
أين سنذهب غداً؟إلى   

 

 هاتشي جو فوجي

هو جبل تشكل نتيجة نشاط بركاني حصل قبل عشرة آالف عام  -  

م.854ويبلغ ارتفاعه   

 -  . حول فوهته )الطواف( يشتهر بالمشي

كان تسلقه أصعب مما تخيلنا ولكن كانت قمته كانت باردة بشكل  -

   منعش. 

 

 

 

  أشتابا )ورقة الغد( 

هو نبات ينمو في جزيرة هاتشي جو وأطلق عليه هذا االسم نظراً  -  

 لسرعة تكاثره.

له طعم ذو طابع خاص كما له طعم مر  -

 وهو جيد للصحة.

ومقبالت مع توابل،  يمكن تناوله كتنمبورا -

كما يمكن صنع شاي ومثلجات وبسكويت 

منه. شعرنا أن طعمه كان يشبه الماتشا 

 )مسحوق الشاي األخضر(

 

 حلويات مصنوعة من األشتابا موصى بها

         شتابااأل بنكهة . مثلجات1

بنكهة األشتابا. كعك إسفنجي 2  

         . بسكويت بنكهة األشتابا3

 

 شالل أوراميغا

وسمي بهذا االسم ألنه يمكن المشي خلفه. ميهارا يامايقع في  -  

كانت جميلة. حوله كانت مياهه قليلة أكثر مما توقعنا ولكن الطبيعة -  

كانت  هارد بها جزيرة هاتشي جو، إال أنفشعرنا بالحرارة العالية التي تت -

.داخل الجبل باردة بشكل منعش ومالئمة  



العاصمة قلب في" "هاواي  

. هنالك نالكبيري ياما ميهارا بركانهاتشي جو وبركان  بركانية تحويجزيرة هاتشي جو هي جزيرة 

.ينالبركان ينهذالكثير من المرافق التي تستغل حرارة   

 

يةاألرض حرارةالتوليد الطاقة الكهربائية من   

توليد الطاقة الكهربائية ل حطةيوجد في جزيرة هاتشي جو م

في  من نوعها فريدةوال ىاألول يوه يةحرارة األرضالمن 

ثلث الطاقة الكهربائية المستخدمة في  إذ أن منطقة كانتو.

 حطةمن الم تزود بهاجزيرة هاتشي جو خالل العام يتم ال

. يمكن القيام بتجارب بسيطة في الضغط آنفا   ةالمذكور

"األرضية لحراريةا متحف الطاقة"والحرارة في   

.يمكنكم القيام بتجارب متعددة بطريقة ممتعة  

 

 

 

 

 إيكو أغوريماتو 

 زراعية في جزيرة هاتشي جو تباع منتجات خاصة كما يمكن شراء محاصيل

تتم زراعة الكثير إضافة إلى أنه يتم الحصول عليها مباشرة من المنتجين. 

من النباتات التي جمعت من أنحاء العالم في محميات )دفيئات( زراعية 

 مزودة بحرارة أرضية.

ننصحكم بتجربة المثلجات التي صنعت من المنتجات الخاصة.   

 

 

 

 

 الينابيع الحارة

جو بطابع ثقافي يحمل في طياته الينابيع الحارة كإحدى مظاهر الترفيه، إذ أنه  تتسم جزيرة هاتشي

ت من خاللها كما يوجد حوض ماء ساخن للقدمين يطل يمكن مشاهدة الشالاليوجد هناك ينابيع حارة 

.وغيره الكثير على البحر  

ستكونون محظوظين!فذا تمكنتم من مشاهدة الحيتان من حوض الماء الساخن للقدمين إ  

 

 

 

  يةحرارة األرضالتوليد الطاقة الكهربائية من  حطةم

 نصيحة

 نصيحة

 نصيحة  

 شجرة  الباوباب



؟سمعتم بذهب جزيرة هاتشي جوهل   

التي تم توارثها الثالثة لواناألأسطورة   

.بني المحمرفيها ثالثة ألوان هي األصفر واألسود وال تكيي هاتشي جو هي منسوجات استخدم  

تم إنتاجها في عصر موروماتشي ومازالت حتى الوقت الحاضر متوارثة لتشهد على حكمة السابقين 

 والتاريخ الطويل.

