




صندوق الكتابة - هو صندوق مخصص ألدوات الكتابة. يتم استخدام 
املطلية  الفنية  (األعمال  املاكييه  تقنية  ذلك  يف  بما  متعددة  تقنييات 
لتصوير  اللؤلؤ)  بعرق  (املرصعة  الرادين  وتقنية  بالذهب)  واملرصعة 
الفاصولياء عىل الجزء الخارجي منه، بينما توجد  أكواز وأوراق نبات 

صورة ألرنب قد ُرسمت عىل الجهة الخلفية للغطاء. 
صندوق للكتابة تم تزيينه بتصاميم تُصور نبات الفاصولياء وصورة 
 ١٤٫٧  x ١٨٫٤  x ألرنب باستخدام طالء املاكييه ومرصع بعرق الؤلؤ  ٢٦

سم
القرن التاسع عرش (متحف طوكيو الوطني. صورة مقدمة من 

(.TNM Image Archives

أمشاط للشعر ُصنعت باستخدام تقنية املاكييه. 
لنهر سوميدا باستخدام طالء  للشعر مزخرف بمنظر  األعىل - مشط  يف 

املاكييه ١٨ x  ٥٫٥ سم 
باستخدام  اليعاسيب  من  بمجموعة  مزخرف  للشعر  مشط   - األسفل  يف 

طالء املاكييه  ١٣٫٧ × ٧٫٢ سم
القرن التاسع عرش (متحف طوكيو الوطني. صورة مقدمة من 

(.TNM Image Archives

تصطف  التي  (القطع  للكوما  مخصص  صندوق 
وتتحرك حول اللوح خالل لعبة الشطرنج الياباني) 

صورة  هيكوني.  قلعة  (متحف  عرش  التاسع  القرن 
مقدمة من قبل املتحف.)

املاكييه  تقنية  باستخدام  مزخرفة  يابانية)  تقليدية  موسيقية  (آلة  كوتو 
وتقنية الرادين. تحفة فنية مميزة لفن طالء األورويش الياباني.

كوتو بتقنية املاكييه  ١٥٢٫٧ x  ٢٦  سم
القرن الثاني عرش (رضيح كاسوغاتايشا. صورة مقدمة من قبل الرضيح.)

لوح شوغي (الشطرنج الياباني)، وهي تُعد من القطع األساسية يف مهور الزواج. 
تم صنعها باستخدام تقنية املاكييه، وتُصّور ميتسو-يوكو-كيكومون - وهو شعار 
النصف  إمرباطورية كانت موجودة منذ  أريسوغاوا-نو-مييا (عائلة  لعائلة  العائلة؛ 

األول من القرن السابع عرش حتى أوائل القرن العرشين).
«لوح شوغي مزين بنمط عشب الخيزران، ومطيل باألورويش ذو لون أسود، بتقنية 

املاكييه» ٣٦٫٦ × ٣٣٫٧ × ٢١٫٧ سم
القرن التاسع عرش (متحف قلعة هيكوني. صورة مقدمة من قبل املتحف.)

ثقافة األورويش يف اليابان

يف حواٍر مع: مورويس كازومي

الجمال املستوحى من عنرصي
القوة ودقة التفاصيل

تُصنع أدوات الكوغي
باستخدام طالء األورويش

كأدوات  املنزلية  األدوات  يف  أسايس  بشكٍل  األورويش  طالء  استخدام  تم  اليابان،  يف 
تجهيزات  تصنيع  عمليات  يف  أوسع  نطاق  عىل  أيًضا  استخدم  ولقد  واألثاث،  املائدة 
الفني إىل جانب  الطابع  املعمارية ذات  العسكرية والهياكل  االحتفاالت والتجهيزات 

اآلالت املوسيقية.
روعة  إبراز  من  وعززت  نشأت  التي  الجمالية  واألحاسيس  القيم  أشكال  هي  ما 
العديد من األدوات املزخرفة بفن كوغي والتي تم فيها استخدام طالء األورويش يف 

اليابان؟
الكنوز  أحد  باعتباره  الثاقبة،  بنظرته  األفكار  من  بعًضا  مورويس  السيد  لنا  يقدم 

الوطنية الحية يف اليابان.

استخدامه  يتم  حيث  األورويش،  شجرة  من  األورويش  جمع  يتم  اليابان،  　يف 
املنزلية  كاألدوات  القطع،  من  متنوعة  مجموعة  عىل  استخدامه  يتم  للطالء.  كمادة 

وتجهيزات االحتفاالت واألدوات األخرى والهياكل.

　لقد قام الحرفيون واملصنّعون اليابانيون بصناعة مجموعة واسعة من األدوات 
التي تعتمد عىل االستفادة الكاملة من الخصائص الفريدة لطالء األورويش.

　إن ثقافة استخدام طالء األورويش التي صاغتها أيادي العديد من الحرفيني، قد 
تم توظيفها يف العديد من التقنيات فضالً عن اعتبارها متعة للناظرين.

للقراء:
الراتنج الطبيعي املعالج واملستخلص من عصارة شجرة األورويش  أورويش - هو طالء من 
عىل عكس طالء  كمادة الصقة.  كذلك  استخدامه  يتم  كما  السيال).  الورنييش  السماق  (نبات 
عليه  الحصول  يتم  والذي  املائدة،  وأدوات  األسود  األثاث  لطالء  أوروبا  يف  امُلستخدم  اللك 
طالء  وضع  يتم  حيث  الكحول،  مادة  يف  اللك  حرشات  إفرازات  إذابة  طريق  عن  العادة  يف 
شعوًرا  يضفي  وعميق  والمع  ثري  أسود  لون  عىل  للحصول  متعددة  بطبقات  األورويش 

بالشفافية. 
كوغي - هي كلمة تُستخدم لوصف الحرف اليابانية التقليدية (أو الفن الزخريف) الذي يعمل 

عىل توحيد عنرصي الجمال واملنفعة. 
الشيّكي - هو أحد عنارص الكوغي الذي يتم فيه وضع عدة طبقات من طالء األورويش. 

