
!فبالهأصماللىلىل!!!ررلر!ى!سا

لر!-تاصوجصربرل!

يكاذحوناللذينالناسحياةبينالتناقضلر،ايةاعالجتوقد.اللريم!التحررنضالبمشكلة"اللخاصالبحثءـذانقمماذ،نود

حياتهمفيهيعيشونالذياللوقتنفسفيالنربمرالاشعاعأمراضللمواضيعاهتمامكمنوجهأن،"ليابالياالالبءلىتنعكسكماا،لوفي

تفواليابانفيالاجتماعيةوالحياة،العالميهالحرببعدالعادية:التالية

شكلعلىالروايةكننتوقد.اللبلدذللكعلىاللويةاللقنبلةسقوطاليابانيالادبفيالقهرةافنمددةوالاتجاهاتالسمات-ا

النيالياباليالتقليديالادبيواللفنالصحفية.التحقيقاتمنمجموعة.اللجديد

بلالليابانيونوالكتابالشعراءكتبهاالتيالادبيةالاعمالعلىيقوماضم!يكافحالتي،اليابانفبمالحاكمةاللطبقةماهية-2

"هارااوإتاميكياوتايوكو"آمثالمن،أنفسهمالذريةاللقنبلةوضحايا.الادبيالغلقعمليةسبيلفيالادباء

الروايةهذءقرأوقد.بالفعلالانماتواايذين"لوجيسانكيحي"اوالمسؤولينالليابانيين.للادباءالللازم1،النيقديالخلافيائكفاجنوع-3

تهديدتحتالواقعييناليابانيينالاشخاصمنكبيرعددعميقبتائر.شعبهممعيرعن

القاءذكرىيحملونزالواماواللذين،اللظلثةاللعالميةاللحزبخطرالافريقييناللكتابيضمالذ!المؤتمرلهذابهنتقدملنامطلب%،

بلدهم.علىاللذريةالقنبلة.الاسيويين

بطركة"واجهالتي،الادبيةالاعمالمنعددنشرفقدكذلك

الياباليالمجتمعنطاقداخلالمضمحلللمجتمعالناقيةالظلال،مناشرةلإلبفيتتضحاتتيالمهتعللاةوالافياهالتاللسماتا-ا

الحروبتواصلأناللحاكمةللطبقةيوماسمحالذبمي،بمظهرهالسامي:الجديهداليابائي

اليومعادإاافيالسلاممعنىالاعمالهذءتتنارولكما.الاستعمارية

اًلنظر.تمعنبينما،الثورةواللحربديناميكيةالوقتنفسفيوتررسلانذلك،)الحرببخطرعميقاشعورااليوميشعريابانيكلان

.التالثة.العالميةاللحربخطرفي.الياباليالشسبمستقبلتهددأصبعتفيتنامضدالاميركيةالحرب

(الارضعلىتزحفالناس"مورجميشيئو"ايضا.لدايةوهناكوانماالاسيويةالقارةفيمحمودةرقعةعلىتقتصرلاالحربفهد.

العنصريةالتفرقةموضوعإالروايةوتعالج،6391(-اينويمينعوهاروا)وراءالكامنةالاميركيةالنووإيةالاسلحةباستخدامتهديديصحبها

مشكلةكذلك،اليابانيالاسءتعمارأقلعهاالتيالانسانيةوالتفرقةحربنشوبخطريثيرمما،الثيماويةوالاسلحةالنابالمقنابل

السابقة،اليابانيةالمستعمرةهد.،وكورياالليابانبينالعلاقات.ثالثةعالمية

للقنبلةاضحايادإمشكلة،الليابانفياللكوريينالمستوطنينومشكلةال!حربنطاقوتوسيع،الدوليةاللعلاقاتتطودفانكذلك

انواعكأحد(القريةضدالتمييز)موضوعإايىبالاضافة،الذريةالاقتصاديخدمالنووإيةالاسلحةتهديدءعلىالقائمةالاستعمارية

العهودمنذاليابانفيورثتالتبماللتقليديةالانسانيةالتفرقةالوقتفيويعوق،اليابانفيالحاكمةاللطبقةترعاهالذيالاستعماري

القديمة..المسالمليابانياالشعبومستقنلثقافةحياةنموسكبيرالىحد-ذاته

البامبو(وسادة-)"ماكوراساسا"التجريبيةالروايةأماالتياللحربتجنبفيقويةبرغبةوأدبا؟ءاليابانياللشعبويشعر

فياليابائيالشعبلحياةتصىويرفهي(6691ماروياساييمئى)اءاحيى4عدمعلىالعملثمومن،الوثإعيةالاسلحةفيهاتستخدم

الجنديتصودالرواياتمنمجموعةظهرتكما.الحاضراللوقتالمماساةتتكررلاكياللحربيالاقتصادوسياسةاليابانيةاللسعكرية

داخلاللااًنسانيةالمعاملةوفصف،(6691هاسيجاواشيرو)الحديثمقوغيره-اليابانيللشعبوصفهايمكنلاالاماسببتالتي

مخالفةف!قطمظهرهافيتبدواتتيالمع؟ملةمنبالرغمالليابانيالجيثرإ.مضتعاماعشرينمنذ-الشعوب

)خاتماللشباب("نوواسينين"تدىإطويلةآخرىد!وايةوهناك.للذللكتصويرالىتهدفكثيرةأدبيةأعمالالظروإف2ءهذفيظهرتوقد

خمسةمجصرعمنمجلداتثلاثةمنهانشروقد(6691نوماهيروشي)ذلك،اليابانيللشعببالنسنةالحربوتجربةالاجتماعيةالحياة

العسرينخلالآي،ا!ثانيةالعالميةالحربمنذظهرتكاملةمجلداتالعالميةاللحرببخطرعميقإ-،شعورااليوميشمعراللذيالشعب

اللعاجل.القريبفياخرجديدمجلدسيظهركما،الماضيةعاما.النوويةواللحرب

واعيةادبيةبطريقةكتبتابرواياتأ.قدهذهبانالقولونستطيعايبوسماسوجي)"الاسودالمطر"لوايةفانالمثالسبيلوعلى

.الحربوأزمةالحاضراللوقتفيالسلاماستتناببينللعلاقةضحاياكتبهااتسجيلاتعلىأساساتقومحديثانشرتلتي21،(6691-

فيالتخصيعيوجهوعلى،وضوحااكمربطريقةاللعلاقةهذهإوتظهرهذءالنقادمنكبيرعددقرظوقد.هيروشيمافيالنريةاللقنبلة

الت!يوهي،باللصسجلاتأوالحربرواياتتدسالتيالرواياتمنالضحاياكبيرعددالليابانفيهناكزالوما.كبيراتقريظاالرواية

مناللحربوصفهامنبالرغمب،الجرلطنيعةحقيقيةصورةترسملااقىقبالحروهتالرااليوممنهمالنعضيموتالنريةللقنبلةالتعساء