 

 

: تجفيف الخيوط التي تمت صباغتها1الصورة  

 

 

تم ترسيخ الصباغ وفي األمام الخيوط التي  قبل أن يتم ترسيخ الصباغ عليها: في الخلف الخيوط 2الصورة

 عليها

 

 

ر كبيرة يتم استخدامها لغلي الصباغ واستخراجهوقد: 3الصورة  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 أرثاراكسون أعشاب

)تحرق( هيسبيدوس  

أشجار لحاء 

 كستنبسس

 

أشجار لحاء 

 يابيرس

يرغيثورنب  

الخيوط( غصبتفوشي تسوكيه )  

فتجف  

في مواد ترسيخ اللون( توضعأكو تشوكيه )  

 طين حقل األرز
من قلوية مواد 

الشيباكي 

يكوالساكا  

من  قلوية مواد

مختلفة نباتات  

 تشطف بالماء ثم تجفف



اللون األصفر له دور ثانوي؟!هل   

 

من قبل ياؤكو ياماشتا رجعأإييكان تشو الذي : 4الصورة  

 

 االتي تم ذكرهالثالثة وان األل باالعتماد علىونشكل أشكال معقدة يمكن أن ننسج الكيي هاتشي جو 

ألوانها البينية. باإلضافة إلىأعاله   

ه بحسب إييكان تشو ال يوجد على الرغم من أن اسمها كيي هاتشي جو )هاتشي جو الصفراء( إال أن

األصفر كلون رئيسي. فيه شيء يستخدم  

 

ما هو اإلييكان تشو؟سؤال:   

عندما في عصر إيدو  سكان الجزيرةورسوم الكيي هاتشي جو. كان  ونماذج هو دليل توجد فيه أشكال

يستخدمون اإلييكان تشو لتحديد الشكل المطلوب. الكيي هاتشي جو كضريبةيسددون   

 

يويعلى مشغل م عين    

 مشغل مييو هو مشغل للصباغة أنشأته مييو ياماشتا.

النسيج وبذلك أصبح يمكن عمل  في األصل كانت الصباغة مهنتها الرئيسية حتى تعلمت ابنتها ياؤكو

 الصباغة والنسيج معاً في الوقت الحاضر.

 

 

: اآللة الجديدة )باستخدام القدمين(6)باستخدام اليدين(    الصورة: اآللة القديمة 5الصورة  

 

باالستعاضة عن اآللة القديمة باآللة الجديدة أصبح باإلمكان نسج الخيوط بشكل أمتن وأقوى وأسرع 



مرتين.ب  

 

 

: نموذج من نسيج األوبي )حزام الكيمونو(7الصورة . 

 

كحقيبة لليد ودبوس وغيرها من األشياء  متوفرة  تباع فقط كقماش للكيمونو وإنمافي الوقت الحاضر ال

 للناس العصريين الذين ابتعدوا عن الكيمونو حتى التي تستخدم في الحياة اليومية. إذا أصبح باإلمكان

.جو حرير هاتشييلمسوا أن   

 

 

: منتجات استخدم فيها الكيي هاتشي جو8الصورة  

 

 

 

 

 

 

و وتلتقوا بي؟ انتظركميما رأيكم أن تزوروا مشغل مي  



 قصة من هاتشي جو

الثقافة والتقاليديحكي عن طبل   

-طبل هاتشي جو الذي تستشعره بحواسك الخمس-  

 

 لمحة تاريخية 

من قبل المنفيين الذين تم نفيهم إلى جزيرة  طبل هاتشي جو ُعرف

البعض يقول أن بدايته كانت عندما  هاتشي جو قبل مائتي عام.

يقول أن فالبعض اآلخر أما استخدموا عصا الطبل عوضاً عن السيوف. 

 بدايته كانت عندما استخدمته النساء للترويح عن النفس. 

 

 

 

 

 ما هو طبل هاتشي جو؟

السمة األساسية له هي "الحرية". فالنسبة لنا نحن المبتدئين يقال 

جداً لنا "دقوا عليه كما يحلو لكم". هذه السمة السمحة تناسب 

 المعالم الطبيعية للجزيرة.

أن يدق الشخص األول مع " ، األول هوالطبل هنالك أمران مهمان في

الشخص الثاني معاً في نفس الوقت مراعين التنسيق في اإليقاع 

"مقطوعاتوالثاني هو "وضع فاصل بين ال "بينهما   

 

 كيفية الدق عليها

يجب عند الدق على الطبل أن تجعل العصا موازية للسطح كي ال تخدشها. كما يجب أن تفتح قدميك 

إال أن حرية اإليقاع ال تعني  يك. وبما أن اإليقاع حر فوضعية الجسد تختلف بحسبها.وتشعر باإليقاع بركبت

أن تنسق مع اإليقاع بحرية. تعني أن تدق الطبل كما يحلو لك وإنما  

أغزي أيتها هاألحاسيس 

 قلب الجميع!