يف اللغة العربية، تُعرف مثل هذه األدوات باسم «األدوات املطلية بطالء الِلك»، ولكن ال يُقصد 
به ذلك الطالء الذي يتم استخدامه فعليًا لطالء هذه األدوات. لذا، يف هذه املقالة، نجد أنه يتم 

استخدام مصطلح الشيّكي، الذي تتكون أحرفه باليابانية من األورويش + طالء.
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الخيزران  قطع  من  منسوجة  سلة   - شيّكي  رانتاي 
لعلم  كوريكاوا  (مؤسسة  باألورويش  ومطلية  الرقيقة 

صندوق للكتابة بتصميم شائع يف ذلك الوقت (ُصنع باستخدام تقنية اآلثار. (الصورة مقدمة من املؤسسة.)
تصميم  «تيباكو.  عرش  الثاني  القرن  من  مشهورة  قطعة  املاكييه). 
بعرق  ومرصعة  املاكييه  طالء  يف  النصف  ملستوى  مغمورة  لعجالت 
طوكيو  (متحف  هييآن  عهد  يف  كوغي  أورويش  فن  تمثل  اللؤلؤ.» 

(.TNM Image Archives الوطني. صورة مقدمة من

يف األعىل وعىل اليسار - قاعة كونجيكيدو الذهبية املوجودة يف معبد تشوسون-جي.
مبنى بإطاللة مرشقة ينقل لنا الثقافة الذهبية لهريازومي، التي ازدهرت يف عهد أوشو فوجيوارا.

"الكنز الوطني" األول يف اليابان الذي جمع بني تقنيات العصور، مثل أعمال الرادين (مرصعة بعرق اللؤلؤ).
(معبد تشوسون-جي. صورة مقدمة من قبل املعبد.)

يف األسفل- تجهيزات زفاف األمرية تشييو، االبنة الكربى لشوغون الثالث، توكوغاوا إيميتسو. 
تحتوي املجموعة عىل ما مجموعه ٢٧ من األدوات الرائعة التي تستخدم تقنيات مثل املاكييه.

"هاتسوني تروسو" من حوايل القرن السابع العارش (متحف توكوغاوا للفنون. الصورة مقدمة من 
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فن الشيّكي تزدان به اليابان، 
ويربز جمال كل يشء

السماق  (نبات  الياباني  الِلك  شجر  عصارة  من  مستخلصة  مادة  　األورويش 
الورنييش السيال). 

يُعد األورويش طالًء ومادة الصقة طبيعية حيث تم استخدامه يف اليابان منذ قديم 
الزمان، لحقبة تمتد ملا يزيد عن ٧٠٠٠ سنة.

ينظر  كان  القديمة، حيث  العصور  منذ  باألورويش  الطالء  ثقافة  استمرت  　لقد 
إليها بمثابة إحساٍس عميق بالجمال إىل جانب الحس الفني. بعد ذلك، جاء عهد نارا 
(القرن الثامن) معلنًا قدوم مرحلة جديدة. نشأ فن املاكييه (وهو طالء األورويش 
فن  يمثل  أسلوب  وهو   - الزخرفة)  ألغراض  الفضة  أو  الذهب  بربادة  ممزوًجا 
الزخرفة الياباني بطالء باألورويش. يف عهد هييآن (من القرن الثامن حتى الثاني 
عرش) تم تطوير فن املاكييه يف املقام األول يف كيوتو، التي كانت بمثابة العاصمة يف 
ذلك الوقت؛ ويف عهد كاماكورا (من القرن الثاني عرش حتى الرابع عرش) تم ترسيخ 
عهد  يف  أيًضا  الشهرية  القطع  من  العديد  صنع  تم  بها.  الخاصة  األساسية  التقنية 
موروماتيش (من القرن الرابع عرش حتى السادس عرش) وما بعدها، ويف عهد إيدو 
(من القرن السابع عرش حتى التاسع عرش) وصل فن املاكييه إىل أوج ذروته التقنية. 

اليابان  القرن السادس عرش جاء املبرشون الربتغاليون واإلسبان إىل  　يف أواخر 
الناس  أُصيب  إليها.  عودتهم  عند  أوطانهم  إىل  الياباني  املاكييه  فن  بنقل  وقاموا 
بالذهول عند رؤيتهم لفن الشيّكي بلونه األسود الغامض إىل جانب بريق الذهب، 
فهو ال يُشبه أبًدا أي طالء موجود يف أوروبا. يف القرن الثامن عرش أصبح يعرف 
للون  الالمتناهي  العمق  من  وبالرغم  كبري.  إعجاب  محط  وكان  «اليابان»  باسم 
طالء  اللمحات.　إن  بعض  يف  بالشفافية  إحساًسا  هناك  كان  أنه  إال  األسود، 
األورويش، الذي جمع بني هذين العنرصين املتناقضني، قد أثار عىل ما يبدو، إعجاب 
فن  يحاكي  فني  مسار  تدريجي  بشكٍل  نشأ  لقد  أوروبا.  أنحاء  جميع  يف  الناس 

الشيّكي الياباني باستخدام طالء بديل؛ ُعرف باسم «الطالء بالِلك الياباني».

وتتم  فقط.  املوسمي  املناخ  ذات  املناطق  يف  األورويش  جمع  يمكن  الواقع،  　يف 
صناعة الشيّكي يف عدد من البلدان خارج اليابان من رشق آسيا وصوالً إىل جنوب 
رشقها. إن فن الشيّكي املصنوع يف اليابان يضم كل معاني الجمال بصورة ال نظري 
لها. يكمن الرس يف خصائص طالء األورويش امُلصنّع يف اليابان، والذي يزيد من مدى 
للشعب  الحرفية  املهارات  جانب  إىل  جميل،  ملعاٍن  إلضفاء  النهائي  الطالء  صالبة 
الياباني والتي تدفعهم إىل االهتمام بالتفاصيل. يتم جمع األورويش، الذي تختلف 
يتم  بحيث  بعناية،  واختياره  فيه،  جمعه  تم  الذي  املوسم  باختالف  خصائصه 
استخدام نوع األورويش األنسب لكل عملية أو تقنية فنية تعبريية. تتم صناعة فن 

الشيّكي الذي يتمتع بالديمومة والجمال باستخدام هذه املواد والتقنيات.

