب الصحة الجيدة وتُحقق الوالدة اآلمنة .
ويعني اسمها يف اللهجة املحلية “القرد الصغري” ويُقال بأنها قد ُسميت بهذا
االسم بسبب تشابهها يف اللون والشكل.

عىل اليسار :ميتارايش دانغو
رائحة الدخان الرائعة املتصاعدة من صلصة الصويا بمثابة فاتح للشهية.
(الصورة)PIXTA :

عىل اليسار :سوق ميياغاوا الصباحي
اليوم كما يف املايض ،يُعد السوق هو املطبخ الذي ال غنى عنه عند
الناس ،فهو يحتوي عىل كل يشء بد ًء من الخرضوات الطازجة
والفاكهة ووصوال ً إىل السلع يدوية الصنع مثل املخلالت وامليسو وإىل
الحرف اليدوية .تصطف األكشاك عىل امتداد نهر ميياغاوا ،مما
يجعل من استعراض السلع أم ًرا سهالً.

خط تاكاياما

من هيدا فوروكاوا ،ينقلك القطار إىل محطة تاكاياما يف
غضون  20دقيقة ،حيث يمكنك النزول يف هيدا تاكاياما وأول
ما يتجىل لناظريك وسط معالم املدينة املحيطة بك هو الشوارع
القديمة .لقد نشأت بلدة القلعة هذه حول قلعة تاكاياما ،التي
بناها الحاكم كاناموري ناغاتشيكا يف أوائل القرن .17
يف اثنني من مناطق حماية املباني ذات األهمية التاريخية
املعرتف بها عىل الصعيد الوطني ،والتي تُعد وجهات سياحية
مركزية ،ما تزال أجواء عهد إيدو ( )1867-1603تعم املكان إىل
يومنا هذا .تشتمل خطوط سري الرحالت الكالسيكية عىل ميزة
الخروج من العربات ملشاهدة معالم املدينة أثناء تناول وجبات
خفيفة من األطباق املحلية اللذيذة مثل هيدا-غيو كويش (لحم
بقري عىل طريقة هيدا عىل سيخ) وميتارايش دانغو (كرات األرز
والدقيق الصغرية املغطاة بصلصة الصويا) .هذه األخرية هي
األقرب إىل الوجبات الخفيفة والتي تختلف عن الكثري من ميتارايش
دانغو املعروفة عىل الصعيد الوطني ،ويتم تناولها مغموسة يف
صلصة الصويا الحلوة واالستمتاع بها كوجبة خفيفة .إن من
األمور األخرى املمتعة هنا ،هي تذوق الساكي يف حانة محلية
ورشاء دمية القرد الصغري الساحرة واملعروفة بدمية ساروبوبو.
يف “ ،”Your Name.تم استخدام قطعة من القماش ُرسم عليها
شكل ساروبوبو لتغليف علبة الطعام بينتو بها.
تقع تاكاياما جينيا عىل امتداد نهر ميياغاوا ،الذي يمر عرب
املدينة .أثناء فرتة حكومة توكوغاوا ( ،)1867-1603كان
هناك  60موقعً ا أو أكثر من املواقع الحكومية املنترشة يف أرجاء

البالد ،ولكن هذا املوقع املوجود عىل
ضفاف النهر هو املوقع الوحيد الذي
تبقى حتى اآلن .فهي توفر أفضل
إطاللة لجرس ناكابايش عىل نهر
ميياغاوا .وبما أن فصل الربيع
يحل عىل هيدا يف وقت متأخر من
العام يف العادة ،توجد نافذة كبرية
تمنح الزائرين فرصة ملشاهدة
أزهار الكرز املنسابة عىل الجرس.
تفتتح األسواق الصباحية أبوابها يوميًا يف الصباح إىل فرتة
الظهرية وهي من املواقع التي ينبغي عليك رؤيتها .تأكد من
قيامك بضبط املنبه يف وقت مبكر لتتمتع بتجربة التسوق يف
سوق ميياغاوا الصباحي وسوق جينيا-مايه الصباحي ،والذي
يعد كالهما أحد األسواق الصباحية الثالثة الكربى يف اليابان.
يستعرض احتفال تاكاياما للربيع يف مهرجان سانو 12
عربة غاية يف الروعة يف  15-14من أبريل .يف مهرجان
هاتشيمان ،احتفال الخريف ،تجوب العربات املزخرفة بالدمى
التي تُدار باملفاتيح الشوارع يف ليايل  10-9من شهر أكتوبر.
مع أزهار الكرز امللونة يف الربيع وأوراق الصيف الخرضاء
بألوانها الزاهية وأوراق الخريف املزخرفة والنابضة بالحياة
والشتاء بثلوجه الكثيفة ،تكشف هيدا تاكاياما عن الجمال
املوسمي الذي يميز منظر املدينة وكأنها صورة مطبوعة عىل
بطاقة بريدية.

