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الغالف :زينة رأس السنة الجديدة على شكل طائر كركي مربوط بخيوط ذهبية
وبيضاء تدعى ميزوهيكي ،مع سنابل األ ُرز ومروحة اليد وإبر الصنوبر الميمونة.
الصورة :بيكستا

نيبونيكا  niponicaهى مجلة يتم نرشها باللغة اليابانية وست
لغات أخرى (العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية
واألسبانية) وتهدف إىل تعريف العامل بالشعب الياباين وثقافة
اليابان العرصية .وعنوان املجلة نيبونيكا مستمد من كلمة نيبون
« »Nipponومعناها «اليابان» باللغة اليابانية.
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روابط قلب اليابان

R-021204

جهة النرش :وزارة الخارجية اليابانية
كاسوميغاسييك ،1-2-2
تشيودا-كو ،طوكيو  8919-100اليابان

نيبونيكا

زينة ميزوهيكي مربوطة على شكل طيور الكركي التي تتمتع بالتقدير كرمز لطول العمر وزهور
شجر الخوخ التي تزين أوائل الربيع.

إصدار خاص

إن "العُقد" العديدة التي تم تناقلها متجاوزة حدود العصور واألزمان تحاكي الجماليات التي يتفرد بها اليابانيون.
تم نسج الصلوات الصادقة والحكمة العملية والعناصر الثقافية المتنوعة األخرى في ك ٍّل من هذه العقد.
سوف نتعرف في هذا اإلصدار الخاص على الثقافة الروحية الفريدة التي ال توجد في أي مكان آخر في العالم.

3

العُقد في اليابان
ترمز إلى مختلف اآلمال

روابط عبر الصلوات

الصور :بيكستا

アラビア語

4

نيبونيكا

表面

إن صخرة غوتوبيكي-إيوا العمالقة مربوطة بحبل قش يدعى شيميناوا في ديانة الشنتو ،وهي موجودة
في موقع مقدس على جرف حاد يدعى أمانوإيواتاتي .ويقال بأن هذا هو المكان الذي نزلت فيه اآللهة
المحلية على األرض ألول مرة.
معبد كاميكورا (معبد كومانو هاياتاما تايشا)  /محافظة واكاياما

①حبل شيميناوا عمالق تم صنعه بربط كمية كبيرة من
األرز التي تمت رعايتها
القش المأخوذ من نباتات ُ
بعناية .إيزومو أوياشيرو (معبد إيزومو الكبير) /
محافظة شيمانه

①

②

②حجران مربوطان بحبل شيميناوا ويشبهان زوجًا
وزوجة بجانب بعضهما البعض .تدعى هذه الحجارة
ميوتو إيوا وتعني حرفيًا "الصخور المتزوجة" ،وهي
ترمز إلى زواج سعيد وعائلة سعيدة .معبد فوتامي
أوكيتاما  /محافظة ميه

5

ربط المشاهد الطبيعية

يتم صف عقد الخيزران وربطها بحبال سوداء اللون مع مراعاة توازنها وانسجامها مع المشهد
الطبيعي المحيط بها .تاكي-نو-ميتشي (طريق الخيزران)  /محافظة كيوتو

6

نيبونيكا

アラビア語

الصور :بيكستا  /صور غيتي

تقوم حفالت الزفاف بربط العريس والعروس وعائلتيهما بعالقات جديدة .الخيوط البيضاء التي تبدو على
صدر العروس مربوطة بعقدة أواجي-موسوبي ال ُمحكمة التي ال يمكن فكها بسهولة.

表面

ربط العالقات

عُقد األزياء

تطورت كوميهيمو كعناصر تزيينية في حوالي القرن الثامن ،وهي تعني حرفيًا "الخيوط
المضفرة" ،ثم استُخدمت فيما بعد كحبال متينة لدعم الدروع الثقيلة التي تزن عشرات
الكيلوغرامات.

إقامة الروابط من خالل الهدايا النابعة
من القلب
تُصنع خيوط ميزوهيكي عن طريق لف ورق واشي (ورق ياباني تقليدي تتم صناعته يدويًا)،
ويتم ربطها على شكل زهور شجر الخوخ الميمونة لتغليف هدايا الخطوبة النقدية .تسودا
ميزوهيكي أوريكاتا  /محافظة إيشيكاوا
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إقامة الروابط من خالل الهدايا النابعة
من القلب
يمكن اعتبار أوريغاتا شكالً من أشكال الفنون الورقية التي يتم تحضيرها باستخدام ورقة
واشي واحدة .تبين الصورة مثاالً على طريقة التغليف المتبعة في مناسبة احتفالية سعيدة.

كان نبالء البالط يستخدمون خيوط القنب أو الحرير لربط ورق
التغليف ،بينما كان الساموراي يستخدمون خيوط كويوري التي تصنع
بلف ورق واشي الرقيق .وفي السنوات الالحقة أصبح من الشائع استخدام
خيوط ميزوهيكي المنشاة باللونين األحمر واألبيض أو الفضي والذهبي.

اليسار:تغليف أوبي-تسوتسومي فاخر لحزام غالي الثمن.
الوسط:باالستناد إلى األوصاف الواردة في الكتابات اليابانية القديمة ،تماثل طريقة تغليف
نوشياوابي-موسوبي أسلوب تغليف شرائط محار أذن البحر المجففة ،والتي يصعب
العثور عليها في يومنا هذا.
اليمين :كاتسوؤبوشي (سمك بونيتو مجفف) مغلف يقدم لآللهة.

تشكل أوريغاتا منذ زمن طويل جز ًءا من الثقافة اليابانية التقليدية حيث
تم تناقلها عبر األجيال .يتم تحديد نوع أوريغاتا المستخدم وفقًا للهدية التي

يقوم الناس بتقديم الهدايا لتهنئة األشخاص العزيزين عليهم ،أو للتعبير عن

سيتم تغليفها ،إال أن المشاعر الكامنة وراء أوريغاتا ليست ملزمة بشكلها

تقديرهم للمساعدة والدعم التي يقدمها اآلخرون لهم .إن ثقافة تبادل الهدايا

بل إنها تتمتع بحرية كبيرة .وال يزال احترام اآلخرين الذي تستند إليه عادة

هي عادة أليفة وعريقة في اليابان .وتقليد أوريغاتا المستمر حتى يومنا هذا

تقديم الهدايا حيًا في قلوب اليابانيين حتى اليوم.

يجسد تلك المشاعر والعادات .كما يتم استخدام زينة ميزوهيكي لتزيين

كازوكي ياماني مدير مدرسة ياماني لألوريغاتا
يكرس كازوكي ياماني نفسه لنشر جمال أساليب أوريغاتا ومبادئها الراسخة
تاريخيًا لكي يتم إدخال ثقافة ورق واشي في أساليب حياة الناس الحديثة.
ويقول ياماني" :يهدف فن أوريغاتا إلى بذل الجهد والحفاظ على حسن النية
لتحسين العالقات مع اآلخرين .احترام اآلخرين هو الشعور الكامن وراء
تقليد أوريغاتا المتواصل".

