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مقدمة

الرحيم الرحمن هللا بسم

سيد عىل والسالم والصالة والسفر، الحرض يف املعني والنظر، ري بالسَّ اآلمر هلل الحمد
َعاِقبَُة َكاَن َكيَْف انُظُروا ثُمَّ اْألَْرِض ِيف ِسريُوا ﴿ُقْل املبني: الكتاب يف عليه امُلنزَّل املرسلني،
األمصار ومرصوا األخبار، ودوَّنوا األسفار، أكثروا الذين وأصحابه آله وعىل اْلُمَكذِِّبنَي﴾،
وقدر األرض خلق قد عظمته وتعالت قدرته، جلت هللا فإن (وبعد) األعصار سالف يف
ومهادها، جوِّها يف ورغبها وأخالقها، عوائدها أمة كل إىل وحبَّب األمم وأوجد أقواتها، فيها
فيه وجدوا ما بني خالف كما والطباع، األشكال مختلفي الناس وجعل وبالدها، ولغتها
رابطة فإن واملذاهب؛ امللل يف وتفرقوا املشارب، يف اختلفوا مهما ولكنهم البقاع، من
التي هي األرزاق طلب يف واملزاحمة وتشملهم، تقربهم اآلدمية واألبوة تجمعهم، اإلنسانية
املساعدة ورضورة االختصاصيفرِّقهم فحب الوفاق، أو الخالف من بينهم ما عنها يتسبب

قيل: كما بعض إىل بعضه يحتاج األرض سكان من فريق كل ألن تجمعهم؛

َخ��َدُم يَ��ْش��ُع��روا ل��م وإْن ل��ب��ع��ٍض ب��ع��ٌض وح��اض��رٍة بَ��ْدٍو ِم��ْن ل��ل��ن��اِس ال��ن��اُس

أن العاقل عىل وجب اإلنسان؛ عليها مفطوًرا طبيعًة األوطان حب كان ملا ولكن
من لكل ما ويعرف والبقاع، األمكنة من كثريًا ويرى استطاع، ما هللا بالد يف يطوف
وأعظم ثروًة، أكثر الجهات من جهة أن رأى وإذا الفوائد، جزيل عليها يرتتب التي العوائد
البصري، الناقد معرفة وعرفه الخبري، املدقق بحث ذلك أسباب يف بحث قوًة أمته من
كاسًفا حالها، مضمحالٍّ أمة رأى وإذا وطنه، أهل إىل ذلك عرف عطنه إىل عاد إذا حتى
ذلك من وحذر العباد، مرضات من عليه يرتتب وما الكساد، ذلك أسباب عرف بالها
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مشاهدة عن مخربًا بيشء أخرب إذا ويكون اجتهاده، ومبلغ استطاعته، بقدر بالده أهل
أهمها: جزيلة، ومزايا جليلة، فوائد عىل بذلك فيحصل وحسبان؛ تخمني عن ال وعيان،
بنفعه ثوابه ومزيد هللا برضا والفوز ُحِبي، فضله وببحبُوحِة ُرِبي، فيه الذي وطنه منفعة
واتعاظه علمه وزيادة لعباده، أنفعهم هللا إىل هللا عباد وأحب للعباد، وخدمته للبالد،
املكنونة، اإللهية األرسار من كثري عىل واطالعه وأخالقهم، طباعهم وتباين الناس، بأحوال
الكائنات. نظام بها وأحكم املخلوقات، شئون بها هللا دبر التي املصونة املدبرة والقوانني
وتقرب وتكريمه، إجالله عىل وعكف تعظيمه، يف زاد الخالق صنع رس عىل وقف فمن
وجال الغطاء انكشف كلما إذ ومراضيه؛ حبه بحبل واعتصم ونواهيه، أوامره بامتثال إليه
مودعها، تعظيم يف اإلنسان فيزيد األشياء، أرسار انكشفت الظلماء غياهب العلم نور
زيادة عاش كمن كان بالده غري عىل واطلع سافر ومن مبدعها، إىل التقرب يف ويجتهد
يمكن ما أضعاف واألسفار باملشاهد علم ألنه عرصه؛ وغري عرصه وشهد عمره، عىل
بالسماع علمه وهذا والنظر، باملشاهدة علمه وذلك األخبار، ومطالعة باإلقامة يعلمه أن
وال تُستقىص. وال حرصها يمكن وال تحىص، ال التي الفوائد من ذلك غري إىل والخرب،
والعلماء والتابعني، والصحابة واملرسلني، لألنبياء وقع مما كثري األلباب ذوي عىل يخفى
العزيز، الكتاب يف جاء وما واألمصار، للقرى واألسفار التنقل من والصالحني والعظماء

واالعتبار. للنظر األرض يف السري عىل الحث من األخبار به ووردت
طولها يف ويتجوَّل األرض، يف يسري أن الناس من واحد كل يمكن ال كان وملا
كثري نصب — الديار مبارحة بعدم تلزمه وبواعث األسفار، من تمنعه ملوانع والعرض؛
الرحل ودوَّنوا العباد، منفعة أهمها: جليلة، ملقاصد البالد يف للسري أنفسهم الفضالء من
عىل واطلع املشاهد، من شهدوه ما شاهد فكأنما طالعها فمن العديدة، الجهات يف املفيدة
كل عليها ليطلع اليابان؛ إىل رحلتي أقيد أن رأيت قد ولذلك واملعاهد؛ اآلثار من رأوه ما
هللا وأسأل أهديها، األوطان بني من للمسرتشدين وهدية أؤديها، لإلنسانية خدمة إنسان؛

طريق. ألقوم والهداية التوفيق، دوام
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يف إليها االرتحال عىل العزم وكان مدة، من اليابان بالد إىل السفر عىل عزمت قد كنت إني
إليها السفر يكون أن يستدعي هذا وكان بها، األمطار هطالن قبل لذلك املناسب الوقت
باعثًا ذلك كان بإسالمبول حصلت التي الحوادث حصلت ملا ولكن مايو، شهر أول يف
متوكلني اإلسكندرية من فنزلنا أبريل، شهر أول يف إال السفر من نتمكن ولم التأخري، عىل
بنا تشق فأخذت (الليد)، املسماة النمساوية الباخرة يف البحر متن وركبنا تعاىل، هللا عىل
أيام ثالثة بعد (ترييستا) إىل رعايته وحسن تعاىل هللا بحفظ وصلنا حتى البحر، عباب
إىل صباًحا وصلنا حتى سائرين نزل ولم ليًال. الرب وابور ركبنا قد ومنها يوم، ونصف
والتوصية لنا، الالزمة التذاكر أخذ ألجل يومني بها مكثنا وقد النمسا، عاصمة (فينا)
عىل وحصولنا اليومني، هذين مدة إقامتنا وبعد كوك، رشكة بواسطة أماكننا حفظ عىل
وبعد الروسيا، بالد إىل متوجهني ليًال برحناها قد بها، اإلقامة من املقصود الغرض
قيام قبل ذلك وكان (موسكو)، مدينة إىل وصلنا قد هذا سفرنا من وليلتني يوم ميض

السبريي. الحديد سكة وابور (الرتنسيربيان)
للخاص مطروقة األنام، بني معروفة لكونها الطريق هذه عىل نتكلم أن نرد ولم
الروسيا. ببالد موسكو إىل الوصول بعد من هذه رحلتنا يف الكالم مبدأ جعلنا وقد والعام،
بموسكو، (أركتسك) إىل أمتعتنا الفندق عربة حملت قد ليًال اإلفرنجية العارشة الساعة ويف
وكانت أيًضا، ذلك بعد إليها توجهنا وقد بالعربة، دقيقة عرشون الفندق وبني بينها التي
االزدحام، من غاية يف وجدناها املحطة إىل وصلنا وملا شديًدا، مطًرا ممطرة الليلة هذه
القاطرة إىل وصولنا وبمجرد انتظارنا، يف بموسكو لنا مالزًما كان الذي الرتجمان ووجدنا
فرأينا ال، أم لنا محفوظة كانت إن لنعلم عليها؛ وصينا التي أماكننا لتفقد رسيًعا توجهنا
الكثري االزدحام مع بأعمالهم اشتغالهم وشدة لهم، الناس أسئلة لكثرة القطار خدام أن
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مع للتكلم اضطررت ذلك رأيت فلما السائلني، من أحد عىل الرد يتمالكون يكادون ال
ولطف واحرتام، أدب بكل ذلك إىل فأجابا النوم، عربات لرشكة تابع وشاب املحطة ناظر
بعدت كانت بعدما مشقة، وال تعب أدنى بدون إليها فاهتدينا ذلك عىل وساعدانا وابتسام،
عربات كسائر القطار بهذا املوجودة النوم عربات أن ووجدنا الشقة، معرفتها يف علينا
الكهربائية، باألنوار باالستضاءة إالَّ عنها تفرتق وال بأوروبا، الرشكة لهذه التابعة النوم
كالعادة، خادم عربة كل ويف العربات، سائر تيضء كهربائية بطريات منها عربة يف فإن
القطار تحرك وقد واألملانية، واإلنجليزية الفرنسية باللغة الركاب مع التكلم يحسن لكنه
املوافقة (سمرتسربغ) ساعة حساب عىل ونصًفا عرشة الحادية الساعة املحطة هذه من
الطويل للسفر الحقيقي املبدأ هو هذا إن وحيث املسكوف، ببالد عرشة الثانية للساعة
عنايته، بعني يلحظنا أن إليه والتجأنا تعاىل، عليه توكلنا فقد عليه، عزمنا قد الذي
مشاق تحمل عىل نقوى حتى منه بروح ويمدنا رعايته، بحسن والنهار بالليل ويكألنا

الخطر. غوائل من ونأمن السفر
ودخلته يل، أُِعدَّ الذي املحل إىل توجهت الليل؛ أوائل يف أنام أن عادتي كانت ملا ثم
ربي «باسمك ملسو هيلع هللا ىلص: بقوله متيمنًا تنام، ال التي بعينه يحرسني أن هللا من طالبًا فيه ونمت
وأجمل حال، أحسن عىل هللا بحمد هذه ليلتي وقضيت «… أرفعه وبك جنبي وضعت
فاضطرتني ماء، به أجد فلم للماء املعد املحل إىل توجهت الصباح أصبح وملا مثال.
وضوء من الزم هو ما وأجريت إليه، اهتديت حتى كذلك أزل ولم عنه، للبحث الحالة
األكل عربات كسائر فوجدتها األكل، عربة إىل توجهت ثم مالبيسوصليت، ولبست وغسل،
فوجدتها وشماًال، يمينًا الحديدية للسكة املجاورة املزارع برؤية النظر ممتًعا املعروفة،
رجال الزرَّاع أن يل يلوح وكان بكثري، موسكو بقرب رأيتها التي املزارع من أحسن
بأنفسهم، زراعتهم أمر يتولون وهم والكسل، البطالة إىل يميلون وال العمل، يحبون
الجهات، من كثري شأن هو كما لهن يرتكونها أو أمرها يف نساءهم معهم يرشكون وال
الغابات من خالية الرتبة، جيدة للزراعة، صالحة مستوية الجهة بهذه األرايض وأن
إني ثم استعداًدا، وتزيدها قوة تكسبها العملية األشغال كون عن فضًال واملستنقعات،
اليابان، أو الصني قاصد وأغلبهم األجناس، مختلفو سائًحا ثمانون به الوابور أن أخربت
إصالح عىل نبَّه محاله، ببعض املاء وجود بعدم أخرب فلما املفتشني، أحد بالقطار وكان
وجود إن حيث بذلك؛ فرسرت مواضعه، بجميع موجوًدا املاء صار حتى املياه مواسري

إليه. تدعو التي االحتياجات جميع يف مشقة بدون تناوله لنا يسهل منا قريبًا املاء
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الصني من القادم (الرتنسسربيان) الوابور مع تقابلنا قد اليوم هذا من الظهر وبعد
أبناء بمقابلة فرحني معنا الذين اليابانيون وصار صغرية، بمحطة (السويد) إىل واليابان
وصلنا قد ذلك وبعد والتكريم، والتعظيم والتسليم، التحية يتبادلون وأخذوا جنسهم،
بقية بنا سائًرا الوابور وبقي (بنزا) تسمى: األركان، مشيدة البنيان، جميلة محطة إىل
السكة تحف الخرضة الجميلة واملراعي النرضة، الكثرية واملزارع أرضمستوية، يف اليوم

باهرة. ومروج زاهرة، رياض يف سائر الوابور كأن حتى جهتيها، من الحديدية
وبتنا الطبيعية، الغابات كثرية أرض إىل القطار بنا وصل قد الشمس غروب وعند
ُمْصِحيًَة، السماء أصبحت الصباح أصبح وملا عامة. وراحة تامة، صحة يف هذه ليلتنا

االعتدال. غاية يف والهواء
إىل يهاجرون الذين املسكوف مهاجري بقطار تقابلنا قد صباًحا الثامنة الساعة ويف
للزراعة صالحة فيه أرضها تكون الذي الوقت ودخول الثلج ذوبان أوان بعد (سربيا)،
املهاجرين هؤالء أمثال مساعدة يف جهدها غاية تبذل الروسية الحكومة وإن الصيفية،
العمران، بها يتسع حتى األرجاء؛ البعيدة األنحاء، الواسعة األرايض هذه استعمار ألجل
يف تسعى الراقية املمالك جميع عادة جرت وهكذا الزمان، مستقبل يف لها عونًا وتكون
والحضارة، التقدم درجات أعىل إىل تصل حتى األوطان؛ بني ومساعدة العمران، اتساع

واإلمارة. بالعظمة جديرة وتكون
جرت واسعة مراٍع عىل مررنا قد اليوم ذلك ظهر قبل عرشة الحادية الساعة ويف

الخيل. سوى فيها يكن لم ولكن املاشية، أنواع من كثري مثلها يف يكون أن العادة
رأينا إليها وصلنا وملا (ياكوبووا)، محطة إىل وصلنا قد عرشة الثانية الساعة وقبيل
دخلنا قد أننا عىل واضحة داللة يدالن الجامعان وهذان إسالميني، جامعني البلدة بهذه
ورسرنا ذلك، فتحققنا منهم كثريًا رأينا وقد إال مدة ذلك عىل يمض ولم التتار، بالد
أن عىل تدل جيدة خدمة ومخدومة بالزراعة، مشغولة أراضيهم رأينا ملا كثريًا رسوًرا
والكسل، للتقاعد وكراهة للعمل، ومحبة نشاًطا عندهم وأن بالزراعة، وعناية دراية لهم
مرتفع، تل عىل موضوعة كبرية بلدة وهي (أوفة)، إىل وصلنا قد الشمس غروب وقبل
إىل الحالة اضطرتنا قد إليها وللوصول (أورال)، نهر من متفرع نهر التل هذا وتحت
مكتوبًا شتى ومصانع كثرية معامل وجدنا قد عليه املرور وبعد كبري، كوبري عىل املرور
أثنائها ويف ساعة، نصف املحطة هذه يف الوقوف وكان عربية، بحروف أسماؤها عليها

جميلة. مناظر عليها بريد أوراق اشرتينا قد
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حسنه من ويدهش الكتاب، وصفه يف يحار ا جدٍّ جميًال املنظر كان الغروب ووقت
حصل قد البحر ألن وذلك املناظر؛ تلك ووصف ماهر، شاعر وجد لو حبذا ويا األلباب،
يف املاء عىل شكل لظلها كان التي واألعشاب األشجار من كثري فيه دخل حتى مد فيه
البحر لون يكسبان السحاب وزرقة الشفق احمرار وانعكاس الرواء، حسن من غاية
ويقربه الخاطر، يرشح ما أحسن من املنظر ذلك فكان وحالوة، بهجة ويزيدانه طالوة،

شهرية. ومروج كثرية غابات البالد هذه وبجوار الناظر،
ال فوجدتها إبلهم، من إبًال مرة ألول رأيت قد الظالم ودخول الشفق زوال وقبل
اإلبل هذه عوَّدوا وقد سنامني، ذات وكونها َوبَِرها، بطول إال العربية اإلبل عن تختلف
سهل والذي العربية، كالعادة ظهورها عىل يحملون وال املثقلة، الحمل عربات جر عىل
وتاللها صخورها لكثرة العرب؛ بالد يف بخالفها واستواؤها الطرق اعتدال هو هذا لهم
بَاِلِغيِه تَُكونُوا لَّْم بََلٍد إَِىلٰ أَثَْقاَلُكْم ﴿َوتَْحِمُل فقال: بها هللا امتن ولذلك ووهادها؛ ونجودها
فيها تكثر ولذلك متقاربة؛ وقرى كثرية، بالد فيها الجهات وهذه اْألَنُفِس﴾، ِبِشقِّ إِالَّ
أن غري تركية؛ مساجد تشبه أيًضا كثرية مساجد البالد هذه ويف مكان، كل يف السكان
بهالل أعاله من وينتهي بالذهب، املطيلِّ النحاس من مصنوع مناراتها من األعىل الجزء

شاسعة. مسافة من بريقها يُرى ولذلك كذلك؛
سربيا. إىل املهاجرين من مملوءة قطارات جملة عىل مررنا قد اليوم هذا ويف

وغاية مصحية، السماء وبقيت معتدًال، الهواء استمر قد اليوم لذلك التايل اليوم ويف
غاية يف الهواء صار الشمس طلوع بمجرد ولكن الفجر، قبيل اشتد قد الربد أن األمر
وكم السحاب، مر بنا يمر القطار وصار الجمال، حلل أبهى املناظر وكسيت االعتدال،
بالد عىل أيًضا نمر كنا سرينا أثناء ويف األلباب. بحسنها تدهش جميلة مناظر عىل مررنا
ترس مجتمعة وأََكمات مرتفعة، تالل فوق موضوعة وهي غزيرة، غابات بوسط كثرية
سويرسا بالد تشبه البالد وهذه بهجتها، بجميل القلب وتبهج رؤيتها، حسن من النفس
أنها عليها يظهر أنه إال الوضعية، البديعة والحالة الطبيعية، الجمال حلل من كسيته ملا
األزهار، وأرج األشجار، ونرضة املاء، وعذوبة الهواء، بجودة متمتعة الصيف يف كانت وإن
يف أهلها ويكون املعيشة، صعبة والثلج، الربد كثرية الشتاء يف تكون وأن بد ال فإنها
وبعد الحتياجاتهم. ويكفي برضورياتهم يقوم ما يملكون ال والضيق، الضنك من غاية
ورسنا كثرية، ومزارع بعضمستنقعات وبها أرضمستوية، يف بالد عىل مررنا قد الظهر
قطارات جملة ورأينا الصغرية، املحطات من كثري عىل مررنا وقد كبرية، مدة بجوارها

املهاجرين. من كثريًا تحمل
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يكرتثون ال أنهم إالَّ والفاقة الفقر عليها يظهر حالتهم كانت وإن املهاجرون وهؤالء
مالعبتهم من ذلك ويظهر والحبور، والبرش والرسور، الفرح يظهرون بل فيه، هم بما
أي يف القطار وقوف عند تراهم فإنك ذلك عن وفضًال لنسائهم، ومالطفتهم ألوالدهم،

والطرب. باللهو مشغولني محطة
كبري قطار بنا مر وقد (صليابس)، محطة إىل وصلنا صباًحا العارشة الساعة ويف
يقع أن عساه ما ومنع الحفظ ألجل العساكر؛ من حرس معهم وكان باملهاجرين، مملوء

سربيا. ببالد ممنوع ذلك أن فأُْخِربت صورهم آخذ أن أردت وقد منهم،
بلدة وهي (جورجان)، إىل وصلنا قد اليوم ذلك من الظهر بعد السادسة الساعة ويف