هذهفانالوقتنفسوفي.الاسلحةاولجيشااوالجنودخلالباعجوبةالوتمنفجواللقد.اللريالاشعاءنتيجةجلود!مأعابت

يختصافيماالياباليالشعبعصالحمداهنةالىتميلاللرواياتقيدعلىالبقاءفيطمعاالموتأهواليكافحونوأخذوا،الماضبمفي

للحقتالتيالمصائبفيهتتنأسالذيالحدالىء،الحرببمشاكلفمهمغلىطرأالذياللفجائيالتغيرنتيجةلاحقهمالموتولكن،الحياة

فيتعاونواالذينوالاشخاعبىالمجتمعانتقادوتنجاهل،بالشعبالذينالاشخاعىذكرعدممعهذا.الطويلةالاعوامهذءانصرامبعد

.اًلحربتلكاستمرارسبيلفتحولت-الاميركيالجيشاسقطهاالتياللريةاللقنبلةبفعل-حرفؤا

فياليابان،والاثبالحضارةانايجازفينكشفأننود،ثمومنالمفناةمذكراتالروايةكاتباستخدموقد.رمادالىاجسال!م

خلقتهالذي،المزعومالشعبيالاجتماعيالموقفنثيرتحتاواقعينالاشعاععننتجمرضضحيةانهاعنقيلمابسببالزواجمنتتمكئ
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الاستعماديال!بلداحياءعلىيعملالذي)*(اللعالميالسوقئظامتنا!روللنمسو،وغيرهأممالصح!الجماهيريم!الاعلاموسائلتطوررعملية

هذهاننقولانويمكننا.الحبربنهايةمنعاماعنتحرينانصرامبعد.واحتكاراتههـاالاموالوسروتركيزاليابانيالمالرآسفياللشديد

بلمداليابانيةاللحاكمةالطبقةأمنية،احسطشفي،تعثسللاعمالدائسرةمنالليابانييناللكصابأأعمالتقربآنالظواهرلهذهبدلافكان

.اليابانوشبابشعبمغلللتلافيوسيلةيجدآنقيجديداسهـتعماهـيقبلطايامبنظيرتهابمقارنتهاجداكبيرااتساولاتسعتالتياللقراء

وسائلعملتاًككاالتجاريةباللكتباالادبتاثركما!ذا.الحرب

ايديولوجيالتهـنال!اطلان/أرماساللحاكمنةبهوالئئ-االط!مه!اناهـىحاجةفيتو.انتشارهاعلى،المختلفةوالدعايةالاعلان

......الاعمالعلى،بظالورهاالرديئةالادبيةالاعمالتقضيماكئيزاانهنذكر

خطرعنالح!ديتنطيلآنالىتمثوناالتيالاسنابنمفدجكيمجرديصبححتىالكشابمنالبعضينحدركما،المجيدةالادبية

الموضبوعتئاولناغمارفي،المتطرفةالوطنيةاوالمطلقةالدولهة.اتى!مجالفيشخهـماتجطالامواللر؟وساتأدو

الل!بجهودفيهتشرالذي5الاتجاوثرحادقريرنهذالهـ!ب!فيسيفديداا!ممامااهتموابللكظنث،طظهر،ايظر!فهذه"فلفي

الثقافيالوقفشرحاللضرودةمننرىفاننأ،الليوماببمابانفيقداصا،ارربقالاتجاهطريقلليعترضواذاتهفيالالبقيمةبالراء

واللكتابللافرإديمهنوتن.الليوماليابانفيالس،لإروالايديوللوجيطسعةءلىيحآفظواوان،"البحتبالادب"يسمىعمايدافعواأن

وبكا،ؤحوايرنهقدواآنبدون،آدجمطخلقبعمليةيفومواانالليابابنالم!معجوهرو.جمنبينهمقصلاقامةطريقعن،ا!فن!بةالادب

ناجمناالضرولىةتستدكليو!ضا.فيهوة.مواالذيالموقفهذاضد.!صذهآيامنافيالجماهيريالاغلاموفسائلغمرتهأللذبم!.،الياباني

والايديولوجي!اتالمعقداتطنقيالموؤفبينالانانقائمالصراعنوضحأفرادجباةفيءازصويرفيت!لتي19الادبيةالاءمالىبعضفهناك

،اليابانفيالظروف!ذه.بقيتطالماانهيوضحايضاوهذا.المختلفةذثوارجاع،عبثمناللبعضبعضهـمعنا(نعزليناليابانياللشعب

الرصيالموضوعحول!ترسئراقياوراوسهننترحآنكنا!لمئادشابانيلأدفردأببوميةااللحبة.نقيدالتي،الابرماعةانقوةالى

ولءشللالاببريالىا!ةء،داتعمل"وهوأ!ةر!االىالموضوعالانتادةب!ونءللعصرياللطابعاضفاءعمببةسبعيدة،ايقوميدنطاقهافيوتحصرها

اللقاءالى؟هدففنحن."الث!قالمحيهالمي!ادينفيالجديدوالاستعماري.اللضخمةالاقتصاديةالتنميةسياسةوعنالحرببعدمامجتمععلى

ا!ل.وأدباوشليالليابانياالادب!لىا!وءبالرغماللعضليقةالعائليةروابطممنالتغلصفيآخفقواالكضابلانذللك

الافريقبن4ال!ظبأم!رأنض3تشعر،1أننخشىالمجالهذاوفيفيأيضاأخفقواكما،لللاسرةالاقضصادكأالوضعتحطيماعتزامهمكلن

مسأهـلآمن،الحذرربماأوالسلبيلموقفناباللحيرة،الاس!يويينالذبم!البيتفياطفالهاووذوجهالزوجبينالصلةبدقةيلمسواأن

القوهـ-ة.والابوكرلتقليدبم!االتكوينتفككيلحظواوأن،الاسرةيضم

!سذه،اليابانيةللقوميةالشاصا!نىهوذ!كفيجبالس.الليابانيللبيت

اللقومية.والحياةبالرأسمالليةوتأثركبيرااتصالاستتصلالقومية

001التىالروابطتبينجدوىعدمالىيدعونقدياتجاهظهـر،فد
اليالالي.دحريتهاًلشعبحساساليالانامراطورامعصالماضي

...5000.1دالياليابانفنىبجوهرهاتحتفظزالثماالتي-القديمةباليابانتربطنا

العمل.شفسيقومكيديالانفيالبوم،الراسمابىالا!كارحاء
...وا.لجماهيريلامجتمعا.،ريةوالحضاللثقافيةاللجوانببملاحظة،الحديثة

اةافيالاخوىللاهمتعبمالقوميةانبسوولةنلاحظؤنحنللاحتكاراتالاق!صاديةالتنميةفياللضخمالتقممأساسعاىيقوماللذي

لللسممافيعلىفهمكممخلضيئءمحماملوب!شااليةالمنطقةمعاللشمع!ولطبهبقيا."تغيرقداليابانيالواقع))بأنتنادياككطالليابانبة