أماكن االحتفال.
تبين الصورة زينة أوريغاتا ذات تفاصيل متعددة لكل من تشوشي-كازاري (زينة زجاجة سكب الساكي
الياباني) وهيساغي -كازاري (زينة دورق الساكي الياباني االحتفالي) .يتم استخدام هذه الزينة كل اثنتين
سوية ،مما يجلب إلى ذهن الناظر مشهد فراشتين ترفرفان سوية بسعادة في الهواء.

جميع األعمال الفنية المبينة في الصفحتين  8و  9هي أعمال لكازوكي ياماني.

أوريغاتا

إن أوريغاتا هو أسلوب يعود تاريخه إلى  600عام مضت ويتضمن
ال تزال أوريغاتا تُستخدم اليوم في مناسبات
كالضيافة أو كشكر وتقدير لهدايا التهنئة.

قواعد إرشادية مفصلة حول كيفية تغليف الهدايا وربطها بالخيوط.
تم تناقل هذا األسلوب بين أجيال عائالت الساموراي كشكل من أشكال
اآلداب ،ثم دخل بعد ذلك حياة عامة الشعب أيضًا.
يتم تغليف الهدايا بطريقة تمكن مستلم الهدية من فتحها بسهولة باليد
التي يستخدمها عادة .ويعبر مقدم الهدية عن مراعاته لمستلمها بترك جزء
غير مغلف فيها مما يسمح لمستلم الهدية برؤية محتوياتها جزئيًا.
ال يتم استخدام المقص في أوريغاتا أبدًا ،وال حتى في تصاميم التغليف
الشديدة التعقيد ،بل يتم تغليف الهدايا عن طريق طي ورق واشي (ورق
ياباني تقليدي تتم صناعته يدويًا) في عدة طبقات .ويعبر حجم وجودة ورق
واشي عن االحترام ،ويتم اختيارهما بما يتناسب مع جودة الهدية ومكانة
وضع بعض طبقات ورق واشي الملون بألوان الباستيل معه لتصبح الهدية
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نيبونيكا

アラビア語

أكثر رسمية.

表面

مستلمها .يستخدم عادة ورق واشي األبيض النقي األنيق ،إال أنه يتم أحيانًا

اليسار :كوسابانا-تسوتسومي مخصصة لتوضيح الجمال الطبيعي لألزهار المقطوفة للتو.
اليمين:كان يتم لف العناصر األساسية في حياة الساموراي اليومية مثل ريش الكتابة بشكل غير رسمي وتقديمها في ورق تغليف
أوريغاتا عادي.

9

زينة ميزوهيكي
تتم صناعة عُقد ميزوهيكي بلف شرائح رقيقة من ورق واشي (ورق
ياباني تقليدي تتم صناعته يدويًا) لتشكيل خيوط تتم تنشيتها .هذا األمر ال
يمنحها مرونة فحسب بل يضفي عليها متانة تحول دون انقطاعها بسهولة
وتسمح بربطها بأشكال متعددة.
هناك عدة نظريات حول نشأة ميزوهيكي في اليابان ،ولكنه يقال إنها
بدأت في أوائل القرن السابع حين كان يتم استخدام خيوط قنب مصبوغة
باللونين األحمر واألبيض للف الهدايا التي تُقدم للبالط اإلمبراطوري
الياباني .ومع بدء استخدام ميزوهيكي بدالً من الخيوط ،أصبح باإلمكان
ميزوهيكي

عُقد ميزوهيكي األساسية

ربط عقد تزيينية فاتنة ،ثم تطور هذا الفن بشكل فريد بعد ذلك.
هناك طقس تقليدي في اليابان يدعى يوينو ُمتّبع في مراسم خطوبة
شخصين حيث تجتمع عائلتا الطرفين لتكوين روابط جديدة .ويقوم العرف
على تبادل هدايا الخطوبة التي تجسد مشاعر مميزة وتكون مزينة بشكل
جميل بزينة ميزوهيكي.

تُستخدم زينة ميزوهيكي كزينة جميلة في االحتفاالت.
لنأخذ هدايا الخطوبة مثاالً على ذلك إللقاء نظرة على مشاعر التهنئة التي

إن طيور الكركي والسالحف التي ترمز إلى طول العمر وأشجار
الصنوبر والخيزران التي تحتفظ بلونها األخضر النابض بالحياة حتى

يتم التعبير عنها في ك ٍ ّل منها.

في فصل الشتاء وزهور شجر الخوخ التي تتفتح قبل حلول الربيع تعتبر
اليسار:عقدة ميزوهيكي األساسية االحتفالية .يصعب فك عقدة أواجي-موسوبي بعد ربطها.
الوسط:تستخدم عقدة موسوبي-كيري عند الرغبة في تقديم التهاني بشكل غير رسمي.
اليمين:ترمز عقدة يوريكائيشي إلى أمنيات الحظ الجيد المتتابع مثل األمواج المتعاقبة ،وتستخدم
في االحتفاالت األخرى غير مناسبات الزواج.

جميعها من األشكال الميمونة في اليابان .ليس هناك غنى عن زينة
ميزوهيكي الخاصة بالمناسبات االحتفالية في هدايا الخطوبة.

توموشيراغا

تشتهر محافظة إيشيكاوا بزينة ميزوهيكي التقليدية .تبين الصورة زينة تغليف احتفالية لهدية
خطوبة نقدية.

كلمة توموشيراغا تعني حرفيًا
"سوية حتى يشيب الشعر" .يتم
ربط هذه الزينة بخيط قنب قوي ال
ينقطع وهي ترمز إلى أمنية عيش
الزوج والزوجة سوية بسعادة حتى
خريف العمر.

هدية خطوبة نقدية

يتم وضع النقود في علبة داخل زينة
التغليف ،وتتم كتابة المبلغ بحركة
واحدة متواصلة بالريشة حتى ال يكون
تغيير الرقم الحقًا ممكنًا ،وهي عادة
باقية حتى يومنا هذا.

كومبو

غالبًا ما يُستخدم عشب كومبو البحري
في االحتفاالت ألن اسمه يبدو
مشاب ًها لكلمة "يوروكوبو" التي تعني
السعادة ،باإلضافة إلى أنه يرمز إلى
الخصوبة.

جميع األعمال الفنية هي من مركز تسودا ميزوهيكي أوريكاتا في
محافظة إيشيكاوا.

علبة الخواتم

أواجي-موسوبي االحتفالية هي زينة
ميزوهيكي المثالية للهدايا النابعة
من القلب.

سويهيرو

تشير كلمة سويهيرو إلى مروحة اليد التقليدية التي
تُستخدم في المناسبات االحتفالية .وتعبر هذه الزينة
عن أمنية استمرار كلتا العائلتين باالزدهار والعيش
بسعادة لسنوات عديدة.
يبلغ طول زينة ميزوهيكي المستخدمة في سويهيرو
حوالي  90سم وال يتم قطعها أبدًا ألنها تعتبر هي
الرابطة نفسها .فإذا كانت طويلة جدًا ،يتم تعديلها
بلف أطرافها إلى األعلى.

