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رحلة الى لؤلؤة الشرق وبالد
الشمس المشرقة :اليابان
اليابان دولة اا ساةا يةةي تبلة ةوال  376.529كيلةو ستة س بة وتةطة  %05سةن
ساا تها جبال وانها وغابا  ,و تقع في شمال شرق آسيا بين المحيط الهادي الشمالي وبحر اليابان .وس ان
ساا تها أقل قليال سن ساا والي كاليفو نيا االس يكي أو تاةاو ساةا ألمانياا وسيسرارا ا اا اال أن
عةةدد اةةكانها ييةةل ال ة اك ة سةةن  127سليةةون ناةةس طبقةةا ال يةةا يا  3552وتعةةد ناةةب الك ا ة
الاكاني ي اليابان األكب سن نوعها ي العالم بسعدل يزيد عن  205شخيا ً ي الكيلو ستة الس بة
الوا د ,وهي بالك تعتب ااب دول أك تعةداداً بالاةكان ة العةالم ,وعايةس اليابةان طوكيةو التة
ت تو عل ا دث االبني ال دي الشاهق  ,و لقد تم إعاد بناء طوكيو س تين يةث أن السة االولة
بعد الزلزال الكبي الاي دس ها ي عام 1232م ,وال اني بعد أن دس تهةا قنابةل الطةا ا األس يكية
ي عام 1200م ,تستاز طوكيو بوجود الجاو الضخس والسعلق و شبك ست و األنفاق الستشابك
والسنتظس  ,والتي تنقل الساليين ةي تنةاغم دقيةق وسةاهل .وكةان السهةاج ون االوا ةل لليابةان يطلقةون
عليها اام ) (NIPPONنيبون أي بلد الشسس ،والك العتقادهم بأنَّ الشةسس إ َّنسةا تشة ق سةن خلة
الجبال السنتش عل الجز الياباني لتني العالـم كلّ  .وتعتنق اليابان الديان الشينتوي البواية  ،و لقةد
عاش أهل اليابان ق ونا ً سن االنةةالق لل فةاظ علة ديةانتهم خشةي تةا ي و انتشةا الديانة الساةي ي
علةيهم ,وتعتب اليابةان سةن اكبة الةدول سةن النا ية االقتيةادي يةث ت تةل الس تبة ال انية ة العةالم
وي ج ابب هاا النجاح ال التقدم التكنولوج  .و تتسيز اليابان بجسال الطبيع لتعدد أنواع زهو ها
وأشجا ها وأعشابها ,سسةا اةاعد علة خلةق ةس اربتكةا وجسةال اربةداع ال قةا ي واليةناعي لةد
ارناان الياباني ,وعند زيا تهةا الول سة البةد سةن أن يتعلةق قلبةك بهةا اعجابةا و بةا .وتتكةون دولة
ياةي وكةل سنهةا لهةا شخيةيتها الساةتقل وهةم
اليايان سن سجسوع سن الجز  ,سنهم أ بع جةز
هونشو ,شيكوكو ,كيوشو,هوكايدو .و يعتب الشعب اليابان سن أق ب الشعوب للسالسين والع ب سن
يةةث العةةادا والتقالية د وتقةةدي العاطفة والة وح ،إال أنهةةم يختلفةةون ةةي السعتقةةدا التةةي تعتسةةد علة
إجتهادا وتعاليم بش ي أك سنها ديانا اساوي  ،ويقد ون العادا والتقاليد والتا يخ واألا التي
ت ظ بكل إهتسام وتقدي وإ ت ام س لهم س ل أغلةب الشة قيين .والشةعب اليابةان يتسيةز بعةد يةفا
شك لي تجسعهم سن يةث العةين الضةيق وقية القاسة والشةع النةاعم ولةون البشة السا ةل لليةف ،
يةث يطلةق علية الجةنس األيةف  .و غةةم طةاب ال دا ة الةاي يسيةز أاةةلوب يةا اليابةةانيين إال أن
التأسل ال و يس ل عني ا اااايا بالناب لشعبهاالا لم يتأ بها ال دا عندهم ،إا يشكل الدين
أ د أهم السقوسا الشخيي الياباني  .أنظ ال سدين كيوتو العايس القديسة لليابةان  ،سدينة األلة
سعبة ود وسعبةةد ،نهةةا تختةةزل تةةا يخ الةةدين ةةي اليابةةان .وتعتبة هةةا سقدسة اة يع علة هةةاا الشةةعب
وعادات وتقاليد .