　لقد تطورت تقنيات الطالء الزخريف باألورويش بشكٍل تدريجي حتى عهد إيدو، 
إال أنه ويف عهد ميجي (من القرن التاسع عرش حتى القرن العرشين) تراجعت هذه 
فقد  اإلقطاعي،  شوغن  نظام  انهيار  ومع  التغيري.  موجة  قدوم  مع  التقنيات 
الحرفيون زبائنهم إىل جانب االنفتاح الذي شهدته اليابان عىل الغرب والذي أدى 
«فن  و  الجميلة»  «الفنون  بني  تباينًا  أحدثت  التي  الغربية  القيم  تدفق  إىل  بدوره 
فن  ذلك  يف  بما  يابانية)  (حرفة  الكوغي»  «فن  كان  لطاملا  اليابان،  يف  الزخرفة». 
فن  أصبح  ذاته،  الوقت  ويف  أنه  إال  بذاته،  القائم  الجميلة»  «الفنون  أحد  الشيّكي 

الكوغي يف هذه الفرتة مفهوًما تابًعا لحركة «الفنون الجميلة».

األسود الذي يضفي شعوًرا بالنور
جمال بتناقٍض غريزي

املاكييه  بفن  ُمزيّن  التجميلية  للمستحرضات  «صندوق   - األعىل  يف 
بتصميم يُظهر أزهار الخوخ» - هو صندوق كبري يحتوي عىل مجموعة 
القرن  يف  ُصنعت  نوعها  من  قطعة  أقدم  يُعد  التجميلية؛  األدوات  من 

الثالث عرش 
(رضيح ميشيما تايشا. صورة من مقدمة من قبل الرضيح.)

«صندوق  يف  محفوظة  التجميلية  األدوات  من  تشكيلة   - األسفل  يف 
أزهار  يُظهر  بتصميم  املاكييه  بفن  ُمزيّن  التجميلية  للمستحرضات 

الخوخ» 



تتجىل  الحرب.  لحجر  العالية  الجودة  توضح  حالة   - اليسار  عىل 
روعة التصميم من خالل استخدام تقنية املاكييه. صندوق كتابة 
من  جدار  األعىل:  يف  املوجودة  الصورة  معدني.  بمسحوق  مطيل 
طوكيو  (متحف  عرش  السابع  القرن  وأغصانه  اللبالب  نبات 

(.TNM Image Archives الوطني. صورة مقدمة من
أسفل اليمني - معدات الفروسية / رسج. تصميم متأللئ وأنيق 
الجزء  عىل  أزهار  شكل  عىل  مقصوصة  أصداف  من  بأجزاء 
الخارجي ومطلية باألورويش األسود. رسج مزين برسم يُصّور 
نوع من نبات الربسيم داخل عرق اللؤلؤ يعود للقرن السابع عرش 
 TNM Image من  مقدمة  صورة  الوطني.  طوكيو  (متحف 

(.Archives
أسفل اليسار - صندوق أدوات بنمط فينيكس مرسوم باستخدام 
يف  الشينكني  لتقنية  املبكرة  املرحلة  يُظهر  عمل  تشينكني.  تقنية 
بنمط  ومزين  بالذهب  مرصع  بتصميم  صغري  "صندوق  اليابان. 
فينيكس" القرن السادس عرش (رضيح شرياياما هيمي جينجا. 

صورة مقدمة من مبنى الرضيح.) 

املاكييه

 الرادين
 (املرصع بعرق اللؤلؤ)

صورة مكربة

مورويس كازومي

الدراسات  كلية  األورويش من  دراسته يف تخصص فن  أكمل  العام ١٩٧٦  يف 
بتقديم  قيامه  جانب  إىل  للفنون.  طوكيو  جامعة  يف  الجميلة  للفنون  العليا 
أعماله يف كل من اليابان والخارج، فقد شارك مورويس يف الحفاظ عىل فن 
األورويش واملمتلكات الثقافية. يف عام ١٩٩١ افتتح معهد ميجريو للبحوث 
صاحب  بوصفه  مورويس  اعتماد  تم   ،٢٠٠٨ العام  ويف  األورويش.  وترميم 
املمتلكات الثقافية غري املادية الهامة («الكنز الوطني الحي») لفن املاكييه. يف 
يتضمن  األرجواني.  الرشيط  لحملة  الرشف  وسام  عىل  حصل  العام،  نفس 
كتابه عىل «أورويش نو بونكا» (الذي أصدره كادوكاوا؛ باللغة اليابانية فقط) 
أصدرتها  (التي  ساكوهينشو»  كازومي  مورويس  أورويش:  «ماكييه  و 

شينتشوشا؛ باللغة اليابانية واإلنجليزية.)

تقنية
 الزخرفة النموذجية

اُشتهرت  التي  املناطق  وتعدد  الشيّكي  لفن  املمتد  التاريخ  إن 
بصنعه؛ فتح املجال أمام العديد من التقنيات للظهور. يُصّور لنا 
التي تم تحقيق عنارص  املناظر  الشيّكي مجموعة رائعة من  فن 
الجمال فيها من خالل إضافة تصاميم زخرفية بعد وضع طبقة 

أولية وطبقات علوية أخرى.

　حتى بعد هذه األحداث، استمر فن أورويش كوغي يف مسريته. لقد تم الحفاظ 
الشوغن  نظام  لصالح  عملوا  الذين  األورويش  بها حرفيو  تمتع  التي  املهارات  عىل 
واألرسة اإلمرباطورية من ِقبل «جامعة طوكيو الوطنية للفنون الجميلة» (املعروفة 
يابانية  وطنية  مؤسسة  أول  كانت  والتي  للفنون»)،  طوكيو  «جامعة  باسم  حاليًا 
لتدريب الحرفيني؛ هنا، استمر صقل املهارات وتناقلها إىل يومنا هذا لتصل إلينا يف 