表面
アラビア語
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نيبونيكا

يعود تاريخ مركز تسودا ميزوهيكي أوريكاتا إلى ما يقارب من  100عام
منذ تأسيسه ،وتتبع فيه أساسيات أوريغاتا التقليدية ،ولكن يتم فيه أيضًا
دمج اإلبداع والبراعة في زينة ميزوهيكي الجميلة .وبهذا يتم الحفاظ
على تقاليد ربط المشاعر االحتفالية ببعضها مع دمجها بأسلوب الحياة
في نفس الوقت.
يظهر في الصورة مالك المركز الخامس روكوسكي تسودا.
ويقول تسودا" :إن هدايا الخطبة ذات قيمة كبيرة ألنها تقوم بإقامة روابط
ي ِ العريس والعروس .كل هدية لها معنى مختلف ،ونحن نقوم
بين عائلت ّ
بربط زينة ميزوهيكي بعناية نابعة من القلب .إن التزامنا بتقديم أعمال
جميلة جدًا يزيد من سعادة االحتفال".

11

عقد األزياء
ُ

طرق محددة لربط أحزمة أوبي وفقًا لكل مهنة .وبذلك كان يمكن تمييز
مكانة المرء االجتماعية ومهنته وحالته الزوجية وسوى ذلك وفقًا للطريقة
التي يربط بها حزام أوبي .وضمن حدود تلك القواعد ،قام الناس باإلبداع
والتعبير عن أسلوب األناقة الخاص بهم من خالل مجموعة متنوعة من
أوبي-موسوبي.

أوبي-موسوبي
(عُقد الحزام)

يقال إن هناك اليوم أكثر من مائة طريقة لربط أحزمة أوبي ،ولكن
معظمها أشكال مختلفة من أنماط العُقد التي ظهرت في فترة أيدو (1603
 .)1868 -لقد تم تناقل هذه الثقافة عبر األجيال على مر العصور.

بحلول القرن الثامن عشر ،كان عدد سكان إيدو (طوكيو حاليًا) قد
وصل إلى مليون نسمة ،كما أصبحت واحدة من أكبر المدن االستهالكية
في العالم .ومع توقف الحروب وتحول المجتمع إلى مجتمع سلمي ،بدأ
التجار والحرفيون المزدهرون بتعزيز الثقافة وسط تقدم ملحوظ في
االقتصاد.
أصبحت أوبي-موسوبي من صيحات الموضة حوالي تلك الفترة
أيضًا .قبل ذلك كانت أحزمة أوبي مجرد أحزمة يتم ربط الكيمونو بها.
ثم تطورت تدريجيًا إلى عنصر أعرض وأطول كإكسسوار يستخدمه
الناس ال لوظيفته فحسب بل في سبيل األناقة أيضًا .وازدادت أحزمة أوبي
دقة وتفصيالً مع تنوع نسيجها وألوانها ورسومها ،مما أدى إلى ظهور
موضات جديدة في طرق ربطها.
كان هناك في ذلك الوقت أيضًا نظام طبقي اجتماعي ،وكان مصنفًا
حسب المهنة :الساموراي والمزارعون والحرفيون والتجار ،وكانت هناك

تاتيّا-نو-جي-موسوبي

تقوم سومي ساساجيما ببحوث حول ثقافة أوبي كما أنها درست فن ارتداء الكيمونو في سياق الفنون
التعبيرية الكالسيكية .وقد قامت على مدى نصف قرن بدراسة تاريخ وأهمية أوبي-موسوبي في
الثقافة اليابانية مع قيامها بتوضيح وتعليم كيفية ارتداء الكيمونو داخل اليابان وخارجها .إن ربط
أحزمة أوبي بالنسبة لها هو "أشبه باحتضان روح الشخص وتقويمه لنفسه".

بونكو-موسوبي

فوكورا-سوزومي

تسونوداشي-موسوبي

في شهر يناير من كل عام تقام احتفاالت بلوغ سن الرشد في جميع أنحاء اليابان لالحتفال بالشباب
والشابات الذين يبلغون  20عا ًما ،وهو سن الرشد القانوني في البلد .وترتدي العديد من النساء
فوريسودي كيمونو (كيمونو رسمي بأكمام طويلة) لحضور هذا االحتفال .تبين الصورة تصاميم عصرية
لعقدة تاتيّا-نو-جي-موسوبي وعقدة بونكو-موسوبي.

أوتايكو-موسوبي

كاتا-باسامي

يقال إن مورونوبو هيشيكاوا هو والد فن أوكييو-إه
(المطبوعات الخشبية اليابانية) .عمله الفني الذي
يبين امرأة تتوقف أثناء سيرها لتنظر إلى الوراء
يعطينا لمحة عن توجهات الموضة في تلك الفترة.
تتدلى أطراف حزام أوبي المربوط على اليمين
واليسار بطريقة تُعرف باسم كيتشيا-موسوبي،
وهي طريقة قام بتقديمها كيتشيا أويمورا أحد ممثلي
أونّاغاتا المشهورين (ممثلي مسرح الكابوكي
أدوارا نسائية) .وقد فُتنت شابات إيدو
الذين يلعبون
ً
بأسلوب أوبي-موسوبي هذا.
مورونوبو هيشيكاوا" :ميكائيري بيجين-زو
(حسناء تنظر إلى الوراء)" القرن السابع عشر
المصدر:
)ColBas (https://colbase.nich.go.jp/

إنها تلقي نظرة سريعة على مادة حزام أوبي
وشكل الجسم قبل أن تقوم بربط الحزام بسرعة
بالشكل األمثل.

يقال عن تاتيّا-نو-جي-موسوبي إنه كان يتم ربط
حزام أوبي بشكل مائل إلى األعلى نحو الكتف
األيمن داخل القلعة ونحو الكتف األيسر عند
المشي خارج القلعة.

يمكن ربط بونكو موسوبي بإحكام كما أنه
ال يمكن فكها بسهولة .وكان الهدف من هذا
التصميم البسيط الوقور الداللة على حيوية نساء
عائالت الساموراي.

تطور أسلوب فوكورا-سوزومي من تاتيّا-
نو-جي-موسوبي .ال يزال استخدام أسلوب
أوبي -موسوبي هذا شائعًا بين الشابات عند
ارتدائهن الكيمونو.

تعد عقدة تسونوداشي-موسوبي األنثوية البارزة
هذه عقدة خاصة بسكان المدينة.

تم تبسيط تسونوداشي-موسوبي فأصبحت تضم
حبالً يُستخدم لتثبيت أوبي-موسوبي وتحولت
بذلك إلى أوتايكو-موسوبي .وقد انتشرت هذه
العقدة على نطاق واسع بين جميع الناس.

كاتا-باسامي هي عقدة استخدمها الساموراي
ويمكن ربطها بسهولة مع أنها محكمة للغاية.
عند إدخال السيف في حزام أوبي عند الخصر،
يتم شد البطن وتحسين وضعية الجسم.