تالل. وال غابات بها ليس مستوية أرض يف واقعة وهي أوفا، من أصغر لكنها كبرية
وقد الربد، شديد اليوم ذلك وكان (أومسك)، إىل وصلنا اليوم لذلك التايل اليوم ويف
وكان (قونستانتان)، الغراندوق دولة لخدمة صالون عربة املحطة بهذه لقطارنا انضم
كانوا الذين سبرييا بحكومة املستخدمني الضباط من وجملة وأمرياالي، جنراالن معه
اليوم ذلك وافق وقد كثريًا، ازدحاًما مزدحمة املحطة وكانت مراكزهم، آلخر يالزمونه
إىل وبوصولنا والتفسح، للتنزه ويستعدون أعمالهم من الناس فيه يتفرغ الذي األحد يوم
الناس ومنع للمحافظة جانب؛ كل من بالقطار أحاطوا قد العساكر وجدنا املحطة هذه
(الجندرمة) عساكر وكانت كان، أمر أيِّ حصول مخافة القطار تجاه االزدحام كثرة عن
القطار، من نزل الغراندوق دولة ذلك رأى وملا النظام، وتمام الهيئة حسن من غاية يف
وهو احرتام بكل وقابلهم للوافدين، والبشاشة الرسور مظهًرا املحطة رصيف عىل وتمىش
كسائر األنف طويل الجسم، نحيف القامة، طويل الروسية، امللوكية للعائلة الشبه قويُّ
به، الالئقة بالتحيَّة الجماهري حيَّتْه أن بعد ورسنا القطار، ركب ثم رومانوف، عائلة
مستنقعات أراضيها وأغلب السكان قليلة بالد عىل اليوم هذا يف نمر وكنا ببقائه، والدعاء
وتُشجي املسامع، تُطرب التي املغرِّدة املائية الطيور من كثري وفيها البرص، مد قدر عىل

السامع. صوتها بحسن
الربد، شدة من متأثرة ولكنها الكبرية، الغابات ظهور ابتدأ قد اليوم ذلك ظهر وبعد
الزراعة من أهَلها تَُمكِّن ال التي الطبيعية، األعشاب من كثري أيًضا الجهة هذه أرايض ويف
منها، األرض خلو ألجل يحرقونها ولذلك منها؛ تنقيتها يمكنهم ال ولكثرتها وجودها، مع
إال الفرو، من قبعات رءوسهم عىل يلبسون الجهة هذه وأهايل للزراعة، صالحة وجعلها

الربد. شدة من لتقيهم ا جدٍّ كبرية يجعلونها أنهم
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شاطئ عىل موضوعة كبرية بلدة وهي يفسك)، (نيكوال إىل وصلنا قد الغروب وعند
النيل، قرص بجوار النيل نهر سعته يف يشبه واسع النهر وهذا سربيا، بالد كأغلب نهر
عىل مررنا قد إليها الوصول وقبل البحرية، والبواخر الرشاعية املراكب من كثري وفيه
الناس طبقات وأعاظم املستخدمني، من كثريًا رأينا إليها وصلنا وملا لها، موصل كوبري
محبوب أنه علمت وقد والرسور، الفرح عالمات عليه يظهر والكل الغراندوق، انتظار يف
بالده، منفعة عىل وسهره أمته، خدمة يف إلخالصه وذلك سواه؛ من أكثر كثريًا لديهم
به يستعبد اإلحسان أن خلقه يف هللا عادة جرت وهكذا إليهم، وإحسانه بهم، ورأفته

قيل: كما اإلنسان

إِْح��َس��اُن اإلِنْ��َس��اَن اْس��تَ��ْع��بَ��َد َف��َط��ال��َم��ا ُق��لُ��وبَ��ُه��ُم تَ��ْس��تَ��ْع��ِب��ْد ال��نَّ��اِس إل��ى أَْح��ِس��ْن

الحديدية. السكة مفتيش وأحد العسكري، املركز قومندان القطار يرافق وكان
من قليل الهواء هذا صحب وقد كثريًا، والهواء شديًدا، الربد كان التايل اليوم ويف
أخذ وقد الكبرية، الغابات وسط دخلنا ملا يفسك نيكوال من الحالة هذه ابتدأت وقد املطر،
الساعة يف السحاب وانكشف الوقت، وصفا تاليش أن إىل القلة يف واملطر االعتدال يف الجوُّ
كثرية أشجار ووجود بالشتاء املفكر الثلج لبقاء بالنسبة جميًال املنظر وكان العارشة،
تأملت قد الظهر وبعد كبرية، غابات يف اليوم طول سائرين نزل ولم مختلفة، أنواع من
حتى البطء، غاية يف سريه كان ولذلك األرض؛ من مرتفع يف صاعًدا يسري القطار فوجدت
بالطرق يقطعونها األعشاب تجار شاهدت وقد معه، يسري أن يمكنه ربما الراجل أن
األرض عىل تزحلق الخشب أعواد من متخذة عربات عىل ويحملونها املعروفة، القديمة
هذه ذيول وشعر العربية، الخيل من حجًما أصغر حصان يجرها عجل، بدون اللينة
والجو معتدًال الهواء صار اليوم هذا من الظهر وبعد ا. جدٍّ طويل وغرتها ومعرفتها الخيل
تذيبه الذي الثلج كثرة من وذلك املاء؛ من لجج يف بنا يسري كأنه القطار وصار صافيًا،
وملا (كراسنيوارسك)، إىل وصلنا قد ليًال السادسة الساعة ويف ماء. فيعود الشمس حرارة
شديد واالزدحام الرسمية، باملالبس ينتظرون املستخدمني وكبار املدير رأينا إليها وصلنا
يحكم مدير لها املديرية وهذه الغراندوق، لرؤية وغريهم األهايل من الوافدين كثرة من
مرات ثالث فرنسا حكومة تساوي وهي شيانشان، نهر شواطئ عىل املوجودة البالد عىل
الكوبري وأما منه، وأوسع السابق النهر من أكرب النهر وهذا سكانها، يف ال أراضيها يف
هذا يف وكان بتكلف، عليه املرور كان ولذلك نظامه؛ يتم ولم العمل فيه جاريًا كان فإنه

14



السفر مبدأ

املطر تراكم قد السادس اليوم ويف ألحد. مملوًكا ليس الذي الربي اإلَِوزِّ من كثري النهر
األشجار هذه وكانت كبرية، كثرية،وأشجار غابات يف سرينا وكان والربد، الهواء واشتد
من كثريًا نرى وكنا الربد، شدة من التأثر عليها يظهر األوراق، من مجردة عظمها عىل
وكيف العطب، يف األشجار هذه أوقع الذي السبب عن سألنا وقد محرتًقا، األشجار هذه
الرشر تطاير من يحصل الحريق هذا أن السائحني أحد فأخربنا الحريق، هذا إليها وصل
فإنه ترى، كما محرتقة فتصري الصيف، حر وشدة الشجر يبوسة مع القطار سري أثناء
عليها، املارِّ وجود وقلة البالد، عن لبعدها أحد؛ يطفئها ال األشجار بهذه النار شبوب عند
الكثرية، اآلفات لهذه معرَّضة الجميلة األشجار هذه إن حيث مؤثرة؛ الحالة هذه فكانت
َقْطِع من ينجو ال والنار الثلج من ينجو والذي بالنار، يحرتق الثلج من ينجو فالذي
أراضيهم ألن وقناطر؛ سكك بعمل يشتغلون أناس عىل مررنا قد الظهر وبعد التجار،
الناس هؤالء حالة أن معنا كانوا الذين السائحني أحد أخربنا وقد املعادن، من كثري فيها
النوم إىل دخلنا وقد أمريكا، إىل سنة كل يتوجهون الذين املهاجرين فقراء من أحسن
تغيري ألجل صباًحا؛ الرابعة الساعة يف القيام عىل عازمني لكوننا بالنسبة الليل أول يف
اشتغال عن ناتج شديد أرق لنا حصل قد ولذلك سيربيا؛ عاصمة أركتسك يف القطار
عدم ألجل املعتادة باملالبس النوم كان ولذلك التغيري؛ فيها يحصل التي بالساعة الفكر
محطة يف قسيًسا رأيت قد أركتسك إىل الوصول وقبل تغيريها، يف الصباح يف العناء
وقد الصليب، بهذا الغراندوق يحيي وصار صليب، وبيده الرسمية، بمالبسه صغرية
وصلنا وملا باألحجار، مبنية جميلة محطة فوجدناها أركتسك، محطة إىل ذلك بعد وصلنا
وكانت كثريًا ازدحاًما ومزدحمة الزينة، أنواع من وغريها بالبيارق مزينة وجدناها إليها
اليوم هذا إن بل فقط الدوق لقدوم ليس وذلك باملوسيقى، ترضب مصطفة العساكر
وكان ا، عامٍّ والفرح مزدوًجا، الرسور فكان أيًضا، الروسيا عهد ويل ميالد يوم وافق قد
النحصار خصوًصا والجالل والعظمة والجمال، البهجة من غاية يف املحطة هذه منظر
بهجة، ذات طبيعية ونباتات كثرية، بأشجار مكتسية عالية جبال وسط يف البلدة هذه
عدة منه يتكون ذوبانه عند الثلج وهذا الجبال، هذه رءوس فوق موجوًدا الثلج يزل ولم

وكماًال. وبهجة وجماًال، حسنًا وتزيدها بالبلدة، تحيط أنهر
التغيري صار وقد كثرية، ومناظر جميلة، آثار وبها سيربيا، بالد أعظم البلدة وهذه
عربات لرشكة تأذن ال الروس حكومة ألن وذلك باملحطة؛ منتظًرا كان آخر إىل َقْطٍر من
لهذا الحالة اضطرتنا قد ولذلك يوًما؛ عرش أحد من أكثر السري يف باالستمرار النوم
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آخر يف موضوع الحديد من كوبري عىل مررنا قد املحطة هذه من الخروج وبعد التغيري،
أعشاب بها كثرية، صغرية جزائر عدة لوجود بالنسبة حسنًا املنظر وكان بيكال، بحرية

وجماًال. رونًقا البحر تكسب طبيعية
بحرية كانت مايو شهر يف كنا كوننا مع أننا بالذكر بالعناية جديًرا رأيناه ومما
بداخلها وكان للناظر، مرآة فكأنها الزجاج، من واحدة قطعة كأنها مثلجة كلها (بيكال)
هذه صريورة فإن املرور؛ عن وعاقهما العبور، عن الثلج منعهما قد محبوسان وابوران
عىل لدليل واحدة؛ قطعة وجعلها ثلًجا، مرمرة بحر مثل قدرها البالغ العظيمة البحرية
وكان البحرية، هذه لشاطئ مالزًما اليوم هذا بقية سفرنا وكان وعال، جل الصانع قدرة
لنا فقيل ذلك، سبب عن فسألنا بطيئًا، سريًا بنا يسري كان الوابور أن إال جيًدا، الهواء
يف األرض أن وعرفونا األرض، عىل الطريق بجانب ملًقى وابوًرا وأرونا الطريق، خطر إنه
السكة عىل أحجار بعض منه يقع ما وكثريًا فوقها، الجبل وأن صلبة، ليست الجهة هذه
الحادثة هذه مثل حوادث عنه وينتج األخطار، هذه مثل عليه ويرتتب القطار، فينحدر
الركاب عىل ينهال كان فإنه بطيئًا كان السري كون ومع سبعة، وجرح رجل فيها مات التي
ما وبقدر السويس، بقطر الراكبني الركاب عىل يثار الذي الرمل مثل الهواء، يثريه رمل
تقل ال بدرجة صار حتى الظهر بعد الحر اشتد ما بقدر الصباح يف بارًدا الهواء كان
َخَلويَّة جهات يف بنا يسري الوابور أخذ ثم األوان. بهذا مرص بقطر يوجد الذي الحر عن
أرض يف بنا سار البحر لسواحل مالزمتنا من ساعات عرش وبعد أشجار، إال بها ليس
خدام من خادًما رأيت قد اليوم هذا ويف عليها، الكالم سبق كالتي محرتقة وغابات يابسة،
بعد السادسة الساعة وقبيل األقىص، الرشق من قابلته رجل أول وهو الصني، من القطار
أراٍض إىل رسنا ثم كثرية، غابات بحافتيه ورأينا ا، جدٍّ كبري كوبري عىل مررنا قد الظهر
عسكريٍّا، ترتيبًا مرتبة وكلها األربعني، نحو خيام وفيها الغابات، من كثري وفيها مائية،
يف بلدة بفناء عسكري ٤٥٠٠٠ هؤالء أن أخربنا عنها وبالسؤال بالعساكر، ومحشودة
وصلنا فلما محطة، وفيها (أودتسك) تسمى: البلدة وهذه املسكوف، من منشوريا حدود
فلما الغراندوق، ينتظرون وإناثًا ذكوًرا املدارس وتالميذ الرسمية، الرتيتساب رأينا إليها
الغراندوق نزل قد ولذلك بالبقاء؛ ولعائلته له بالدعاء يهتفون أخذوا املحطة إىل وصلنا
سرينا صار وقد والعواطف، البرش لهم وأظهر بيده، الراهبات عىل وسلم القطار من
وكنا والطوبجية. البيادة العساكر خيام بحذاء ونحن مرت، كيلو نحو املحطة هذه بعد
عليهم، القطار مرور عند الدوق إىل بالدعاء يهتفون عساكر فيها جهات عىل مررنا كلما

16



السفر مبدأ

لكنه كالعادة؛ شديًدا الربد أصبح قد السابع اليوم صباح وعند ليلنا، طول كذلك وبقينا
وهي شيطه، إىل وصلنا قد صباًحا ونصف الثامنة الساعة ويف بمطر، مصحوبًا ليس
الدون الكوذاك وفيهم املسكوف، من عسكري ٨٠٠٠ وفيها بمنشوريا عسكرية بلدة ثاني
يف وهم الضخامة، أجسامهم عىل ويظهر الهائلة، والقوة والتجرب بالشجاعة املشهورون
محطة من قريبة صغرية محطة يف وقوفنا وكان النظام، وتمام الهيئة، حسن من غاية

بها. الدوق منتظرين كانوا العساكر ألن وذلك العاصمة؛
الطبيعية، واملراعي الكأل كثرية املزارع قليلة أنها إال مستوية الجهة هذه وأرايض
بالسكك السكة هذه فكَّرتنا قد ولذلك دوائر؛ أنصاف تشبه منحنية بها الحديدية والسكك

بينهما. التامة للمشابهة الرشقي بالروميل التي الحديدية
الغراندوق دولة حرض قد األكل وقت جاء وملا الحرارة، تزايدت قد الظهر وقت ويف
أدنى يفيد ما عليه يظهر ولم وابتهاج، رسور بكل معنا وأكل العمومية، األكل حجرة إىل
كامل األخالق، وديع رجل أنه ذلك من فعلمنا عظمة؛ وال أنفة، وال تكرب، وال تأفف،
إىل وصلنا قد الظهر وبعد واملصانعة، املجاملة ويحب واملوادعة، للتواضع يميل الصفات،
ذكر بني ما العجيبة بمالبسهم الصينيني من كثريًا فيها ووجدنا (بورياتسكايا)، محطة
الفرسان ورأيت الحر، شدة يف الِفراء البسون أنهم باالستغراب جديًرا رأيته ومما وأنثى،
تصري حتى أعىل إىل الركاب يرفعون أنهم إال بها، بأس ال بحالة خيولهم راكبني منهم

معوجة. وأرجلهم مقوسة، ركبهم
وجد ملا الثلج وجود ولوال والصخور، الرمال كثرية املزارع، قليلة بالدهم وأرايض
الهزال غاية يف أنها مواشيهم جميع عىل يُرى ولذلك واملراعي؛ الكأل من يشء عندهم
كثرية والخيل بيض، جمال بعض مراعيهم ببعض رأيت قد اليوم هذا ويف واالضمحالل.
العربية؛ كالرسوج خيلهم ورسوج اإلبل، تساق كما للمراعي يسوقونها ولذلك عندهم؛
بغاية والنزول الركوب عىل تعوًدا لهم ورأيت الخلف، من ومسند األمام، من مسند لها
الهزال عليها ويظهر ، الُهُدوِّ من غاية يف وهي الحجم، صغرية وخيولهم والراحة، الرسعة
ما العلف من إعطائها وعدم عليها، األسفار كثرة من ناشئ ذلك ولعل الراحة، وعدم
أسفل يف يربطونها عنها نزلوا متى أنهم عوائدهم ومن بخدمتها، االعتناء عدم مع يكفيها
الظاهر أن مع طويلة، مسافة يركبها منهم الكثري ورأيت الغرض، لذلك مجعولة ُعُمد
تعودهم لكثرة بالنظر ولكن كثري، تعب للراكب منها يحصل يابسة ظهورها أن عليها

واملشاق. املتاعب هذه تسهل ربما ركوبها عىل
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بكلب أمريكا يف املعروف الحيوان من ماليني يوجد الواسعة الصحارى هذه ويف
حجَم حجُمه يماثل الحجم، كبري الربي، الفأر أنواع من نوع الحقيقة يف وهو الغيط،
أنواعه اختالف عىل اإلَِوزِّ من كثري فيها أيًضا ويوجد رجليه، من أصغر ويداه الثعلب،

وأشكاله.
فوجدتهن الصينيات، النساء من كثريًا رأيت قد صغرية محطة إىل الوصول وعند
شعورهم يجعلون فإنهم رجالهم وأما األمام، من ويرسلنها ضفريتني شعورهن يضفرن

ظهورهم. عىل مسدولة ويجعلونها خلفهم، ويرسلونها واحدة جديلة
حدود من خرجنا قد لكوننا (الباسبورتات)؛ منا طلبوا قد الليل منتصف وعند
فيها الشمالية الحديدية السكك أن إال للصني، تابعة وهي منشوريا ودخلنا الروسيا

منها. بحرس ومحروسة للروسيا تابعة
وملا (يوكيدون)، محطة إىل وصلنا قد صباًحا عرشة الحادية الساعة منتصف ويف
للمقابلة املوجودة العساكر وكانت كالعادة، جميلة بزينة مزدانة وجدناها إليها وصلنا
به املناط املسكويف الجنرال املحطة بهذه وكان باملوسيقى، الهندسية األعمال أالي من
(الجندرمة)؛ عساكر من عرشون محطة بكل كان أنه كما الشمالية، منشوريا يف العمل
كثرية منافذ وفيه مرتفع، بسور محاط واحد بمحل مقيمون وهم والحفظ، الحراسة ألجل
الفوتوغرافيَّة الصور نأخذ أن لنا أذن قد الجهة هذه ويف الخنادق، منافذ تشبه للبنادق
وقد للروسيا، تابعة غري ألنها فيها؛ ممنوًعا ليس األمر هذا إن حيث أخذها؛ نريد التي
إذا حتى الحديدية السكة جانبي عىل واصطفوا للعساكر، استعراض املحطة بهذه جعل
املزارع، قليلة الجهة بهذه األرايض وكانت للغراندوق، بالدعاء يهتفون أخذوا القطار قام
جميلة أراٍض إىل وصلنا قد الزمن من مدة بعد أنه إال والحجرية، الرملية الجهات كثرية
خندق أول وهو صغري، بخندق القطار مر وقد وجماًال، بهجة الطبيعة تكسوها املناظر

هذه. طريقنا يف قابلناه
هذا ظهر بعد وصلنا وقد ظهورهم، عىل الحمل عىل معتادون الجهة هذه وأهايل
والوفود شديًدا االزدحام رأينا إليها وصلنا وملا (سيسيكار)، تسمى: كبرية بلدة إىل اليوم
الغراندوق، ملقابلة أرسل قد الصني عظماء من رجل الوافدين ضمن ومن كثريين،
وملا اليابانية، العساكر مالبس تشبه مالبس البسني الصينية العساكر من عرشون ومعه
رأيتهم لو إنك يل: فقيل بهم، فاستخففت ا، تامٍّ تمرنًا متمرنني ليسوا أنهم رأيت شاهدتهم
جميع عىل تمرنهم وأعجبك جميلة، ومالبس قويٍّا، وجيًشا منتظًما، جنًدا لرأيت بالدهم يف
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العام فاضيف الذي هو النهر وهذا (نونى)، يسمى: نهر عىل مررنا وقد العسكرية. األمور
كثرية، بالد فيه وغرق عرًضا، مرتًا كيلو وتسعني أربعة أغرق حتى كثريًا فيضانًا املايض
الساعة ويف والنضارة، البهجة من غاية يف وجدناها عليها مررنا ملا العام هذا يف ولكنها
الوايل مركز وهي الشمالية، منشوريا عاصمة (خاربني) إىل وصلنا قد ليًال عرشة الحادية
عىل الغراندوق لقدوم متأهبة الزينة، تمام مزينة وجدناها إليها وصلنا وملا املسكويف،
حلًال البسني الصني عظماء من ثالثة وبينهم الناس، من كثري انتظاره ويف العادة حسب
وهذه النفيسة، األحجار من حجر قبعة بكل الخوص من قبعات رءوسهم وعىل زرًقا
من كساء عليها القبعات هذه فإن ذلك عن وفضًال منهم، واحد كل رتبة عىل تدل األحجار
قد املحطة هذه ويف مراتبهم، اختالف حسب عىل مختلفة بألوان مصبوغ الخيل، شعر
بالقطار ويركبوا ليلتهم لينتظروا الصني؛ بالد إىل الوصول يريدون الذين السائحون نزل

