
وراء ذهاب علي أحمد الجرجاوي إلى اليابان قصة فريدة، فقد عقد 
العزم سنة 1906 على التوجه إلى تلك البالد، وكانت وقتها خارجة 
من انتصارها التاريخي على الروس، ومقبلة على حاضرها الذي كانت 

تريده بأفق متسع
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اليابانية«  »الــرحــلــة  كــتــاب  ــشــر 
ُ
ن

لصاحبه علي أحمد الجرجاوي، 
مــن  ســـنـــة  بـــعـــد  أي   ،1907 ســـنـــة 
ــتــــي دامـــــت  ــه الــ ــتـ ــلـ ــــن رحـ ــه مـ ــبـ ــاحـ عـــــــودة صـ
أن  اليابان، في قصة تستحق  إلــى  شهرين 

تروى.
ْفـــــوراء ذهــــاب عــلــي أحــمــد الــجــرجــاوي إلــى 
الــيــابــان قصة فــريــدة، فقد عقد الــعــزم سنة 
البالد، وكانت  تلك  إلى  التوجه  1906 على 
وقــتــهــا خــارجــة مــن انــتــصــارهــا الــتــاريــخــي 
الذي  على حاضرها  ومقبلة  الـــروس،  على 
كــانــت تــريــده بــأفــق مــتــســع. لــقــد تفتق عقل 
إمبراطور اليابان عن أن يكون لبالده دين 
مـــوحـــد، يــتــوج االنــتــصــار الــتــاريــخــي الـــذي 
حققته إمبراطوريته ضد روسيا في 1905، 
فما كان من رئيس وزرائه إال أن عمم إعالنًا 
فــي عـــدد مــن الــصــحــف الــعــاملــيــة والــعــربــيــة، 
ــل الـــــدولـــــة الــعــثــمــانــيــة  ــثـ واتــــصــــل بـــــــدول مـ
وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا وأمـــيـــركـــا، داعـــيـــًا إلــى 
مــؤتــمــر ديــنــي كــبــيــر، يــطــرح فــيــه أصــحــاب 
األديـــــان الــســمــاويــة أفــكــارهــم عــلــى الشعب 
الـــيـــابـــانـــي، وتـــتـــرك الـــحـــريـــة ألبـــنـــاء الــبــالد 
لــهــم ولنهضتهم  الــديــن املــنــاســب  الخــتــيــار 

الحديثة.
دعوة رائدة ومغرية سيتلقفها الشيخ علي 
أحــمــد الــجــرجــاوي، وســيــعــرض أمــر ذهابه 
على األزهر، لكنه لم يجد منه حماسًا، فما 
كان منه إال أن عرج على بلدته في سوهاج، 
وباع فدادين من األرض لتمويل رحلته، ثم 
عــقــد الــعــزم عــلــى الــســفــر، وتــوجــه بــحــرًا من 
يوكوهاما،  إلى  أن وصل  إلى  اإلسكندرية، 
ومن هناك إلى طوكيو عبر القطار. ويبدو 
مــن خـــالل الــرحــلــة أن الــجــرجــاوي قــد نسق 
األمر مع عدد من الدعاة من الصني وتركيا 
ــــى هــــنــــاك، وهــــكــــذا ســـيـــتـــاح لــهــم  ســـبـــقـــوه إلـ
تقديم مطارحاتهم خــالل هذا  دعــوة  كأهل 
طبعًا،  بــاألديــان.  الخاص  العجيب  املؤتمر 
لـــم يــســفــر املــؤتــمــر عـــن اخــتــيــار ديـــن واحـــد 
اليابانيني  انقسام  باليابان، بسبب  خاص 
حول عدد من األديان، لكن كان لهذه البعثة 
ــة الـــتـــطـــوعـــيـــة بـــعـــض الـــفـــضـــل فــي  الــــدعــــويــ
تعريف أهل البالد بالدين املحمدي، ويقال 
إن نــصــيــب الــجــرجــاوي وحــــده كـــان إســالم 
يــديــه، وهو  ياباني على  آالف   10 مــن  أكثر 
لــذلــك يعتبر أول مــصــري وعــربــي من  تبعا 
أهل الدعوة يصل إلى تلك األراضي ويترك 