表面
アラビア語
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ال تزال صناعة كوميهيمو مستمرة في متجر دوميو في أوينو بطوكيو منذ تأسيسه عام  1652قبل أكثر من  360عا ًما .ويوفر المتجر تشكيلة دائمة تتجاوز  500نوع من أوبيجيمي.

عقدة ساغيو التي كان محاربو الساموراي يلفونها حول سيوفهم.

كوميهيمو (الخيوط المضفرة)
الصور الفوتوغرافية :يوجي تاكيشيما الصور :صور غيتي  /صور أماناي

كوميهيمو هي خيوط مصنوعة من خيوط قطنية أو حريرية مضفرة.

أوبيجيمي هو الحبل الذي يتم ربطه حول وسط حزام أوبي كلمسة

كانت تزن عشرات الكيلوغرامات.

أصبحت خيوط كوميهيمو شائعة بين النبالء في القرن الثامن ،وتم تصميم

في القرنين السابع عشر والثامن عشر ازدهرت صناعة أحزمة سيوف

نهائية تثبت أوبي-موسوبي في مكانها .وبفضل الشعبية الواسعة التي

أساليب متنوعة ومعقدة للتضفير شيئًا فشيئًا حتى تم إنشاء ثقافة تزيينية

كوميهيمو التي تدعى ساغيو في إيدو (طوكيو حاليًا) .وكانت تعتبر من

عقَ ِد الحزام التي تتطلب
تمتعت بها أوتايكو-موسوبي ،وهي إحدى ُ

ترتكز حولها .وباعتبارها أعماالً فنية أنيقة ومعقدة ،فقد تم استخدامها لتزيين

واجبات الساموراي صناعة أحزمة ساغيو الخاصة بهم ،ولذلك يقال إن

أوبيجيمي ،فقد زاد الطلب على كوميهيمو بشكل كبير وتم إحياؤها من

الهياكل البوذية باإلضافة إلى أحزمة لسيوف النبالء .ومع تحول اليابان

العديد منهم أتقنوا تقنيات كوميهيمو.

ً
ممتازا في دعم الكيمونو وتطورت
دورا
جديد .وبذلك لعبت كوميهيمو ً

إلى مجتمع ساموراي في القرن الثاني عشر ،شاعت خيوط كوميهيمو بين

إال أنه تم حظر حمل السيوف في عام  .1876وكان حرفيو وتجار

الساموراي ال لجمالها فقط بل لميزاتها العملية أيضًا ،كمتانتها ومرونتها

ساغيو على وشك أن يفقدوا سبيل عيشهم نتيجة لذلك قبل أن يركزوا

الممتازة التي جعلتها مفيدة لدعم الدروع الثقيلة والمعدات األخرى التي

اهتمامهم على أوبيجيمي التي تشبه خصائص صناعتها صناعة ساغيو.

بسرعة لتصبح جز ًءا أساسيًا من ثقافة الكيمونو اليابانية اليوم.

يتم ربط عقدة أوبيجيمي في النهاية في منتصف حزام أوبي.
اليسار:يتم صبغ جميع خيوط كوميهيمو وتضفيرها يدويًا
حفا ً
ظا على تراث التضفير الحرفي.
اليمين:تقنيات عرض األشكال واألحرف على كوميهيمو
أتت بتصاميم جديدة عكست األذواق األنيقة
لسكان إيدو.

表面
アラビア語
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كيئيتشيرو دوميو مالك متجر دوميو العاشر.
يتفانى دوميو في اإلتيان بتصاميم كوميهيمو جديدة مع الحفاظ على تقنيات
كوميهيمو التاريخية المستمرة والموجودة في جميع أنحاء اليابان.
يقول دوميو" :يتم اتباع حس جمالي ياباني فريد في كوميهيمو الصغيرة
التي ال يتجاوز طولها بضعة سنتيمترات .أود أن أتحدى نفسي تقنيًا من
خالل الجمع بين مواد مختلفة لصناعة عُقد جديدة مصممة لتناسب أسلوب
الحياة الحديث".
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التقنيات الفريدة

جمال العُقد ذات
العُقد التزيينية
كانت فووجي-موسوبي بمثابة مفتاح على شكل عقدة
تزيينية جميلة.

عُقد سياج الخيزران

يمكن ربط حبل واحد وتحويله إلى مفتاح أو حتى إلى زهرة جميلة ،ومع

يتم ربط أسيجة الخيزران باستخدام عيدان الخيزران ،وهي ال تقوم بتقسيم

ذلك فإنه يعود مجددًا إلى حبل واحد عند فكه بغض النظر عن مدى تعقيده.

األراضي فحسب بل تشكل خلفية جميلة في العديد من الحدائق اليابانية .بحلول

تحولت العقد التزيينية بشكل جميل على مر السنين عن طريق األعمال اليدوية

منتصف فترة إيدو ( ،)١٨٦٨ -١٦٠٣كان يتم تصوير أسيجة الخيزران

الدقيقة الراقية التي يقوم بها الشعب الياباني.

كعناصر أنيقة في لوحات أوكييو-إه (المطبوعات الخشبية اليابانية) ،كما كان
يتم استخدامها في بيوت عامة الشعب أيضًا.

كانت القدرة على صنع عقد تزيينية إبداعية جميلة تعتبر من المهارات
الهامة لدى نساء طبقة النبالء في القرن الثاني عشر ،ولذلك فقد كانت تُعتبر

يمكن تشييد أسيجة الخيزران بشكل يسمح برؤية الحدائق الداخلية من

من أهم المهارات التي كان عليهن إتقانها .في حوالي تلك الفترة شاعت هانا-

الخارج أو بشكل يخفيها عن األنظار .كما أن طرق الربط المتبعة باستخدام

موسوبي التي تعني حرفيًا "عُقد األزهار".

حبال نخيل القنب السوداء تتنوع من العُقد البسيطة الواضحة إلى العقد التزيينية

تغيرا جذريًا في حقبة الممالك
ولكن تاريخ هانا-موسوبي التزيينية واجه
ً

المجسمة ذات األطراف الطويلة المتدلية .إن هناك تباينًا جميالً في األلوان بين

المتحاربة من نهاية القرن الخامس عشر وحتى نهاية القرن السادس عشر.

الخيزران وعُقد الحبل ،مما يضفي جمالية فريدة على مشاهد المدن اليابانية إلى

كان لوردات الساموراي يحبون طقوس حفل الشاي ،ولكنهم كانوا يخشون أن

جانب التناغم مع ألوان الفصول األربعة الغنية.

يكون الشاي مسم ًما .ولتفادي ذلك ،بدأ معلمو الشاي الذين يخدمون لوردات
الساموراي باتباع عادة ربط أكياس الشاي بطريقتهم الخاصة المعقدة التي ال
يمكن تقليدها .وفي حال تم فك العقدة بطريقة ما ،فإنه كان يستحيل ربطها مجددًا
سياج كينّينجي المسمى باسم معبد يشتهر بحدائقه الخالبة وأسيجة الخيزران في كيوتو .يوفر
هذا السياج عزلة عن صخب العالم الخارجي ويخلق مساحة هادئة.