بالرأسماليةالوثيق--واتصالهاالليابانيةالقوميةبهاتتصفاللتنىالض!اضة

ماللكلالحقيقيالتحررتحعيقيمكن-فلنتمارالاعديدللكأخذولدونب!وروتتميزبالملاحظةالجديرةالتمببعضأخيراظهرتوقد

.*...اً.....،الوتواللحياةمبدأألسسادساءاعادةفيتمثل،برهاواضحاتجاه

ال!حقيقيونالفنالوب-بهيقومماالواقع-!كباوهذ.اببانفي.دومميهوا!ابانيالث!عبالروحيافيءأعماقنحوالمباشرالافجاهطريقعن

طزيقعناليالأنفيفومياهوماكلتحريريحاولونف،م،اليالان-
..فيوذدك،الجماهيربم!المجتمعضغطتحت،المبدآهداعلىقامالذي

الوطنيةتجزبةخاضتقدليابانابئنلئمقدآقلخلاكو!لوا.وايخنملعملهمهـوالنظامذلكبانحنير،(التتويزم)الامبراطوريللنظامباستكائته

عنترخمسةاوفرناعنترأربمةخلالاغنصريةوالئفرقةالئطرفةاليولةسبلطةمبدأوتنميةاللديئية-والاخلاؤيةلاوحدةالوحيدالمنبع

اللعاييةالحربحتىواللصينبان2الياب!بناللحربفترةا؟شناء،عاماالاختلاافءنالنظرغمضعدممع،ابما!فياللحهاةمبدآباعتنارها

اًلجي!سارلالاهـدا!-وراءهوالوطنيادئطرفكاندزو.الئانيةللشانأ*صاساباعتباره،وبعدهالأااحربقبلالامبراطوريبين

ودفعالمنطقةهذهتغزوالتيانترفيجنوبإوبلادا!ءعينالىاليابانيالاه!نمامموقفبارواذ،الوقتنفسفي،التظاهرومع،الانسأني

أبادتالتيالذريةالفئابلماساةنحوالوقتنفسفياليابانيالشعبالمجتمعضغطنتيجةتفككمنالانسانيةافعللأؤاتانتاببماا!صادق

الامة""نكننمثمومن.ونجازاكي!يرونتيمااليالابرياءالسكانوجودتينو!ا.ايطبانعلىلعصرياالطابعواضفاءاللجماهيري

قامتابلاليابانية-الامةاوالشعبمصالحءلىترتكزان"اندوللة"أ!اللطا!عيصمن،العنصريةمننوعاو،جديدفنطرفوطنيشعور

قكرةتناصرهالذياللعدوانيالعسكريالالغمارالاسءلىعن.(؟!ازرأمنال"فهوماكمبدأ)الانساسة!ي!اةاللفردي

....1000000001ادصذي،اللحديثاللياباليالشعبفيالروحيللخواءالئقربطريق

ا!د!للةتعودمحاوحمنطلخرللطبعهبهالحاكمه(،(أيهسمارمانيةباىمتقاللكبرةمبرلاهطوفنجماهيريةاعلاموسائلويعاصر-،متطورصناعيمجتمعفييعيش

الاسئعماريةاللبلادينافسالذيا)سوقوجودتحققحىالا!ممارقييشنثيركمااليابانفيالل!حربقبلمثيلاقءنالاخننلافكلتختلف

اللفقرآخطارمننفسهاوتنقذ،وبريطانياالئحدةكالولاياتالثقدمةعليصترفرفمجتمعاقامةسبيلفيلي!ملاالمتطرفة-الوطنيةالروح

الليابانطائتعبال!ولهقوةدفغ!واذ.-الداخليةوالثورةوا،!ئى.نسيرهـعالمناصطالحرببعدمامجتمعفي،الانسانوتقدمالمساواة

ففقدوفظائعهااللحر!تحرلةعحهالتتهذاخاضفقد-اللحر!نحواللجنودعوت"ورواية.الدرأبديعيشالذيم!الروحيالنناء

....هذا.الامثلةهذءمنواحدةهي(6691مئتيمايوكيو)"الموتى

للطسرق،انيةاليابايهـةوالاحتكارالرأسثمالميةعاصهـمةاضطرار)*(طقىالمحا.الاعهـمالهذهبعضبهاتتصفاًلتيالمتطرفةاللوطنيهمنيبالرغم

العا!!ط.السوقدبوابانهاتعني"الكوزموبولليتية"هوالواقعفيأساسهااناالا،اللجديدة
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الادبمجلة"باستئناء،جماعةكلمهمةاستكمالبعدات"!تثمأتائهمنازل.الجويةالغاراًتأحرقتكما!الارواحاللعائلات

نشاطها-تواصلزالثماالتي"اللحديثاليابانيالخمراب.،الحربهذهوقد-سببت.بالهزيمةالتعسةاللحربهذه

منضمةالحديثةالاجيالبه.تقومإللذيالمستمرالتغيصرطريق.المجاورةالاسيويةللئعوب

اسما؟ها:الاتيةاللجماعاتاليهاالعسكزيةمنالثانيةالعالميةالحرببعداليابالياللشعبتحررثم

وفى!ادا!قيرو)"ارر!انالاوجيتانا!حرىان(2)يتعرضلامسا)مبلدتاءيعهـيدالشمعبوبدأ،بلادهتسودكانتالتي

قىالثقاف-"اصدار.!بتيعلىقامتااللتان(ساساكيالنظاماساسلى2يقوماللذياللدستودعلىحصلانبعد،ارحربلخطر

اللحديثة"الفنون"و(4891-ا6(9)"العامةالتبموالاراضيا!صناع!ةلاصلاح،السلاموالديمقرا؟!السياسي

.(6191-91ه7).الخواًببهالحق

.(بونجاكوكابممانيهونشجن)"اليابانيالادب"حركة(3)عليهالمفروضةال!قيودمنتخبصالذياليإبانيالادبأخرجوفد

.((691-4691)"ا!ديثالادب"حركة(()اعادوءشمرةكثيرةأعمالا-الحربأئناءلهاللدولةسلطةاضطهادومن

بعدمافترةنثاطأرسىفقد،الادبيةالحركاتهذعوباشطاسضمرتاقيوال!ديمقراطيةال"لممةحريةطريقعنازثرفنتأثيراحياء

اقي،(الخرابالارض!.اريثىهـر!!هريةحركاتفي،ورار!ربناكانوسيجيها!وامثالمنالكتاباعمالنذكروهنا.العصورطيلة

وابعدقبلمافترتي-خلالالشعر.بهاقامالتنالمقاومةتصويرتحاولوسوناو،ايشيكاواونا.نسورو،مياموتوو،ورإكو،تانيزاكيوجونكهير،-

القصبدة"وحركةاوروبافبم.الشعريةالتقالليدباقضباساللحربائناءالادبيةاعما!،منشرالد!لةسلطاتحرصتاللذينوهم،توكوناجا

اللذيالشعريالتعييرمنالتمكنبهدف(الجزراوريتو)"اللحديثةويروتاكا!ه!،نوهاهيروشيأف!المنكتابكذللك،الحربفترة

ذبك.وغيرالاشتراكيةنحووالتقدمالطليعةأأسلوبعلىيرقوم،كالوئروضو،ناكاموراوشينثيرو،تاكيداوتايجون،ورينزوشينا

م،.........اللذبن-ابيوكيميفؤزا،هاسيجاواعوشيرو،فوكوناجاوتاكيهيكو

حاجيلنتجرلجيللقمغلعدهـنتعرضوكيدشخصيالعدوكيلحرلالمس،امنم!لذينماهشدهأعمألهمفيقاوموابينما،الحرببعدالادبيةأعمال!نشروا

ء..ا00".......وغيره،اويكينابوروامثالمناللجديدالجيلكتابأما.الحربضغط
ختعالهاوالديمقراطيةمعنىتشويهمنوعالواالاميركيةالاحتلالاًت.....