فيها بذرة من بذور اإلسالم.
وبالرغم من كون رحلته في عمومها عرضًا 
إال  مــتــداواًل،  كــان  مما  سطحيًا ومعلومات 
ــذه الــرحــلــة يبني  أن بــعــض الــفــصــول مـــن هـ
محاولة الرجل فهم واستيعاب هذه الثقافة 
الـــتـــي شـــعـــارهـــا األول واألخـــيـــر  ــديـــدة،  الـــجـ
ــقــــان. وبــفــضــل ذلــك  الــصــرامــة والـــدقـــة واإلتــ
كانت لها الكلمة في حربها مع الروس، كما 
عـــرض بــعــض مــالمــح الــنــهــضــة الــيــابــانــيــة، 
الثقافة  الــعــرب، من أهــل  التي ظل كثير من 
والفكر والسياسة العرب، يضربون األمثال 

بــــهــــا، ويـــعـــتـــبـــرونـــهـــا قـــــــدوة لــلــمــجــتــمــعــات 
من  والــخــروج  والــتــطــور،  للنهضة  العربية 

دوائر التخلف والسكون.
يــكــتــب الـــجـــرجـــاوي عـــن بـــدايـــة رحــلــتــه »فــي 
صبيحة يوم الجمعة 30 يونيو سنة 1906 
ومــا وصلت  للسفر،  هبة 

ُ
األ أخــذت  أفرنكية 

ــقــــاهــــرة، حـــتـــى رأيــــــت لــفــيــف  ــــى مــحــطــة الــ إلـ
ــاءوا لـــوداعـــي،  ــ ــاء واملـــحـــبـــني قـــد جــ ــدقــ األصــ
ومـــا أصــعــب مــوقــف الــــوداع وأشــــده تأثيرًا 
أطـــارح إخــوانــي عبارات  النفس! فكنت  فــي 
الـــوداع والــدمــع فــي الجفن حــائــر، حتى إذا 
تــحــرك الــقــطــار أســلــمــتــه املــحــاجــر وملـــا بعد 

:
ً
القطار قليال

ــاروا بــتــســلــيــم فــجــدنــا بــأنــفــس/ تسيل  ــ أشــ
مــن اآلمــــاق والــســم أذمــــع. ًومـــا زال الــقــطــار 
املنحنى  اجــتــاز  إذا  الهوينى، حتى  ســائــرًا 
واســـتـــقـــام لـــه الــطــريــق أخــــذ يــنــهــب األرض 
غــبــار، وتضل دون شــأوه  لــه  نهًبا ال ُيشق 
األنـــــظـــــار، وكــــنــــت فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة أودع 
الــقــاهــرة ومــلــك الــفــراعــنــة، وكــلــمــا ابــتــعــدت 
لــت فـــي نــظــري تــلــك الــصــروح  عــنــهــا تــضــاء
غابت  حتى  الشامخات،  والقصور  املمردة 
عــــن لـــحـــظ الــــعــــني ولـــــم أعـــــد أنــــظــــر إال إلـــى 
مـــنـــارتـــني يـــلـــوح لــلــنــاظــر إلــيــهــمــا مـــن هــذه 
املسافة أنهما ركبتا على قمة جبل املقطم، 
الــذي  القلعة  جــامــع  مــنــارتــا  أنهما  فعلمت 
العائلة  رئيس  باشا«  علي  »محمد  أنشأه 
كــانــت توليته على مصر  الـــذي  الــخــديــويــة 