بنفس الطريقة ،مما يدل بوضوح على ما إذا كان قد تم فتحها .كانت تلك العُقد
التي ال يمكن تعقبها تدعى فووجي-موسوبي ،وتعني حرفيًا "عُقد القفل" ،وكانت
تتألف من حبل واحد يلعب دور مفتاح ببراعة.

استخدام أفضل أنواع العُقد المختارة من
بين عدة أنواع هو دليل على مستوى
براعة الصانع.
خالل فترة إيدو ( )1868 - 1603تم تطوير مهارات صنع هانا-موسوبي أصلية جميلة
الستخدامها في أكياس الشاي وأكياس اإلكسسوارات.

جميع األعمال الفنية المبينة في الصفحة  16هي
أعمال لميوكي سيكينه.

アラビア語
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تتألف كوسوداما من خيوط طويلة ذات خمسة ألوان
تتدلى على كيس يحتوي على بخور وأعشاب طبية.
عقدة كوسوداما المبينة في الصورة مربوطة بخيوط
كوميهيمو المضفرة.

表面

ميوكي سيكينه هي باحثة في فن عُقد موسوبي
وفنانة تعبر عن فصول اليابان ومناسباتها بتصاميم
موسوبي متنوعة .تشمل نشاطاتها اإلبداعية على إعادة
صنع موسوبي التي كانت تستخدم في االحتفاالت
والمناسبات القديمة بنا ًء على الوثائق التاريخية
والمراجع األخرى.

يوجد سياج الخيزران هذا في معبد كوئيتسو الذي يشتهر بحديقته اليابانية في مدينة كيوتو .تم ربط الخيزران
المقسم على شكل معينات كبيرة تسمح برؤية الجانب اآلخر عبر السياج.

تاميكي هادا من مركز هادا زوئن هو أحد مصممي الحدائق القالئل اليوم ممن
يحافظون على تراث وتقاليد تقنيات صناعة أسيجة الخيزران .ويشمل عمله ترميم
وصيانة الحدائق اليابانية ذات األهمية التاريخية .عند صناعة أسيجة الخيزران،
يقوم هادا بوضع عيدان الخيزران رأسيًا بشكل منهجي منظم بحيث ال تكون
ي ٍ من الجهتين .ويقرر كيفية ربط حبال نخيل
عقدها على مستوى واحد على أ ّ
القنب السوداء مع حساب الفراغات بين العقد ومدى إحكام ربطها وسوى ذلك من
العوامل األخرى لتحقيق التوازن بين وظيفة العُقد وجمالها.
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الربط بين الناس وأساليب حياتهم :الجسور

يتناغم جسر كينتاي ذو القناطر الخشبية الخمس مع محيطه الطبيعي.

يتمتع بناء الجسور اليابانية بمستويات تقنية رائدة على مستوى العالم.

الذي تم تشييده أول مرة قبل  350عا ًما.

عام  1673بعد حوالي عقد من تصميمه.

ظلت الجسور راسخة أمام مختلف المصاعب فساعدت في تحقيق األحالم

ومع ذلك فقد تعرض الجسر لالنجراف بعد عام واحد فقط من اكتماله.

تحيط الطبيعة الخالبة بالجسر الجميل المتوازن بقناطره الخمس،

ولعبت دور حلقة الوصل في حياة عدد ال يحصى من الناس في جميع

وعليه فقد تم تحسين أساسات الركائز ذات الجدران الحجرية على الفور وتم

مما يوفر مشاهد جميلة على مدى الفصول األربعة :أزهار أشجار

أنحاء اليابان.

بناء جسر أكثر متانة .ظل الجسر صامدًا بعد ذلك على مدى  276سنة إلى

الكرز في الربيع ،واأللعاب النارية في الصيف ،وألوان أوراق األشجار

أن جرفه إعصار قوي مرة أخرى في عام  .1950جسر كينتاي الحالي هو

المتغيرة في الخريف ،والمناظر الطبيعية المغطاة بالثلوج في الشتاء.

الجسر الذي تمت إعادة بنائه في عام  ،1953وهو يعكس مظهر الجسر

جسر كينتاي

جسور اليابان الثالثة الشهيرة

②

①

جسر كينتاي هو جسر خشبي مؤلف من خمس قناطر طوله حوالي

يقال بأن جسر كينتاي هو أحد أشهر ثالثة جسور في اليابان إلى جانب

 200متر وعرضه  5أمتار ويمتد فوق نهر نيشيكي في مدينة إيواكوني

جسر ميغاني الذي يعني حرفيًا "جسر النظارات" في محافظة ناغاساكي

بمحافظة ياماغوتشي غربي اليابان .األجزاء الثالثة الوسطى منه مقنطرة.

وجسر نيهونباشي في طوكيو.

تم استيحاء اسم كينتاي من شكل الجسر األنيق ،ويعني الحزام المطرز

①

بالذهب ،وذلك ألنه يشبه الحزام التقليدي المطرز الخاص بالكيمونو .تم
استخدام ستة أنواع من األخشاب عالية الجودة المختارة بعناية ووصالت
معدنية مقاومة للصدأ في هيكل القناطر ،ويقال بأن هذا مثال ممتاز على
الهندسة حتى عند مقارنته بمعايير بناء الجسور الحديثة.

③

هذا الجسر هو تتويج للمهارة التقنية ،حيث تم تصميمه بهدف
تشييد جسر يظل صامدًا ضد التيارات الجارفة .تابع الناس بناء الجسور
②
①يمكن رؤية تشكيل األخشاب المعقد للغاية من تحت الجسر.
②يتكشف أمامك منحدر حاد ودرجات عندما تعبر الجسر.

وتكرارا منذ حوالي عام  ،1600إال أنها تعرضت جميعها
مرارا
هنا
ً
ً
لالنجراف بسبب الفيضانات .وفي سبيل بناء جسر قادر على الصمود أمام
عرض النهر وتياراته السريعة الشديدة ،بدأت دراسة الجسور المقنطرة
التي ال تضم ركائز إلى أن تم الوصول إلى تصميم الجسر الحالي كما
قناطر .تم تشييد ركائز على طرفي النهر حيث يكون التيار أضعف،
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الصور :بيكستا

وثالثة جسور مقنطرة بدون ركائز في الوسط .اكتمل تشييد جسر كينتاي

表面

هو اليوم بأربعة جزر ذات جدران حجرية مبنية عبر النهر تدعم خمس

①يوفر جسر كينتاي الذي يضاء ليالً إطاللة ساحرة
②جسر ميغاني أحد المعالم السياحية الشهيرة في ناغاساكي
③كان جسر نيهونباشي يشكل نقطة انطالق لخمسة طرق رئيسية حين تم تشييده .من المقرر إتمام
أعمال إزالة الطريق العلوي السريع الموجود فوقه في عام .2040
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هوكايدو
北海道

رحلة افتراضية

مواقع إن-موسوبي

عبر اليابان

الكلمة اليابانية "إن" تعني العالقات أو األواصر أو الروابط وما شابه ذلك بين الناس والمناسبات .هل ترغب
في العثور على شريك رومانسي مميز أو على وظيفة جيدة؟ هل تأمل في الحفاظ على عالقات ودية مع
أصدقائك وعائلتك؟ مواقع إن موسوبي اليابانية تشتهر تقليديًا بتحقيق هذه األمنيات وربط عالقات "إن" إيجابية.
دعونا نزور عدة مواقع إن موسوبي!