صباًحا. ها يؤمُّ الذي
من وآخر الفرسان، من أاليا بها رأينا التي (أنجو) بمحطة أصبحنا قد يوم آخر ويف
اليابان من قربنا قد إننا وحيث الغراندوق، انتظار يف وجميعهم بطريات، وثالث املشاة
من غاية يف فوجدناهن نساءهم؛ فيها شاهدنا مرة أول وهذه نسائهم، من ثالثًا رأينا فقد
إليه تنبهت والذي صغرية، محطات جملة عىل مررنا وقد املالبس، ونظام الشكل، حسن
كانت كالتي طويلة عيدان يف الدخان يرشبون شيوخهم وكذلك الصني نساء عجائز أن
أكياس يف الدخان يضعون رأيتهم أني كما املرصي، القطر يف بعيد غري عهد من مستعملة
االعتدال غاية يف اليوم ذلك طول الهواء وبقي أيًضا، القديمة املرصية كالعادة الجلد من
ذلك، يحصل لم ولكن املطر، يعقبه أن خفنا حتى مرتاكًما كان السحاب أن إال والجودة،
بالد عىل مرورنا وقبل بالزراعة، مزينة زراعية وأراٍض االرتفاع قليلة جبال عىل نمر وكنا
ترغب كثرية إعالنات لها السكة هذه إن فنقول: الحديدية، السكة عىل نتكلم (نوتستك)
وصالون، أكل، عربات من االحتياجات من يلزم ما كل عىل مشتملة قطاراتها وإن الركاب،
أنها االعتقاد تمام يعتقد ويجعله املسافر يرغب مما ذلك وغري وحمام، ومكتبة، ومعبد،
قطارات عن شيئًا تزيد ال قطاراتها أن الحقيقة ولكن األوربية، الحديدية السكك من أوىف
ليس املنفعة جلب بها يراد ترغيبات كلها اإلعالنات هذه وأن بأوروبا، املوجودة النوم
الوقود يجعلون وأنهم الفحم، أو الخشب أو بالغاز يوقد الوابور أن ذلك من وأغرب إال،
الغاز فيها يوجد بالد عىل املرور فعند األشياء، هذه من قيمته وقلت ثمنه رخص مما
من وقوده يجعلون الكبرية واألشجار الكثرية الغابات عىل املرور وعند به، يوقدونه كثريًا

وإيابها. ذهابها يف كثريًا شيئًا الوابورات هذه تكلفهم ال حتى خشبها؛ أو فحمها
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فريق وجود لكثرة بالنسبة لها رضوري وهو مسكويف، حرس السكة وبهذه
ذلك، من تمكنوا متى الركاب عىل ينزلون (كونكوز) يسمى: اللصوص عصابات من
تمكنهم التي املخاوف أنواع من ذلك وغري وجوههم، يف البارود برضب ويزعجونهم
صار إذا حتى سواح زي يف الركاب مع يركبون ولطاملا معهم، ما ونهب سلبهم من
يهددون أخذوا سدوله، الليل وأرخى حموله، الراكب ووضع األفكار، وهدأت القطار،
املدافعة عن عجزوا إذا حتى السالح، عليهم ويشهرون العذاب، بأنواع ويعذبونهم الركاب،
الحرس من خوفهم ولوال نهبه، من تمكنوا ما ونهبوا سلبه، عىل قدروا ما سلبوا والكفاح
هذه عىل الوالء بأن يشعر الحرس هذا ووجود عصاباتهم، وقويت إغاراتهم، لكثرت

للروس. الجهات
فرأيت معنا، كانوا الذين الركاب من رجل نزل قد الصغرية املحطات من محطة ويف
رؤساء أحد إنه يل فقيل عنه فسألت انتظاره، يف الصينية الجمارك مستخدمي من كثريًا
املوظفون وهؤالء األوروبيني، من مستخدميها أكابر أغلب وإن الصينية، الجمارك رجال

الهيئة. وحسن الوقار سمة عليهم ترى ينتظرونه كانوا الذين الصينيون
جهات يف االرتفاع يف متدرًجا بنا يسري أخذ قد املحطة هذه من القطار قيام وبعد
املسري، يتيرس حتى القطار لجر مساعدة أخرى ماكينة لوضع اضطروا حتى مرتفعة،
بها فرأينا يفسك)، (نيكوال محطة إىل وصلنا قد املرتفع هذا قطع وبعد العسري، ويسهل
حصانًا وركب القطار من فنزل الغراندوق، انتظار يف وهم رايات، ومعهم كثرية عساكر
الساعة ويف البلدة، تلك إىل معه ومن وحاشيته هو وذهب له، أعدَّ قد كان الخيل جياد من
الكثري الكهربائي بالنور منارة فوجدناها (نوكوستك)، إىل وصلنا قد ليًال عرشة الحادية
موسيو معنا وجد قد الحظ حسن ومن صغرية، قرية ال كبرية بلدة أنها عىل يدل الذي
اليابان إىل يوصلنا الذي البحر وابور عىل دلنا قد فإنه النوم؛ عربات مفتيش أحد شفايل
بوابور نبيت أن يمكننا أنه الحديدية السكة مستخدمي أحد أخربنا وقد تعب، بدون
كثريًا؛ رسوًرا به ورسرنا الخرب، لهذا صدرنا فانرشح — صباًحا يسافر أنه ولو — البحر
تعب من علينا حالٌّ هو ما مع فيه نبيت محل عن والبحث التنقيب كلفة كفانا فإنه

واإلياب. الذهاب مشقة عن فضًال السفر
طولوناته، ألف لحمولة مجعولة صغرية وجدناها البخارية السفينة إىل وصلنا وملا
بني السري تسهيل ألجل الروسية؛ الحكومة من مؤجرة همربغ، لكمبانية تابعة وهي
وصلنا حتى سائرين نزل ولم ُمْجِريها، هللا بسم وقلنا: فيها فركبنا واليابان، الروسيا
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ألن ا؛ تامٍّ يكن لم أنه إال الرسور بذلك لنا فحصل (فالديفوستوك)؛ إىل تعاىل هللا بسالمة
النوم عربات مفتش مع مدة مكثنا النوم حجرة إىل الدخول وقبل ا، جدٍّ شديًدا كان الهواء
وغري األماكن، حفظ من رجوعنا عند لنا يلزم فيما بيننا الحديث مدار وكان معه، نتحدث

العودة. طرق ويسهل الراحة، لنا يكفل مما ذلك
مشغولة املحال جميع أن أخربوه العودة يف محال وجود عن املستخدمني سأل وملا
نبقى أن عليه يرتتب الذي الخرب لهذا نُرسَّ فلم سبتمرب، شهر آخر إىل أبريل شهر أول من
يحصل لم ولكنه الزمان، من عظيم مقدار وهذا األوطان، عن بعد يف ونحن شهور ثالثة
االحتياطية األماكن من أماكن نأخذ أن هلل والحمد أمكن عنايته وحسن بهمته إنه بل ذلك
بأن الرضورة قضت ولذلك أوروبا؛ إىل يوليو سبعة يف خاربني من الراجع الوابور يف
كثري، أرق يل حصل قد الليلة هذه ويف املدة، بهذه مقيًدا اليابان بالد يف مكثنا يكون
وتذكرت وطني، وبني بيني التي املسافة ببعد الفكر واشتغل شتى، خواطر عيلَّ وتواردت
صاحب وكل عائلتي، أفراد من فرد كل أن وتخيلت وخالني، وصحبي وجرياني، أهيل
إىل بالرجوع يطالبني األغصان؛ من وغصن البستان يف شجرة وكل بل أصحابي، من
يحفظني وأن سامًلا، وطني إىل يعيدني أن وتعاىل سبحانه هلل الدعاء من فأكثرت أوطاني،
بعيدة بالد إىل أتوجه ال هذه رحلتي انقضاء بعد أني عىل وعزمت واإلياب، الذهاب يف
يسامرني من أجد ال البالد هذه يف فريًدا نفيس فوجدت تأملت ألني الشاسع؛ البعد بهذا

امللمة. والحوادث املهمة األمور من فيها حصل وما األوطان عن يخربني من وال
مالبيسرسيًعا فلبست للسفر، الوابور تحرك قد صباًحا الثامنة الساعة منتصف ويف
كلهم الوابور قباطني وكان جوِّه، ورداءة هوائه لكثرة بالنسبة البحر يف ذلك إمكان لعدم
غاية يف الوابور وكان والطباخ، النجار حتى الصينيني، من عماله وجميع األملان، من
منهم الشيوخ ورأيت األعمال، من إليه وكِّل ما بأداء العمال من فريق كل العتناء النظافة
وصورهم مقبولة، رؤيتهم منهم الشبان وإن الخلقة، وتشويه املنظر قبح من غاية يف
ويمسخ خلقتهم، فيغري الكرب عند يعرتيهم الذي العجيب التغري من فعجبت مألوفة،

حال. إىل حال من األحوال مغري سبحان وقلت صورهم،
ما بقدر منخفض بصوت يتكلمون وهم الربابرة، كالم يشبه فإنه كالمهم وأما

عني. طرفة ذلك عن يفرتون ال بالنظافة، تام اعتناء ولهم اآلخر، أحدهم يسمع
السائحني؛ من السفينة يف من جميع مرض حتى عظيًما تغريًا البحر حال تغري وقد
وكان إليها، الحضور استطاعا قد املائدة عىل الجلوس وقت اثنان إال معي يبَق لم ولذلك
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وأظلم الجو، واغربَّ السحاب، تراكم قد واستدامته اشتداده ومع غربيٍّا، جنوبيٍّا الهواء
إىل الحالة هذه واضطرته أمامه شيئًا ينظر أن يستطيع ال القبطان صار حتى البحر،
يحصل الذي الخطر من يشء يف الوقوع من مخافة دقائق؛ خمس كل يف الصفري استعمال

املصادمة. من
غياهب وانكشفت الهواء، واعتدل الجو، حالة تحسنت قد ليًال الثامنة الساعة ويف
هذه أن أخربنا قد القبطان وأن سيما البال، وهدأ القمر رؤية من تمكنا حتى الظلماء
نتقابل أننا األمر وغاية فيها، السائرة السفن وجود لقلة كغريها؛ خطر فيها ليس الجهة

(فالديفوستوك). قاصًدا اليابان من اآلتي الوابور مع التاسعة الساعة غًدا
يزال ال البحر ولكن معتدًال، الجو وصار جيًدا، الهواء أصبح قد التايل اليوم ويف
طود عىل أننا نتخيل حتى بنا ترتفع فتارة فيها، ومن بالباخرة تلعب واألمواج مضطربًا،
انزعاج يف الناس وصار البحر، قاع إىل وصلنا قد أننا نظن حتى تنخفض وتارة املاء، من
ورحمته، بكرمه واثقني تعاىل، هللا عىل متوكلني الثبات غاية يف ونحن ذلك، كل من عظيم
الرب. غوائل من حفظنا كما البحر ظلمات من ينجينا أن إليه ملتجئني ورأفته، وفضله

كان التي النقطة برحنا قد أننا فعلم فيه، نحن الذي األفق ِقيس قد الزوال وبعد
عىل تأثريه ة وشدَّ الريح، قوَّة من وهذا ميال، عرش خمسة بنحو فيها نكون أن يلزم
بغاز وهي (رسوجة)، إىل صباًحا السادسة الساعة يف ندخل كنا الحالة وبهذه الباخرة،
يمنعنا مانع أيُّ أو سحاب يوجد أن من الوجل غاية يف فرصنا بحرية، أميال عرشة طوله
الساعة مبدأ من النوم من يوقظني أن خادمي أمرت قد ولذلك البغاز؛ هذا يف الدخول عن
األمر، سهل قد تيسريه وحسن لطفه، وجميل تعاىل، هللا بحمد ولكن صباًحا، الرابعة
يسافر الذي اإلنسان كان وملا فيه، الدخول عن يمنعنا مانع أيَّ نجد ولم إليه، ووصلنا
الجهة إىل تعاىل هللا بسالمة وصل إذا كثري وفرح عظيم رسور له يحصل الطويل السفر
منعنا قد شدَّته من أنه حتى وصفه، يمكن ال الليلة هذه يف الرسور كان يريدها؛ التي
الليل، نصف بعد الثانية الساعة من العادية بمالبسنا الباخرة سطح عىل ووجدنا النوم،
مىض لكونه زائد؛ وفتور كثري، تعب له حصل قد رضا بك عيل عزيزي وجدت أني إال

السفينة. واضطراب البحر لحالة بالنسبة الزاد من شيئًا يذق ولم يومان عليه
من أجمل جميًال، املنظر وكان الشمس، طلوع قبل البوغاز يف دخولنا شاهدنا وقد
بالنباتات مزدانة كلها اليابان جبال ألن وذلك الكثرية؛ باأللوان املشهورة النرويج مناظر
طبيعيٍّا وضًعا موضوعة األشجار وهذه واألشكال، األلوان املختلفة واألشجار الطبيعية،
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من فسبحان ماهر، بستاني بوضع موضوعة أنها لرائيها يُتََخيََّل حتى جميل، بنظام
املنظر هذا وصفت مهما فإني وبالجملة املنوال! ذلك عىل وأوجدها املثال، هذا عىل أبدعها
من عليه اشتمل ملا حقه؛ أوفيه أن يمكنني ال فإنه الجليل؛ املتقن والصنع الجميل،
أو قادر، ناثر إال ذلك عىل يقوى ال فإنه الرواء، وجميل الشكل، وحسن والبهاء، الجمال
وبمجرد بوصولها، إيذانًا الصفري من أكثروا البوغاز إىل الباخرة وصلت وملا ماهر. شاعر
واقف رجل الزوارق هذه من واحد كل ويف صغري، زورق ٢٠٠ نحو حرض قد سماعه
للعادة خالًفا جانبه يف ال الزورق آخر يف وقوفه أن إال املاء، به يقذف مقذاف يده ويف
املنظر ذلك فكان األحمر، باللون كتابة وفيه الورق من فانوس زورق كل ويف املعروفة،
الزوارق هذه أحد يف وجاء مرة، أول لرؤيته سيما للرسور، موجبًا للصدور، شارًحا
جميع يفتشون وأخذوا الرسي، البوليس من اثنان ومعه البوليس ضباط من ضابط
ذلك وبمجرد لغريهم، بالدخول أذنوا عملهم انتهى وملا أحًدا، يكلموا أن بدون األماكن
مفهوم غري بكالم يتكلمون وصاروا الباخرة، دخلوا قد الشبان من جملة وجدنا قد اإلذن
تعوَّد لهم الحمالني ووجدنا الفنادق، أصحاب ِقبل من أنهم فأخربنا عنهم، فسألنا لنا،
صدورهم وعىل والشهامة، القوة عالمات عليهم وتظهر به، تامة ومعرفة الحمل عىل
من كثري وخرج اليابانية، باللغة نمرهم) (أو أسماؤهم عليها مكتوب بطاقات وظهورهم
ويوصلنا املكس، من معنا ما يخلص أن ألجل الكمبانية حرضرئيس حتى وبقينا الناس،
وفيها األمتعة، من معنا ما حمل ألجل الزوارق؛ هذه من أكرب سفينة وأحرض املحطة، إىل
القبطان فودَّعنا اإلنجليزية، باللغة التكلم يحسن املالبس، نظيف الهيئة، حسن شاب
تعاىل هللا بسالمة بوصولنا ورسوًرا لهم منحة للخدم يعطيها أن ألجل نقوًدا؛ وأعطيناه

قصدناها. التي اليابانية البالد إىل
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من َلِحَقنا ما بعد اليابانية، األرض عىل أقدامنا وضع عند لنا حصل الذي الرسور إن
كأننا أننا لنا يتخيل كان حتى ا، جدٍّ عظيًما مقداره كان الطويل السفر ذلك أتعاب
التفرج لقصد الناس من جملة االنتظار يف وكان الهالك، من ونُجدنا العدم، من ُوجدنا
ومن الرسور، عالمات عليهم تظهر متبسمون والكل أنواعهم، اختالف عىل السوَّاح عىل
سمعناه ما بعكس الجمارك مستخدمي من ورأينا صغرية، مسافة الجمرك إىل الرصيف
الرسعة بغاية أشغالنا لنا وقضوا واملوادعة، املالطفة أنواع بجميع قابلونا ألنهم عنهم؛

اإلنسانية. وتمام
يتجاوز ال صغريًا شابٍّا رأيت البدرية يف كان الوقت كون مع أنه رأيت ما أغرب ومن
املصارفة ألجل جنيه أربعمائة عن تقل ال نقود فيه كيس ومعه سنه، من عرشة الرابعة
تلك عىل هذا مثل شاب يؤمن حتى األمانة، من غاية يف أنهم عىل يدلنا وهذا للسوَّاح،
من قباقيب أو نعاًال يلبسون أنهم ورأيت ضياعها، من عليه يخىش وال الكثرية، النقود
عىل ظاهرة تراها ولذلك النظافة؛ يحبون وأنهم األوساخ، من أرجلهم لحفظ خشب
(ركشه) تسمى: رجالن يجرها عربة نركب أن عن وبدًال وأطفالهم، ونسائهم رجالهم
وهم صباًحا ذلك وكان وأماكنهم، أحوالهم عىل نتفرج أن ألجل أرجلنا؛ عىل مشينا قد
أمامها يجري واملاء لطيفة بيوتًا فوجدناها بيوتهم ورأينا دكاكينهم، بفتح مشتغلون
موجود العذب واملاء الخشب، من كلها كبرية قناطر عندهم ورأينا صغرية، مجاٍر يف
جميًال، منظًرا هذا وكان مالبسهم، بغسل مشتغلني واألطفال النساء وترى جهة، بكل
كل وبجوار مرتفعة، والدكاكني فوتوغرافيَّة، مناظر عليها بوستة أوراق لرشاء وقفت ثم
القديمة، املرصية الدكاكني تشبه الدكاكني وهذه عليها، الجلوس يمكن قطعة منها واحد
ثم نعليه، يخلع أن بد ال الدكان صاحب مع يجلس أن أراد من وكل منها، أنظف أنها غري
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موضوعة وهي االرتفاع، وقليلة ا، جدٍّ صغرية (رسوجة) يف وبيوتهم معه، ويجلس يدخل
جهة توجهنا وملا الشتاء، برد من وتِقيَها الهواء، ة شدَّ من لتحفظها عالية جبال تحت
مشقة؛ بكل إال التذاكر عىل نحصل ولم املحطة، إىل ووصلنا معبًدا، قربها وجدنا املحطة
ما كونه مع اإلنجليزية باللغة يتكلم كان أنه إال ترجمانًا، معنا أن ولو التفاهم لعدم
أنهم إال لنا، وأعطيت األوىل الدرجة من التذاكر فطلبنا قليًال، شيئًا إال منها يفهم كان
وزنوا ثم األوىل، الدرجة من عربات بها ليس (ميربة) إىل رسوجة من السكة أن أخربونا
وأعطونا النحاس، من وحلقة نمرة صندوق كل عىل ووضعوا الصناديق، من معنا ما
فأعطيتها قريب زمن من بمرص مستعملة كانت التي النحاس عملة تشبه قطًعا مثلها
سواه وأما يشء، عليه يُْدَفع وال الراكب يتبع الذي لليشء تُعطى القطع وهذه لخادمي،
باقيًا كان وحيث األخرى، الجهات بجميع كالجاري مكتوبة ورقة لصاحبه يُعطى فإنه
املعابد وتُْعَرف املحطة، من القريب املعبد عىل أتفرج أن أحببت ساعة الوابور قيام عىل
ويف موضع أعظم يف دائًما تكون وأنها لبعض، بعضها ومشابهة املخصوص، ببنيانها
يظهر التي العالية الكبرية األشجار من كثري فيه جميل، بستان يف فدخلنا بساتني، وسط
الحجر، من َشْمِعدانات ناحيتيها عىل وجدنا املشاية ويف العهد، وِقدم املدة، طول عليها
مصباًحا، عرشين نحو منه سكة كل يف وكذلك أبيض، ورق يستعمل هنا الزجاج وبدل
من وكثري الروسيا، حرب يف املأخوذة املدافع من مدفع البستان هذا أركان من ركن ويف
حجر تشبه واحد حجر من ِفْسِقيَّة رأينا مدة وبعد الحرب، تلك يف أخذت التي األشياء
أيًضا واحد حجر وهي مرتين، نحو طولها سلحفاة صورة من املاء ومنبع الجرانيت،
أخربني وقد مقدَّس، ماء أنه ويعتربون الفسقية، هذه يف يصب وهو فمها، من املاء يخرج
منه يرشبون أنهم كما عباداتهم، يف الدخول قبل منه يغتسلون املاء هذا بأن الرتجمان
كل وعىل مغلًقا الباب فوجدت عليه، ألطَّلع املعبد هذا يف بنيان ألكرب فتوجهت تربًكا،
حرضت قد عجوًزا امرأة وجدت الحظ حسن ومن صغري، آخر (كشك) جهتيه من جهة
التصفيق إىل تعود ثم بكلمات تنطق جعلت ثم ركعت، ثم أوًال بيديها تصفق وابتدأت
إىل ذلك وصل وهزته به أمسكت فلما حبل، عىل يدها مدت ثم وهكذا، تركع، ثم ثانيًا،
ذلك عن سألت ثم أحد، من الباب فتح تطلب أنها فظننت األجراس، تلك فدقت أجراس