مفتتح تاريخ جديد لها«.
ــــدًا أن يــثــيــر انــتــبــاه  ــان مــــن الــطــبــيــعــي جـ ــ ٍكــ
الـــجـــرجـــاوي الــحــيــاة املــنــظــمــة لــلــيــابــانــيــني، 
فــي الــبــيــوت وفـــي الـــشـــارع، حــيــث كــل شــيء 
حالة  غير  على  الــتــام،  لالنضباط  يخضع 
تلك  فــي  العربية  املــدن  تسم  التي  الفوضى 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة مــن بــدايــة الــقــرن املــاضــي. 
وقـــد ركـــز فـــي جـــزء مـــن الــكــتــاب عــلــى املـــرأة 
ــان بــالــنــســبــة إلـــيـــه كــمــشــرقــي  الــيــابــانــيــة. كــ
وجود هذا الكائن الذي يتمتع بتعليم عال 
في طوكيو أمــرًا غير مألوف، حيث النساء 
ومسجونات  الجهل  في  يرسفن  العربيات 
في البيوت أو مستعبدات في الحقول وفي 

األعمال الوضيعة والشاقة.

المرأة سيّدة
يكتب الجرجاوي مندهشًا ومعجبًا بوضع 
املرأة في املجتمع الياباني »إذا كان علماء 
الـــعـــمـــران يـــعـــدون املـــــرأة عـــضـــوا عـــامـــال في 
تعليمها  ويــوجــبــون  االجــتــمــاعــيــة،  الهيئة 
العلوم واملعارف لجالل مركزها، وإذا كانوا 
يــجــعــلــون تـــمـــدن األمـــــم الـــتـــمـــدن الــحــقــيــقــي 
ــرأة  ــ ــإن املـ ــ مــتــوقــفــًا عـــلـــى كـــمـــال تــربــيــتــهــا فـ
الــيــابــانــيــة هــي املــثــال الــصــحــيــح عــلــى هــذه 
الدعوى، وإذا كانت املرأة اليابانية وصلت 
إلـــى هـــذه الـــدرجـــة فــي الــتــربــيــة الصحيحة 
واآلداب الفاضلة على قرب عهدها باملدنية، 
ــقـــرون وهــي  فــكــيــف بــهــا إذا مـــرت عــلــيــهــا الـ

تجد وتجتهد في هذا السبيل؟!
د اليابانية وال تصل إلى الخامسة من 
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ول

ُ
ت

ســنــني حــيــاتــهــا حــتــى ُيــدخــلــهــا ولـــي أمــرهــا 
املـــدرســـة، ومــهــمــا كـــان فــقــيــرًا ذا خصاصة 
فـــي الــعــيــش، فــإنــه يــكــد ويـــكـــدح فـــي سبيل 
اإلنـــفـــاق عليها ويــقــدم االهــتــمــام بــهــا على 
الحياة، حتى بلغت بهم  فــي  أمــر يهمه  كــل 
درجة االعتناء بتربية البنات أن يعد من لم 
 
ً
يدخل ابنته املدرسة من أحط الناس منزلة

 ويصمونه بوصمة العار.
ً
وأسفههم عقال

وهم وال شك لم يقدروا املــرأة هذا القدر إال 
بعد علمهم بنفعها في املجتمع اإلنساني، 
وتحققهم أن أول خطوة يخطوها اإلنسان 
في التقدم إنما هي نتيجة ما وصل إليه في 
املــبــادئ األدبية  أمــه وتقاه عنها من  تربية 

التي غرست في نفسه بذور الفضيلة بكل
أنواعها، ولو اختبرنا أحوال املرأة اليابانية 
في أدوار حياتها من يوم دخولها املدرسة 
إلـــى الــيــوم الـــذي تصير فــيــه زوجـــة للبعل، 
ومـــربـــيـــة لـــأبـــنـــاء نــجــدهــا عـــنـــوان الــكــمــال 
مهد  فــي  فالتي  اآلداب،  وحــســن  والفضيلة 
مقدار محبة  تعرف  فهي  املدرسية  التربية 
الــوطــن مــعــرفــة تــامــة كـــأن حــب الــوطــن علم 
فهي  املدرسة  في  تتلقاها  التي  العلوم  من 