أبهى صورها.
　ويف الوقت نفسه، نجد أن الحرفيني الذين يعملون يف مناطق صنع فن الشيّكي 
املحلية (املناطق التي تأسست كنتيجة للصناعة التي كان يروج لها زعماء دايميو 
اإلقطاعيون من شتى مجاالت النظام اإلقطاعي يف عهد إيدو) قد واجهوا صعوبة يف 
مواجهة التغري يف مفهوم اإلحساس بالقيم إىل جانب موجة املكننة التي كانت سائدة 
الحياة،  عىل  بهجة  تضفي  أدوات  صنع  يف  الخوض  يف  استمروا  أنهم  إالّ  آنذاك، 

والحفاظ عىل فن الشيّكي حتى يومنا هذا، ليصبح جزًء من نمط الحياة الياباني.
التي  العادية  األدوات  من  بدًء  جمايل  بمفهوم  األشياء  جميع  طالء  خالل  　فمن 
تستخدم بصورة يومية وصوالً إىل األواني الراقية، واصلت ثقافة األورويش تقدمها 
إعادة  تم  السنوات األخرية،  تبعثها؛ ويف  التي  إىل جنب مع منتجاتها والروح  جنبًا 

تقييم فن «كوغي» باملعنى الذي يشري أيًضا إىل «الفنون الجميلة».

　عىل مر العصور، صنع اليابانيون فن الشيّكي بشكٍل يحاكي جمال أرواحهم.
ويف حال تعرضه للكرس، يجري إصالحه باستخدام طالء األورويش واالستمرار يف 
استخدامه بعناية ألجيال عديدة. ومن املثري للدهشة هو الكيفية التي بقي فيها فن 

الشيّكي مدفونًا يف أعماق األرض آلالف السنني ومحتفًظا بربيقه وألوانه الزاهية.
　إن لألورويش خصائص مضادة لألحماض والقلويات، وهذا ما يجعل الشيّكي 
التي تتعرض فيها  اليابانية  الحمضية  الرتبة  الذي بقي سليًما يف  الوحيد  الفن  هو 

جميع املواد للتعفن.

　وعىل الرغم من هذه القوة التي يتسم بها فن الشيّكي، فإنه يتحلل عند تعرضه 
فمن  السنني.  مئات  خالل  الطبيعية  هيئته  إىل  وسيعود  البنفسجية،  فوق  لألشعة 
منظور املبادرات التي تُعنى بالبيئة، وبسبب مشاكل ظهور الجسيمات البالستيكية 
يف أيامنا هذه، لوحظ بأن الشيّكي يتسم بالجودة العالية لكونه مادة صديقة للبيئة.

وإقحام  اليابان  من  مواٍد خام  استخدام  من خالل  األورويش  ثقافة  توريث  　تم 
الروح الفريدة للشعب الياباني. إنه يشء فريد للغاية وال يمكن لدول أخرى القيام 

بمحاكاته، وهو بال شك أمٌر يستحق العناية به ونقله إىل املستقبل.

يتم من خاللها وضع طبقة المعة  تقنية زخرفية  تعد هذه 
«الصدفة  مثل  الصدف،  داخل  املوجودة  اللؤلؤ  طبقة  تشبه 
مارموراتوس)،  (توربو  العمامة»  شكل  ذات  الخرضاء 
ومقطعة إىل رشائح رقيقة وُمشكلة ومصقولة ويتم لصقها 
وعىل  الشيّكي.  بفن  املزحرفة  للقطعة  الخارجي  الجزء  عىل 
نحو مميز، تصنع هذه التقنية نمط المع بتدرج ألوان قوس 

قزح، حيث يتم استخدامها كذلك إىل جانب تقنية املاكييه.

هذه التقنية هي تقنية زخرفية يتم خاللها استخدام فرشاة رفيعة (تُعرف 
باسم ماكييه-فودي) لرسم نمٍط ما بطالء األورويش، ثم، وقبل أن يصبح 
طالء األورويش صلبًا، يتم نثر برادة معدنية كربادة الذهب أو الفضة، عىل 

الجزء العلوي من أجل إبراز التصميم املراد. هذه الزخرفة املعدنية، التي 
تربز جمال األنماط املزينة بالذهب والفضة، هي تقنية نموذجية يتم 

استخدامها يف فن أروويش كوغي يف اليابان. 

إن وضع بعض من الربادة املعدنية عىل طرف ورقة الشجر يعطي 
انطباًعا ببدء تغرّي لونها.

عىل  التصميم  نقش  خاللها  يتم  زخرفية  تقنية  هذه  تعد 
شفرة  باستخدام  باألورويش  املطيل  الخارجي  السطح 
الشقو.  داخل  األورويش  من  جديدة  طبقة  وضع  ويتم 
ومن ثم، يتم مسح طالء األورويش الزائد عن األجزاء غري 
الذهب.  أوراق  بمسحوق  الشقوق  هذه  وتعبئة  املنحوتة 
وجميلة؛  دقيقة  أنماط  برسم  القيام  التقنية  هذه  تتيح 
الخطوط  داخل  يبقى  إلخ،  الذهب،  مسحوق  أن  حيث 

والنقاط املنقوشة.

صورة مكربة

صورة مكربة

تشينكني
(الرتصيع بالذهب)
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沖縄

香川

京都

和歌山

福島

岩手

新潟

福井

岐阜

石川

أساليب متعددة لفن الشيّكي
من مختلف املناطق

ريوكيو شيّكي

أوكيناوا

بدأ انتشار فن الشيّكي يف كيوتو ووصل إىل إيدو ثم اتسع نطاق انتشاره ليصبح عىل 
مستوًى قومي.

هنا، نستعرض أمثلة حول فن الشيّكي املتقن الصنع يف عدة مناطق يف اليابان، لكل 
منها خصائص مميزة من حيث املظهر واألسلوب. 

الذي  نوري-تاتي  باسم  يُعرف  بأسلوب  تتميز 
األورويش  طالء  استخدام  عىل  األساس  يف  يقوم 
بلمسة  طبقة  لإلضفاء  براق  أسود  أو  أحمر 
بأنماط  هذا  الشيّكي  فن  ويتسم  كما  بسيطة. 

نموذجية تشري إىل املناطق االستوائية. 
(صورة مقدمة من: كاكومان شيكي)

هيدا - شونكي

جيفو

لونها  جانب  إىل  الالمع  وبريقها  ببساطتها  تتسم 
الكهرماني الذي يربز جمال عروق الخشب.