بحيرة تويوني
(منطقة هورويزومي)

توتّوري

تشتهر هذه البحيرة بكونها منطقة سياحية
لتأكيد العالقات العاطفية ،وهي محاطة
بغابة أزلية مهيبة ،في حين تبين الصور
الجوية للبحيرة أنها على شكل قلب.

بركة بيشامون-نوما (منطقة ياما)
تشكل بركة بيشامون-نوما جز ًءا من مجموعة برك وبحيرات غوشيكي-
نوما (وتعني حرفيًا "البرك ذات األلوان الخمسة") ،وهي تشتهر بكونها
موطنًا لنوع من سمك الشبوط األبيض الذي توجد على جانبه بقعة حمراء
اللون على شكل قلب ،ويقال بأنه يجلب السعادة ألولئك المحظوظين الذين
يتمكنون من رؤيته.

鳥取

معبد هاكوتو
(مدينة توتّوري)
يضم كوجيكي أقدم عمل أدبي في اليابان أسطورة
تحكي عن أرنب جريح أبيض اللون ينقذه أحد اآللهة،
وتنتشر عالمات هذه القصة في جميع أنحاء معبد
هاكوتو (ويعني حرفيًا "األرنب األبيض") .كما يعرف
المعبد أيضًا بأنه مكان أقدم قصة حب في اليابان.

فوكوشيما
福島

سايتاما
埼玉

ناغاساكي
長崎

جسر ميغاني (مدينة ناغاساكي)
ميه

جسر ميغاني (ويعني حرفيًا "جسر النظارات") هو أول جسر
حجري مقنطر في اليابان ،وقد تم تشييده عام  .1634يدعى الجسر
بهذا االسم ألن انعكاسه في ماء النهر يبدو كالنظارات .ويقال إن
العثور على حجر على شكل قلب موجود في الجدار يؤدي إلى
تحقيق األمنيات.

三重

مرصد ميه-شيما (منطقة واتاراي)
تتفرد منصة رصد ميه-شيما في حديقة إيسه-شيما الوطنية بإطاللة
مدهشة على خليج بحيرة كاساراغي الذي يبدو على شكل قلب.
يشار إلى هذا المكان أيضًا كمكان خاص للعشاق حيث يمكنهم
تعليق "قفل حب وإخالص" على لوح األقفال الموجود هناك.

鹿児島
كاغوشيما

معبد كاواغويه هيكاوا (مدينة كاواغويه)
في شهري يوليو وأغسطس من كل عام يتردد صدى رنين أكثر من
 2,000جرس من أجراس إيدو الهوائية المنعشة .هناك حفل فريد للعريس
والعروس في حفالت الزفاف يربط فيه ك ٌّل منهما خي ً
صا على
طا أحمر خا ً
إصبع الخنصر لدى اآلخر للداللة على قسمة وقدر الزوجين.

表面
アラビア語
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نيبونيكا

تشيرينغاشيما (مدينة إيبوسوكي)
تشيرينغاشيما هي جزيرة غير مأهولة توجد في خليج كاغوشيما .يظهر شريط
رملي طوله حوالي  800متر "يربط" الجزيرة بالبر عند انخفاض المد في
الفترة الواقعة بين شهري مارس وأكتوبر فقط ،مما يسمح بالوصول إلى
سيرا على األقدام ،ولهذا فهي تعرف بكونها جزيرة إن موسوبي.
الجزيرة ً
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اليابان اللذيذة:
حان وقت األكل

18

ربط الروح االحتفالية

تشاكين-زوشي

كرة أرز ذات مظهر جميل مربوطة بالبقدونس الياباني بشكل يشبه حزام الكيمونو ويهدف لمنع عجة البيض الرقيقة من االنفتاح ،وهذا الشكل يحظى بالشعبية في
المناسبات الخاصة مثل مهرجان هينا ماتسوري (يوم الدمى أو يوم الفتيات) في الثالث من مارس ،والذي يحتفل الناس فيه بسعادة الفتيات ونموهن بشكل صحي.

يتم استخدام بيض مخلوط بشكل خاص لكي يتمتع الطبق بلمسة نهائية ذات لون جميل ،هذا باإلضافة إلى طعمه اللطيف االستثنائي.

عجة البيض الرقيقة تتمزق بسهولة ،ولذلك فإنه يتم لفها بعناية وربطها
بعشب الكومبو البحري.

الشكل تستخدم لمسح وعاء الشاي في طقوس الشاي اليابانية ،وقد تم استلهام

هادئة ،وبذور السمسم ،باإلضافة إلى سمك النهاش األحمر المشوي أو رقائق

يتوفر طبق تشاكين-زوشي اليوم بالعديد من األشكال وطرق التقديم،

شكل عجة البيض الرقيقة منها.

السلطعون وسوى ذلك.

يقال إنه قبل حوالي قرن مضى قام طا ٍه في خدمة عائلة من النبالء بابتكار

يتم تشكيل األرز على شكل كرات صغيرة وتتم إضافة لمسة موسمية

تشاكين-زوشي ألول مرة لتقديمه في حفل شاي ،ثم انتشرت شعبيته بعد ذلك.

إليها ،حيث توضع عليها حبة فاصولياء كبيرة في الربيع والصيف،

يُتبل األرز في تشاكين-زوشي بالخل والملح والسكر ،ويتم خلطه

وحبة كستناء حلوة مطهوة على نار هادئة في الخريف .بعد ذلك يتم لف

アラビア語
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نيبونيكا

بيض رقيقة .ويأتي اسم الوجبة من كلمة تشاكين ،وهي قطعة قماش مستطيلة

القرع المجفف) ،وفطر الشيتاكي المقطع إلى شرائح والمطهو على نار

ً
جاهزا.
بحري) للحفاظ على شكلها ،وبهذا يصبح طبق تشاكين-زوشي

表面

رئيس الطهاة هيرومي ساساكي يحافظ على النكهة الكالسيكية التقليدية.
مقدم الصورة :يوشوكو أكاساكا

يتم تحضير تشاكين-زوشي بخلط األرز بمكونات متنوعة ولفه بعجة

بمكونات ذات نكهة غنية من خيرات الجبال والبحر ،مثل كامبيو (شرائح

كرة األرز بعجة بيض رقيقة وربطها بشريط رقيق من الكومبو (عشب

ويستمتع الناس بمجموعة واسعة من الوصفات في المناسبات االحتفالية مع
األهل واألصدقاء .يتم اختيار المكونات التي تخلط مع األرز وطريقة تناوله
حسب الرغبة .إن هذا الطبق يجلب السعادة إلى المائدة.
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حيث يترابط الناس
بالتاريخ والطبيعة

التجوال
بحر اليابان

ني ّكو

في اليابان

طوكيو

★

أوساكا

المحيط الهادئ
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مدينة ني ّكو

تشتهر مدينة ني ّكو الجميلة بمعابدها المدرجة في قائمة التراث
العالمي ،كما أنها محاطة بطبيعة غنية .استمتعوا بصوت تدفق مياه
الجداول الصافية أثناء التجول في هذه المدينة الجبلية.