ق العلم على العمل«. تطبِّ
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اليابان نموذجًا للتضحية  املــرأة في  تقدم 
ــاوي  ــجــــرجــ ــ ــرب، يـــكـــتـــب ال ــ ــحــ ــ ــ ــي زمــــــن ال ــ فـ
ونالت  العلوم  على  منهن  »والــتــي حصلت 
شــهــادتــهــا تــعــمــل وتــشــتــغــل بــمــا يــفــيــدهــا 
املادية واألدبية  األمــور  ويفيد عائلتها في 
بيتها  في  تكون  تقترن منهن  والتي  معًا، 
ــــة بــعــلــهــا  ــتــهــا وحــــال ــرة مــحــســنــة حــال ــ ــدبِّ مــ
املــعــاشــيــة بــفــضــل مـــا تــتــلــقــاه مـــن الــعــلــوم، 
لها  ليس  والتي  الكماالت،  وأنـــواع  واآلداب، 
أحسن  بتربيتهم  تــقــوم  أوالد  ولــهــا  بــعــل 
تربية حتى تؤهلهم إلى أن يكونوا سعداء 
في الحياة، وهكذا تجد املــرأة اليابانية في 
وكرم  للعفة،   

ً
مثاال وأطــوارهــا  أحوالها  كل 

املمدوحة.  الصفات  النفس، وغير ذلك من 
اليابانية في  املــرأة  آثــار تربية  وقــد ظهرت 
الحرب األخيرة فإنها أظهرت من محبتها 
لوطنها ما ال ُيظن أن امرأة في العالم غير 
في  منزلتها  كانت  مهما  تظهره  اليابانية 
دروســهــن يشتغلن  مــن  يفرغن  كــن  ملــا  منهن  التلميذات  أن  هــذا  ومــثــال  والتعليم.  التربية 
األكسية، واألربطة، وكل ما يقدرون على صنعه من املالبس العسكرية ويقدمنه إلى جمعية 
كثيرًا  قدمن  وقــد  الــحــرب«.  ملـــداواة جرحى  أطباء  فيها  يوجد  كانت  التي  األحمر  الصليب 
من صنع أيديهن عند سقوط بورت آرثر، واهتممن بذلك كل االهتمام؛ حيث الجرحى في 
 عن اشتراكهن مع الرجال في كل احتفال أو 

ً
هذه الواقعة كانوا يعدون باآلالف، هذا فضال

مظاهرة بخصوص االنتصار على الروس، مما ال يفوقهن فيه الرجال بشيء من األشياء.

زمن الحرب
يــصــف الـــجـــرجـــاوي الــصــحــافــة 
ــا صـــحـــافـــة  ــهــ ــأنــ ــة بــ ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
إلــى اإلثـــارة،  مسؤولة ال تنجر 
وتــــرجــــح املـــصـــلـــحـــة الــوطــنــيــة 
على ما سواها، ويسوق واقعة 
حضره،  الــذي  الديني،  املؤتمر 
ــــت الـــصـــحـــف  ــمـ ــ ــــجـ والـــــــــــــذي أحـ
ال  حــتــى  تغطيته،  عــن  املحلية 
تتفشى فرقة دينية بني طوائف 
املجتمع الياباني وال تستيقظ 
األحقاد. ويقول الجرجاوي إن 
الــيــابــانــيــة صحافة  الــصــحــافــة 
حرة، وهي حني تفعل مثل هذا، 
ال تسعى إلى حجب الحقائق، 