(صورة مقدمة من: توزاوا شيّكي)

إتشيزين شيّكي

فوكوي

لالستخدام  األفضل  الخيار   - للغاية  الراسخ  الشيّكي  فن 
األفضل  الخيار   - للغاية  الراسخ  الشيّكي  فن  العميل. 
وعىل  بعناية  األورويش  طالء  وضع  يتم  العميل.  لالستخدام 
عميق  بلمعان  متميزة  أناقة  املظهر  يمنح  مما  رسيع،  نحٍو 

وفريد من نوعه. 
 Echizen Lacquerware من:  مقدمة  (صورة 

 (Cooperative

كاغاوا شيّكي

كاغاوا

تشتهر بأسلوبها املميز والذي يُعرف باسم زوكوكو-نوري 
وإزميل  األورويش  طالء  باستخدام  النقش  فيه  يتم  حيث 

صغري لرسم نمط مبطن يُظهر ظالالً فريدة من نوعها. 
 ICHIWADOU-KOUGEI CO., من:  مقدمة  (صورة 

(LTD

كيشو شيّكي

واكاياما

يتم  حيث  نيغورو-نوري  باسم  يُعرف  بأسلوٍب  اشتهر 
القاعدة  عىل  اللون  األحمر  األورويش  من  طبقة  طالء 
السطح  كشط  يتم  ثم  ومن  األسود  باألورويش  املطلية 
كاشطة  مادة  أو  الفحم  (باستخدام  برفق  املطيل 
مشابهة) بحيث يمكن رؤية وشحات خفيفة من الطبقة 

األساسية سوداء اللون.
 Kishu Lacquerware من:  مقدمة  (صورة 

(Cooperative

كيو شيّكي
كيوتو

إن فن الشيّكي هذا والذي صدر بشكله األصيل الذي 
قد  الثامن)  القرن  (حوايل  هييآن  عهد  يف  عليه  كان 
الشاي،  انتشار طقوس  مع  بالتزامن  أصبح مشهوًرا 
يتسم  األصيل.  وجماله  املتقن  بشكله  ُعرف  حيث 

بتصميمه الراقي واألنيق.
(Kyoto Shikki Cooperative :صورة مقدمة من)

آيزو- نوري

فوكوشيما

من  (تصاميم  األيزويه  من  بتصماميها  تشتهر 
الخوخ  أشجار  باستخدام  تمتاز  التي  آيزو)  منطقة 
والخيزران والصنوبر، أو العجالت الدوارة - التي 
واستخدام   - اليابان  يف  الحظ  لحسن  رموًزا  تعترب 
هامايا، وهو سهم يُستخدم يف الطقوس اإلحتفالية 
أيزو-نوري  فن  إن  الرشيرة.  األرواح  إلبعاد 
األساليب  من  كبرية  مجموعة  أيًضا  يستخدم 

األخرى.
(صورة مقدمة من: فوكونييش سوبيه شوتني )

جوبوجي- نوري

إيواته

طالء  بإنتاج  جوبوجي-ماتيش  مدينة  وتشتهر  كما 
هذا  الطالء  وضع  أسلوب  يتسم  بحيث  أورويش، 
األصيل  الجمال  إبراز  تتيح  والتي  البسيطة،  بزخرفته 

لألورويش.
مدينة  األورويش،  صناعة  قسم  من:  مقدمة  (صورة 

نيغاتا شيّكينينوهي، محافظة إيواته)

نيغاتا

تشتهر بأسلوبها الفريد من نوعه مثل 
تاكي-نوري، حيث يتم استخدام الصدأ إلعادة 
صنع الخطوط والعقد املوجودة يف الخيزران 

بشكٍل رائع.
(Niigata Sikki CO., LTD :صورة مقدمة من)

واجيما - نوري

إيشيكاوا

طالء  استخدام  يتم  األسايس،  النموذج  صنع  أثناء 
القابلة  األجزاء  عىل  القماش  قطع  إللصاق  األورويش 
واجيما  مسحوق  مع  األورويش  طالء  مزج  ويتم  للكرس 
يحتوي  والذي  املسحوق  الدياتومي  (تراب  جي-نو-كو 
شكل  لصنع  واملعادن)  الدقيقة  األحافري  من  العديد  عىل 

متني من الشيّكي.
(صورة مقدمة من: واجيمانوري نو تسودا)

كانازاوا شيّكي
يمكن  والذي  الرباق  وملعانه  اآلخاذ  بجماله  يتسم 

الحصول عليه باستخدام أسلوب ماكييه املطّور.
يُعرف هذا باسم كاغا ماكييه كناية عن هذه املنطقة التي 

كانت تُسمى سابًقا باسم «كاغا».
 Kanazawa Shikki Industrial من:  مقدمة  (صورة 

(Cooperative

ياماناكا شيّك
إىل  الجميلة  القاعدة  عىل  الظاهرة  الخشب  بعروق  يتميز 
كاشوكو-بيكي  باسم  يُعرف  أسلوب  استخدام  جانب 
(خراطة األخشاب الزخرفية) والتي تمنح سطح القاعدة 

الخشبية تصميًما مزخرًفا.
 Yamanaka Lacquerware من:  مقدمة  (صورة 

(Cooperative Association

 - ياماناكا  الشيّكي:  فن  بصناعة  تقوم  مناطق  ثالث  اإلقليم  هذا  يحتضن 
الطالء؛  وضع  يف  بأساليبها  املعروفة   - واجيما  الخشبية؛  بالقواعد  املعروفة 

رحلة افرتاضيةوكانازاوا - املعروفة بأسلوب ماكييه الخاص بها.

عرب اليابان
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صورة مقدمة من: كاناي غني

تتم عملية الرتميم باستخدام طالء األورويش
إن أكثر األساليب نجاًحا يف الرتميم هو اختيار القطعة تبًعا لحالتها.

املمتلكات  ترميم  عملية  تقدم  للعيان.  ظاهًرا  للقطعة  األسايس  الهيكل  من  يجعل  الرضر  لحجم  الدقيق  الفحص  إن 
الثقافية فرصة رائعة للتعّرف عىل التقنيات املعقدة التي كان يستخدمها أسالفنا - هذه التقنيات كانت تستخدم يف 

العادة طالء األورويش.