الخصوصية والرقابة الذاتية
اشةةته السجتسة اليابةةاني ب تباطة الشةةديد بالعةةادا والتقاليةةد وإ تفاظة باةةسا قا ية و ضةةا ي
تؤهل ل فظ خيوييت  ,الت بسا كان قد لعب دو اً كبي اً ي هاا النجاح الا ي الاي ت قق .إن
اليابانيين يختلفون عن بقي شعوب العالم ,ولهم طبا عهم وطقواهم الخاي  .و يعتب الشعب الياباني
والشخيي الياباني سن أهم العواسل الت أد ال نجاح اليابان ,يث تسكن الشخيي اليابانية سةن
نقةةل سةةا لةةد الةة ب سةةن علةةوم سختلفة ونجةةب ةةي تقليةةدها وتطبيقهةةا  ,بةةل أبةةدع ةةي تطوي هةةا إل ة
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األ ان ,وكاللك يعتب ارناان الياباني ال ا والنوم شيء سعيب ,لالك تجد ي غاي الجد والنشاط
وقة عسلة  ,وتجةةد أن إجازتة الاةةنوي شةةب سعدوسة  ,أن اليابةةاني لدية شةةـعو بال قابة الااتية  ,ةةال
ي تال أو يتخاال ألجل تو ي بعض السال أو الوق  ,واالهم سن اللةك هةو أن االناةان اليابةان يقةدس
العسل الجساعي وعدم الظهو أو التالق عل اآلخ ين ,ويعسل بي جساعية تنكة الةاا وهةد ها
السال او طسعا سنيب.
االعظم هو نجاح االس وتفوقها ليس سن أجل زياد

االكالت اليابانية والمشروب الوطنى من االرز
يعتب األ ز اليابان الةااء ال ياي لألا الياباني ول أهسي كبي جدا ،ويتم تنةاول اال ز
سالوقا ويدخل اال ز ااةتخداسا ك ية ة اليةناعا الةاا ية سنهةا كعكة اال ز ,البقةول اا
السااق ال لو ,الخل الا ياةتخدم ة اليةلط و الاوشة والك ية سةن االكةال  .واألكةال اليابانية
التقليدي ك ي ناك سنها الاوكياكي ,التسبو ا ,الاوشي ,الااشيسي .أسا الاوكياكي ه عبا عةن
ش ا ب قيق سن ل م البق والخض اوا توض سعا ً ةي وعةاء سةاء يةلةي أسةام الضةيو  ,التسبةو ا
هي عبا عن طبق وبيان يقل بزي الاسام س الخضا  ,والاوشي وهي عبا عن كة ا أ ز
سةلةةي وبداخل ة قط ة سةةن أاةةساك التون ة أو الاةةلسون ,والااشةةيسي وهةةو عبةةا نش ة ا ب يةةةي سةةن
األ نواع السختلف للاةسك ووأنةواع أخة سةن السةأكوال الب ية ك ويؤكةل نة سة الزنجبيةل ويخلةط
عاد ي يلي ول اليويا .أسا عن السش وبا ن السش وب الوطني الياباني هو الااكي و الا
يين سن اال ز بعد ت ك يختس  ،وهو السيطلب العةام للك وليةا ة اليابةان ويشة ب وهةو دا ة
ي كؤوس يةي .