ولكن إلى تجنب إثارة الفتنة.
في  الصحافة  كانت  »إذا  يكتب 
كــــل أمـــــة هــــي عــــنــــوان تــقــدمــهــا، 
ــإن لــهــا في  ودلـــيـــل ارتـــقـــائـــهـــا، فــ
اليابان التأثير األقوى في تقدم 
ــرفــــت مــمــن  ــد عــ ــ ــذه األمــــــــة، وقــ ــ هــ
هناك  الصحافيني  مــن  عرفتهم 
اعــتــنــاؤهــم  زاد  الــيــابــانــيــني  أن 
بأمر الصحافة من عهد الحرب 
انتصر  التي  األخــيــرة  الصينية 
فيها الجيش الياباني انتصارًا 
بـــاهـــرًا، وســـطـــرت الــصــحــف في 
ــارات الـــثـــنـــاء عــلــيــه  ــ ــبـ ــ الـــعـــالـــم عـ
وعــــــــدتــــــــه مــــــــن أرقـــــــــــــى جــــيــــوش 
ــم بــطــشــًا،  ــواهــ ــة، وأقــ ــ ــــدول دربــ الــ
ــة  ــك مــــدح األمـ وأضـــافـــت إلــــى ذلــ
القوم في  فــزادت رغبة  بأسرها 
قــــراءة الــصــحــف وأقــبــل الــكــتــاب 
واألدبــاء على االحتراف بحرفة 
الصحافة. والصحف في اليابان 
كما هي في سائر األمــم الراقية 
مــــــن حــــيــــث الــــــنــــــوع واملــــــشــــــرب؛ 
واألســبــوعــيــة،  الــيــومــيــة،  فمنها 
واملــــــصــــــورة، والــــهــــزلــــيــــة، ولــكــن 
املشارب وإن كانت مختلفة فإن 
ــع إلــى  ــ ــذا االخــــتــــالف كــلــه راجـ هــ
مصلحة الوطن بحيث ال ُيسمع 
ــــدة مــــشــــربــــهــــا املـــطـــاعـــن  ــريـ ــ ــــجـ بـ
الشخصية، وال يوجد صحافي 
ــل الــســجــون بــســبــب الــطــعــن  دخــ
والقليل  الــقــلــيــل،  إال  الشخصي 

ال حكم له.
أما املجالت فهي عديدة هناك 
ــنــــصــــف  ــا الــــشــــهــــريــــة والــ ــهــ ــنــ مــ
شــهــريــة واألســبــوعــيــة، والـــذي 
الــــجــــرائــــد  أغـــــلـــــب  أن  نــــظــــرتــــه 
في  تــصــدر  الــكــبــرى  السياسية 

طوكيو عاصمة اململكة... 

الصحافة 
المسؤولة

الـــتـــي قتلت  الـــجـــرجـــاوي قــصــة األم  يـــســـرد 
نفسها حتى ال يحرم ابنها من الذهاب إلى 
الحرب، بحجة البقاء لرعايتها، لقد وضعت 
كأم،  وفــوق مشاعرها  فــوق حياتها  الوطن 
ــذا أكـــبـــر مـــثـــال عــلــى تــقــديــس  واعـــتـــبـــر أن هــ
الوطن والوفاء له، يقول »قد ذكرنا في غير 
ــــرأة الــيــابــانــيــة الــتــي  ــذا املـــوضـــوع خــبــر املـ هـ
الحرب  فــي  الوحيد بالتطوع  أمــرت ولــدهــا 
لكونه  الحكومة تطوعه  تقبل منها  لم  وملا 
وحيدها، قتلت نفسها بالسكني أمامه حتى 
ال يــكــون هــنــاك عــائــق يــمــنــعــه عـــن الــتــطــوع 
فــي خــدمــة الــوطــن الــتــي هــي مــن الــواجــبــات 

املفروضة عليه.
هــذا ما وصلت إليه املــرأة اليابانية بفضل 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، واملــــــــرأة الـــشـــرقـــيـــة قــد 
الحضارة  ميدان  في  السبق  بمزية  امتازت 
عــــلــــى غــــيــــرهــــا مـــــن نــــســــاء األمــــــــم األخــــــــرى، 
ولــكــن إذا صــادفــت مــن يعتني بــشــأنــهــا؛ إذ 

لتأثير  والقابلية  فيها  موجود  االستعداد 
رة عندها، وهي أذكى 

ِّ
التربية الفاضلة متوف

ولنتخذ  الفطرة  الغربية بحسب  املـــرأة  مــن 
مـــثـــااًل عــلــى ذلــــك نــســاء الـــعـــرب فـــي الــعــصــر 
األول فإنهن كن على جانب عظيم من حيث 
محاورات  ولهن  العقل،  وكمال  النفس  أدب 
ومخاطبات مع امللوك واألمراء وكن يظهرن 
فيها من البالغة وحسن البيان ما ال يقدر 
عــلــى اإلتـــيـــان بمثله فــي هـــذا الــعــصــر أعلى 