عىل اليسار: أحد أشكال ماكييه من معبد كوداي-جي تحت الرتميم ووضع طبقة رقيقة من طالء األورويش عىل 
القطعة املراد ترميمها يف ورشة العمل. يتم وضع قاعدة طالء األورويش عىل الجزء املتقرش باستخدام سكني 

مسطح ومن ثم يتم التخلص من أية نتوءات غري منتظمة الشكل.

تم ترميم صندوق حفظ اللفافة املعلقة 
التي  واري-ناؤيش  طريقة  باستخدام 
األورويش  طالء  استخدام  عىل  تعتمد 
للصق األجزاء املنفصلة مًعا مرة أخرى.   
كطبقة  أيًضا  األورويش  استخدام  يتم 
طالء نهائية بعد القيام بإلصاق القطع.

كاواي ناتسومي
مرممة محرتفة/حريف رسم األورويش

تعمل كاواي كمرممة محرتفة يف ثالثة مواقع تشمل كيوتو وطوكيو 
وكينتسوغي  األورويش  طالء  تستخدم  حيث  توتوري،  إىل  باإلضافة 

(طالء األورويش املخلوط بالذهب والفضة) بشكٍل أسايس يف أعمالها.
لالستخدام  أدوات  تضمنت  قطعة،   ٨٠٠ عن  يزيد  ما  برتميم  قامت 

اليومي وتحًفا فنية.

ماتسوموتو تاتسويا
فنان ترميم األورويش

يعمل ماتسوموتو، وهو عضو كامل يف جمعية كوغي اليابانية، يف 
ترميم املمتلكات الثقافية الخاصة بفن األورويش. كما أنه مشارك 

يف برنامج حماية املمتلكات الثقافية.

أجزاء الرتميم املصنوعة من األورويش 
تتضح هنا يف عملية لرتميم األدوات 

التي يتم استخدامها بشكٍل يومي

يف  وسنتناول  القديمة.   العصور  منذ  املرمم  بنمطه  الشيّكي  فن  استخدام  تم  لقد 
باستخدام  الفنية  األعمال  ترميم  مهنة  يف  املتخصصني  من  اثنني  هذا  طرحنا 

األورويش.  

الروح اليابانية املوروثة - 

فنانو ترميم األورويش

　يعمل طالء األورويش عىل حماية القطع املزخرفة بفن الشيّكي عىل نحٍو يتيح لنا 
استخدامها جيالً بعد جيل من خالل التعامل معها بحرص والقيام برتميمها.

　لدى كاواي ناتسومي، والتي تعمل كمرممة محرتفة، شغف يتعلق بالخصائص 
كاواي  بدأت  باألورويش.  املطلية  األدوات  تلك  األورويش، خصوًصا  الفّعالة لطالء 
العمل ضمن هذا النهج لتساؤلها حول الفائدة املرجوة من إنتاج بعض األدوات التي 
بفن  املزخرفة  القطع  ترميم  بأن  ترى  فهي  النفايات.  من  للكثري  تصنيعها  يؤدي 
عمًرا  القطع  تلك  منح  إىل  يهدف  العمل  هذا  وذلك ألن  أفضل من صنعها  الشيّكي 

جديًدا.
　تقول كاواي: «إن الشيّكي من األمور التي أعتز بها منذ فرتة طويلة، لذا أقوم 
العمالء  غالبًا ما يقوم  برتميمها بهدف جعلها صالحة لالستخدام لعقود قادمة.» 
بزيارتها للحصول عىل خدمات الرتميم حاملني معهم أدوات قديمة يرتاوح عمرها ما 
بني ٣٠ إىل ١٠٠ عام أو تزيد عن ١٥٠ عاًما – وهذا يعني بأن هذه القطع تعني 
الرتميم وأحيانًا ما يتم  آلية  العميل حول  حيث تتناقش مع  العمالء.  الكثري لهؤالء 
عىل  تعمل  إذ  القديمة.  األدوات  لتلك  املميز  بامللمس  االحتفاظ  مجرد  عىل  االتفاق 

ترميم األدوات بطريقة تتيح للعميل االستمرار يف االستفادة منها.
　«عند انخراطك بالعمل يف مهنة الرتميم لعدة سنوات، ستتعلم الكيفية التي تعمل 
بها ’قواعد وقوع الرضر‘. وأنا أحاول جاهدة بأن أكون السبّاقة يف هذا األمر وأقوم 
بالرتكيز عىل األماكن التي من املتوقع حدوث رضر فيها.» إن القيام بأعمال الرتميم 
يطّور من مهارات املراقبة لدى املرممني ويحسن من أسالبيهم يف العمل، عىل الرغم 
وطالء  الخشب  عرب  الهواء  مرور  بسبب  تحدث  التي  املستمرة  التغريات  من 
من  سلسلة  هي  األورويش  ترميم  عملية  بأن  السياق  هذا  يف  وتشري  األورويش. 
ترميم  صعوبة  من  الرغم  فعىل  املشقة.  يحمل  الذي  باألمر  وليست  اإلكتشافات، 
كاواي  أن  إال  منخفضة،  جودة  وذات  الثمن  رخيصة  مواد  من  املصنوعة  األدوات 

تشعر بالسعادة عند رؤيتها للعميل وهو يعرب عن بهجته لقاء ذلك.  
باألمان  شعوًرا  سيمنحك  ما  قطعٍة  ترميم  يف  الوقت  من  مزيد  استغراق  　«إن 
إىل  النظر  بنعمة  بأنني حظيت  أشعر  بمثابة جلسة عالجية.  وكأنه  األمر  وسيبدو 

األمور بإيجابية - حتى وإن تعلق األمر بالكسور.»
　تهدف عمليات الرتميم إىل إحداث تغيريات سلوكية لدى املرممني باإلضافة لهؤالء 
الذين يقومون باستخدام أدوات تم ترميمها. وهذه التغريات ستنتقل أيًضا إىل الجيل 

التايل والذي سيقوم باستخدام الشيّكي.