الديانة :الشنتو( الطريق الى االلة)
كفل الداتو الياباني ي األديان ،ولكن ال يوجد دين اسي للدولة  .إسةا الشةعب ة ن سفهةوم الةدين
لدي ة يختل ة عةةن سفهوسنةةا ن ةةن ,الةةدين بالناةةب لهةةم لاةةف و ةةن أو قي ة سةةن أاةةاطي األولةةين,
السدا س الياباني يسن يها تد يس الديانا سن جه  ,وو قا ً للداتو أن ال ينبةي أن ت يل أي
هي ديني عل أي إستيازا سن الدول  ,أو تسا س أي الط ايااي  ,ولن ية غم أي شةخ علة
السشا ك ي أي عسل ديني أو إ تفال أو طقوس أو سسا اا عقا دي وي ظ عل الدول وأجهزتها
سسا ا الت بي العقا دي أو أي نشاط ديني آخ  .والة يةب أن اليابةاني عنةدسا ياةأل عةن دينة يجيةب
بأنة ال دينةةي  ،وال يكتةةب شةةي ً ا ةةي خانة الةةدين ،باعتبةةا أن الشةةنتوي سةةا هةةي إال عةةادا اجتساعية
ياباني ستوا والبواي تعتب لاف أك سنها دي ًنا ,والديان البواي ويل ال اليابان سن الهند عن
ط يق اليين ويوجد سنها سجسوعا ك ي االن سنها الشناو و الزن .والشنتوي هي الديان الفط ي
لليابان ،والتي ي ج جاو ها إل السعتقدا ال و اني لليابانيين القدساء وتشة لكل ال يةز األاةاس سةن
ت اث اليابان ،والشنتو كلس ييني األيل سؤلَّف سن سقطعين :شن وتعني ال وح أو إلة  ،وتةا وتعنةي
الط يق ،هي ،إااً تعني ط يق ارل  .و سعتقدا و لاف الشنتو ه ت تبط بالنزع ال و ي االلهي
وهاا يفا نزع اليابانيين إل إظها التفوق ،وتب ي هم يقوم علة سقولة هةي :سةا دام ارسب اطةو
اليابةةاني اةةليل اآللهة السباشة  ،هةةاا كةةا و لتكةةون اليابةةان ستفوّ قة علة بقية األسةةم والشةةعوب ,وهةةا
النـزع ولّد وح السقاوس عند شعب اليابان ،و وح الجدي ي العسةل لت قيةق إنجةازا ت بة هةاا
التفةةوق ،وقةةد ع ّب ة عةةن هةةا ال قيق ة عبةةد الفتةةاح شةةبان ا ةةد السةةؤ خين الع ة ب بقول ة  « :ةةدث بعةةد
اال تالل األس يكي لليابان ي نهاي ال ة ب العالسية ال انية أنَّ اليابةانيين لةـم ياةتخدسوا إطالقةا ً كلسة
تاةةليم أو ااتاةةالم أو كلس ة جةةيش اال ةةتالل ،ال ةةي الو ةةا ق ال اةةسي وال ةةي ج ا ةةدهم وسجالتهةةم،
وااةةتخدم اليابةةانيون جسلة  :انتهةةاء ال ة ب بةةدالً سةةن التاةةليم ،و سلة الجةةيش الةةاي عاةةك ةةي قاعةةد
ستق ّدس  ،بدالً سن جيش اال تالل.
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السومو ..المصارعون العمالقة
تعتب الاوسو) (Sumoاليابان ال ياض الوطني  ,و يعود تا يخ ها ال ياض إلة ةوالي
 3555ان  ،وهي تعد ال ياض الشعبي األولة ةي اليابةان ،و يهةا يتيةا ع ا نةان ةي لبة دا ية
عل األ ض ليت قق ل الفوز علي  ،و ي
ب يث ي اول كل سنهسا د اآلخ خا ج الدا  ،أو ط
هةةا السبا يةةا يقضةةي السيةةا عون الةةدقا ق األولة وهةةم يةةزأ ون ويزسجة ون وي سةةون السلةةب ةةي
الهواء ،ولكن السبا ا ال قيقي ال تاتة ق او وان ،وهناك بالطب كم لها السبةا ا ي تةدي زيًةا
القةةةةةة ن ال ابةةةةةة عشةةةةةة .
خايً ةةةةةةا يعةةةةةةود تيةةةةةةسيس إلةةةةةة سةةةةةةا كةةةةةةا ن ي تديةةةةةة النةةةةةةبالء ةةةةةةي
وهةةا ال ياضة اا ةةن وقةةوانين ،وباليابةةان  7بطةةوال ة العةةام سنهةةا ال ة بطوكيةةو العايةةس ,
ويستاز سيا يعوها بالوزن ال قيل و القو الجادي يث سن عةاداتهم االكةل الك ية ةم النةوم سباشة
ليزداد وزنهم ليت اوح بين  101كلغ إلى 322كلغ .

الساحره المستديره …… كره القدم
الانوا القليل االخي وقبل أن يادل اةتا القة ن الةـ12ظهة عظسة اليابةان ة قهة
السات يل و االهتسام بالاا الساتدي  ،؛ بدأ تهتم بها اللعب سن خالل إنشاء األندي  ،واالهتسةام
بها ،وااتقطاب الخب ا سن جسي دول العالم؛ ت اينا التقدم الا ي الا ااهل عشاق كة القةدم
ها اللعب  ,سسا د سد بهم اليابان السوطن ان يقةول
العالم بسا ويل الي اليابان سن تطو
ً
سقولت الشهي إن هاا إنجاز لل وح و الشجاع الياباني  ،لقد كنا نقدم دا سا ك هجوسي و لم نت اج
للد اع.