بوابة يوميمون في معبد ني ّكو توشوغو ،وهي إحدى معالم مدينة ني ّكو

تماثيل التنين األبيض فوق بوابة يوميمون

األرز في ني ّكو على الرغم من وجودها في منطقة مركزية من
شجر ْ

لمعبد ني ّكو توشوغو ومعبد ني ّكو فوتاراسان-جينجا ومعبد ني ّكوزان

األمور الممتعة في معبد ني ّكو توشوغو هو استكشاف منحوتات ولوحات

المدينة .وتتألف الجادة من ثالثة طرق مجتمعة (طريق ني ّكو وطريق

رينّوجي واآلثار المحيطة بها (المشاهد الثقافية) .وقد تم تشييد هذه المباني

المخلوقات العديدة الموجودة فيه .توجد هناك أكثر من  500منحوتة عالية

هناك اختالفات كبيرة في مقدار العلو عن سطح البحر في ني ّكو،

ريهيشي وطريق آيزو نيشي) يبلغ طولها حوالي  37كيلومتر وتصطف

بدمج مشاعر الناس تجاه الطبيعة وبفضل الثروة والسلطة الهائلة التي

الجودة لألشخاص والحيوانات.

حيث يتراوح بين  200و  500متر في المنطقة الوسطى ليصل إلى

األرز العمالق .وهذه
على جانبيها حوالي  12,000شجرة من أشجار ْ

كانت تتمتع بها عائلة شوغونية توكوغاوا (محور نظام شوغونية إيدو

بالقرب من مدخل معابد ني ّكو ،يمكن للزوار االستمتاع بجو قديم-حديث

 2,578متر على جبل شيراني أعلى قمم جبال ني ّكو .ولذلك فإن تفتح

الجادة مدرجة في موسوعة غينيس لألرقام القياسية كأطول شارع مشجر

الذي أسسه إيياسو توكوغاوا عام  1603والذي استمر حتى عام .)1868

وسط مشاهد العديد من المباني التاريخية التي تضم بما فيها فندقًا تاريخيًا

أزهار شجر الكرز وتغير ألوان أوراق الشجر في الخريف يحدث بشكل

في العالم .وحتى بعد  400سنة من زراعة هذه األشجار ،ال تزال هذه

تدريجي يسمح لمواسم مشاهدة أزهار الشجر وأوراق الخريف باالمتداد

الطرق الثالثة تمنحنا لمحة عن حركة المسافرين في تلك األيام الغابرة

فترة أطول واالستمتاع بها في مواقع مختلفة في جميع أنحاء ني ّكو.

نحو معبد ني ّكو توشوغو الذي يمثل رمز ني ّكو الفعلي.

تقع مدينة ني ّكو في شمال غرب محافظة توتشيغي ،وهي ترحب بأكثر
من  10ماليين زائر محلي ودولي سنويًا.

يمكن للزوار االستمتاع بشعور السفر إلى الماضي البعيد في جادة

تأسس عام  1873كأحد أول فنادق المنتجعات في اليابان ،باإلضافة إلى


بوابة يوميمون بزخارفها المتألقة ذات األلوان الزاهية تلفت النظر
بشكل خاص في معبد ني ّكو توشوغو .تم بناء هذه البوابة عام ،١٦٣٦

مبان دينية تابعة
تتألف المعابد البوذية والشنتو في ني ّكو من 103
ٍ

محالت بيع الهدايا التذكارية التي تعرض مصنوعات الحرف اليدوية
التقليدية والمنتجات المحلية في ني ّكو.

وهي توضح مهارات كبار حرفيي المعادن والورنيش في تلك الفترة .أحد
يتجلى تاريخ فندق ني ّكو كانايا
الشهير في أجواء كاونتر
االستقبال.

جادة شجر األرْ ز في ني ّكو

نيمورينيكو (القطة النائمة) في بوابة ساكاشيتا-مون ترمز إلى الصالة من أجل السالم،
مما يسمح لها بالنوم في ني ّكو التي يعني اسمها حرفيًا "نور الشمس".

القردة الحكيمة الثالثة هي مقولة تصويرية يابانية تصور المثل الشعبي القائل" :ال أرى
شرا".
شرا وال أتكلم ً
شرا وال أسمع ً
ً

"كاري أرز المائة عام" يقدم المذاق التقليدي لوصفة
سرية.

表面
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ينابيع أوكوكينو

يمكن االستمتاع بالطبيعة في الفصول األربعة عند بحيرة تشوزنجي.

يتمتع منحدر إيروهازاكا بالشعبية خالل موسم تغير ألوان أوراق الشجر في الخريف.

ركوب الطوف الممتع على نهر كينوغاوا.

منحدر إيروهازاكا هو طريق مطل على مناظر طبيعية يربط بين

ولذيذ الطعم ،ويمكن أن يؤكل نيئًا مع صلصة أو مطبو ًخا على نار هادئة

وسط ني ّكو وأوكوني ّكو ،وهو يحظى بشعبية كبيرة لمناظره الخالبة أثناء

أو مقليًا .كما تشتهر ني ّكو أيضًا بالبوظة المثلجة التي يستخدم فيها ثلج

موسم تغير ألوان أوراق الشجر في الخريف .إنه مؤلف من طريقين أحدهما

طبيعي عالي الجودة بعد تجمده ببطء في برد الشتاء ،حيث يتم جرشه

صاعد واآلخر هابط وهما يتألفان من  48منعطفًا حادًا .هناك شالالت

لتحضير بوظة مثلجة يمكن االستمتاع بها على مدار العام.

عديدة في جميع أنحاء ني ّكو ذات مناظر خالبة بمياهها المتناثرة أمام خلفية

يمكن االستمتاع بإثارة ركوب الطوف في الجداول السريعة في نهر

طبيعية جميلة .وتشتهر منها بشكل خاص شالالت كيغون ،حيث تشكل

كينوغاوا المحاط بجمال الوادي المهيب .وال يقتصر األمر على ذلك فحسب،

مشهدًا رائعًا تتدفق فيه مياه بحيرة تشوزنجي هبو ً
طا على جرف ارتفاعه

فإن هذه المنطقة تضم العديد من قرى أونسن (ينابيع المياه الساخنة) التي

مترا .وتمتد األراضي الرطبة في هضبة سينجوغاهارا على مساحة
ً 97

تفتخر بمياهها الوفيرة .تمتلئ المنطقة بطبيعة غنية تدفئ الروح وتهدئها.

تبلغ  400هكتار في المناطق المحيطة .يمكن للزوار االستمتاع بمشاهد

تم إحضار حرفيين إلى ني ّكو من جميع أنحاء اليابان لبناء العديد من

هذا النظام البيئي الغني المتنوع من نقاط الرصد الموجودة في مواقع

المعابد البوذية والشنتو ،وقد ترسخت براعتهم المتطورة في المنطقة على

متعددة من المدينة.