الكيفية. بهذه صالتهم أن فعرفت تصيل، إنها الرتجمان: يل فقال
يرسل أو الهدية، سبيل عىل النقود بعض يدفع املعبد يدخل من أن عندهم والعادة
أجمل من باملعابد كثرية أشياء توجد ولذلك الجميلة؛ املصنوعات من شيئًا املعبد إىل
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أَِزَف، قد الرحيل وقت أن رأيت ذلك وبعد قيمة، وأغالها صنًعا، وأدقها مصنوعاتهم،
الرسعة؛ بغاية وركبت فدخلت إليها، حرض قد القطار أن فرأيت رسيًعا، املحطة إىل فعدت
محل عربة كل ويف طوًال، صفني موضوعة العربات مقاعد أن ورأيت األماكن، حفظ ألجل
كثرية، وأنهار مرتفعة، جبال عىل نمر ورصنا القطار سار ثم للراحة، ومحل للغسيل
إلينا. بالنسبة جديدة كلها ألنها الجمال؛ من غاية يف املناظر هذه وكانت شتى، ومزارع
والنظام النظافة غاية يف بعض إىل البالد بعض توصل التي الزراعية السكك ووجدت
األهايل أن وجدنا عليها مررنا وملا عليه، تكون أن ينبغي عما ضيقة أنها غري التام،
فعرفت الصغرية، األيدي عربات إال عربات لهم وليس ظهورهم، عىل األشياء يحملون

الطريق. سعة إىل حاجة ال أنه حينئٍذ
حتى بالزراعة، يَّنت وازَّ زخرفها أخذت قد النظام، غاية يف الزراعية األرايض ورأيت
باهرة، وجنات زاهرة، ومروج ومعني، قرار ذات رواٍب أو بساتني أنها لرائيها يخيل إنه
أحسن لها ينتخبون عندهم الُكُفور أن ورأيت مستقيمة، خطوط عىل عندهم الحدود وكل
الصيف يف الحر شدة من تقيها أن ألجل وأنهار؛ أشجار وسط يف ويضعونها املواقع،
كل عىل يظهر ولذلك يناسبه؛ بستان له املنازل من منزل وكل الشتاء، يف الربد وقارس
صار حتى الفرح من غاية يف رصت الحالة هذه رأيت وملا والرسور، البهجة منها بيت
جميع عىل أيًضا الرسور عالمات تظهر وكانت دانية، قطوفها عالية، جنة يف أني يل يخيل
يف يوجد ما الجميلة املناظر من بها يوجد البالد هذه أن ورأيت معنا، كانوا الذين السواح
جميع وأن الربيع، فصل يف كان ذلك أن الحظ حسن ومن أعىل. جبالها أن إال سويرسا،

والبهجة. النضارة من غاية يف كانت األشجار
دائًما وتكون زراعاتهم، أعظم هي التي األرز، بزراعة يشتغلن نساءهم أن نرى وكنا
النزول ألجل وتوجهنا متاعنا، أخذنا قد ساعتني وبعد باملياه، املغمورة األرايض يف زراعته
الساعة يف كنا أننا ولو — الظهر غذاء تناولنا وفيها صغرية، بمحطة القطار هذا من
بنتها، ومعها أمريكانية عجوًزا امرأة فوجدنا الجديد القطار ركبنا ثم — عرشة الحادية
املقعدة عىل نائًما فرأيناه لحيته، وأبقى شاربه، حلق قد يابانيٍّا كبريًا شيًخا ووجدنا
من وتعجبنا الحالة، هذه من فاستغربنا األمريكانية، السيدة هذه وجه يف رجليه وجاعًال
الركاب، من أحد إىل يلتفت ال أنه من تعجبنا وزاد الغريبة، والحالة العجيبة الحرية هذه
إىل إال ينظر ال أرسته، أفراد بني بمنزله جالس كأنه حرض، أو غاب بمن يكرتث وال
أن ألجل البوليس طلبت الثانية الدرجة يف شديًدا االزدحام رأيت وملا وراحته. صحته
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وكانت منهم، يطلبه أن قبل املحل أخلوا قد العربة يف دخوله فبمجرد لتابعي، محالٍّ يخيل
يشء بأي يكرتثون ال وهم اليابانيني، العساكر من مزدحمة والثانية األوىل الدرجة عربات
أو يتثاءب، أو يمخط أو يبصق من ومنهم بعض، عىل نائم وبعضهم نعالهم خالعني
الشاي يستعملون أنهم ووجدت رة، محقَّ معيبة نعدها التي األمور من ذلك غري يفعل

القهوة. أو عندنا الدخان يتعاطى ما مثل بكثرة
نأخذ رصنا السائحني وكثرة الخدم ولقلة مناسبًا، ميربة محطة عند األكل وكان
وكانت األدب، من غاية يف والطباخني الخدم أن ووجدنا بأيدينا، املطبخ من لنا يلزم ما
املنحة سبيل عىل يشء أي أعطاهم إذا اإلنسان وإن كلمة، كل عند بالركوع لنا تحيتهم
مهما واالحرتام، واألدب واالبتسام، البرش بغاية ويأخذونه عظيم، يشء أنه يرون والصدقة
ساعتني مسافة وهذه (تكيو)، إىل ميربة من بنا القطار سار ثم قيمته. وقلت حالته، كانت
حق وصفها وال عنها، التعبري يمكن ال جميلة ومناظر كثرية، بالد عىل فيهما مررنا قد
بحرية عىل مررنا وقد سمَعا)، كمن راءٍ فما …) بالحكم ونطق القلم جاد مهما وصفها،
عندهم محرتم جبل وهو (نوجى)، املسمى العظيم الجبل وبقربها (بيو)، تسمى كبرية
من ينقطع الثلج يكاد ال ولذلك االرتفاع؛ عظيم جبل وهو عندنا، عرفات جبل كاحرتام
يرسمونه تراهم املنظر حسن من عليه اشتمل وما له ولحبهم الصيف، وقت يف حتى قمته
ميناء وهي (يوكوهاما)، إىل وصلنا قد ذلك وبعد صناعاتهم، كل عىل بمناظره دائًما
والعاصمة، القاعدة هي التي (تكيو)، من قريبة لكونها وأهميتها مهمة، كبرية تجارية
بوَّاب فوجدنا اليابانية، البالد عاصمة (تكيو) إىل وصلنا قد دقيقة عرشين بعد ومنها
صغرية عربات — (الركشة) العربات لنا فأحرض باملحطة، لنا منتظًرا إمربيال فندق
ألجل باملحطة؛ تابعنا مع فرتكناه الفندق، إىل يوصلنا أن فأمره — رجل يجرها بعجلتني
كثرية صعوبة وجدنا إليه وصلنا فلما الفندق، إىل ذهبنا ثم املكس، من املتاع تخليص
كل يف محالَّ علينا يعرضون صاروا أنهم حتى بالسوَّاح، وحجراته غرفه الزدحام بالنسبة
ولو مناسبة، محالٍّ وجود يف اجتهدوا عنها إعراضنا رأوا فلما مناسبة، ليست منه طبقة
وصولنا بعد به بدأنا يشء وأول للفندق. التابعة الجديدة العمارة من األول بالدور أنها
إىل صباًحا أتوجه أن بفكري خطر ما أول وكان الطويل، السفر هذا عقب االستحمام هو
متعهدة هي التي كوك رشكة مندوب مع واملقابلة ترجمان، عىل الحصول ألجل يوكوهاما؛
فلما سنة، عرشين نحو من كانت جهة أي إىل كان سفر أي يف يلزم ما جميع بقضاء لنا
وأخربته يوكوهاما، إىل صباًحا توصل التي القطارات مواعيد عن الفندق بواب سألت
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وكيل لسياحة بالنسبة بالفندق هو مقابلته أريد الذي املندوب ذلك أن أخربني بغريض؛
فيها التي الزيارة بطاقة له وأرسلت بذلك، فرسرت األمريكية، املتحدة الواليات جمهورية
أن ألجل توجهنا الصباح أصبح وملا الزم، هو ما بجميع وأخربته توٍّا، فحرض اسمي،
مشيدة قصور فيها شوارع جملة عىل فيها فاطلعنا البلدة، بهذه املوجودة األشياء ننظر
تشبه فوجدناها عليها مررنا قد إننا حيث امللك؛ رساي رأيناه ما جملة ومن عالية، ومباٍن
اإلمرباطور أن الرتجمان وأخربنا باملاء، مملوء أنه غري بخندق محاطة البلد، وسط يف قلعة
كبريًا شيًخا كونه مع معنا الذي والرتجمان واملواسم، األعياد بعض يف نادًرا إال يخرج ال
شارع إىل توجهنا ثم واحدة. مرة اإلمرباطور رأى ما اآلن إىل أنه أخربني قد كهًال ورجًال
— كهربائية مركبات وبه مرت، كيلو ثمانية وطوله مرت، مائة نحو سعته واسع كبري
متاحف، وجملة (الكتبخانة) ب املعروفة الكتب دار عىل اطلعنا ثم — بالرتام املعروفة
مهمة. نفائس وال كثرية أشياء متاحفهم يف عندهم ليس مدنيتهم عهد لحداثة وبالنسبة
كون مع األوروبي، الطراز عىل كلها اآلن الحكومة مباني أن عليه يُؤَسف ومما
تابعة وقصوًرا رسايات رأينا فإننا منظًرا، وأجمل رونًقا منه أحسن الياباني الطراز
السفراء دور ورأينا اإلتقان، وتمام البهجة من غاية يف الياباني بالشكل واألعيان لألمراء
واسعة، لطيفة شوراع يف وهي والبساتني، الجناين بها تحيط امللوكية الرساي بقرب
أنه وأخربنا (برانيط)، قبعات رءوسهم عىل يلبسون وإنما القديمة، الهيئة عىل وأغلبهم

الحكومة. مستخدمو إال والبنطلون السرتة يلبس ال
بحزام عباءة عن عبارة لكونها الراحة؛ من غاية يف فإنها بساطتها مع ومالبسهم

وحذاء. ورشاب
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والتاريخ البناء. قديمة بلدة وهي ،١٨٠٠٠٠٠ سكانها عدد ويبلغ البالد، تلك عاصمة هي
بالجهات وكان ميكادو، فيها كان التي امليالد، بعد ٥ سنة نحو من هو لليابان املعروف
ديانتهم وأول اإلله، ابن أنه يزعمون كانوا ألنهم كثريًا؛ يحرتمونه وكانوا القبلية، اليابانية
لهم كان امليالد بعد ١٨٥ سنة ويف كوريا، بالد من أخذوها البوذية، الديانة هي كانت
فرضبهم، أسطوًال أمريكا لهم أرسلت وقد املتحدة، أمريكا واليات مع ومشاكل وقائع
فأخذوا واالستعداد التقدم من لهم بد ال أنه علمهم لهم درًسا ذلك كان الوقت هذا ومن
فأخذوا األملاني، بالدستور شبيًها دستوًرا الوقت ذلك من امليكادو أعطاهم وقد يستعدون.
العظيمة الدول يضارعون وصاروا عالية، درجة إىل وصلوا حتى فشيئًا شيئًا التقدم يف
مع حربهم مدَّة من ألوروبا نتائجه ظهرت الفجائي التقدم وهذا والحضارة. التقدم يف
قوانينها تجعل أن اليابان طلبت ملا ١٨٩٩ سنة يف ولذلك امليالد؛ بعد ١٨٩٤ سنة الصني
ذلك يف تعارضها أن أوروبا يمكن لم كانت، دولة أي من ببالدها قاطن كل عىل نافذة
واملمالك إنجلرتا، هي توكيو يف سفارات لها التي والدول وقوتها. بأسها شدة من رأت ملا
واحد، قنصالتو والنرويج والدانماركا، ولهوالندا، وأملانيا، وفرانسا، األمريكية، املتحدة

كذلك. والصني الروسيا وبالد
كبرية. عمارة يف موضوعان والتلغراف البوستة ومصلحة

وهبانه، وأساكوسة وكوينو شيياكو تسمى: كبرية بساتني أربعة العاصمة وبهذه
واألغنياء لبعضالعظماء تابعة هذه غري كثرية ومتاحف للتجارة للجيشومتحف ومتحف
وأمريكانية إنجليزية كنائس عدة أيًضا وبها عمومية، ملوكية مكتبة وبها األهايل، من
تجارتهم وأغلب السفارات. من قريبة اإلفرنج أحياء يف الكنائس هذه وكل وكاثوليكية،
بأشكال وخياطتها ونسجها الحريرية واألشغال الفضة، وصياغة النحاس، صنعة يف
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واألشكال املختلفة، باأللوان والرسم والحرير، الورق، ومراوح الفيل، وسن لطيفة،
تعد. وال تحىص ال التي الصنائع من ذلك غري إىل العجيبة، والصور الغريبة،

عن فسألنا انتظار، يف الناس من كثريًا وجدنا الفندق إىل رجوعنا عند الظهر وبعد
من لها صار التي امللكة ميالد عيد يوم هو اليوم هذا أن فأخربنا االنتظار، ذلك سبب
املنتظرين، هؤالء عىل املرور وألجل للتنزه، بستان إىل خارجة وأنها سنة، ٥٩ السنني
أحد جاء قد أنه املوكب هذا وأول موكبها، ورأينا خرجت، حتى دقيقة عرشين فانتظرنا
عربة عىل راكبًا كان من فكل امللكة، بقدوم علموا الناس نظره وملا البوليس، فرسان
إكراًما رجليه؛ عىل ووقف نزل كريس عىل جالًسا كان ولو حتى ذلك غري أو فرس أو
عساكر أربعة وخلفه حصان عىل راكبًا اإلفرنجي بالزي متزيٍّ خادم جاء ثم للملكة،
جالسة وهي امللكة عربة جاءت ثم امللوكية، الراية معه ضابط وبوسطهم بمزاريق، خيالة
وبعد أرجلهم، عىل رجال ستة وخلفها اإلفرنجي، بالزي النساء من سيدة وأمامها فيها
أخرى عربة جاءت ذلك وبعد أتباعها، من سيدات ثالث بها أخرى عربة جاءت عربتها
وكلهم الرأسية، باإلشارة الجموع تحيي مرورها عند امللكة وكانت البوليس. حكمدار بها
البهجة من يكون ما أحسن عىل االحتفال هذا وكان الركوع، بهيئة ويحيونها لها ينحنون

والكمال.
كيلو، ونصف ٦ وعرضها مرت، كيلو ٨ الجنوب إىل الشمال من البلدة هذه ومساحة
القديمة: األزمان يف تسمى وكانت مربًعا، ميًال ٢٨ تكون حينئٍذ الرتبيعية ومساحتها
سنة ويف ببعض، بعضها متصل صغرية قرى أربع أو ثالث عن عبارة وكانت (ييدو)،
سنة ويف فيها. العساكر ووضع بها كبرية قلعة وبنى جاوا توكو الشجون جاء ١٥٩٠
توكيو، وسماها العاصمة هذه إىل امليكادو وجاء الشجونات، سلطة منعت قد ١٨٦٨
خمسة وعليه (سوميدة)، يسمى: عظيم نهر وبها قسًما، عرش خمسة إىل مقسمة وهي

طرقها. وتسهيل التجارة نموِّ عىل ُمساعد أعظم النهر وهذا حديد، من َكباٍر
قد ١٨٧٣ سنة ويف أميال. أربعة وطولها (إيدوجو)، تسمى: كانت امللك ورساي
الخارج من وحولها ممنوع، فيها والدخول ،١٨٨٩ سنة يف ثانيًا بناؤها أعيد ثم انهدمت
ملجلس ومحل للمحاكم، محل فمنها للحكومة، تابعة العظيمة املباني من محالٍّ عدة

ذلك. وغري األمريية، للمطبعة ومحل للنظارات، ومحل النواب،
وامتازت صيتها ذاع التي عندهم، املشهورة البساتني أزور أن وددت التايل اليوم ويف
أشياء بعض فيها ودكاكني خانات جملة عىل ومررت األخرى، الجهات بساتني سائر عن

تجارية.
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سائر ويف بل هنا، الرتاجمة من يحصل بما فكرتني هناك الرتجمان ومعاملة
وعدم التدليس أو شيئًا، يشرتي أن السائح أراد إذا التاجر مع الدخول من العواصم
من معلوم هو مما ذلك غري إىل السافلة، مقاصدهم إىل للوصول الحقيقة إىل اإلرشاد

سريهم. وسوء دناءتهم
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بعد عىل وهي كوك، رشكة مندوب مقابلة ألجل يوكوهاما إىل توجهت قد الظهر وبعد
بها ليس صغرية بلدة الزمان قديم يف وكانت الرب، وابور بسري توكيو من ساعة نصف
تعد صارت واآلن ،١٨٥٨ سنة للتجارة أبوابها وفتحت السمك، صيادي من أناس إال
٣٥٠ يف اآلن تشتغل وتجارتها ،٣٢٠٠٠ اآلن سكانها عدد ويبلغ اليابان، موانئ أكرب من

قرًشا. ١٥ يساوي وهو (ين)، مليون
وهي فيها، وكالء لهم الرشكات وجميع الدول، لجميع قناصل البلدة بهذه ويوجد
بها للنازل يخيل حتى فيها الفرنجة وجود لكثرة أوروبا عواصم تشبه جميلة بلدة
الصنائع من كثري عىل مشتملة كثرية وخانات دكاكني وبها أوروبا، عواصم بأشهر أنه
بحرية حمامات ضواحيها ويف الصني، من بها املوجودين الخياطني وأغلب اليابانية،
سكك وفيها مستوية، غري أراٍض جهاتها بعض ويف للخيل، وملعب كثرية ومنتزهات
األوروبي، الطراز عىل عظيمتان عمارتان وبها الغربية، توكيو إىل عدنا ذلك وبعد منحدرة.
ومساحتها عظيم، بستان بداخل وهما البحرية، نظارة الثانية ويف املحكمة، إحداهما ويف
تربية (بصونة) يسمى: ما وبها أميال، أربعة امتدادها طول طرق وبها فدانًا، ٨٨
عواصم من مجلوبة هي بل البلد، نباتات من ليست التي الغريبة والزهور األشجار
(هبيا)، يسمى: البستان وهذا النباتات، خواص معرفة عىل التمرين منها والقصد كبرية،
عمل الباهر املفتخر املعبد وهذا جنشا)، (ياسوكوني يسمى: مشهور معبد بقربه ويوجد
كبري هيكل وأمامه القديمة، الحكومة تعديل يف حاربوا الذين العساكر من للشهداء تذكاًرا
فيها أسلحة دار وبها األحمر، النحاس من مصنوع الهيكل وهذا (أموره)، القائد يمثل
ومنشوريا. الصني حروب يف اغتنموها التي واألسلحة اليابانية، القديمة األسلحة من كثري
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أكرب وهي (شبيه)، تسمى: غناء روضة به يوجد منها الرشقي الجنوبي والقسم
الذهب من نقوش وبها الخاطر، ويقر الناظر، بها يرس كثرية معابد وبها فيها، روضة
فيه يقدم مطعم وهو (كوكوكان)، يسمى: ناٍد وبقربها الجميل، املتقن بالنقش والفضة
هذا وبقرب اليابانيات. من بنات ترقص األكل وقت ويف لألجانب، اليابانية املأكوالت
وهي (هماركو)، تسمى: ملوكية روضة وبها أكورة، للمسيو خصوصية آثار دار النادي
الكريز، شجر خصوًصا الزهور ظهور مبدأ موسم يف امللوكية العائلة إليها تذهب روضة
املسماة الروضة منها الرشقي الشمايل القسم ويف والتجارة. الزراعة مدرسة وبقربها
هذه زهر ظهور وعند الكريز، شجر من كثرية أشجار بستان عىل طريق وبها (رينو)،
وُجنَيْنَة امللوكي، املتحف يوجد الروضة هذه ويف ورونًقا. حسنًا الطريق تكتسب األشجار
وجملة للموسيقى مدرسة وبها اإلتقان، البديعة الجميلة للصنائع ومدرسة الحيوانات،
مبنية وهي الخديوية، العلوم دار مدرسة مثل معلمني تخرج مدرسة وبها فاخرة، معابد
هذه من قريبًا وتوجد لها، تابعة مدارس جملة وحولها فاخًرا، بناءً األوروبي الطراز عىل
املعبد وهذا بها، املوجود الكبري املعبد باسم لها تسمية (أساكوسه)؛ تسمى: روضة الجهة
أيًضا الروضة وبهذه واملغفرة، العفو إله به يمثلون ذهب من صغري بهيكل مشهور
طريق (سوميده) نهر شاطئ عىل الروضة هذه من وبالقرب العالية، الهندسة مدرسة
الكريز، شجر من شجرة ٤٠٠٠ نحو جوانبه عىل يوجد لكونه الكريز؛ يسمى: مشهور
معبد إىل يوصل الطريق هذا وآخر الجميلة، بالزهور مزدانة كلها تكون أبريل شهر ويف