اإلمبراطور
يعتبة و قةا ً للشةةنتوي اةةليل آلهة الشةةسس السقداة  ،وهةةا اليةةل ت سةةل أتباعة علة طاعتة
والخضوع ل والتض ي ي ابيل  ،وكان ارسب اطةو هةو ارلة السعبةود ،وسةن تقة عينة علية نة
يعتقد أن أانب انبًا ال كفا ل إال االنت ا  ،ولكن إنها كل الك بعد ت ول ارسب اطو ال شخ
عاد بعد قي االس يكيين لسدينتي هي وشةيسا وناجةازاكي بالقنابةل النووية واعةالن االسب اطةو
بيو سكاو بأن «اليابان قد خا ال ب» .كان الك سنعطفا ً ااسا ً ي ااهان اليابانيين الةاين
قدوا قتهم بسا كان ال يسكن ان ي ق ل الشك ي ااهانهم ..الك الن «تعلقهم ت التقةديس بشةخ
االسب اطو كةان بس ابة ضةيل ط ية بالناةب لكةل يابةاني» ..وسةن هنةا كانة الهزيسة ةي ال ة ب
واعالن االسب اطو شخيةيا ً لهةا بس ابة «كا ة ال سعةادل لهةا ةي تةا يخ االسة اليابانية » وايةبب
عل أن األسب اطو هو سز الدول وو د الشةعب  ,وياةتسد س كةز
داتو اليابان ال ديث ين
سن إ اد الشعب الاي يتست بالالط السطلق  ,وهاا يعني أن النظةام الايااةي ةي اليابةان  ,هةو نظةام
إسب اطةةو ي سقيةةد ,لةةالك ة ن أغلةةب قة ا ا ارسب اطةةو ال تيةةبب نا ةةا إال بعةةد أخةةا السوا قة سةةن
سجلس الوز اء.

فلسفة االنتحار
أن لاةةف الشةةنتو ال تةةدين االنت ةةا وال تج سة  ،بةةل يتقبةةل السجتسة اليابةةاني عسلية االنت ةةا
بسشةاع ارعجةةاب والتقةةدي يةث يقةةدم االناةةان اليابةان علة االنت ةةا إاا ا ةس بالتقيةةي ةةي أ ةةد
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واجبات  ,وهاا يظه ها الشخيةي الكتوسة الهاد ة السسزوجة بالك اسة بشةكل س ية عنةدسا ي تكةب
خطأ ً اد ا ً ي يات ليقوم بارنت ا .

اللغة اليابانية
اللة الياباني ه ام السشاكل ي اليابان ,ليس قط للوا دين سن الخا ج ,بل لليابانيون أنفاهم؟
اللة الاي يت دث يها السوظ الياباني س الً س يا تختل إختال ةا ً بينةا ً عةن اللةة التةي يت ةدث
يها سة زوجتة  ,وتختلة عةن اللةة التةي يت ةدث يهةا سة يةديق ووو  ..كلهةا تختلة سة بعضةها
البعض عل اب سعاي سعقد وستشابك الت تعتسد عل الوظيف  ,السكان ارجتساعي  ,الجنس ,الخ
 .وتعلم الت دث بسفة دا السعيشة اليوسية ااةهل بك ية سةن الكتابة والقة اء  ,يةث تنقاةم نيةو
اللة الياباني ال ةالث نيةو هة هي اجانةا-كتاكانةا-كةانج و سةا اد اك سةا الكةانج
الكتاب
الا ي تو عل اك سن  0555شكل و ام واعنقد أن اليابانين أنفاةهم الياةتةنون عةن القةواسيس
اليابانية -اليابانية السختلفة لت جسة و هةةم بعةةض الكلسةةا واالشةةكال التة تيةةاد هم سة ال ة الج ا ةةد
وتكون غ يب عليهم .ولم تكن اللغة عائقا عن تشجيع اليابانيين على القراءة ،فهمم عم ق رمابل بمص بأمه بننم من
الش بب عاعقة القراءة ،وليعوب اللة يلجأ الطالب الوا دين ال نظام االقاس عند أ د االا اليابانية
عن ط يق نظام سعسول ب باليابان ياس الهوم ات ) (home stayواغلةب االاة اليابانية ت ةب
بها االاتضا ويكون الضي بس اب د سن هةا العا لة وتكةون ية جيةد للوا ةد ة السعايشة
اليوسي لل يا اليابان .