الحركاتداخلطويلةللفترة،الانسانيةوالروحالادراكاخئواءبجانببعدماممجمعأساسعلىدامتأدبيهمغامراتكتبواالددنالكتابمن

ثورةفيتمتلتاتجرالاتكالةواجهالذياث!وريوا!حزباللثوريةا!النطلمقىالاقطابالمائلةضغطيعرفامالذيالمتحررالحرب

اخياءبهدفنقديةبحزكاتاللكتابهؤلاءوفام...ادحرب2!دماألفوافقد،اللحربفبلما"ايامصراللذيم!-عا(تينو)الامبراطوربم!

وتخليصهما!الاحساساكالادراستعادةطريقعنوالابداعالنهـقدقوةا!ملةللطبقةالايدو!جيةالمبادىءعلىتقوم.اللتيالادبيةأعمالهم

الايديولوجاتشطرةعنتجتاقيالمشنفدةا!ديةالروحمنأيسامالعمالالببز!منذالمولهل!لمطةضغطواجهتالتيوحيا*!ا

،5691عاملستالينوجهالذيالنقدبعدخاصة،اللبيروقراطية-.الحربفبلما

والادبانوالانسوالايديولوجياتالتورةلاللتخليصبذتالتيوباوجهودالفترةهذه!لاليابانيينالكتابشجعتالت!العواملومن

ايجابيةبطريقةالقضاءومحاولةوانتقادهم،بهمللحقالذياتش!ولمناهـوقفربهقةمناللياباني!ينلنكتاب"والثقافيةالعقليةالقدرةانعتاق

ستالين.بفضلبهمللحقالذي4اكضهذاعلىاوظهور،الثقافيةالميادينفيوانطلاقهاالحرب0زمنساداللريالانعزالي

بئ-لوبشحوصأدبيةاحركاتأظههرت!قد،اخرجانبومناللذي،السوفياتيالاتحادجإنبالىالاشتواكيةالدولمنكببرعدد

-طءواختفادنيروقواطيةعننتجتالتيالأساويةادحربخسةقيالثانيةالعالميةالهـحربقبلالوحعدةالاشتراكيةا)دولةيعتبركان

واللحركاتالاحزاباستراتيجيةوكفايةتوافقوعدم،اروءقراطيةنيرتحتلرزحكانتالتي،الاسيويةالافريقيةاللبلادواستقلال

اللحركاتالادبريةهذهنعرفانويمكننا.الحرببعدماف!ترةفيالثوريةالكتابمنبررعددظهورالىاللعواملهذهآدت.وللقد-.الاستعمار

وادجهود،اد!روةلاجبلاينا!اونطريقستبذلاقياد!كاودياذهاكبيراعددافرواكما،الالب.عالمفيالرئيسيةالمراكزالببوماحتلوا

وتاريخهاللهاارررعيالوضعوتوؤيركسيةالمالىقوةلاستعادةتبلاقيوالمنسلات"النقدور،لفينشأظ!مخلالمنالادبية؟عمالهممن

الثانية.العالميةالحرببعد،الاشتراكيةبناءاتجاءفيوثقافتها.الادبية

يأ،.691عامو!مة،الماضيةالسبعالاعوامخلالانهبيداللحركاتفنمتعددةجماعاتانبثقتفقدافتالسبيلوعلى

اللتقدمية،والقوىالمحافظةاليابانيةالقوىبينالصراعنشوبمنذ:الادبية

الحا!ةالقوىقامت،واليابابئالمتحدةالولاياتيبنالامنمعاهدةبث!أنع!نالحديثاللفنالىالوصولمنهجلمتابعةنقديننتاطسا

،.01.!ااأ3اً!.....!..ا00،الحديثةحكمفيسابقاكانتالتيالعناصرمتخلفاتاعتبارطريق

و!لمم!عمبلاعلآلماباجمطنجماهيرعبمكماء!ميطريقهالالهالديولمعاجمةسملطاتهابااىلثقاليمالذيالقرنفيالطليعةصركاتثمارامتصاصخلالمنسلبيةوسيلة

ذكرنا.ان-سبقكمااللكبرىآلنشررودوداددفزيونكالعحف...التسجيلمواللفن،التجريديوالفن،السيرياليةمثل،فيهنعيش

الليهاوج،تالتياللقاصمةاللضربةمناليابانيةاررأ!مالية-وأفاقتنفس،.ؤ!ه!الانتفاعمعفنيةحركاتبواسطةالمنهجهـذاوتطبيق.الخ

.اد-ا!ثالتةاللفئةمنللانتقالثوريكعصراللجاليبعهءرن!الوقت

لتحوبرلج!ود!ا!جمعت،(5391أ-91.ع)كورياحربفيبهزيمتها.الرابعةالفئة

اهـى،ابحرببعدماديمقراطيةعلىتقومالتيالمتحدةا،لشع!0.
اًا.جب!هالتقمميينوائديمقراطيةالكتابأقداملتثبيتالادبيالتنظيم-2

عنلمضماخابخل!لطابعالجماهيرالجفاهيرلعمل(-طبقيممفحنىل!ثمعبيلا)مجتمعوالتي،الحربسبقتالتي،اليساريةاللحركاتتجاربعلىمرتكزا

ترقرفدولةافاهة"ايديولوجيةشأنرفعمعاليابانعلىالعديث.!!الفاشياللحكماضطهادنتيجةالتفسمخأصابها

اخكاروبمرنرهضخبم"(ديا!تهنموتحقيقليم!ن"هيةالرقىلي!اواكحب،اللاانس!انيالاتجاه!اصلككيلالادي!المجممسعة-3

.ءه،دفةاليساريةاللحركاتبينالماضبمفيقامتالننالتئاقضاتتتابع

البنا،عىلججنظلقفيفكتيكاتهااللط!عهلشعمالحاكمبمالحدلتبم"لامبمرامللللمجتمعدولمرعي.الحديثالادبواقامةالادمىالاثراءتحقيقالى