هناك. املصارعة عىل التفرج ألجل الناس إليه تذهب (إيكوئني) يسمى:
الرتسخانة؛ روضة تسمى: مشهورة روضة توجد الغربي والشمال الغربية الجهة ويف
الرياضاملوجودة جميع أشهر الروضة وهذه بها، املوجودة األمريية بالرتسخانة لها تسميًة
بعلم املشهور وهو (الجوجوتسو)، ومدرسة األزهار جنينة منها وبالقرب اليابان، ببالد
املدرسة هذه وبقرب القوي، يغلب أن تعلمه إذا الضعيف يمكن علم وهو الجوجوتسو،
إىل بناؤها ينته ولم الجسيمة، األحجار من ببنائها مشتغلون هم التي العهد، ويل رساي

فيه. الجيش الستعراض معدٌّ األرجاء متسع محل الرساي هذه وخلف اآلن،
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من خرضاء وأغصان برايات بيوتهم يزينون منه أسبوع آخر لغاية يناير شهر أول يف
ومارس فرباير شهري ويف باملصارعة، يشتغلون أيام بعرشة ذلك وبعد األشجار، أغصان
البنات عيد يكون مارس شهر وآخر إبانه، يف الربقوق شجر لزهر موسم عندهم يكون
بمرص، املعروفة كالعرائس بعرائس املوسم هذا يف وأقاربهن أهلهن ويهديهن الصغريات،
يكون أسبوع بنحو ذلك وبعد أوانه يف الخوخ شجر زهر موسم يكون أبريل شهر ويف
يكون مايو شهر ويف الحارَّة، املياه ينابيع عيد يكون أبريل آخر ويف الكريز زهر عيد
يكون يونيو شهر ويف صغرية، ورايات بأسلحة العيد هذا يف ويهدونهم الصبيان، عيد
من السمك من نوع بصيد يشتغلون وأغسطس يوليو شهري ويف السوسن، زهر عيد
يكون الشهر آخر ويف الجلجان، شجر زهر عيد يكون أغسطس شهر آخر ويف األنهار،
من جملة وسبتمرب أغسطس شهري ويف النهر، ذلك فيضان عيد وهو سوميده، نهر عيد
ديسمرب شهر ويف األقحوان، زهر عيد يكون نوفمرب شهر أوائل ويف أيًضا، الدينية األعياد
بينهم، املحبة توجد األعياد هذه وكل اآلتية، السنة أول لعيد واستعداد دينية أعياد جملة
باملالهي االشتغال عن وتبعدهم الجميع، بني التعارف منها ويحصل رابطتهم، وتقوِّي

فيها. فائدة ال التي واألمور
الرشيفة األرسات أعظم رئاسة تحت وهي السالم، جمعية تسمى: جمعية توكيو ويف
أقسام إىل ينقسمون وهم أعضاء، جملة ولها اإلمرباطور، رعاية وتحت البلد، وأعيان

أربعة:
وجميع اليابانية، العائالت وأكرب امللوكية، العائلة وهي الرشف، أعضاء األول: القسم

األجنبية. الدول سفراء
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جنيهات عرشة عن يزيد النقود من مقداًرا يدفعون الذين األعضاء الثاني: القسم
الدائمون. األعضاء وهم سنويٍّا،

ذلك، يرغب َمْن كل ِمْن الشهر يف جنيه نصف يدفعون الذين األعضاء الثالث: القسم
كاملة. سنة عضًوا ويبقى السواح، من خصوًصا

جليلة، الجمعية هذه وأعمال الجمعية، هذه يف العاملون األعضاء هم الرابع: القسم
طبقاتهم، اختالف عىل البالد تلك عىل القادمني للسائحني يلزم ما جميع تسهيل أهمها:
أمر، أي عىل االطالع أو يشء أي إىل الوصول يريد منهم واحد لكل يلزم ما كل وتيسري
يف عليه لالطالع ا مستحقٍّ يكون يشء لكل وإعالنات كتبًا تطبع أنها أيًضا عملها ومن

يريده. ملن إليه الوصول إىل الطريق وتسهل أسبوع، كل
كبرية وليمة الليلة هذه وجدنا قد توكيو إىل عدنا ثم بيوكوهاما وجدنا ما وليلة
التيمس جرنال محرر بها وكان والسياسية، العلمية والجرائد الصحف ألرباب بالفندق
(برونفسكي) موسيو جملتهم من وكان املشهورين، والكتاب السياسيني من كثري وعدد
بمرص كان ألنه مديدة؛ مدة من أعرفه وكنت باليابان، املسكويف السفري نائب اآلن هو الذي
(رامبولد) املسرت بأن الفندق بوَّاب أخربني قد التايل اليوم ويف الروسية، بالسفارة كاتبًا
تيرس إذا مقابلتي يريد — هنا للسفارة وكيل اآلن وهو — كرومر للورد كاتبًا كان الذي
لم وملا الثالثة، الساعة لغاية فانتظرته الظهر، بعد ونصف الثانية الساعة من ذلك لنا
أيًضا السفري ذلك وكان بها، السفري لزيارة إنجلرتا سفارة إىل بنفيس توجهت يحرض
كتابًا إليه كتب كان قد ولذلك غورست؛ ألدون للسري وصاحبًا املرصي، بالجيش ضابًطا
البوَّاب رآنا ما ل وأوَّ السفارة، فدخلنا أريده ما كل يف يل عضًدا يكون وأنه بقدومي، يخربه
بستان يف عظيمني بيتني عن عبارة السفارة وجدنا ثم اليابانيني، كتحية بالركوع حيَّانا
البوَّاب فأشار واأللوان، األشكال املختلف والورد الجميلة الزهور من كثري فيه كبري،
فلما للسفري، الخصويص البيت هو الذي الكبري، الثاني البيت إىل يسري أن العربة لسائق
موجوًدا هو وليس بأوروبا، اإلجازة يف بأنه الخادم أخربنا السفري عن وسألنا إليه وصلنا
إليه، فتوجهنا الثاني، بالبيت ساكن أنه فأخربني رامبولد، املسرت عن فسألته بتوكيو،
لزيارته توجهت أني أخرب وملا زيارتنا، ألجل الفندق إىل توجه قد إنه لنا فقيل عنه، وسألنا
قد دقيقتني وبعد حضوره، لحني دقائق بضع بقائي وطلب (التلفون)، بواسطة تكلم
املسرت وأن نريده، أمر أي يف لخدمتنا مستعد أنه وأخربنا جميلة، مقابلة وقابلنا حرض
ولكني يوليو، شهر يف يكون ربما مجيئنا أن ظن ولكنه ذلك، يف كاتبه قد غورست ألدون
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كنت وأني للسفري، مقابلتي عدم عىل تأسفي له أظهرت ثم أبريل شهر يف هناك كنت
امرأته، السيدة مقابلة أريد كنت إذا أني وسألني ذلك، عىل فشكرني املقابلة تلك أودُّ
ال هذا بأن فأجابني السياحة، بمالبس لكوني بالنسبة لذلك مستعد غري أني فأخربته
وقد ذلك، إىل فأجبته بمقابلتها، ْلَت تفضَّ إذا مرسورة تكون أنها وأخربني مانًعا، يعدُّ
الركوب، أرجأت بذلك أخربت فلما للركوب، متأهبة فوجدتها السفري، بيت إىل ثانيًا عدنا
من لنا وقدَّمت والحبور، والبرش الرسور ألنواع مظهرة مقابلة أحسن وقابلتنا وانتظرت،
الراقية، وتربيتها السامية، آدابها عىل به يستدل ما والتكريم واالحرتام التعظيم واجب
تستحق التي املواضع جميع عن وأخربتني اليابان، يف رؤيته أريد ما كل عىل وسألتني
األشياء إىل للدخول اإلذن منه يطلب أن يمكنه ما كل (رامبولد) وفهمت إليها، التوجه
مالطفتها حسن من رأيته ما عىل الشكر لها قدَّمت ذلك وبعد إذن، إىل تحتاج التي
فوجدت الشهرية، اآلثار دور بعض زيارة قاصدين انرصفنا ذلك وبعد عنايتها، وعظيم
الرساي أمام من ثانيًا عدنا ثم الصني، من أصله متاحفهم يف عندهم يوجد ما أجمل أن

كهربائية. ترامات وفيها واسعة بسكك املحاطة امللوكية
الكبرية الكباري عىل املرور لكثرة ا جدٍّ جميلة البلد داخل من الفسحة وكانت
أن ورأيت مختلفة، جهات إىل ومتجهة كثرية، فروع إىل املتفرعة األنهار عىل املوجودة

تامة. محافظة النظافة عىل يحافظون البلدة بهذه الفقراء
كنت أني وأخربته الزيارة، ورقة الخارجية لناظر أرسلت (النزل) إىل وصويل وبعد
ومسلًما رشقيٍّا لكوني أني وظننت رسمية، غري مقابلة امليكادو بمقابلة أترشف أن أريد
إال منه، الدنو أو مقابلته، يمكن ال أنه فأخربت املقابلة، تلك يسهل مما ذلك يكون ربما
املقابلة. تلك عن النظر رصفت ذلك علمت فلما السفراء، من سفري بواسطة رسمية بصفة
الكالم سبق الذي الياباني األهيل الفندق إىل نتوجه أن عىل عزمنا قد الليلة هذه ويف
وما ونصف، ين ٢ أكله قيمة النقود من الواحد الشخص يدفعه ما أن فأخربونا عليه،
وصولنا وبمجرد إليه، الغروب وقت فتوجهنا ينٍّا، ٢٥ املرقص عىل التفرج عن يدفعه
املحل ألن النعال؛ خلع من بد ال بأنه وأخربنا بابه، عىل اليابانيات من نساء عدة قابلنا
أمامنا ومشت سنني، تسع نحو العمر من تبلغ صغرية بنت هؤالء ضمن ومن مفروش،
إىل فوصلنا والخالعة، النظافة من غاية يف وهي فيه، نجلس الذي املحل عىل تدلنا أن ألجل
البديعة اليابانية الرسوم من كثري وبها السميك، الورق من األربع حيطانها كبرية رحبة
سواها، بها ليس بسيطة ومقاعد األرض عىل وسادات بها فوجدنا واأللوان، األشكال
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أتت قد فيها وجلوسنا الحجرة هذه إىل وصولنا وبمجرد ونظافتها، الحجرة سعة مع
فجلسنا عليه، األكل وضع ألجل صغريًا؛ خوانًا منا واحد كل أمام وأحرضن نساء، عدَّة
لنا أحرضوا قد فأوًَّال األكل، لنا أحرضوا ثم العربية، كالعادة مرتبعني املقاعد هذه عىل
أنهم أمرهم غريب من إنهم بل ألجلها، مالعق لنا يحرضوا ولم بالرشبة، املعروفة املرقة
من نوًعا لنا أحرضوا ذلك وبعد بها، يرشبونها صغرية بكاسات عنها استعاضوا قد
خشبتني بواسطة األكل وكان واألرز، الخرضاوات أنواع من وعدَّة الصنع، حسن السمك
آنية له شخص وكل بهما، يأكل ثم (املاشة) شبه ويجعلهما اإلنسان يقبضهما صغريتني
انتهى وملا كان، طعام أي حضور عند مًعا ويدخلن يخرجن والخادمات مخصوصة،
عادتهن هي كما — األرض عىل بالسجود الخادمات هؤالء حيانا أمامنا، من ورفع األكل
الورق؛ من حيطان من مبنية بيوتهم ألن أمامنا، كانت التي الحائط فتحت ذلك وبعد —
ابتدأ الحائط هذه فتحت أن وبعد واحتياجاتهم، أغراضهم حسب عىل ينقلونها ولذلك
ينبغي؛ ما عىل ليست كذلك عندهم واملوسيقى منها، نرس لم بحالة فوجدناه الرقص،
بيشء تلعبان منهما فاثنتان مخصوص، عمل لهما اثنتني كل بنات، ست عن عبارة ألنها
تغنيان، واثنتان بصفارة، تصفران واثنتان عليها، ترضبان قطعة وبيدهما العود يشبه
أن ورأينا فعلوه، ما كل رأينا وبعدما يبكني، كأنهن محزنة بحالة ذلك يفعلن والجميع
وبعض املطلوب أعطيناهم سواه؛ إىل الكالم يفهم أن يريد أخرس حركات كأنه الرقص
الرقص هذا أن الرتجمان أخربني ثم كثريًا، رسوًرا بذلك فرسرن الصدقة، سبيل عىل نقود
وليس كسبهن، ألجل للسوَّاح مرضاة ذلك يفعلن وإنما اليابانيات، عادات من هو ليس
نتغدَّى أن ألجل الفندق؛ إىل بنا يرجع أن الرتجمان فكلمت عوائدهن، يف رقص عندهن
إىل فعدنا شبع، منه يحصل وال رمًقا يسدُّ ال أكلناه الذي األكل ألن ثانية؛ مرة هناك

كالعادة. ينا وتغدَّ الفندق
رجوعنا وعند يومنا، طول وبقينا الرياضوالبساتني، لزيارة توجهنا قد آخر يوم ويف
األسطول وضباط األمريال من كبرية وليمة بالفندق كان الظهر بعد السابعة الساعة يف
وكانت اليابانية، البحرية وضباط توجو، لألمريال اليابان زائًرا جاء قد الذي األمريكاني،

أمريكانيون. عبيد أفرادها كل الطعام تناول وقت لهم ترضب التي املوسيقى
للغريب اإلقامَة ويَُكرِّه عليه يؤسف الذي اليشء أن إال سارَّة، كانت الحالة كون ومع
أن يريدون والحضارة التقدم من إليه وصلوا ما مع اليابانيني أن هو: البالد هذه يف

يشء. عىل يطلعونه وال يشء، كل شخص أي من يأخذوا
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وحسن منظرها، بلطافة مشهورة بلدة وهي (نيكو)، إىل التوجه عىل عزمنا ثم
سيما الفوائد، جزيل من عليه االطالع يخلو ال مما املعابد تلك عليه اشتملت وما معابدها،
الواحدة الساعة توكيو من إليها فسافرت عظيم، احتفال بها كان يونيو شهر أول يف وأنه
اشتملت ما عىل االطالع لقصد املحطات جميع يف يقف معتاد قطار يف دقيقة وأربعني
املسافة هذه يف مكثنا قد ولذلك والتدقيق؛ التحقيق بغاية ومعرفته الطريق، هذه عليه
وكان الثامنة، الساعة من ساعة ميضربع بعد البلدة هذه إىل وصلنا حتى ساعات خمس
هي التي االرتفاع الهائلة باألشجار جانبيها من محفوفة طريق الحديدية السكة بجوار
غاية يف السكة كانت ولذلك سنة؛ ثلثمائة نحو من العهد قديمة وهي السنيرب، شجر من
أشعتها تنفذ أن يمكن ال الشمس إن حيث األشجار؛ هذه بظل مظللة الهواء، جودة من

مرتا. كيلو ١٥ السكة هذه وطول منها،
فركبنا الرجال، يجرها عربات ركشة ٢٠٠ نحو عليها وجدنا املحطة إىل وصلنا وملا
فيها دكاكني جهتيه ويف طويل، بشارع مرورنا وكان الفندق، إىل وتوجهنا منها واحدة يف
الحرف أهل من اليابانيني أغلب ألن صاحبه؛ بيت دكان كل وخلف البلدة، مصنوعات
فلما مرتفع تل عىل الفندق إن وحيث سويرسا، بالد تشبه البلد هذا وهيئة والصنائع،
أمكن حتى يجرها، للذي مساعد آخر رجل عربة لكل انضم املرتفع ذلك إىل وصلنا
وفناؤه الخشب، من مبني وهو اليابانية، البيوت شكل عىل فوجدناه الفندق، إىل الوصول
جميًال، وضًعا موضوع وهو مظلة، وحوله التظلل ألجل أيًضا؛ الخشب من مجعول
يشء أي منهن يُطلب أو يشء عن يُسأَْلَن وكلما إناث، كلهن الفندق هذا ام خدَّ أن ووجدنا
غاية يف وغرفه حجراته وجدنا الفندق دخلنا وملا حارض، أو نعم أي (ييس)؛ بلفظ يجبن
وبعد الكهربائي، بالنور ومستضيئة الرضورية، اللوازم جميع عىل ومحتوية النظافة من
الشكل عىل صغرية خوانات جملة وبه كبريًا، محالٍّ فوجدناه املطعم، إىل توجهنا قد ذلك
من يشء فيه البلور من إناء مائدة كل أمام واضعني رأيناهم التسلية وألجل األوروبي،
عىل والخدمة متقنًا، األكل وكان الشكل، الجميل األحمر السمك من ونوع والخرضة، املاء
الفندق هذا يف ينزل السائح أن األمر غريب ومن البنات، هؤالء بواسطة يرام ما أحسن
وكثرة الورق، يف املكتوبة األطعمة رؤية وعند األكل، ثمن فيها بما القيمة يدفع أن برشط
عند ولكن املآكل، هذه كل يأكل أن إنسان أي يمكن ال أنه يظن وأشكالها، أصنافها
النظر إن بحيث ا؛ جدٍّ يسريًا شيئًا إال املطلوب الصنف من يعطون ال أنهم له يظهر الطلب
العادة هي كما بيده يريده الذي الصنف من األخذ من اإلنسان يمكنون وال يراه، يكاد ال

أوروبا. يف املتبعة
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ولرؤية البلد، ضواحي يف التفسح ألجل ركشة عربات أجرنا الصباح أصبح وملا
دقيقة، ٥٠ نحو العربات هذه الرجال جر وقد البلدة، هذه تحف التي املياه منحدرات
من آتية أنها ومعرفة عليها االطالع وبعد الينابيع، تلك إىل وصولنا بعد إال يسرتيحوا ولم
ثلث بعد رجعنا والعذوبة، الصفاء غاية يف مياهها وأن أسفلها، إىل ومنحدرة الجبال أعىل