.»
ً
البلغاء كعبًا وأكمل الناس عقال

املتعلق  الجرجاوي، هو  آخر سيثير  شيء 
بالنظام العام، والشرطة التي تشرف على 
ــال املـــشـــتـــرك بـــني الــنــاس  ــذا املـــجـ حــمــايــة هــ
وعــمــوم املــواطــنــني. لقد أدهــشــه رجــل األمــن 
الياباني، فتذكر حال الشرطة العربية التي 
تمضي وقتها في معاكسة الباعة الصغار 
ومــطــاردتــهــم واالرتـــشـــاء مــن املــحــال، يقول 
في  بوليس  أرقــى  مــن  الياباني  »البوليس 

ومن  الواجبات،  ومعرفة  األدب،  في  العالم 
غــريــب مــا رأيـــت فــي نــظــام الــبــولــيــس هناك 
أن كـــل عــســكــري يــحــمــل مــعــه مـــذكـــرة غــيــر 
التي يذكر فيها الوقائع والحوادث، وهذه 
املــــذكــــرة فــيــهــا أســئــلــة وأجــــوبــــة مــطــبــوعــة، 
وهذه األسئلة واألجوبة كلها فيما يتعلق 
بــالــوطــن، ومــكــارم األخــــالق، كـــأن يــذكــر في 
 ماذا استفدت من هذه الحرب 

ً
السؤال مثال

الروسية اليابانية؟ وماذا يجب على الفرد 
من الجنود إذا طرقت الحرب أبواب

البالد؟ وماذا يجب على القائد أن يفعله؟... 
وإلــــخ، وهـــذه مــن االخــتــراعــات الــبــديــعــة في 
نــظــام الــبــولــيــس وفـــي تــربــيــة نــفــوس الــقــوم 

على حب الوطن.
الــقــوم على  ومما يوجب اإلعــجــاب بحرص 
إذا وجــد غريبًا يشتري  البوليس  أن  األمــن 
بــعــض األشــيــاء يــراقــب حــركــاتــه، وسكناته 
في حالة الشراء، ويعرف مقدار املشترى إن 

الكيل أو غير ذلك ويصرف  كان بالوزن أو 
ــثـــمـــن ثــــم يـــعـــد الـــنـــقـــود الــــتــــي مــع   مــــقــــدار الـ

املشتري وهكذا.
َوذلـــــــــك أنــــــي ابـــتـــعـــت بـــعـــض الــــفــــواكــــه مــن 
ــانــــوت فـــكـــهـــانـــي فـــجـــاء الـــبـــولـــيـــس وعـــد  حــ
الـــنـــقـــود الــــتــــي أخـــذتـــهـــا بـــعـــد خـــصـــم ثــمــن 
املــبــيــع، وكــنــت أعــطــيــت الــبــائــع قطعة ذهــب 
ثمن  وعــرف  أفرنكي،  جنيه  نصف  قيمتها 
مقدار ما اشتريته من الفواكه، فتذكرت في 
يكون  أن  ووددت  املصري  بوليسنا  الحال 
ــذه الــفــضــائــل  ــ ــده بـــعـــض الــــشــــيء مــــن هـ ــنـ عـ
بـــداًل مــن أن يــجــعــل سلطته مــنــحــصــرة في 
مــعــاكــســة الـــحـــوذيـــة، وصـــغـــار الـــبـــاعـــة فــي 
الشوارع واالرتشاء من املحال التي تحوي 
في  اإلفساد  عوامل  من  وغيرهم  املقامرين 
ـــقـــه الـــلـــه عــلــى ســنــن االســتــقــامــة 

َّ
الـــبـــالد، وف

وأخـــــرج رجـــالـــه الــجــهــالء الــخــونــة لــيــســود 
األمن في البالد«.

المعبد البوذي 
في طوكيو 

)Getty(

رحالت

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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