الدولمستقلةبهلةلذ!بلالستعماليلدويقوك!طزأصنبجتفيفيهذحاجةلن!الىلقط!مميرف!صافيم:-اطحصشطة

بطري!فلآالمتزايذةعقذرتهاكاالانتاجيةعلىالحفاظليمكنهاالراسمالية،المجلاتاصدارعلىالقائمةالحوكاتاهذهأغلبحللم-(الم

96



التيالحاكمةللطبقةالرجعيةالسياسةعينيهعصبتواللذي،والتحررمرةممررأنالحاكمةالطبقةهذءعلىاستحالوباللطبع.رأسمالية

الظلاملى"ضاراسولممااللوافعلبينطيعيكمن!بفوميتهافشلتالحسربوقت،الليابانامبراطوراتبعهالذيالاسلوبنفسأخرى

للواقعبالنسبةالنقدلاختفاءنظرااليابانبمالشعبهستقنل!لىاللذياللياباليالشعبللدىالديمقراطيالوجميلانذلك،الثانيةالعالمية

القوميةاناللحاكمةاًلطبقةهذ.تنالستوقد.والاجتماعيالاقتصاديبطريقةزادقد،النقابيةوالتنظيمات-السلميلأاللحياةعلىاستيقظ

ثم،المحليمللسودالوحدالتشكيلعلىاساسافامتقدالليابانيةتطبينفيالقوةاستخدامالحاكمةالطبقةعلىالصعوبةمنجملت

البعض.بعضهاالدولبيناللعلاقاتبش!لها،المتطرفةاللدرول!ةسلطةاوالمطرفةالوطنيةايديولوجية

يتعارضالحاكمةائطنقهمذهبانيعلموناليابانيونالكتابان.اللحربقبلفالمعرو

يقومانالضر،رةمنكانفقدثمومن.للادباللطبيعيةالمطالبمعوسياسياعسمكرياادتناطاالمتحدةبالولاياتاليابانترتبطوالليوم

بج!ومتقومالننبمالحاكمةواللطنقةالادبيةاللطليعةبيندائمصراعالتي-الاتفافياتمنوغيرهاالليابانيةالاميركيةالامنبمعاهدة-وثيقا

بمستقبلالمحروللخطرينبهالذيوالشعور،اللعقلعلىللقضاءاطارخلالمنالاالذاتيوحكمهاباستقلالهاالتمتعمنتمكنهالا

الذيالاتجاءنفسىفيالسيرعلىالشسبويحملاليابانيالشعبالرأسمالليةمسعكر-فانمعروفهووكما،اننح!دةالولاياتهعالتعاون

ضدبالكفاحالوفتنفسفيالقياممعه!ا،اًللطليعةذ.5فيهتسيرمسنتعمراتهمنالكثيرفهـقدقد،سابقااليابانيضمكانالذيالعالمية

الرجصةالهجماتهذ.لامثاليتصدونلاالذيندالنقادالكتاببمضاللذفيالوقتفيهذا.اثطيختاللعالميةالحربقبلمابقنرةبمقارنته

.اللحركاتهذ.فئلمع"ايجابيةبطريقهيتعاونونبلالبلادمنكبيرا"عددافضم،الاشترامميةالدولنطافىفيهاتسع

الفنونووالادابالانسانجبةفيالنظريةالقوةنضال!هذاوليساليابانيينللمستعمرينمطمحاالاياممن-يومفيكانتاللض!بماالمجاورة

الشسبارادةعناللدفاعنضالايضاهوبل،فبوالايديولوجيةالتيواللبلاد-الاستعطرهـذابراثنفيبالفعلاببعضوقعوالتي

يخفسدانالىيؤديالذيالخطيرالاتجاهضدومستقبلهااللحقيقيةالمتحدةللولاياتهناهضةوطنيةالسيويةافريقيةعناصربهاتوجد

أسماليةبالرالليابانيالشعبمستقبلبربط،الوطنيةحريتهاًلشعب.للاستعمارومناهضة

!دفيمت!برالذيم!الامروهو،المتحدةالولاياتحولالمتمركزةالعالميةالرأسماليةعلىجديدةسياسيةمهامالمواقفهذهفرضتوقد

القومية""او،الدولةسيطرةعباءةتحت"القومية"اوجكوشمبولليتيةتسربوهوطريقهماقررتااللتين،الحاكرو4"والطبقةالاحتكارية

هدس!مهمالنضافييشن،الللتمنالمص!حولطربةيقةلعملهتحدتطييقالرممحرر"لأبسقالعضر،كوريا-الليالا!اتفاقيةبمقتضىكوهـياجمهوريةالىالمابائيالمالرأس

.......".....معاونةو،اسياجنوبللادالاقتصاديةالمساعداتمنحو،الجنوبية

اللعالميالول!فيتقسهفيالمستوىمرتععرأسماليكثلداليابانواقع-

الا!لحةووجود،اللثالثةالعالميةالحربزمة2تهدده-والذي،الراهن.مبشرةوغيرمباشرةبطريقة،فيتنامفيحربفيالاميركياللجيس

ويرننطلب.العاىالموقفعلىالمبنيالمستقبلأبعادظلوفي،اًلنوويةهواللذيالجديدالاستعطرفيبهـدورهاتسهماليابانانيفيوهذا

للنضالجديدةمحكمةوسيلةخلقاليابانفيوالمثقفيناضأبمنهذااللعاببقالحرببعداللوليةللراسماليةالاستعماريونابنكرهامرحلة

والاخكارييهناليابانيةاللحكومةافانتعلمونو!ا.الايديولوجيالولاياتلهصدتهااتيالمنطقةفيالاقتصاديبتفلفهوذللك،الثانية

الولاياتبهاتقوم.اتي،فيتنامحزب-شنعلىيعاونونالرألسماليينحاجةفيالحاكمةالطبقةواصيحت.اللمسكريةالتاحيةمنالمتحدة

،اوبهبناوافيالعسكريةواللقوامحدالخ!اصةالتسهـببلاتطريقعنالمتحدةاشىالمولة)مذ!بمنوتحفظاقوةاكرجديد"ستالينلمذهب"

قررالذيا&لامرستورعلىوالمر.لكزةاليابانفيالتقمميةاللقوى3أما،للشعبلمواورءـبيةالثقافيةالوحدةتتحققحتى"الرفاهيةتسوث!ا

هذامثلضديناضلونفهم،اثانية.االلعالميةاللحرببعدالحربنبذوضوحفينتبين2نيمكنناوهنا.وضوحااكمرالطريقويصبح

فيالاميركيالجبش،حشيةفضحلفناتون،امتاباويحاول.الاتجاءاللمولةتمتصحتىيجهود!االحاكمةللطبقةالثقافيةالسياسة

تحقيقاتكتبواولذلك،اليابانيالشعبمنعدداكبر.بينفيتنامحربعن"نفصلتالتيالعاطفيةالنفسيةالقوميةحيويةكاملاافنصاصا

كالمجو"كين"كتنهالذي"الفيتناميةاللحربسجل"مثلأدبيةاللحرببعدماديمقراطيةجانبمنامتصتاووانمحتالدولةسلطة

؟اكيهيكوالمصورثنبهالذيمي"3فيتناحزبفيمراسعلمذكرات"والحربفيالافهزامفترةعاصرتالتي1المريرةالتجاربعننشأتالتي

اوكامولى.الادباننقررانويمك!ننا،اليابانيةبالامةلحقتالتيالاليمةاوالماسي

بتكوينوالمثقفينالكتابمنواللكثيروناوداماكونوقامكمافياوهاصميحويم!،الياياليالمجتمعفيالمليااللطنقةأنتجتهالذجم!