الزى الرسمى لالنسان اليابانى
الكيسونةةو هةةو ال ة داء ال اةةس والتقليةةد لالناةةان الياب ةان  ،وهةةو يختل ة شةةكل وإاةةس طبقةةا
للسناابا والان و ال ال االجتساعي و يعود أيل الكيسونو لليين إال أن اليابةانيين قةاسوا بتطةوي
ت يتنااب س الطاب الياباني ،ويُلبس ي األ اح واألعياد القوسي وزيا السعابد وعاد ً سا تو
األم البنتها.

صيد الحيتان والسمك بالبط و زراعة اللؤلؤ
تعتسد اليابان عل الب وخي ات ي غاا ها وتعتب اليابان سن الدول االول ال تعتسةد علة
ييد االاساك ,يث يوجد باليابةان اك ة سةن  755الة يابةان يشةتةلون بيةيد االاةساك ,الاةساك و
واالعشاب الب ي يعتب ون سن االغاي االاااي للشةعب اليابةان  .وسةن الط ية باليابةان ان توجةد
ط يق سا زال تاتخدم ت االن ييد الاسك التعتسد عل الانا وال الشباك أو الاةهم ،ولكةن
ييطادون بنوع سن البط ياس كو سو ان الةاي يةتم تد يبة علة يةيد الاةسك سةن القةا ب ةي
النه  ،وتعيش البط سن والي  10ا  35عاسًا ،وت تاج ليب كبي ت يتم تد يبها عل اليةيد
يث أن السد بيقوم بوض لق سعدني ي قب كل بط لتسنعها سن بل الاسك  ،ويتم اليةيد خةالل
السوام الاي يبدأ سن سايو إل أكتوب ليالً ،خيويً ا السكتسل يها القس  ,و ها هو س ال اخ يوضةب
الساةةت يل ة قواسا ة  ,و تسةةا س اليابةةان يةةيد
قةةو وعزيسة هةةاا الشةةعب العظةةيم الةةا اليع ة
ال يتان سنا ال ق ون بال غم سن وجود سناقشا ااخن بةين دول يةيد ال يتةان والسةدا عين عةن
البي ة  ،ةةي الوقة الةةاي ت ةةث ية اليابةةان بقةةو علة ااةةت نا اليةةيد التجةةا ي لل يتةةان بينسةةا تلقة
ال ظ السف وض سنا عام  1211عل الييد التجا ي
سعا ض شديد سن السدا عين عن البي ,
لل يتان وت ة اليابةان شةعا ةا ظوا علة قا ة الةةااء اليابةاني.سن جهة أخة  ,أن اليابةان تشةته
بيناع اللؤلؤ وهي تشب العسلي الج ا ي ؛ يث يتم أخا نوا سن الطبق الداخلي ر د الس ةا ا
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الكبي  ،وتوض
س وي .