(اإلنجليزية)
 lمدينة تاكاياما
هاتف(+81) 0577-32-3333 :

محطة تاكاياما
2km

http://www.hida.jp/english/

(اإلنجليزية)
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هدايا تذكارية

يابانية

12

بوتيش بوكورو:
بقلوب كبرية
حقيبة صغرية زاخرة
ٍ
الصور بعدسة كوسو سيكو

إن االحتفال بالعام الجديد يف اليابان
( أوشوغاتسو) هو أحد أهم األحداث التي
يتضمنها التقويم السنوي للطقوس .فهي تعد
اللحظة الحماسية التي ينتظرها جميع
األطفال بفارغ الصرب حيث يقوم آباءهم
بتقديم هدية مالية ( أوتوشيداما) داخل مغلف
صغري أو حقيبة ( أوتوشيداما بوكورو) .يعود أصل عادة
تقديم الهدايا يف السنة الجديدة إىل القرن الرابع عرش ،حينما
كانت “أوتوشيداما” هدية عينية ،إال أنها يف هذه األيام أصبحت
شكالً من أشكال الهدايا املالية التي تُقدم إىل األطفال واألقارب
من صغار السن خالل عطل السنة الجديدة .إن املغلف الذي
يحوي كلمة “أوتوشيداما” ( )お年玉والتي ُكتبت عىل الجهة
األمامية منه ،كان يُستخدم يف األصل كبادرة لإلعراب عن
االمتنان والشكر تُقدم للراقصات أو الفنانات اليابانيات
التقليديات وما شابهها من العاملني واملوظفني.
يف اليابان ،ينفر الناس من فكرة إعطاء املال أو تلقيه
بصورة علنية ،ومنذ القدم كانت هناك عادة تتمثل يف تقديم
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أوهينريي (ورقة مغلفة ومطوية حول النقود) كاإلكراميات
والهدايا التي تُقدم يف االحتفاالت .مؤخ ًرا ،تطورت هذه الورقة
ً
ً
مخصصا لالحتفاظ بالنقود؛ وبذلك جاء
مغلفا
املطوية لتصبح
أصل تسمية بوتيش بوكورو؛ معنى كلمة “بوتيش” هو
“القليل” ،إذ يُقال أن التسمية جاءت لتعرب عن مشاعر التواضع
التي يُبديها الشخص الذي يقدمها.
استمرت هذه العادة حتى يومنا هذا وهي تتمثل يف تقديم
مغلفات أويري بوكورو للتهنئة يف املناسبات
وشكر العاملني عىل أدائهم—عىل غرار تلك
التي يتم تقديمها يف مباريات السومو
ومرسحيات كابوكي—وسط الحضور
الضخم .يف السنوات األخرية ،أصبحت
املغلفات متوفرة بتشكيلة متنوعة من
التصاميم ،تضم أنما ً
طا زاهية ومفعمة
باأللوان باإلضافة إىل الكالسيكية منها ،والتي
لم تستخدم لتقديم املال فحسب ،بل ً
أيضا إلرفاق
بطاقات تحتوي عىل رسالة يتم تقديمها يف املبادالت غري الرسمية.

وزارة الخارجية اليابانية
كاسوميغاسيكي  ،1-2-2تشيودا-كو ،طوكيو  ،٨٩١٩-١٠٠اليابان
(املوقع الرسمي للوزارة) http://www.mofa.go.jp/
)موقع يقدم معلومات عن اليابان( http://web-japan.org/