مناهضةحركةويواصلون،"فيتنامفيبالسلامالمطالبةلجنة)بعهدمحددةلفترةالتقدميدورهاالقوميةللعبتوقد.المجالهذا

الحكومة.ضءدوالاحتجاجاللحربالقومية""انبيد.اللحاكمةالطبقةسطاتعنابتعادهانتيجة،الحرب

!قد(اليابانفى!!قاباتاللعاماهـلس)وهو"لوهيو"أمااليابانفياللحديثةالادبيةالاعملاأصحابالليبراليونلهايدمموالتي

عممالىاللجوءاجلومنالحربضدالنطافىواسعاضرابانظمالحريةفي؟ملاللذياليايانيالشعبع!قليرفضهملهبفهي

كنتضدالانوالممألالمثقفونويك!افح.السلىوالنضال،العنف

.العامالاضراب،لهذانتيجةللعمال/الحكومة

كعالمتحدلبتممبتعمعهاعىدوطريقاوكيناجزء،منلتبمتجحلحربمةم!سكلغمكقاللنالانلرصهكعية

التقافيةالسيطرةوضدالليابانيينالاحتكاريينالرا-ماليينضدوالشعب

يؤضونها.التيوالقيودوالايديولوجيةدوواولكل*بمنها!يؤه

منوكفاحهمالييابانببببنلدقاباالحاليةلواجمت-3*ق!قارمنشولهس

ال!ثقفة:!جلاثامطوبقاول

الممتعفارئمبما"يمببيبإثيابانزاليكملدعنلخطرلقبذعاممبماهأمقامىبةالامملجاوجلبناليابا.ضعمبحمعح:صب

الييتطلعاللذبم!الشعبضدالحديثةللاسلحةترس!انةالىوتحييلها
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الثهنونمتيايبئثبيهأهلصهباععنمواأوعاشاللجبينمهالحثتأهبالوثتكل،الشعبمصيرمسزوليةيحمبوتثاللعأون،العبنهبعلىفاهب،الحروث

الثصةمذءوفي.كاماكورارييانعصنباثناءالياباهأفيالوسقأى.والايدينألوجيةالثثاهثميادينفيالاتجاهمثإأهذاضدالنضاإأأيأواصهوا

وقدوالاخر..المسكريةالسمةالىيسمىأحم!ما..بطلانيوجديمكنلاالنفالهذامثلفان،ذ!لرناانسنقوكما،دلكعنوفضلا

!!البوذيةالهندسحرمثلالواسعالعالمبثقافةمسلح...السلاحنبذالصلبة.والروحامفاحوسائلمنجديدةوسيلةطريقعنالايشنأن

الظعاهرسلامهاهيالحرببنورلثممتناقضاتتضمظروفظلفيعلىالمبنية،العالمياللعامالرأيجانبمنالواعيةبالنظرةالمؤيدة

العمىلهذاويعرض.الاقطاعيينالامراءبيناللووبتسويةوبعدالوضسعفيالتقدمالشديدةالرأسمالليةالمولةهياليابانانتفهم

العنف،مبقلثثووثوث،والسيثسةقلهنأبينأقلعلاثةمعنىحأبيالاسثحةووإثودالثالثهأقلعالميةائيرفأبأزمةوالمهددة،اللحانأوالعالمي

عهةأمثمثثة.يعالتفيكما.المنقةظبيعقعلىمبنيوايتيومعاللوودئبليويخثقثولأناليابائأفيوالمشلثينياللتئتثبعلىهإأاويهنك.النووبة

اليونأواشتنباكيةدقملنياتأيةتحثيقأبمقثكثةللمثامنةميهالعنقثاتسام.!يدوالضالعثائدمئللنضائتاليبديدةالئأرنثظ

اليومصحافةتتجنبهلانالمعرضالاباطرةسيادةموضوعخلالمنوخلقالشعبحياةتحتأجهمورداهمهوالسلامفانالواقعوفي

.اليابانفيلحقتالتياموارثعانواالذين،/كتابهاواليابانشعبان.الثقافة

عولفئهت.كدالتاليةالثنيةالمواثوعاتةثن،مللتي:الىوبالاتهاوةهةأهيععبثورأ،اللميقثاللثنابتئوماساثالاخرىوبالبلادوبنأعبهمبارئأهم

قلتيسهن)واتونكهالبواأقةمثلالتقثيهواليثباهثثيباثةبعثةبثعادهالحرقثءلىيثونأاللتأنؤالميهتههبالبنعنبرونحمب.تامةهعرفةالحثيثة

.ثميسثءالاقنكارالواتيدةفمهنأ،التورثعصئأنتثنيرجهةمن(اللتثصيرلثصي-ائبيمتلائأيء،العثائدمئالعنئدذللكفيبما،وابعننذ

والاشتياء،للحاتهالتأبثةاتثتلثتهاوثقى،التثييخفيالوهديولستطيهأولا.قلبئأرقفاهيهنسللحضارهظإللدوعدوبصلةالانديولوإثي

التيللتاريخالاءعيةالجقائقمعاللجةطريقعناللفنفيالوهميةأسلحةفيهظهرتالذيالوقتفياًلسلامأهميةفيثئيرانباللغان

ءيدمنذلأللياباناللحبلثالاثبتاريخنمططريقءئادراكهايمكنلاعنالتظربغض،واللهيصروجينيةالنريةالقنابلمثل،اللجماعيالقتل

الشعبوقفةعلىالمبنيةالخلاقةالروحيانللق!لحاجةولا.ميجيالاسلحةاستخدامفانوبالطبع.الاستممارعلىالمبنبمالاستغدلنظام

الوالأبثتومأذلك،اثثصصةيتتأهرأسثسهامناليابائتتثثليدلانعثشوخنى.والحتلثعهالبئثيبةيماينالاقللهملإيثايمنيلاالنووسع

ذات-الادبيةالاعماهتيعارتأونلللقأعلهيالمبنيالادنثبخثئفالفأثصوالفهصبعثا)ومةبواسهثةععيهيةلفتيةالةوويةاللحرعثمنعأهكنلو

ذكينها.اأسثبقالمطثثةالدولوبسيادثاللخاصوالميولصننيخلثهواللذإواثهعىبالطنابزأعلىالثائققلانيتماعيالاثعنامفاهئ