الفندق. إىل ساعة
وأصحاب التجار فكان السوَّاح اجتماع فيه الذي الوقت يف كان وجودنا إن وحيث
األشياء يف ويرغبونهم دكاكينهم، إىل التوجه منهم ويطلبون وراءهم، يذهبون الدكاكني
ال اإلنسان أن أمرهم من بلغ حتى الحيل، بأنواع عليهم ويحتالون عندهم، املوجودة
ويطلب يرغبه، منهم كثريًا ويجد إال الفندق يف يجلس وال بل البلد، يف يميش أن يمكنه
منها شيئًا اشرتى إذا إال يرتكونه وال األشياء، من عنده ما له ويمدح محله، زيارة منه
حتى وراءنا بعضهم يزل لم الغداء قاصدين الفندق إىل عدنا ملا ولذلك كانت؛ قيمة بأي
واألمر الغريب اإللحاح هذا عن أحد يصدُّهم وال عنا، ينرصفون ال وهم األكل، محل دخلنا
تجارة رواج ألجل يساعدونهم أنفسهم الفنادق أصحاب أن لنا ظهر ذلك وبعد العجيب،
من كثري فيه مخصوص محل به فندق كل أن رأينا فقد تجارهم، ومكاسب بالدهم،
وبعد البلد، يف املوجودة الدكاكني حسب عىل مقسمة البلدية التجارية األشياء أصناف
من األمراء مدافن أصلها التي املشهورة املعابد لزيارة الظهر بعد توجهنا الطعام تناول
املباني أفخر من كلها املعابد وهذه املعابد بها أوجدوا قد ذلك وبعد (توكوجاوة)، عائلة
يدهش ما الغريبة والصنع العجيبة، والنقوش الجميلة، األشياء من وفيها اليابانية،
بالغ ومهما إليها، والتوجه بها باالعتناء جديرة كانت ولذلك األفهام؛ ويحري األلباب،
موضوعة وهي كالنظر، الخرب ليس إذ قدرها؛ حق يقدرها ال فإنه وصفها يف الواصف
املياه فيه تجري محل يف موضوعة إنها حيث منظًرا؛ الجهات أحسن يف طبيعيٍّا وضًعا
تشجي املغرِّدة والطيور العصافري وأصوات واألحجار، األشجار بني اللطيفة العذبة
النهر عىل نمر أن التزمنا قد املعبد هذا إىل وللوصول املسامع، بحسنها وتطرب السامع،
كوبري عىل مررنا وقد (ديكافا)، يسمى: النهر وهذا املعبد، وبني الفندق بني هو الذي
جميل وهو املقدَّس، بالكوبري عندهم يعرف آخر كوبريًا بجواره ووجدنا النهر، هذا عىل

سواه. أحد عليه يمر ال امللك، بمرور خاص وهو ذهبي، بطالء مطيل الشكل،
يف سببًا كان الذي (سميستو)، األمري املعبد بهذا املدفونني املشهورين األمراء ومن
أجنبية تجارة أي بدخول يرصح ولم تجارتهم، ومنع اليابان، دخول من الخرستيان منع
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وطنه بمحبة مشهوًرا وكان والصيني، الهوالندي إال إليها يصل يكن ولم (نكزاكي)، يف
ودرجات عالية بساللم توصلنا قد املعابد هذه إىل وللوصول عليه، التغلب من وحفظه
الذهب وماء الجميلة، بالبوية مطيل وهو مفتخًرا، بابًا رأيناه الباب إىل وصلنا وملا كثرية،
عىل واشتماله التساعه، بالنسبة الكفور من كفر يف أننا ظننا منه دخلنا وملا والفضة،
وبجوار للدف، ومحالٍّ الكبري، للجرس محالٍّ فيه فوجدنا شتى؛ ومحالٍّ صغرية، دور عدَّة
محجوز حصان وهو اإلله، حصان يسمونه الذي املقدَّس للحصان آخر محل معبد كل
املواسم أيام يف إال منه يخرج وال املحل، هذا يف موجود السنة، طول اإلله عىل وموقوف
ذرة تبيع أنها غري الخدمة، هذه عىل مقصورة اليابانيات من عجوز خدمته ويف الدينية،
ما يعطون ثم مقداًرا، منها يشرتون بالدين فاملتمسكون قمًحا، أو صغرية مكاييل يف

املقدَّس. الحصان لهذا الحبوب هذه من يشرتونه
املتقنة، والنجارة املمكنة الصنائع بأحسن مصنوعة وحيطانها املعابد أبواب وجميع
لها هدية هو ما منها الكنائس، أجراس تشبه كبرية أجراس ة عدَّ املعابد بهذه ويوجد
فسقية معبد بكل أيًضا ويوجد هوالندا، ملوك من هدية هو ما ومنها كوريا، ملوك من
الذي املقدَّس، العذب املاء من مملوءة وهي والصيني، الياباني الشكل عىل الحجر من
حجراتها داخل يف املوجودة املعابد وحيطان املعابد، تلك إىل دخولهم قبل منه يتطهرون
رسوم بها املعابد هذه وسقف الوضع، البديع الصنع، الجميل الذهب بماء مطلية كلها
ينرشح ولذلك واليابان؛ الصني صناع مشاهري أيدي صنعته ما أحسن من ذهبية ونقوش

الناظر. برؤيتها ويرس الخاطر، ببهجتها
فيها؛ الدخول قبل نعليه يخلع أن من له بد ال املعابد هذه يف الدخول يريد والذي
أيًضا له بد وال فيها، بالنعال الدخول يصح ال مطهرة، مقدسة أماكن اعتقادهم يف ألنها

عليهم. يبعثره النقود من شيئًا القسوس يعطي أن من
عىل مصنوًعا فوجدناه األوثان، بيت لزيارة توجهنا معبد أول عىل التفرج وبعد
منها واحدة وكل بعض، فوق بعضها غرف خمس عن عبارة وهو الصيني، الشكل
أربعة زرنا ذلك وبعد املنارة، دائر يشبه (درابزين) دائر لها الخشب من خارجة أمامها
مرسوًما منها واحد كل ووجدنا صنع، وأجمل وضع، أحسن يف فوجدناها أخرى، معابد
يشء كل يف النظر ندقق لم كوننا ومع اآلخر، أحدها يشبه ال بحيث مخصوص برسم
الذي الزمن ِلِقَرصِ بالنسبة إجماليٍّا نظًرا نظرناها إننا بل املعابد، هذه عليه اشتملت مما
وبديع بنيانها، حسن من اندهشنا قد فإننا ونصف، ساعات ثالث وهو فيها، مكثناه
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إنسان أيُّ أراد ولو والفخار، الثناء يوجب الذي اآلثار جميل من عليه اشتملت وما إتقانها،
العجيبة واملصنوعات الغريبة واألشياء التحف من املعابد هذه عليه اشتملت ما يقدِّر أن
صناعتها وبديع بهجتها، حسن يصف أن أراد لو أنه كما ذلك، عن لعجز نقدية بقيمة
وهذا كالعيان، الخرب ليس إذ مدحها؛ يف وأطال وصفها يف أجاد مهما ذلك عىل يقدر ال
لهذه رؤيته عند اإلنسان فإن وبرهان، حجة إىل يحتاج وال اثنان، فيه يختلف ال مما
املوجود املثل يصدق الباهرة األشياء من عليه اشتملت ما عىل واطالعه الفاخرة، املعابد

نيكو. زيارة بعد إال باهر مفتخر بلفظ تنطق ال قولهم وهو اليابانيني، عند
لديانة تابعة صارت سنة ٤٥ مدة ومن البودا، لديانة تابعة كانت املعابد وهذه
أكسبنا الذي املعابد هذه عىل التفرج وبعد الحايل، اإلمرباطور ديانة وهي (الشنتوئيست)،
وقضينا امللك، رساي عىل رجوعنا أثناء يف ومررنا الفندق، إىل رجعنا قد الفوائد من كثريًا

عامة. ونعمة تامة، راحة يف يومنا بقية
أن وبمجرد عندهم، الديني الحفل ابتداء كان املعابد تلك زيارة ليوم التايل اليوم ويف
والقوة؛ الشدَّة بغاية الدينية الطبول ويدقون الدفوف، يرضبون صاروا الصباح أصبح
املعبد، من قريبًا الظهر بعد وتوجهنا االحتفال، مبدأ هو اليوم ذلك بأن للناس إيذانًا
ثم إليها، يعودون ثم ينزلون، ثم املعبد، ساللم يطلعوا حتى يهرولون الصبيان فرأينا
مستبرشين فرحني والنشاط الرسعة بغاية عديدة مراًرا ذلك فعلوا قد وهكذا عنها، ينزلون
قد والغوغاء والطبول الشديد االزدحام هذا وسط يف ساعتني انتظرنا أن وبعد بعيدهم،
منهما واحد بكل أن وأخربونا الصينية، الديانة معابد شكل من ذهب من صندوقني أنزلوا
بالرجال محموًال كان منهما واحد وكل وإمضائه، بَخطِّه وُخَطبه املعبد، باني تاريخ
قد أناس لهم ح يَُروِّ العرق عليهم ونزل التعب، بهم اشتد كلما وكان رجًال، ٧٥ يحمله
مصحوبة بألفاظ يهتفون الناسصاروا عىل بهما مروا وملا كبرية، بمراوح لذلك ُخصصوا
غري إىل ساجًدا، والبعض راكًعا، البعض ترى وكنت أدعية، وأظنها واالبتهال، بالترضع
إىل معبد من الصندوقني نقل ألجل االحتفال هذا وكان والتكريم، التعظيم أنواع من ذلك
الثاني اليوم ويف األكرب، االحتفال يف الثاني اليوم يف يرجعوهما ثم ليلتهما، فيه ليبيتا آخر؛
والسحاب متكاثًرا، الندى وأصبح مصحية، غري والسماء معتدل، غري الجو كان لالحتفال
الساعة من اليوم هذا يف سيبتدئ االحتفال أن أخربونا وقد شديدة، والرطوبة مرتاكًما،
خرجنا وملا عرشة، الحادية الساعة يف سيكون ابتداءه أن ذلك بعد أخربنا ثم العارشة،
يف األلعاب وباعة شديًدا، ازدحاًما مزدحمة الطرق وجدنا االحتفال ذلك لرؤية الفندق من
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السهولة بغاية األطفال إىل نوعها كان مهما األلعاب، من معهم ما يبيعون ورسور بهجة
يبيعون وآخرون األحمر، السمك يبيعون أناس منهم فكان األثمان، من يريدون ما وبقدر
عندهم، املقدَّسة األشياء من ذلك غري إىل عاجزة، أشجاًرا يبيعون وآخرون السلحفاة،
يشرتي وكان املأكوالت، أنواع يبيعون الناس من كثري هؤالء وغري اعتقاداتهم، يف املحرتمة

الكبري. والعدد الغفري، الجم هذا من كثري منهم
للزائرين أحرضوا قد االستعداد؛ غاية يف وجدناهم املعابد من قريبًا وصلنا وملا
(كشًكا) أمامنا وجدنا جلسنا فلما الفاخرة، والكرايس الفرش من كثري فيها كبرية، خياًما
هذه أسسوا الذين األمراء هؤالء نسل من هم الذين توكوجاوا، بعائلة ا مختصٍّ صغريًا
هو الحارض الوقت يف وكبريهم باليابان، صيت أرفع ولهم املعاهد، هذه وشيدوا املعابد،
وكثر األصوات، وارتفعت الطبول، تواترت قد اليوم هذا ويف اليابانية، األمة مجلس رئيس
عرشة الثانية الساعة جاءت حتى ذلك سوى شيئًا نَر ولم الحالة هذه عىل وبقينا االزدحام،
عندهم، شجرة من ناشئ التأخري أن فأخربونا ذلك، سبب عن فسألنا يشء، يحرض ولم
يف يجتهدون الناس من مأل عىل مرت وكلما رجًال، ١٥٠ يحملها اإلله شجرة يسمونها
وملا به، ويتربكون بذلك، يتيمنون الصغرية فروعها أطراف أو أوراقها، من يشء أخذ
يبلغ وأكربها وكبري، صغري بني ما كثرية األجراس وهذه تدق، األجراس ابتدأت منا قربت
أنه الجرس هذا رضب وكيفية مرت، ونصف أمتار ثالثة وقاعدته أمتار، ثالثة ارتفاعه
يتعلق فالرجل الخشب، من عرق وسطه ويف أيًضا، معلق طويل حبل وبجواره معلق

الجرس. ذلك فيدق الجرس يف العرق يرضب لنفسه وبهزه نفسه، ويهز الحبل بهذا
ومعه له املعدَّ املحل ودخل توكوجاوا، عائلة رئيس االحتفال رشف قد الظهر ووقت
الكريس يحملون رجال أوًال: اآلتي: بالرتتيب االحتفال فابتدأ القسوس، كبار من ثالثة
البسون كلهم رجًال، ١٥٠ وعددهم املقدَّسة، الشجرة يحملون آخرون وبعدهم املقدَّس،
البس رجل هؤالء بعد ثم الحراب، يحملون الحرس من رجل مائة ثم أبيض، لباًسا
سبع جلود البسني رجال ثالثة ثم أنفه، وطول وجهه، بحمرة مشهوًرا صناعيٍّا وجًها
آخرون ثالثة ثم مشيتها، ويمشون َلبَُؤة جلد يلبسون آخرون ثالثة ثم مشيته، ويمشون
ثم معابدهم، يف عندهم يصنع الذي املقّدس الرقص يرقصن نساء ثمان ثم بمزامري،
ثالثة خلفهم يمر ثم الخدم، من أربعة حوله واحد وكل خيل، عىل القسوس من اثنان
آخرون خمسون ثم قديمة، بنادق يحملون رجًال خمسني نحو يمرُّ ثم مقدَّسة، خيول
اثنا ثم مدرعني، رجل مائة ثم سيوًفا، يحملون خمسون ثم بنبالها، أقواًسا يحملون
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قسوس أربعة ثم صناعية، وجوًها البسون رجًال خمسون ثم أزهاًرا، يحملون غالًما عرش
وخلفه مقدًسا، سيًفا متقلٌد فرًسا راكبًا كبري قسيس ثم كبرية، مقدَّسة مراوح حاملون
عىل مجعولة وبيارق برايات مزراًقا عرش أحد ثم أيًضا، مقدًسا سيًفا يحمل آخر قسيس
لباًسا البسني رجال ثالثة ذلك وبعد أبيض، بلباس رجًال وخمسون خمسة يحمله كريس
لباًسا يلبسون غالًما ثالثون ثم جرًسا، يحمل رجل ثم كبريًا، ا دفٍّ يحملون أيًضا أبيض
من ستة ثم نسانيس، عرشة عىل قابضني رجال عرشة ثم ونسانيس، قرود بهيئة ووجًها
ثم أيًضا، راجلون الصغرية الدرجات ذوي من قسيًسا خمسون ثم راجلون، القسوس
مجعولتان الخشب من مقعدتان ثم صقوًرا، حاملني رجال عرشة ثم موسيقيٍّا، عرش اثنا
ذوي من آخر قسيس ثم املقدَّسة، الورقة يحمل قسيس ثم املقدَّس، الكريس لحمل
فرس عىل راكبًا األكرب القسيس ثم مثله، آخر قسيس وخلفه فرًسا راكبًا العالية الدرجات
خمسون يحمله األكرب املقدَّس الكريس ثم املعابد، خدم من رجًال خمسون وخلفه أيًضا،
مقعدتان ثم ودف، جرس ذلك وبعد الحرس، من أربعون وخلفه أبيض بلباس رجًال
ثانية، مقدسة ورقة يحمل آخر قسيس ثم رجالن، يحملها منهما واحدة كل ثانيتان،
من عرشون ومعهم رجًال، خمسون يحمله مقدس كريس ثم الحرس، من عرشون وخلفه
وعرشون مقدَّسة، ثالثة ورقة يحمل ثالث وقسيس ومقعدة، ودف جرس وله الحرس،
ويف قسيس، وخلفه بيض، مالبس ذوو رجًال خمسون يحمله ثالث وكريس الحرس، من
جميع أن االحتفال هذا يف ما وأحسن خيًال، راكبني قسوس ثالثة يمر املحفل هذا آخر
عىل يشتمل وكان سنة، ثلثمائة من مضت التي القديمة الهيئة بمالبس يكونون به من
إىل توجهنا االحتفال هذا انتهى ملا ثم الجميلة، امللوكية والرايات اللطيفة البيارق من كثري
الصناعي املتحف زيارة يف الفندق رئيس رغبنا وقد الغداء، طعام تناول ألجل الفندق؛
أنه فرأينا والتجار، الصناع ونشجع األجانب نرغب أن ألجل البلد؛ لعمودية تابع هو الذي
ورأينا الرتتيب، حسن املنظر جميل محل يف فرأيناه لزيارته، وتوجهنا ذلك، من مانع ال
يمتاز وأنه التجار، لبيع بالنسبة قليلة بأثمان تباع جودتها مع به التي األشياء جميع أن

نقصان. وال زيادة غري من والبيع األثمان، بتحديد أيًضا
قد ألننا وذلك توكيو؛ إىل صباًحا الرجوع عىل عزمنا قد الفندق إىل رجوعنا وبعد
بل سارَّة، تكون ال املطر أوقات يف األرياف يف اإلقامة وأن ينزل، ابتدأ قد املطر رأينا
قطار يف النزول يمكننا أن ألجل الفجر؛ طلوع عند صباًحا فاستيقظنا ضارَّة، كانت ربما
االزدحام قليل يكون أنه لعلمنا فيه؛ الركوب يف رغبنا وإنما ونصف، السادسة الساعة
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فسافرنا بمرص، الشتاء وقت تشبه الجوِّ حالة وكانت ًرا، ُمبَدِّ الصباح يف لقيامه بالنسبة
كنا الذي الفندق أخربنا كنا قد إننا وحيث نيكو، إىل للحضور سافرناها كنا التي املسافة
من لنا منتظرة بحصانني عربة وجدنا املحطة إىل وصولنا فبمجرد بتلغراف، بإيابنا فيه
الرتحاب بغاية وغريهم املستخدمني من به من جميُع وقابََلنَا إليه فتوجهنا الفندق، قبل
األمتعة، من تركناه ما كل وبه لنا، مستعد باٍق به كنا الذي املحل أن ووجدنا واإلجالل،
إىل نستعدُّ ثم لنا، الزم هو ما لنجري الغسيل محل إىل ذهبنا الزمن من قليل بعد ثم
الدكاكني رؤية قاصدين خرجنا ذلك وبعد ساعة، اسرتحنا قد تناوله وبعد الطعام، تناول

قبل. من رأيناها قد نكن لم التي
جنينة يف دخول تذكرة عىل السالم جمعية من حصلنا قد كنا يوم ثاني ويف
من عليه اشتملت بما ومنفردة رسمها، بديع جنينة أعظم بكونها املشهورة الرتسخانة
وأغلب واأللوان، األشكال املتباينة البديعة والزهور األجناس، املختلفة الكثرية األشجار
بني وأطفال نساء عن عبارة هي التي اليابانية باملناظر يكون التي بوستال) (الكرت
لم فإني عندهم بستان أشهر كونها ومع البستان، هذا فوتوغرافية من وأزهار أشجار
بالنسبة منها أعظم أراه فإني كي، ساتا يسمى: الذي الصغري البستان من أحسن أجدها
وشاهدت األزهار، وبديع األشجار، أنواع من عليه اشتمل ما وكثرة إتقانه، لحسن
مستمر، ونشاط عالية بهمة يعملون اليابانيني أن وعلمت كبرية، فرأيتها الرتسخانة
فسألنا باهرة، وزينة كثرية خياًما البساتني بأحد رأينا قد هناك من الفندق إىل وبرجوعنا
مختص هو الذي األحمر الصليب عيد زينة الزينة هذه بأن الرتجمان فأخربنا ذلك، عن
يرشفان العهد وويل امللكة أن فأخربنا مزدحمة، السكك وكانت الحرب، وقت باملستشفيات
بكل ساعدن الالتي الوطنيات للسيدات معد آخر محل االحتفال هذا وأمام االحتفال، هذا
السيدات، جمعية هي التي الجمعية هذه رئيسة هي وامللكة األخرية، الحروب يف عندهن ما
غاية يف بلدة يف حاصًال ذلك رأيت فلما البوليس، من عسكري مرتًا ١٥ كل عىل وكان
يف البوليس من اإلكثار عىل الناس لوم من تعجبت الحاكمة العائلة إىل األهايل وحب األمن

إسالمبول. أو مرص مثل
لهذه تابعون أنهم إىل إشارًة فضية؛ أو ذهبية مدليات البسني األعضاء جميع وكان