ترميم املمتلكات الثقافية - 

تسليم راية املوروث الثقايف والفني إىل 
الجيل القادم

يتم  التي  باألدوات  تُعنى  التي  تلك  الثقافية عن  املمتلكات  　تختلف عملية ترميم 
استخدامها بشكٍل يومي. تتمثل نقطة االختالف الرئيسية يف أن الشخص ال يقوم 

برتميم األدوات بهدف «الرتميم املبالغ فيه» أو «ملسها أكثر من الالزم».
ترميم  والذي عمل يف  األورويش،  فنان رسم  تاتسويا، وهو  ماتسوموتو  　يقول 
املمتلكات الثقافية ملدة ٢٥ عاًما «بالنسبة لألدوات التي يتم استخدامها بشكٍل يومي، 
فإن ترميمها وإعادة وضع الطالء عليها تعتمد عىل مدى الرضر الذي أصابها، أما 
بالنسبة لرتميم املمتلكات الثقافية، نجد أنها بحاجة ألن يتم االحتفاظ بها كما هي، 
والتي تشتمل عىل ترك الرضر نفسه دون ترميم». وذلك ألن الرضر املوجود بها يُعد 
دليالً عىل مرور زمن طويل عليها.  ينظر ماتسوموتو إىل مدى الرضر الذي تعرض 
إليه طالء األورويش ويقوم حينها بتقدير حجم أعمال الرتميم التي يراها رضورية 
«يف الوقت الحارض» - وعدا ذلك، فإنه يرتك هذا العمل ليقوم به الجيل القادم من 

املرممني.
　إذا تعرضت املمتلكات ألرضار أكثر حدة بسبب حدوث كارثة طبيعية مثل وقوع 
الزالزل، فسيتم عندئٍذ إحضار فريق تحليل كيميائي إلجراء أعمال الرتميم بناًء عىل 
بيانات أكثر تفصيالً. يف هذه الحالة، نجد أن العنرص األهم هو آلية الفهم املتبادل بني 

الناس حول عملية الرتميم من مختلف املجاالت.  
　«من املؤكد أن أعمال الرتميم بحاجة إىل توفر عنرصي التقنية واملعرفة؛ ولكن 
يمكننا أيًضا معرفة مجموعة متنوعة من املعلومات بناًء عىل األجزاء املترضرة والتي 
سيتم تدوينها لألجيال القادمة، ومن املهم أيًضا اتخاذ القرار بشأن القيام بتنفيذ 

عملية الرتميم املناسبة من عدمه.»
　من الرضوري التعّرف عىل خلفية صنع العمل الفني والسياق الذي تم فيه رسم 
النموذج، إىل جانب توظيف مخيلتك ومن ثم اختيار أسلوب الرتميم األفضل والذي 
املوارد  لتطوير  عقود  عدة  يستغرق  هذا  أن  نجد  وبالتايل،  املرحلة.  تلك  يناسب 
البرشية ذات املهارة العالية. وغالبًا ما يتم الحصول عىل املهارات املطلوبة من خالل 
بكل  ماتسوموتو  يقول  الواقع.  أرض  عىل  الرتميم  عمليات  من  املكتسبة  الخربة 
شغف: «إن األمر يتطلب اكتساب الكثري من املهارات من أجل التعامل مع األورويش، 
لذا فنحن بحاجة ماسة إىل إنشاء مؤسسات تدريب لتطوير املوارد البرشية - كما 
يجب علينا أن نتناقل هذه الثقافة». يتم يف الوقت الحارض ترميم املمتلكات الثقافية 
يف املرافق وورش العمل الفردية؛ مما يعني أن عدد عمليات الرتميم املتاحة يف كل 
فإن  األورويش،  ثقافة  قيمة  عىل  الحفاظ  لنا  يتسنى  ولكي  محدودة.  ستكون  عام 

ماتسوموتو يطمح لزيادة هذا العدد، حتى وإن كان بمعدل طفيف فقط.
　إن األعمال الفنية الزخرفية لطالء األورويش تضم ثقافة املايض وتقنياته.  يعمل 
ماتسوموتو يف ترميم املمتلكات الثقافية بحيث يمكن نقلها من املايض إىل الحارض 

وصوالً إىل املستقبل.
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التصميمات العرصية

مهام عرصية

تم صناعة العديد من اآلنية املزخرفة بفن الشيّكي والتي تبدو عرصية وذات مهام 
جديدة.  

اليومي  حياتك  بنمط  األورويش  بفن  الخاصة  املزخرفة  العنارص  بدمج  تقوم  ال  لم 
والعرصي؟  

باأللوان  تنبض  التي  األورويش  بطالء  طعام  وشوك  مالعق 
لالستخدام  مثاليًا  يعد  والذي  الرقيق  الخشب  من  واملصنوعة 

اليومي.  
يجعل طالء األورويش أطراف أدوات املائدة ناعمة امللمس. 

لكي  اللسان،  مالمستها  عند  االرتياح  عىل  يبعث  ملمسها  أن  حيث 
تتمكن من استخدامها دون الشعور بأي انزعاج.

(رشكة تاو املحدودة)

مالعق وشوك طعام تنبض باأللوان
كاغاوا شيّكي

إن انبعاج وتسوية الجزء الداخيل للكأس تجعل عملية َغرف الطعام 
أكثر سهولة وتحول دون انسكابه. من األطفال الرضع إىل البالغني 
عىل  تساعدك  التي  الطعام  أواني  استخدامها.  شخص  ألي  يمكن   -
«تناول الطعام بمفردك» - تم صناعتها يدويًا من قبل حرفيني من 

جميع أنحاء اليابان.
(رشكة أيرو)

أواني الطعام سهلة الَغرف
كاواتسورا شيّكي، إلخ.