ا(لنوليةالابعادمنقلةنخلقأموببوتىبأئثايتثعااللقومأ،يهكننامةثاوتأتوائبنهااقيائمولليةلعلاهثةاو،وابهياثهااللنرنبثالثنابنأ

الصينفبمخلثتاثتنبواثصوراليابائتصويهبينالصثةعلىالمبنيالبزنأقهئينسثثثثةتثممكبيهبحدالىيمنمبصوف،الذرنةالثثابنأ

به.الاخذيستحأبأههبالحديثوالمصورةبهثوأوروباتأعبان.المجاعةتهددهةالتيالاسيوقةالاثرقثيةالإأعوئثومستثينأ

التقاءنقطةوفيالاقصىالشرفىأقصىفييعيشالذي،الليابان

هـ-،والايديولوجيةالخلاقالفنمعارك،المعاررهذءاًنالعصالطبقةانخاضةوبصفةيصرك،والاشتراكيةماليةالرألىالنلاد

الحديث.اليابانيللالبالاماميةاللجبهةفيالموجودةالنضالات.عميقبوعيالحقيقةهذه،اليابانتصن!يعتزيدالتيوالمثقفين

تسللضدنضالات"هيالنضالاتهذ.فانذكر.السابقوبلسبباللحربومعارضةالسلامعنالدفاعاجلمنالنضالفانوبذللك

نالثلات"ولليست"الثقثفثميدثتأفيقللإثدبدوالابسارالامبرياليو.المهاصنهاليابانيينالةأتثجبعاتئرعلينقلملثثةالوامببلعهأهومنيعتبني

الادهإثفيقلمنعثسةأالوبثننبالتحهبرر-تأدوثثاثيةادسولوئأيوخلاقةعثعاانتهأاياالسلامانتئهارسوغبلةيثانفهإفلااننانعنيلااننابيد

وسيواصلون،بكفاحقامواقداليابانفيالكتابطيعةان."اليابانيا؟لنضالمواصلةعلىمصممونوكتابهاالليابانشعبانبل،مجردا

ثبهأمااياممنذالشععباتنهثتأمننثسهالادئةيأجهثمن،الوفثعبتبسدوالنئلانفأ،السلامتهأوغأاًثتيالرعأعيةاللثوعئيهعالعثائمنيي

اللحاتثنت.الوثتوفيالحيتئبوخلاقأالحيثمثاللسياصثتهيثيدأيمةأيفأهيىبالرأمسثلليةالمينتبئةالنوووةالاسثحإأنإأام

دومثنبقطيةحنبيأةعلىهلثقافيالميداتأفيالنضثلاتيتثومأتأونإأب،هيى،والالثيباتليةاًلهييضياطيةيإلاتأمنالسههيوالالنصادالسثمية

تنفذخىالاموالور؟وسالنفوذمنوفنحررة،الفناجلمنوحرةالفصلفيقلناوكما.الرأسماليةضدصراعهفيالثوريممااللفكرينجح

اللقوىالسياليةوضغطا!لامحريةعلىال!يطرةمنوتحمى،خولىبلاماالنضالهذامثلمواصلةاللكتابعلىالمستحيلمنفانهالتانن

هذءبمثلاليابانيينالكتاببعضوي!قوم.التجارية.المطبوعاتعلىكثفيشطيعانالمذينا،اللمولمجنوالثقافةالفكرعلىأفكارهم.نقملم

المختلفةالضغوطفيهيقاومونالذيالوقتنفسفيالضخمةالجهودللطنقاتأفضلمشقبلأملعلىالحاليةاليابانفياللنضاليتنميةو

تستههثثاتئثاهاتثيهاتظهنبالتتبالحاليواللياباتألىتأرووهثفي.الإئبمنوغيفعاللي!ابانفيالمعثدث

ارريمقراقي.لراجعمؤللفا؟،صملانتاجوسعهمفيماكلايبذلوناليابانيينالكتابان

!الثقافالبناءشاقضاتظلفياليوماللياباليونا!تابويعيش-ادعنييبحثون،العالميةالنظرجهةلوالليابانتارختعرضاتبم

سيادة،دالامبرياليةالمطلقةالل!ولةسيادة)والسياس-بوالاجتماصب!الاولوي!بانحياةوأخن!االليابانتعصيرقبلالماضي.حقيقةبينمعددة

وبالتقاليد،،بالطبقةأمتنالتكوين(والكوسمبوليتيةالمطلقةالمولة"هعليتجاوبالوض(ومعالجةالمنفوء!مالسلامموضوعومن

تتق!م.التياللخاصةالتاريخظروفتحتو!ضعها،اوبالامبراطورية.الطبقيةواثورةبألمنارضةالخاعةاليوممشكلة

الاهبرياليةضديكافصاالاصريئالمطالليابانكتابعلىالمستحيلومن-المتحدةالولاياتبينالمتباللالامنصهـمعاهدةالكفاحاأدىوقد

الوجهبقناحالشعبقخدعالتيالانانيةأ"المطلقةالمولهسلطة"واحساساوالمثقفونالكتابيحسالى"أن0691عامعقدتالتياليابان

الاسلمحسةخطرفدأو،الحاضرةالاونةتناقضيعتبرالذياللعابرسبيلوعلى.العنفالىاللجوءدونالكفاحمواصلةبضرورةعميقا

والديمقراطيةعنالمسلامللدفاعكفاحهمفيالكتابوسيشزك.النووية(6291هوتايوشي)"اللهائجالبحرقاعمن-"ضمةفدانالمثالسبيل

منالوطنيالتحريراجلومنالامبرياليةضدالنضالفيوالاشتراكيةمنمستوجاةو"تهربلاشيمابارا"المسماةالثوكةموفوععلىمبنية

المثقفينمعاللتضامنخلالومنتجاربهمالرتهاانيهؤدفاتهمخلالةايابانيالشعباذهانتوجهوهي،الاقطاجمطالعصرفيالمسيحيينحياة

.اكمعوب،معالتضامنخلالومنالاخرينوالوطنببينالموليين.واللثوراتالاسلحةالىبشدة

ازالةتحاولالتياللشنانالنقادفاطاتهناكالوفتنفسوفي(6691هانادكيوتيرو)"الكبيرالسرا"لااسمهااخرىقصةوهنأك

!ي!قعنذكرهاالسابقالاجتماعيةالظرولىظلفيالادبكسادالعنفوع!مالسلاملايديولوجيةوالاجتماعيالغنيالمعنىتعرضوالتبم
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!وسوينتجوالضوقيعيالدراميالقيلممجالوفي،الفنونهذهانواع.الزوايامختلفمنلللادبالثببطةالمتابعة

للحتصطرائعةأعمالا!تسوموونوث!يما،اوش!اوناجيسا،كوهانيالايديولوجبةبينواللعلاقةالحقيقيةالادب4ءهمءنيتساءلونوهم