شكل حرف تقليدية ذات معنى فريد.

نحت خشب ني ّكوبوري

ني ّكو-غيتا

إذا كنت ترغب في االستمتاع بأحد أطباق ني ّكو التقليدية ،فإننا نوصيك

يتميز نحت خشب ني ّكو-بوري بانحناءاته االنسيابية التي يتم تشكيلها

بتذوق طبق يوبا .يتم تحضير هذا الطبق عن طريق غلي حليب الصويا

باستخدام أزاميل خاصة وطالء الورنيش القرمزي ،وتتفرد ني ّكو بهذه

تصميم هذه األحذية لتفادي االنزالق على تالل ني ّكو العديدة وثلوجها

وفصل طبقة القشدة الرقيقة التي تتشكل على سطحه .انتشر هذا الطبق

الحرفة التي تسلط الضوء على جمال الخشب.

الكثيرة المعتادة.

الشهي في جميع أنحاء ني ّكو التي تضم العديد من المعابد كمصدر هام

تتم صناعة أحذية ني ّكو غيتا بربط نعل غيتا (األحذية اليابانية

مدينة ني ّكو هي وجهة سياحية شهيرة في اليابان .وأحد أسباب شعبيتها

للبروتين من أجل الرهبان الذين يمتنعون عن تناول اللحوم واألسماك

التقليدية) الخشبي بأسفل صندل مصنوع من القش ليتم ارتداؤه عند دخول

هو موقعها المناسب الذي يتيح للزوار القدوم إليها في رحلة من يوم واحد

كجزء من تدريبهم التقشفي .طبق يوبا الذي يحضر في ني ّكو يكون سمي ًكا

المعابد .وتتم صناعة وجه الصندل القشي من لحاء الخيزران .وقد تم

من العاصمة اليابانية طوكيو.

خريطةA-

ﻓﻮﻛﻮﺷﻴﻤﺎ

أطباق يوبا (قشدة حليب الصويا) من
مطعم تاكاي-يا الذي يعود تاريخه
إلى أكثر من  200عام.

ﻧﻴﻐﺎﺗﺎ

اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ رﻗﻢ ١٢١
ﺧﻂ آﻳﺰو ﻛﻴﻨﻮﻏﺎوا ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻚ ﻳﺎﻏﺎن اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ

خريطةA-

④ شالالت كيغون
⑤ ينابيع أوكوكينو

ﻏﻮﻧﻤﺎ

⑥ هضبة سينجوغاهارا

إﻳﺒﺎراﻛﻲ
ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺑﻮ ّ
ﻧﻴﻜﻮ

ﺳﺎﻳﺘﺎﻣﺎ
ﻃﻮﻛﻴﻮ

ﺟﺒﻞ ﻧﺎﻧﺘﺎي-ﺳﺎن
▲

▲
ﺟﺒﻞ ّ
ﻧﻴﻜﻮ ﺷﻴﺮا

ﻣﻔﺘﺮق ﻃﺮق ّ
ﻧﻴﻜﻮ
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ﺷﻴﺰووﻛﺎ

ﻃﺮﻳﻖ ّ
ﻧﻴﻜﻮ

أوﺗﺴﻮﻧﻮﻣﻴﺎ
ﺧﻂ ﺟﻴﻪ آر ّ
ﻧﻴﻜﻮ

ﺧﻂ ﺗﻮﺑﻮ ّ
ﻧﻴﻜﻮ-ﻛﻴﻨﻮﻏﺎوا

اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ رﻗﻢ ١٢١
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نيبونيكا

أساكوسا (حوايل ساعتين بقطار توبو السريع
المحدود) ⬅ محطة توبو ّ
نيكو

رﻗﻢ ١١٩

ﻛﺎﻧﺎﻏﺎوا

● المواصالت

طوكيو ( 50دقيقة بقطار الشنكانسن) ⬅

ﻣﺤﻄﺔ ّ
ﻧﻴﻜﻮ

ﻳﺎﻣﺎﻧﺎﺷﻲ

⑦ منحدر إيروهازاكا

أوتسونوميا (حوايل  40دقيقة على خط جيه آر
نيكو) ⬅ محطة جيه آر ّ
ّ
نيكو

اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ

فوق :مياه شالالت كيغون المتناثرة بشكل ديناميكي هادر.

① معبد ّ
نيكو توشوغو

③ جادة شجر األرز يف ّ
نيكو

اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ رﻗﻢ ١٢٠

ﺗﺸﻴﺒﺎ

خريطة منطقة نيكّو
② فندق ّ
نيكو كانايا

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻜّﻮ

ﺗﻮﺗﺸﻴﻐﻲ

تحت :هضبة سينجوغاهارا المسجلة في اتفاقية رامسار*
*معاهدة دولية حول األراضي الرطبة الهامة دوليًا وبخاصة كموطن للطيور المائية.

بوظة مثلجة شهية تتألف من مزيج مثالي من الثلج
الطبيعي المجروش والفراولة المحلية التي يتم طبخها
وتحليتها على نار هادئة ثم تجميدها.

اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ رﻗﻢ ١٢٢

● معلومات االتصال

جمعية مدينة ّ
نيكو للسياحة

https://www.visitnikko.jp/en/
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المزهريات القماشية

هدايا

تذكارية يابانية 20

أغطية مزهريات مصنوعة من قماش جميل

②

①

زخارف الزهور تعبر عن تغير الفصول ،ويمكن
االستمتاع بها في أي وقت بهذه األغطية المخصصة
للمزهريات والمستوحاة من المواد التي تستخدم في كاكيجيكو
(اللفائف اليابانية المعلقة) .حتى وإن لم تكن لديك مزهرية
مخصصة للزهور ،فإن بإمكانك استخدام هذه األغطية المفيدة
كمزهريات قماشية احتفالية بوضع زجاجة فارغة فيها بكل
بساطة.
تقوم لفائف كاكيجيكو في اليابان بعرض رسوم فن
الخط الياباني واللوحات ،وهي ذات إطار قماشي جميل.
وهذه األقمشة المنسوجة بعناية بتصاميم يابانية تقليدية تدعى
هيوسوغيري .وتتنوع تصاميمها من األشكال الطبيعية
كالغيوم والمياه إلى النباتات كزهور شجر الخوخ وأشجار
الصنوبر .يتم نسج هذه األقمشة الفاخرة بخيوط ذهبية بهية أو
بمجموعة متنوعة من األلوان التقليدية ،وهي تضفي جاذبية
وجماالً على الديكور.

① امأل زجاجة فارغة أو ما شابهها بالماء وضعها داخل "المزهرية القماشية".
② ال يتبقى عليك سوى وضع األزهار في الزجاجة لتصبح المزهرية جاهزة!
③هيوسوغيري بتصميم الغيوم التي يقال بأنها تبشر بحدوث الخير.

③
هيوسوغيري المزهرية القماشية"هاناناري":مقدمو الصورة :شركة  TORIIالمحدودة ،ستوديو تصميم إيغاراشي
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