بها. عضًوا يكون جنيهات عرشة يدفع من كل أن أخربت ثم الجمعية،
أخربت ثم رأيناها التي غري أخرى ورياض بساتني لرؤية توجهنا قد الظهر وبعد
إليه والوصول عليه، االطالع يمكن عليه التفرج يستحق يشء وعنده غنيٍّا، كان من كل أن
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ذلك وبعد بعمالهم، واالفتخار صناعاتهم، عىل االطالع يف حبٍّا السالم؛ جمعية بواسطة
التي البساتني من أجمل ليس كان وإن فوجدناه األمريي النباتات بستان إىل توجهنا قد
اسم فيها لوحة أشجاره من شجرة كل وأمام االنتظام، غاية يف أنه إال بأوروبا؛ رأيناها
أن أردت وضعها بحسن يعتني وملن لألشجار ولحبي والياباني، بالالتيني الشجرة هذه
لطيًفا شابٍّا فرأيته نظاره أحد فعرفت ذلك يل تم وقد البستان، هذا نظار بأحد أتعرف
بأرفع معه للتكلم الحالة فاضطرتني أصم، أنه األسف من ولكن اإلنجليزية، باللغة يتكلم
مشيت وملا كثري، شجر وفيه كبري البستان وهذا إسماعه، يف نفيس أجهدت حتى صوت
أنهم عرفت الشهرية؛ البساتني يف يكون أن يلزم مما صنعته حسن من شيئًا أجد ولم فيه
بل النظام، من يكون ما أحسن عىل وجعلها العدم، من بساتني بإيجاد دراية لهم ليس
يضعون ثم بستانًا، ليكون طبيعية أشجار فيه محالٍّ ينتخبون أنهم إمكانهم يف ما غاية
وأغلب الصنع، يف إتقان أو الوضع، يف ترتيب مالحظة بدون شاءوا ما األشجار من فيه
وال الزعفران، رساي بستان تساوي وال الجيزة، بساتني بقدر ليست صغرية بساتينهم
صغرية بساتينهم إن وحيث بالجيزة، املوجود كامل باشا حسني الربنس بستان تضاهي
هو منظرها يحسن والذي الخدمة، من كثري إىل تحتاج وال باألمطار، غالبًا تسقى فإنها
تشتمل جزيرة وسطها يف وبركة صناعي، صغري نهر بداخله يوجد منها واحد كل أن
يتوصل إليها الوصول وألجل الخرضة، واألعشاب النرضة، والنباتات األزهار من كثري عىل
وحيث بينها، من املاء يمر موضوعة أحجار من طريق بواسطة أو قنطرة، بواسطة إما
يوجدان اللتان والعظمة البهجة فيها توجد فال — قدمناه كما — طبيعية بساتينهم إن
لحداثة بالنسبة بساتينهم من مرسور فإني ذلك ومع أوروبا، عواصم أشهر بساتني يف

للحقيقة. بيان هو وإنما لهم، تنقيًصا ذلك أقول وال مدنيتهم،
من كثريًا فوجدنا الربوتستانتية، الكنيسة عىل مررنا قد الفندق إىل الرجوع وعند
واعتناق دينهم، يف الناس من كثري إدخال يف مجتهدون أنهم ففهمنا والنساء؛ الرجال
ومدرسة، بيت لهن بولس القديس إىل التابعات الراهبات أن علمنا قد وكذلك مذهبهم،
عدَّة عىل مررنا قد الفندق إىل الوصول وقبل ، مذهبهنَّ إشهار يف مجتهدات كذلك وهنَّ
لنقدمها والقصبية؛ الحريرية اليدوية األشغال صنعة من جميل يشء رشاء بقصد دكاكني
أجهدت حتى البحث يف أكثرت وقد هذه، لرحلتي تذكاًرا لتكون املصونة؛ الوالدة لدولة
أو اليابانية بالصنعة مشغوًال يكون بدولتها يليق يشء عىل العثور ألجل فيه؛ نفيس
وتفكري، دقة إىل يحتاج اللطيفة والزركشة الجميلة األشكال بوضع االعتناء ألن الصينية؛
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يف وبرعوا االخرتاع، حسن يف غريهم فاقوا قد أوروبا أهل وإن كثري، وتعب واسع، وفكر
رأيت. ما أحسن اشرتيت قد جهيد جهد وبعد واألوضاع، األشكال إتقان

أتوجه أن أحببت قد ولكني ممطرة، السماء كانت بتوكيو إقامتنا من يوم وآخر
لهم ألن التجربة؛ سبيل عىل صيفية كسوة لعمل الصينيني الخياطني أحد إىل السفر قبل
متحف لزيارة توجهت قد ذلك وبعد وكيها، وخياطتها املالبس تفصيل يف فائقة شهرة
وغري وزروخ، وزرود كثرية أسلحة فيه يوجد لكونه التفرج؛ يستحق فوجدناه األسلحة،
بستان، بداخل املتحف وهذا الغابرة، األزمان يف تستعمل كانت التي األسلحة من ذلك
املوسكوف من أخذت قد كانت التي واألسلحة والجلل املدافع من جملة البستان هذا ويف
أن ألجل الرضب؛ من ومكرسة مخروقة صلب من تروس وجملة األخرية، الحرب يف
يف أيديهم صنع من هي التي وأسلحتهم مدافعهم قوَّة من إليه وصلوا ما الناس يعرفوا
آخر محل يف دخلنا ذلك وبعد قديمة، أسلحة جملة عىل تفرجنا ثم ومعاملهم، بالدهم
والقوَّاد امللوك سيوف من كثري وفيها املشهورة، القديمة السيوف من كثريًا فيه فوجدنا
بديعة، وكلها مختلفة، أشكال من دروًعا فيه فوجدنا آخر محالٍّ دخلنا ثم والجنراالت،
ويزعمون — األشياء هذه مثل من التجار عند ما أن علمنا لها ورؤيتنا عليها وباطالعنا
دخلنا ثم املحل، هذا يف موجود هو ملا بالنسبة يذكر يشء فيه ليس — عظيم يشء أنه
إال منها الواحدة يحمل أن يمكن ال التي الكبرية بالبنادق مملوءًا فوجدناه آخر محالٍّ
الصني بالد من مأخوذة بيارق جملة فيها فوجدنا أخرى، جهة إىل ذهبنا ثم رجالن،
املوسكوف جيش لقائد التابع السفر رسير ضمنها ومن املوسكوف، وبالد كوريا وبالد
الجيش وقوَّاد امللوك صور فيه فوجدنا آخر محالٍّ دخلنا ذلك وبعد كروباتكني، الجنرال
املحل هذا كون ومع زيتية، بألوان برسوم مرسومة الحروب، يف الشهرة لهم كان الذين
محالٍّ وجعله به، بالعناية جدير ولكنه بأوروبا، املوجودة للمحال بالنسبة بكبري ليس

والزيارة. للنظر
لكونه (رامبولد)؛ للموسيو الشكر ألداء إنجلرتا سفارة إىل توجهنا قد الظهر وبعد
(بكيوتو)، امللوكية الرساي بزيارة أحدهما إذنني، عىل امللوكية الرساي من لنا حصل قد
الفندق إىل الرجوع وعند السفري، المرأة االحرتام ولتقدمة (ناجويا)، قلعة بزيارة واآلخر
لجمارك توصية بطاقة لنا سيحرض غد صباح يف أنه (برونفسكي) موسيو أخربني قد
عزمنا الذي الوقت هذا ومن للسفر، ونستعدُّ لوازمنا نحرض هذه ليلتنا وبقينا الروسيا،
األشياء من ذلك وغري كوك، ورشكة السفارات عن بعدنا البلد هذه مبارحة عىل فيه
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أكثر ستكون أنها ظني يف املشقة إن وحيث والتمدين، الحضارة بالد يف توجد التي
بحسن ويتوالني عنايته، بعني يالحظني أن تعاىل هللا دعوت البلدة لهذه مبارحتي بعد
كان الذي فريانكس موسيو سابًقا أمريكا جمهورية رئيس وكيل مع وتكلمت رعايته،
شاء إن أوروبا إىل معنا سيعود وأنه معنا، الصني إىل مسافر أنه وأخربني نيكو، يف معنا

تعاىل. هللا
القطار وركبنا صباًحا، السابعة الساعة املحطة إىل توجهنا قد التايل اليوم يف ثم
وجد وقد الثامنة، الساعة منتصف يف القطار هذا بنا سار وقد (ناجويا)، إىل املتوجه
شيخ وآخر حول، وبعينيه ضخم رجل وفيهم اليابانيني من رجال أربعة العربة يف معنا
الهيبة عليه تلوح كريمة، وعشرية عظيمة، أرسة من أنه عليه يظهر الجسم نحيف هرم
ومعه يتكلم أن يمكنه ال قوته وانتهاك جسمه، لضعف ولكنه واالعتبار، والرشف والوقار،
إخالص بكل بخدمته قائًما كان لكونه له؛ كاتب أو حكيم أنه أظن كنت آخر، رجل
ياما أو مرشال، القائد أنه نفيس يف دخل فقد األحول السمني الرجل وأما ونشاط، وهمة
ولم رسمية، غري بمالبس سياحة يف وأنه والروس، الصني حرب يف ا عامٍّ قائًدا كان الذي
الرجل أما عسكري، مريالي رجل سوى توكيو محطة يف القطار ركوبه عند أحد يودِّعه
٢٥ نحو ودَّعه ألنه غالبًا؛ رسميٍّا سفًرا مسافًرا كان فإنه الجسم؛ النحيف الهرم الشيخ
يزيد ال النظافة، غاية يف صغري خادم ومعه صغرية محطة يف نزل املرشال إن ثم رجًال،
يف فكان الشيخ ذلك نزل قد أخرى محطة وبعد لشنطته، حامل وهو سنة، ١٥ عن سنه
طبقات من أنهم جميًعا عليهم ويظهر وعسكري، ملكي بني ما رجًال ٤٠ نحو انتظاره
له ويظهرون بالركوع، عليه يسلمون وصاروا والتعظيم التكريم بغاية وقابلوه عالية،
سألت وملا التام، األدب مع زيارته ورقة له يقدِّم أخذ منهم واحد وكل الخشوع، غاية
وظيفة له أعطيت قد لعلها نفيس يف فقلت األمة، مجلس رئيس أنه أخربني الرتجمان عنه
القوى وانتهاك الضعف من غاية يف لكونه بالنسبة وذلك رشيفة، عائلة من لكونه رشف؛
يعود هل نفسه: يحدِّث كان توكيو من خروجه عند وأظنه مشقة، بكل إال الكالم يطيق ال
واالضمحالل التام الضعف من فيه هو ملا غيبته يف عليه يقىض أو بالسالمة، ثانيًا إليها

العام؟!
ناجويا، إىل وصلنا قد الظهر بعد الخامسة الساعة من دقائق عرش ميض وبعد
يبلغ سكانها وعدد بها، املوجودة امللوكية وبالرساي بقلعتها مشهورة عظيمة بلدة وهي

نفس. ٢٨٠٠٠٠
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سنة، ١٦٠٠ عن تزيد مدة من البناء قديمة فهي بها املوجودة امللوكية الرساي وأما
بالشارع عندهم يعرف وهو ا، جدٍّ وطويل واسع بشارع مررنا قد الفندق إىل ذهابنا وعند
ويمر جهتيه، من األشجار تحفه املنظر، وجمال البهجة، غاية يف شارع وهو الكبري،
الفندق إىل وصولنا كان وقد أيًضا، الكهربائي بالنور مستيضء وهو كهربائي، ترام به
ذلك قبل حجزتموها كنتم هل لنا: قالوا للنوم ُحَجر عن سألنا وملا دقيقة، عرشين يف
ال الفندق أن فأخربونا ذلك، نفعل لم أننا فأخربناهم للفندق؟ تلغراف إرسال بواسطة
حرض ملا ولكن األعىل، بالدور والثاني األسفل، بالدور أحدهما محالن، إال اآلن به يوجد
وأحسنها الفندق، محال أنظف من متجاورين محلني لنا أعطوا بنا وعرفهم الرتجمان
نحو إال فيه ليس أنه رأينا به نزلنا وملا استعداًدا، وأكملها هواءً، وأعدلها وبهاءً، رونًقا
الخدمة يف درجة أقل ولكنهن نساء، كلهن الفندق هذا خادمات أن ورأينا سائًحا، عرشين
املداعبة إىل كثريًا ويَِمْلَن الزينة، ويبدين الضحك، يكثرن أنهن غري األخرى، الفنادق من
أو توكيو فنادق يف موجود هو ملا بالنسبة يذكر بيشء فليست خدمتهن وأما واملالعبة،

الشهرية. البالد من غريهما أو نيكو
هذا ذكرت وإنما الناموس، من الوقاية ألجل ناموسيات؛ الفندق هذا يف ر ُ وللرسُّ

بالدنا. يف يوجد الذي مثل ناموًسا هناك أن ليعلم
األواني من فخارية أواني يشتغل معمل لرؤية توجهنا قد التايل اليوم صباح ويف
باأللوف. تعدُّ منها كثرية أنواًعا يشتغل املعمل هذا فوجدت الثمن، الرخيصة العادية

طريقنا يف رأينا قد منها قربنا وملا امللوكية، الرساي رؤية إىل توجهنا قد هناك ومن
الستعراض ا معدٍّ واسًعا ميدانًا ورأينا بهم، خصصت قد محال يف عسكرية نقط عدَّة
صناعي جرس وحولها بقلعة، محاطة وجدناها الرساي إىل وصلنا وملا فيه، الجيش
طلب قد فيها الدخول إرادة وعند باملاء، مملوء أنه غري عريض، وخندق األحجار، من
عىل الرتجمان فأطلعه بالدخول، اإلذن تفيد التي الورقة الباب عىل الذي الحارس منا
القلعة فدخلنا بالدخول، لنا أذن فيه ما وعرف عليه اطلع فلما بذلك، معنا الذي الجواب
شجره وغالب فواكه، كله عظيم بستان يف أنفسنا وجدنا أن إىل بها ورسنا بالعربات،
قديم كبري باب من ووصلنا خندق، إىل وصلنا ذلك بعد ثم عميقة، برئ وسطه ويف برقوق،
فوجدنا هناك نزلنا ثم بعرباتنا، إليه وصلنا صغريًا، كشًكا به ورأينا آخر، بستان إىل
ندخل أن منا طلبوا منه تحققوا وملا اإلذن، لرييهم الرتجمان فذهب الخدم، من كثريًا
أن ألجل بنا وسار منهم، خادم الزمنا قد ذلك وبعد الرساي، دفرت يف أسماءنا ونكتب
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بستان إىل للخندق باب من وتوصلنا دخلنا ثم عليه، االطالع يحسن يشء كل عىل يطلعنا
هذا ورأينا أيًضا، القديم بالنحاس ومغطى الصنع، قديم خشب من الباب وهذا آخر،
البستان يف رأيناها كالتي برئ وسطه ويف كذلك، الربقوق أكثرها كثرية، فواكه فيه البستان
وبالسؤال مائها، لعذوبة عليها للمحافظة حديد من بشبكة مغطاة أنها غري السابق،
عىل مبنية فوجدناها الرساي الخادم أرانا ثم امليكادو، برشب خاصة أنها علمنا عنها
وعىل الصينية، املعابد شكل من وبناؤها أدوار، خمسة وهي الحجر، من متني مرتاس
نظارة وأعطانا الرضفيل، بشكل سمكتان الناحيتني من منها األعىل الدور سقف آخر
أمتار، ثالثة منهما واحدة كل وارتفاع الذهب، من ووجدناهما فرأيناهما رؤيتهما، ألجل
التي القديمة الذهبية النقود من قطعة ١٨٠٠٠ من مصنوعة منهما الواحدة إن ويقال:
من غاية وهما (ين)، ونصف ماليني بثالثة تقدر اآلن وهي (كيشوكويان)، تسمى: كانت

الشكل. وحسن الصنعة جودة يف اإلتقان
توكوجاوا، عائلة من نيكو بلدة معابد البانني األمراء أحد بناء من فهي الرساي؛ وأما
ال العائلة هذه أن قدَّمنا وقد املعدودين، الثروة وأصحاب املشهورين األغنياء من وكان
أعطيت وقد اإلمرباطور، من أغنى وهي األمة، رئيس منها يزال وال الشهرة، غاية يف تزال
يف هي بها التي والقلعة سنة، ٤٠ نحو من منهم هدية والبلد لإلمرباطور الرساي هذه
الغرابة من هو عليه اشتملت ما وكل البنيان، ومتانة الصنعة، وجمال اإلتقان، من غاية
ومن اإلنسان، قدرة يف ليس اآلن مثلها عمل أن يرون اليوم ضباط إن حتى بمكان
العدو، منها ينظر أن يمكن وأوجهها أركانها جميع أن إبداعها وغريب إتقانها، عجيب
اإلنسان، علم من فسبحان إليها، الرضر وصول من تقيها بوقايات محفوظة كونها مع
املرتاس من نمر أن إىل الحالة اضطرتنا فيها الدخول أردنا وملا والعرفان، بالعقل وخصه
املرصية، األهرام بها املبني األحجار تشبه كبرية بأحجار مبني وهو الرساي، عليه الذي
الشهري واملثري الكبري القائد ذلك اسم األحجار هذه أحد عىل مكتوب الباب من وبالقرب

الصخر. يف بالنحت الكتابة وتلك لها الباني
الدور وجدنا فيه دخلنا وملا أمتار، ١٠ ارتفاعه املنيع والحصن املتني املرتاس وهذا
كانوا ألنهم الذهب؛ برئ تسمى: أخرى برئ وبوسطه للجيش، مخازن عن عبارة األريض
يف التي والخنادق الثالث املتاريس من يهزمون كانوا وإن الذهب، من كثريًا فيها ألقوا قد
هو مما ويأكلوا منها يرشبوا أن يمكنهم برئ لهم يكون الداخل يف وينحرصون الخارج
حرص، عىل ينامون كانوا أنهم غري للعساكر، محال كله األول والدور املخازن، يف مدَّخر
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أن يمكن منافذ الحائط وبجوار عسكري، ٣٠٠٠ تسع فكانت بعض، بجوار بعضهم
بعد عىل العدوِّ عساكر من كثريًا عساكرهم تصيب وبواسطتها الحرب، وقت يف تفتح
األيام تلك يف األسلحة ألن أحًدا؛ منهم يصيب أن العدوُّ يمكن وال األرض، من مرتًا ١٥٠
االلتهاب، رسيع كثري، خشب الخادم إياه أرانا ومما البعيدة، النقط إىل تصيب تكن لم

ملتهبًا. األعداء عىل يلقونه كانوا أنهم وأخربنا اإلرشاق، خشب يشبه
مسكن فإنه الخامس؛ الدور أما بسواء، سواء األول الدور مثل والرابع الثالث والدور
من (طربيزة) وسطها ويف كبرية، رحبة الغرف هذه بني ويوجد الضباط، وكبار القائد
بأسماء عليها ومؤرش األربع، األصلية الجهات رسم وفيها درجات، إىل ومقسمة خشب،
املانعة الجبال وجود لعدم الجمال؛ غاية يف البالد إىل منها واملنظر وطرقها، الكبرية البالد
املساجد، يف القرآن عليه يتىل الذي الكريس مثل كريس جهة كل ويف إليها، النظر من
يف وهم الحرب وقت يف يشء كل يروا أن يمكنهم أنه علمت الرتتيبات من رأيته ومما
حيث صنعتهم؛ وبديع حربيتهم، تقدم من رأيته مما عظيم اندهاش يل فحصل أماكنهم،
الدول يف يكون أن يلزم مما يشء ينقصهم ال االستعداد، غاية يف صاروا أنهم أيقنت إني
من الخشب من كلها فإنها إتقانها وبديع بنيانها، حسن مع الرساي وهذه العظيمة،
وهي مرتًا، ١٤ وطول سنتي ٨٠ عرض من كبرية قطع وبها الخامس، إىل األول الدور
هل الخادم سألت املزاح باب ومن يشينها، يشء فيها ليس والصالبة، القوَّة من غاية يف
وعلم جوابًا، يجر ولم فتبسم الرساي، يف املوجودة الكبرية الخشبية القطع عدد يعلم
يف ليسوا أنهم الخادم أخربني املنزلية األثاثات من شيئًا أجد لم وملا املمازحة، أريد أني
العوارض من آمنون فهم الخشب، من البناء وأن الحرص، عىل ينامون ألنهم إليها؛ حاجة
عسكريٍّا وضًعا ووضعه صنعته، ودقة البناء، هذا حسن من استغرابنا رأى وملا ية، الجوِّ
أيًضا غرسه كان البساتني يف رأيناه الذي الربقوق شجر أن أخربني يشء ينقصه ال ا، تامٍّ
املاء إىل الوصول طرق عنهم وانقطعت حورصوا إذا أنهم وهي عظيمة، حربية لفائدة

املاء. من فيه ما لكثرة الربقوق بأكل املاء عن االستغناء يمكنهم
كان وإن وإنه مرتًا، ٩٥ الخامس الدور نهاية إىل األرض من الرساي هذه وارتفاع
وأبدعوا وضعها، يف دققوا أنهم أظن ال أني إال كثرية وقالع كبرية، حربية رسايات بأوروبا
رشقية، أمة يف الرساي بهذه هؤالء فعل ما مثل اللوازم من شيئًا يرتكوا ولم صنعها، يف