الللاتينية.واميركاوافريقيااسيافياخرىوبلاد،الليابانمعالماللعشريناللقرنادبتقدبماساسعلى،والسياسةوالادب،والالب

التمقليدية،الدرامامسمرحياتجانبالىورمتالمسرحميدابئوفي.الليابانيالادبوفيالعالمفيالفنحركاتوثمار

بريخت،ب.مثلالاجانبا"سرحلكتابمترجمهأخرىمسرحياتالمقبرةلاستعادةتبنلالتكبماالجفودايضاهناكنش!هدانويمكننا

ومسربخات،جينيوج.،سارترب.وج.،بيكيتوس،وايونيسكو"صحررا،نفسمهللادبالذاتيالاسننقلالىبواسطةالسءياسةمواجهةعلى

هاسيجاوا،وثءيرو،كينوشيجونجيكتبهاأءبلةكعيرةاخرىدراميةالثزبوسيطرةوامتابلللادبالمضللالشياسيالحزبتوجيهمن

ميامونو.وكينالحركاتفينادرةمحنللمالتيالجهودوهي،المطلقةا!مياسي

الافريقب-ناللكتابلمؤتمررأين!اعننعبرآننودفانناواخيراوالسياسةالفنونبينباللعلاقاتيخنعا!فههااليابانوؤمعاليسارية

طريسقعندتمسوفالفنيخلقنابأننؤمنفنحن.الاسيوييناجلمنالمطلقالنفوذاستعاذةطريقةلتتبعالبذولةوالجهود،واًلثورة

وسينتعش.والنناريخانفنونوتقدمالسلمميةاللحياةاجلمناللنض،لات.اللعالىوالاباللعديثالغن

المختلفةالتقافيةاالموضوعاتتبادلطر!لقءنالفنيالخلقهذامثلالستالينببةنقدعه،ربقدوموتدعمت2الحزكاتبعضانتعشتوقد

انوثيقالدوليالتضامنطويقعنالمتبادلاوالتشجيعدلالمتبلوا&فاهم.اسدطوالتعايش

و.الشعوبلدىواالعملوالحبوالموتالحياةبطرقالارتباطفبه!كيمراتعالجلموالتي،ايضاالمتكاملةالروايةميدانوفي

مناطقفيواللفنالادبعلىنتعرؤطآنفيبشدةنرغبانناورغمالمجلاتبواسطةأساسيةبصفةت!دعمللموالتيالحديثالليابائيالادب

للاسفرغبتناتحقيقفرصتنقه.ناانه،االاسيويةالافريقيةاللبلادلموضوعاتتحدكبمافياللقويةرغبتهـمالشبانالكتابيستعرض،الشهرية

الخللأقملآوالنشاطاتالمتبالل!ماللفننميآننودونحن.الشديبالمثالسبيلوعلى.كثيرامعالجتهايصجقلمالتبالصعبةاوالمعقمه

هـنواللحدودالغاتاتقيمهاالننالصعوباتعلىنتغلبوأن/،بايجابيةناكاهاش!-كازومي)"الدينيالضلالبوابة"مثلرواياتفلدينا

،المطبوعاتوتنشيطللترجمةالدوئيبالتبادلىالتعجيلطريقالمجتكل-عفيوالغافليناللدينيالللاشعوركلوضوعتعاللجوالتي(6691

.الاعمالجدولفيمقترحهوكماالادبيةلملأتالمجواصدارارالطبالضابطعن(6591ايدامومو-)"اميركابطل"و،اللياباني

علىاببابانياالشعبنطلعن2استطعنا"لوفانناذللكعاىوبناءنوبوههكو)"المشرقالصوت"و،النريةاللقنهـابلألقىالذيالشاب

الوطنبةوالفنونالتحريراجلمنوالنضبال،يلاجتماعاالبناء.المجرلاحداثنتيجةنمثماالذيالقلقتصورالتي(آ669ماتسوجي

اللج!بصلةوالفنونوالمسرحاوالرقصاوسيقىا)المختلفةواللشنعبيةالفنونانواعكللتشملالتث"جيعالفنيةاللحركاتللقيتوقد

الكنابزياراتتبادلخلالمنالاسيويةالاأفريقيةللنض"عوب(والشعبية...الخ..وال!صير،والمسرح،التوقيعيواالتسجيلياللفيلم9مثل

الافلاملكذفيبماالأنصفوفمختلففيأعمااهموتباثلوا!فنانين.اللغةفنونعلىتقتصروللم

الادبيةالاعمالتبادلىالىبالاضافة،والصوروالصوثيقيةالتسجيليةء-نممتازة"؟للفاتبوضعخاصلآبصفةالشبانالكنابأويقوم

اًلشعب!كبيرحدالىسيتجعذللكفان،والاثمعارولأاياتالرمثلؤسيللمعرفيةالمخ!لمفة-المناهجلتجربةنتيجةيدرساللذيالمنطقفرع

خلمقتهاالنيالراهنةالفنوناوضععناللراضينغيراليابانيينواللفنانين

ذكرنا.ان-سبقكماالليابانفيالهائدةالاجتماعيةالطروف

فيالشبانإينالفنامنالكي!ربأننؤمنفانناالوقتنفسوفي:صيثاصلر

ويمكن،النبلالسبيلهذافيبحماسةكونينسترسوفالمجالاتهـذه

الافربقيشه.الشعوب/لصاللحالممتازينوتكنيكهمممهجيتهماستخدام

الافرلقسالاسمويمىامعا!اؤلمرال!حضرىلا!مالفنوعميوفيلةسالاحاا!!ااوصاكص
كمهلاالاريجمراحلص"مرحلاهمالا!نعيسبالعا.لؤمهـىولحيء

صء
الاسيييينالا!ريقييناللكتابمكتبر1اضطرعلىب"دة*فالا!وبعد

اماللقبفيلأوفنتملهمختلفةلاسبابطويلةنغترةفاظاللقيامعدمالى

سمعآتلعهأهم،اب!سمهدعمدحطوكاررسويم!تستهدلحافبمهمنهلفيمىف!لظ!صيماضوللبرا
الكعالطومولمريمومط3دبمبثمدهلرعبدالنا،لكالمححلرلال.وماكالال!

طريقعهنوليقومالاسيويينالافريقيينالكتمابلمؤتمرالحقيقيالث!كل

والفعالالادبياللخلقايجاديسنشهدفاللذيبالكفاحوالةنالادب!ث!عوررةلمم
الاسيوية.الافريقيةب.!

بينىبملونقسا!فيئكللتصبىلحققعلىبيقهوفرئقيبىنننفلبلاهؤوئمرجشاللكتالملححركاثلظببنوىإلهاععا

النهاية.فيالدولية

:....منحزاتعنولارقامبالوثائقم!لومةحديةدراسة

نلاوشبى،يالالموه!بروالت!ريرهداأع!)المتحد!العربية!و!يةاللجمفبمالاشت!ركبية
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