يس ا

أخ

 ،ويتم إغالقها ةم وضةعها ةي سةاء تيةل

ا تة إلة  30د جة

االسرة اليابانية
كان االا الياباني تعيش بين أا كبي سكون سةن ال ة أجيةال  ,وكانة العالقة العا لية
ي كسها نظام الط يا س سن قبل ب األا  .إال أنة كةان للنسةو ارقتيةادي الاة ي تةأ ي اً علة
ال يا العا لي ي اليابان ,ةازداد عةدد األاة السكونة سةن بةين أبةوين وأطفالهسةا قةط  ,سسةا أد إلة
تةي ي سفهوم اراتق ا األا ي ي اليابان .تتسيز السة أ اليابانية وكةالك ال جةل بعةد أشةياء
سختلف عن سجتسعةا أخة  ,السة أ اليابانية يت ةول إهتساسهةا وت كيزهةا بعةد الةزواج إلة عاية
سنزلها وت بي أبناءها .إنك قد ال تجد أم تعتني بت بي ابناءها س ل األم اليابانية  ,ةاألم اليابانية وسنةا
ضةةاع طفلهةةا  ,تبةةدأ با ة د القي ة واأل اديةةث التةةي تنسةةي لةةد طفلهةةا األخةةالق الفاضةةل ,
تة
وتةة س ية ةةب الةةوطن  ,و ةةب الخية  ,وعشةةق البطولة  ,وتسجيةةد اآلخة ين وسةةن هةةم أكبة اةةناً.
اتب الزوج  ,ويعتسد ال جل عل سي و يوس س دد
ب دا
والزوج الياباني هي التي تتي
وتايط النااء عل االدا السالي للبي  ,هي السا ول األول عن سهام األاة
سن قبل الزوج
سةةن تةةدبي النقةةود لش ة اء الساةةكن والاةةيا  ،واختيةةا س ةدا س األوالد وستابع ة د ااةةتهم واالتيةةال
بالسد اين ،وتس ل األا ي جسعي ال ي ،وتتسيز الس أ الياباني بالايط عل كل األسةو و تة
عل األبناء ةي كا ة س ا ةل عسة هم و تة بعةد الةزواج .أسةا ال جةل اليابةاني يقةدس العسةل يقضةي
أوقا ًتا إضا ي  ،ييل ستأخ ً ا إل البي  ،وس ن الط ي أن الزوج الاي يعةود سبكة ا سةن العسةل يس ةل
خيب أسل لألا أسام الجي ان؛ ألن بالك يعد غي هام ي السؤاا التي يعسل بها .الطفل هو السلةك
الستوج وس كز اهتسام األا  ،واألم ال تت كة سطل ًقةا ،وينةام سة والدية تة يكبة  ،وهةو بةالك يلجةأ
ل أي أس ت بعد أن ييبب شابًا.
والتزاو بين االا الياباني ل عظس وب وتةوكال اقية يةث ياةتأان الضةي بيةو س تفة ،
و ينسةةا يةةؤان لة يخلة ال ةةااء وتكةةون سقدستة ن ةةو السنةةزل ،ةةم تقةةوم الخادسة بت ويةةل السقدسة ن ةةو
ً
جاهزا عنةد خة وج الضةي  ،ةم تبةدء ب وتةوكال الت ية والت يةب ب ن نةاء القاسةا
الشا ع ليكون
إل األسام بهدوء وإجالل ,وعندسا ي غب ي تأكيد إ ت اس وعسق س بت  ,نة يكة أن نا ة أك ة
سن س واالبتااس ال تفا ق و تش عينا لطفا ً وبش اً دالل عل عسق الت يب .كسا أن سن السعتاد
أن تتبةةادل سعة بطاقةةا األاةةساء كةةأول خطةةو سأسونة تقةةوم بهةةا س ة يابةةاني بعةةد إنتها ة سةةن طقةةوس
ارن ناءا والت ي والاالم .وقد ي سةل الزا ة سعة هدية وتكةون باةع سعقةول لةيس بة تبةاي  ،وال
ت ال يييب ال ج.
تفتب الهدي أسام الزا
أن االناان اليابان لدي سن القيم والشةهاس والباةال وال كسة سةا ال تتةو بةين اسةم ك ية  ,علة
اب يل الس ال ,الفقي سنهم وإن جا ت أيام لم يجد سا يأكل ي  ..إال أن ينسةا يخة ج علة قوسة  ,ال
يخ ج سلتوي البطن سن شد ألم الجوع ,إنسا يخ ج ا ال أس سااةكا ً عةود األاةنان ياةلك سةا علةق
سن طعام بين أانان ستظاه اً أن خ ج سن وليس  ,نعم هكاا الياباني إن أيةيب بسيةيب أو جةزع أو
شل ,لن ولن تكتش الك ألنة ال يظهة ال ةي وجهة وال ةي كالسة إنسةا يخفةي هةا السة ا ةي
أ شاء بل تجد يبتام ويض ك ي وجهك ,نبالً سن عند  ,ولكن يبكة لكةن ةي البية بسفة د .إن
ها ال ل الت أخاتنا ال بالد الشسس السش ق اا الك ا الاكاني العالي و البقع اليةةي سةن
هاا ار تفاع الفا ش ي التكلف السعيشي وقل السوا د الطبيعي  .ن اليابان قفز
األ ض  ,وت
ي نهضةتها بشةكل اة ي وسةدهش
قفزا عسالق ي الني ال اني سن الق ن التاا عش ونج
ال د ان الناس ايب وا يت ةد ون عةن السعجةز اليابانية لةم ي يةل ان تعة ض اي بلةد ةي العةالم
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ي ت قيي جداً أو وبا ا تاج ال س تي ان لكي تيبب يناعي
لس ل ها الت وال الكب
عةالً وتاةةيط علة التكنولوجيةةا الستقدسة واسةةا اليابةةان قةةد ققة كةةل الةةك خةةالل بضةةع عقةةود سةةن
الانين.يالهم سن شعب عظيم.
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