حيث  القاعدة  يف  تجويف  عىل  يحتوي  شامل  تصميم  ذات  أوعية 
لو  عند حملها حتى  آمنة  يجعلها  مما  داخله،  إصبعك  يمكنك وضع 
باستخدام  صنعه  تم  الوعاء  أن  بما  ضعيفة.  قبضتك  كانت 

األورويش، فإنه ال يكون ساخن امللمس.
(راكوزين إل إل يس: وعاء راكوزين)

وعاء أورويش سهل املسك
آيزو نوري

يتمتع  الوعاء  هذا  لجعل  الناعمة  األورويش  حبيبات  استخدام  يتم 
بمتانة عىل نحو إضايف قد يبدو كوعاء عادي ولكنه يعد أكثر مقاومة 

للكرس وضد الخدش.
(رشكة جيه كوكومو املحدودة: «فودان» فوكو-وان)

وعاء بزخرفة األورويش والذي 
ترغب يف استعماله بشكل يومي

إتشيزين شيّكي

البعض  ببعضها  متصلة  األكل  لعيدان  مساند  خمسة  من  مجموعة 
لتشكل بذلك شكل «حلقي». تأتي املساند الفردية عىل شكل مروحة 

وستعمل عىل دعم عيدان األكل الخاصة بك بصورة متينة.
(واجيما كرييموتو: مساند لعيدان األكل «حلقية»)

بأشكال  األكل  لعيدان  مساند 
قابلة للتغيري

اليابانية  والحلويات  الكعك  لوضع  مجوف  جزء  ذات  صينية 
واملزهريات الصغرية وما إىل ذلك عىل نحو أنيق. مثالية لالستخدام 
اليومي مع ملمس خشن وبنية بسيطة تتماىش مع أي ديكور داخيل.  
(إيواموتو كيويش شوتني: ”صينية تشوكوتو“ املصنوعة باستخدام 

تقنية فوكي-أورويش)

صينية عملية
فن زخرفة خشب الباولونيا يف كانازاوا
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تجسيد فن 
األورويش-نوري يف أنشطة 

الحياة اليومية



يف معظم املناطق، بما فيها طوكيو، يحظى الزوني مع حساء سومايش (يمني) بشعبية كبرية. يف منطقة كانساي، بما يف ذلك كيوتو، يفضل تناول الزوني مع حساء امليسو األبيض     
(يسار). 

الصفحة التالية:  األعىل - الزوني املطبوخ مع حساء السومايش واملزينة باملوتيش ذو الشكل املربع.
األسفل - الزوني املطبوخ مع حساء امليسو األبيض واملزينة باملوتيش ذو الشكل الدائري.

الطعام الياباني التقليدي املحرض من مجموعة 
واسعة من الخيارات املحلية  

مثل  مكونات  باستخدام  إعداده  يتم  الذي  الحساء  من  نوًعا  الزوني  طبق  　يعد 
املوتيش (فطائر األرز) والجزر إىل جانب الفجل األبيض. يتم تقديم الطبق الياباني 

التقليدي هذا يف املقام األول خالل احتفال رأس السنة الجديدة.  
　حيث يقال بأن نشأته كانت من طبق يحرض من القرابني املقدمة آللهة الشنتو 
وبوذا يف ليلة رأس السنة، والتي يتم فيما بعد طهيها وتناولها بعد رشوق شمس 
يوم رأس السنة الجديدة. يف عهد إيدو (القرن السابع عرش-التاسع عرش)، أصبح 
طبق الزوني رائًجا بني عامة الشعب وتغري دوره حيث أصبح طبًقا جالبًا للحظ إذ 

يتم تناوله عند الصالة من أجل سنة آمنة.  
باستثناء  اليابان  أرجاء  جميع  يف  الزوني  طبق  تناول  يتم  أن  العادة  　جرت 
أوكيناوا. عىل الرغم من ذلك، هنالك اختالف كبري يف إعداد الحساء حسب كل منطقة، 

ويف شكل املوتيش واملكونات املستخدمة.
　يف الجانب الرشقي لليابان، يتمتع املوتيش ذو الشكل املربع بشعبية كبرية، بينما 
يف كيوتو، والتي يعتقد أنها مسقط رأس طبق الزوني، واملناطق األخرى يف غرب 
بسبب  املفضل  يعد  الدائري  الشكل  ذو  املوتيش  فإن  بكيوتو،  تأثرت  التي  اليابان 
إذ  تختلف طرق طهيه،  كذلك،  السعيد.  الحظ  يجلب  الدائري  الشكل  أن  اعتقادهم 

عادًة ما يتم شواء املوتيش ذو الشكل املربع يف حني أن ذات الشكل الدائري يتم 

الصور: Shutterstock.com، يوشيزاوا ناهو/ألفو

زوني

سلقها بطبيعة الحال قبل إضافتها إىل الحساء.
　يعد السومايش وهو الحساء النقي، الوصفة األكثر شعبية والتي تستخدم املرق 
املحرض من كاتسووبويش (رقائق البونيتو) وأعشاب البحر، إلخ. كجزء أسايس مع 
والذي  ميسو،  أوايس  حساء  يأتي  وبعده  التوابل.  إلضافة  وامللح  الصويا  صلصة 
يستخدم فيه عدة أنواع من امليسو (فول الصويا املخمر) إلضافة النكهة. وبعد ذلك 
املوتيش،  جانب  إىل  األبيض.  امليسو  فيه  يستخدم  الذي  ميسو  شريو  حساء  يأتي 
اليوزو  حامض  جانب  إىل  والجزر  السبانخ  عىل  املضافة  املكونات  تشتمل 
والبقدونس إلضافة عبق لذيذ. ومع ذلك، تختلف تلك أيًضا حسب املنطقة.  

الزوني هذه عادًة، والتي تعكس كل منها بصورة راسخة  　يتم تقديم خيارات 
سمة املنطقة املحلية، يف اآلنية املزخرفة بفن الشيّكي، والتي يتم رصها عىل املائدة 
حيث تعرض بطريقة مماثلة للخصائص اإلقليمية املميزة. يعمل حساء الزوني مع 
املكونات الغنية باأللوان عىل جعل مظهرها الساحر يف اآلنية املزخرفة بفن الشيّكي 

يوصل الدفء الشهي لكل من األيدي والفم.
　يتمتع طبق الزوني بمجموعة متنوعة من أشكال التقديم، تبًعا للمنطقة. حيث 

يبدو أن لثقافة الطعام هذه قاسًما مشرتًكا مع ثقافة الشيّكي.  

٢٢٢٣

اليابان اللذيذة: 
حان وقت األكل! 
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