والتمدين. التقدم حديثة
لطيف، بناء عىل الخادم بنا ج عرَّ قد األول البستان وسط يف ونحن خروجنا أثناء ويف
وويل الحايل اإلمرباطور مسكن أنه وأخربنا البنيان، وجمال اإلتقان، غاية يف صغري ومحل
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خلع يلزم بأنه أخربونا فيه الدخول أردنا وملا الحربية، املناورات عمل أيام يف العهد
شيئًا نجد لم فيه دخلنا وملا باهرة، ثمينة وأثاثات فاخرة، فرش فيه املحل ألن النعال؛
وحيطانه بديع، بنقش سقفني به أن فيه ما وأحسن مفروشة، حرص غري األثاث من

القديمة. األعرص يف الرسم يف برعوا من أعظم برسم رسوم عليها
بهذا يشء يبَق لم ألنه السفر؛ إىل التأهب قاصدين الفندق إىل رجعنا ذلك وبعد
قد بالفندق معنا كانوا الذين السوَّاح وأن سيما عليه، واالطالع إليه التوجه يستحق البلد
الساعة من دقائق ميضعرش بعد البلدة هذه من سفرنا كان وقد أرادوا، حيث إىل سافروا
العسكري، الحكمدار باملحطة فوجدنا (كيوتو)، إىل التوجه قاصدين الظهر بعد الخامسة
الفريق ينتظرون أنهم فأخربنا ذلك، سبب عن فسألنا الضباط، كبار من جملة ومعه
قد فيه كانوا الذين السوَّاح ونزول املحطة إىل القطار دخول وبمجرد كاموره، الكوننت
أنه غري ونياشينه، العسكرية بمالبس الفريق بجوارنا فوجدنا أماكننا، أخذ ألجل توجهنا
يف كانوا الذين غري الضباط من سبعة ومعه بسيًطا، نعًال والبس الركوب، جزمة خالع
من فأخذت نعالهم وخالعني العسكرية، باملالبس مثله كلهم فوجدناهم الثانية، الدرجة
الحرب وقت أنفسهم يجهدون ما بقدر العمل من الفراغ وقت الراحة يحبون أنهم ذلك
عىل فيها مررنا دقيقة، وعرشين وسبًعا ساعات ثالث كيوتو إىل املسافة وكانت والرضب،

والغابات. الجبال لكثرة جميل منظرها أخرى وبالد عظيمة، مزارع بها بالد
بساتني بجملة محاطة وهي البالد، لهذه القديمة العاصمة هي كيوتو ومدينة
توكيو، مدينة خلفتها ثم ،١٨٦٩ سنة لغاية عاصمة وبقيت وأنهار، وجبال ورياض
أميال ثالثة كيوتو مدينة وعرض اآلن، إىل الوقت ذلك من اليابانية للبالد قاعدة وصارت

أميال. خمسة وطولها ونصف،
وبينها بالالستك، وعجلها لطيفًة، الركشة عربات وجدنا قد املحطة من وبخروجنا
وهي العربات، منها تمر تكاد ال ضيقة طرق يف ومررنا كبري، فرق ناجويا عربات وبني
ولكنها األوروبي، بالطراز مبنيٍّا واحًدا منزًال نجد ولم القديم، الياباني الطراز عىل باقية
مثلها وخطوط متوازية خطوط شكل عىل هندسيٍّا وضًعا موضوعة فهي ضيقة كانت وإن
ن امللوَّ األشكال، املختلف الورق من التي باملصابيح رة منوَّ شوارعها وكل معها، متقاطعة
لالستضاءة، كافية كثرية املصابيح وهذه يابانية، كتابة عليها ومكتوب اللطيفة، باأللوان

عليها. املصابيح تلك وجود من بد فال مغلقة الدكاكني كانت إذا حتى
املتدينني معابد غري بوذيٍّا معبًدا ٨٨٠ وفيها ألًفا ٣٨٠ البلدة هذه سكان وعدد
كهربائية مركبات بها ليس قديمة بلدة وكونها فيها، الطرق ولضيق األخرى، باألديان
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منازلها كل إن وحيث دقيقة، أربعني بعد إال الفندق إىل نصل فلم املدنية؛ الحديثة كالبالد
بالغرض وافيًا يكون وال كذلك، يكون ربما الفندق أن ظننا واحًدا دوًرا إال مبنية ليست
أعدَّت قد التي املحال رأيت فيه دخلنا وملا دورين، وجدناه إليه وصلنا ملا ولكن املطلوب،
مستوٍف، مخصوص حمام له منها محل كل وأن سيما املقصود، بالغرض وافية لنا
إذا فيها الجلوس ألجل رشفة لها غرفة وكل يلزم، ما وجميع والباردة الحارَّة املياه وبه
ما عىل الطعام ووجدنا لطيًفا، محالٍّ فوجدناه األكل محل إىل نزلنا ثم ذلك، اإلنسان أراد
جبل؛ قمة فوق وطلعنا الضواحي إىل وتوجهنا عربات، ركبنا قد يوم ثاني ويف ينبغي،
رضورة ألجأتنا وقد جميًال، البلد عىل هناك من املنظر ووجدنا شهري، معبد زيارة ألجل
حتى درجات عىل ونصعد راجلني، ونميش العربات، نرتك أن املعبد هذا إىل الوصول
كان اليوم وهذا املعبد، أمام بدرابزين محاطة بأحجار مبنية مستوية قطعة إىل وصلنا
املعبد، هذا عىل االطالع وبعد املعبد، هذا لزيارة مختلفة جهات من الوفود ورود موعد
التي للمعابد بالنسبة يذكر بيشء ليس أنه إال به، بأس ال رأيناه عليه اشتمل ما ورؤية
فوجدنا أخرى، طريق من رجعنا قد املعبد هذا زيارة من رجوعنا وعند نيكو، يف رأيناها
األشياء من كثري وفيها البناء، قديمة الدكاكني وهذه جهتيها، من كثرية دكاكني بها
أخربنا ثم شيئًا، منها نشِرت لم استعمالها لقلة أهميتها وعدم ثمنها، ولغلوِّ القديمة،
بعض يف دخلنا ذلك وبعد بتوكيو، املوجود هي الجميلة املصنوعات أحسن أن الرتجمان
آٍت هو ما وأعظمها كثرية، أشياء به يوجد معرض عن عبارة فوجدناه الكبار، الدكاكني
بعض إىل ذهبنا قد ذلك وبعد الصنعة، يف دقيق الرسم، يف حسن فإنه الصني بالد من
يابانية اسم عىل بأوروبا املشغولة املراوح أن فوجدت يابانية، مراوح لرشاء الدكاكني؛

الصنع. يف منها وأتقن الوضع، يف هذه من أحسن
رفيعة عمارة يف فوجدناه التجاري، املتحف لزيارة توجهنا قد الثاني اليوم ويف
مناسبة، بأثمان تباع وهي البلدية، املصنوعات جميع وفيه األركان، مشيدة البنيان،
من القصد وكان والغريب، والوطني والقريب، البعيد فيها يستوي محددة، وبقيمة
التي كاألثمان به املوجودة األشياء أثمان كانت إن ونعلم عليه، نطلع أن إليه توجهنا
كان أنه أخربنا نشوموره، موسيو يدعى هناك برجل وتعرفنا ال، أم الخارج يف بها يباع
السبح مساومتنا مسلمون أننا عرفهم والذي املسلمني، يحبان وهما بإسالمبول، أخ له
حتى بيننا الحديث فدار بلدتنا، يف ما تشبه األشغال هذه إن فقلت: والحرير، والسجاجيد
كثرية أسئلة يسألنا أخذ ثم اإلسالمية، والديانة كثريًا للمسلمني حبه لنا أظهر ثم عرفنا،
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أحسن الرشيف للقرآن اإلنجليزية باللغة ترجمة أي األسئلة: ومن اإلسالمية، الرشيعة يف
اإلسالمية، غري املختلفة الديانات أصول يف كثريًا بحثوا قد أنهم أخربنا وقد غريها؟ من
وقد كثريًا، ذلك يودُّون وأنهم اإلسالمية، الديانة مباحث من يشء إىل يتوصلوا لم ولكنهم
من يشء عىل يدلونهم أنهم عىس مسلمني عىل عثروا قد إنهم حيث تعاىل؛ هللا حمدوا
وأنه العربية، باللغة نزل الرشيف القرآن أن فأخربناهم الرشيفة، الديانة هذه أصول
الحديث تبادل وبعد حقيقته، عىل ترجمته يمكن ال فإنه أخرى لغة أي إىل ترجم مهما
عيل عزيزي فرجوت كذلك، أسماءنا نعطيه أن منا وطلب زيارته، ورقة أعطانا قد بيننا
فُرسَّ لقب كل عن مجرًدا اسمي له وكتبت والزيارة، التعارف ورقة يعطيه أن رضا بك
﴿َوإِذَا تعاىل: بقوله عمًال ذلك بمثل وقابلناه واملمنونية، الشكر وأظهر كثريًا، رسوًرا بذلك
العرصية والحالة اإلنسانية، لواجب وأداءً ُردُّوَها﴾، أَْو ِمنَْها ِبأَْحَسَن َفَحيُّوا ِبتَِحيٍَّة ُحيِّيتُم
فأخربناه فيه، زيارتنا يمكنه الذي الوقت معرفة يريد لنا أرسل قد التايل اليوم ويف املدنية،
حددناه الذي الوقت ذلك مجيء وبمجرد الظهر، بعد الخامسة الساعة يف ذلك يمكنه أنه
من مصلحة أي لقضاء مستعدٌّ أنه أخربنا بيننا الحديث دار وملا وعد، كما أتى قد له
يطلبون إنهم لنا وقال اليابانيني، التجار من حذرنا ثم لنا، تلزم خدمة وأي مصالحنا

ذلك. عىل فشكرناه شاسًعا، بعًدا الحقيقة عن بعيدة عاليًة أثمانًا
زيارة يف الفندق رئيس بنا رغَّ وقد جيًدا، الهواء أصبح اليوم لذلك التايل اليوم ويف
إىل التاسعة الساعة منتصف يف يسري الذي القطار نأخذ أن فالتزمنا (هودزو)، شالل
قرية إىل وصلنا حتى دقيقة عرشين مشينا قد ومنها (كصيؤكا)، تسمى: صغرية محطة
كثري بالقطار وكان الصغرية، الزوارق من كثرية زوارق بها فوجدنا (هوزرو)، تسمى:
إىل الثانية الدرجة من أناس لنقل اضطروا قد الزحام ة شدَّ من أنه حتى السوَّاح، من
قد وكوننا ذلك ومع زورًقا، لنا يحفظوا أن ألجل تلغراًفا أرسلنا قد ولذلك األوىل؛ الدرجة
عىل يحيل رؤسائهم من واحًدا خاطبنا وكلما زورًقا، يعطونا لم غرينا قبل أوًَّال وصلنا
اليابانيني جميع ركب قد كان املدة هذه ويف ساعة، ربع نحو كذلك بقينا حتى اآلخر
ملا فرنسيٍّا سائًحا وجدنا ثم ذلك، من شديد تعب لنا فحصل الثالثة، الدرجة ركاب حتى
ذلك وبعد به، وسار ورقة بدون للسري مستعد زورق يف نزل السيئة املعاملة هذه وجد
من يوجد لم أنه إال كلها موجودة وأنها زورًقا، وعرشون ثمان املطلوب أن أخربونا قد
وندفع األوىل، الدرجة ركاب من كوننا مع املعاملة هذه من فاستغربت يكفيها؛ ما الخدم

براحتهم. اعتنوا الذين اليابانيون هؤالء يدفع ما أضعاف
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ورصفنا أتينا، حيث من العودة عىل وعزمنا املحطة، إىل رجعنا راحة نجد لم وملا
نحو عندها ومكثنا الحالة بهذه املحطة إىل وصولنا وبعد الشالل، ذلك رؤية عن النظر
التأخري، عن واالعتذار الرجاء من وأكثروا مركبًا، جهزوا أنهم وأخربونا حرضوا ساعة ثلث
يف مشيتها التي املسافة ومشيت معهم، فرجعت الشالل، ذلك رؤية يف يرغبونني وأخذوا
من أحدهما يَُجدِّفان، رجالن وفيها مسقفة، وأرضيتها مستعدة املركب فوجدت الذهاب،
بلغ قد الكدر وكان ونصًفا، ساعة بلغ قد التأخري ذلك وكل الخلف، من واآلخر األمام
لنا أحرضوا ولكنهم مربعني، السفن يف يجلسوا أن عندهم والعادة منتهاه، والتعب غايته
وبعد النهر، ذلك يف بنا سارت املركب أجرة ينات ٦ دفعنا وبعدما عليها، للجلوس كرايس
تيار واشتد متقاربني، عاليني جبلني بني ودخلنا الضيق يف النهر أخذ قد دقائق خمس
الحجارة عن املركب يباعدون وصاروا مداره، واحد كل أخذ ثم التجديف، فرتكوا املاء
تمر صارت املركب أن حتى الحذق غاية يف وهم وشواطئه، النهر وسط يف املوجودة
أنها يظن الصخرة عىل دخولها عند الراكب فكان مائية، سمكة كأنها األحجار بني من
بجوارها تمر حتى الرسعة بغاية عنها يبعدونها منها قربها وعند محالة، ال تقابلها
حتى قليًال املاء كان الشالل مواضع بعض ويف خطر، أدنى حصول بدون لها مالصقة
يف واملناظر وربع، ساعة مدة كذلك وبقينا الصخور، عىل الزورق باحتكاك نشعر كنا
نمر ال كنا ولذلك السمك؛ من كثري فيه النهر وهذا طبيعية، لكونها الجمال من غاية
من قرب عىل وهم السمك، من كثري ومعهم الصيادين من كثريًا فيها ونجد إال جهة عىل
ولشدة راجعة، سبقتنا التي الزوارق وجدنا قد (إياشيما) إىل وصولنا وقرب الشاطئ
يف الذين عن زيادة رجلني واحدة لكل أجروا قد ولذلك ونفسها؛ تركها يمكن ال املاء تيار
ويستمرون رسعته، من خطر لها يحصل ال حتى التيار ضد بالحبال شدِّها ألجل املركب؛

وربع. ساعة يف قطعناه ما يقطعوا حتى ونصف ساعات ثالث نحو ذلك عىل
جميلة، وأشجار بستان يحوطه عظيم منتزه يف املرىس وجدنا املركب رست وملا
كانت اليابانيني أن الرتجمان وأخربنا الناس، من كثري به كان لألحد اليوم هذا وملوافقة
والتاسع الشهر، من عرش الخامس اليوم يف إال العمل من يسرتيحون ال أنهم عادتهم
صاروا أوروبا أهل وتقليدهم الحديثة ملدنيتهم بالنسبة اآلن ولكنهم منه، والعرشين
بيننا وكان الرجال)، يجرها (ركشة عربات فركبنا أيًضا، األحد أيام يف يسرتيحون
يف إليه أوصلونا حتى انقطاع بدون مرسعني فساروا مرتات، كيلو ٨ نحو الفندق وبني
أيًضا وزرنا للربوتستنت، وأخرى للكاثوليك كنيسة عىل ومررنا ساعة، أرباع ثالثة نحو
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وحيطان الذهب بماء مطلية كلها سقفها لكون وذلك الذهب، رساي املسماة الرساي
بستان وسط يف موضوعة اليابانية، البيوت كسائر ونظامها وشكلها أيًضا، حجراتها
وسمك اللطيفة، املائية النباتات من كثري وبها صناعية، صغرية بركة وأمامها لطيف،

املكث. وطول املدَّة، قدم عليه يظهر والشكل، اللون حسن أحمر
ليست لكنها حيوانات، به فوجدنا الحيوانات، بستان ملشاهدة توجهنا ذلك وبعد
حديثة كونها عىل ذلك وحملنا بأوروبا، الحيوانات بساتني يف املوجودة كالحيوانات كثرية

أوروبا. بساتني بخالف العهد
والبساتني البالد كل يف عندهم منترشة املوسكوف من املأخوذة املدافع أن ورأينا

الوطنية. عىل نشأتهم من لتعودهم للشبان وتربيًة لألمة تشجيًعا واملعابد؛
من األشغال عىل متعوِّدون أهلها وجميع اليابانية، البالد كسائر بلدة هي وكيوتو
العربات؛ وجر األثقال حمل عىل يعوِّدونهم الصغار األطفال أن حتى سنهم حداثة
املشاق تحمل عىل سنهم حداثة من ويتعودوا قوَّتهم، وتنمو أعضاؤهم، تقوى أن ألجل
مقعًدا، شخًصا يجد أو البرص، فاقد رجًال اإلنسان يرى أن هناك النادر ومن واملتاعب،
قد اليوم لذلك التايل اليوم ويف القراع، خصوًصا عندهم منترشة الجلدية األمراض ولكن
أشهًرا يستمر املطر يجيء ملا اليابانية البالد يف املعتاد من إنه وحيث ة، بشدَّ املطر ابتدأ
والدكاكني، والبساتني املعابد كل زيارة فبعد ؛ الجوِّ رطوبة وتشتد خفيًفا، مطًرا متتابعة
اليوم غروب يف السفر عىل عزمنا قد وغريها املتاحف من عليه االطالع يلزم ما كل ورؤية

الثاني.
األشياء وهذه العلني، البيع بطريق كثرية أشياء ستباع اليوم ذلك يف أنه أخربنا ثم
فيه؛ تصليح ألجل له؛ الزمة نقدية عىل الحصول ببيعها يراد املعابد من ملعبد تابعة هي
للمعبد، تابع متحف منها يعمل الهدايا وهذه بهدايا، املعابد يهدوا أن عندهم العادة ألن
ألجل اللزوم؛ شديد يكون ال منها شيئًا يبيعون للمعبد الزمة نقود إىل اضطروا إذا ثم
يف بيومني مزادها إشهار قبل رؤيتها ألجل موضوعة كانت األشياء وهذه عليها، الحصول
أن فرأينا عليها، للتفرج فتوجهنا للمعبد، إكراًما فيه؛ بوضعها تربع قد األغنياء ألحد بيت
مما ذلك غري أو دينية، أو تاريخية أشياء بعض فيه قديم ورق ملفات عن عبارة أغلبها
وبعض عندهم، القدماء رين املصوِّ أعظم برسم وصور كتب وبعض يشء، يف يهمنا ال
يف التي الباغة من كبرية صنية رأيناه ما وأحسن ذلك، غري أو خشبية أو نحاسية أشياء
فأخربني هذه، مثل كبرية باغة أجد لم ألني رشاءها؛ ووددت فيها فرغبت الجمال، غاية
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فرغبت توٍّا تنكرس األرض عىل وقعت لو ألنها والتلف؛ للعطب معرضة أنها الرتجمان
يمشون الناس من كثري صار حتى اشتد قد املطر وجدنا قد خروجنا وعند وتركتها، عنها
يف وأنهم للتلف، وعرضة القيمة، زهيدة كونها مع الخشبية القباقيب ويقلعون حفاة،

ذلك. يف الرس أعرف ولم رطبة، تصري أن ألجل باملاء؛ يبلونها الحارة األيام
منهم الكثري وجدنا السفر عىل عزمنا أننا التجار علم ملا الفندق إىل رجوعنا وعند
السفر، وقت جاء ثم املائة، يف ٥٠ أو ٤٠ نحو بتنزيل البضائع علينا يعرض صار
كيوتو وبني وبينها شهرية، مينا وهي (كوبة)، إىل القطار أخذ ألجل املحطة إىل فتوجهنا
قد تقريبًا الطريق منتصف ويف الحديدية، بالسكة الرسيع بالقطار دقائق وعرش ساعتان
حكومة مقر األزمان بعض يف وكانت كبرية، بلدة وهي (أوساكا)، تسمى: بلدة عىل مررنا
١٠٠٠٠٠٠ يبلغ سكانها وعدد اليابانية، الصناعية الفربيقات مقر هي واليوم اليابان،
وهي فربيقاتها، مداخن من كثريًا فيه الراكب يرى عليها القطار دخول وعند الناس، من
مربعة، أميال ٨ ومسطحها (يودوجافا)، يسمى: نهر شاطئ عىل الكبرية املدن كسائر
نحو من حريق لهما حصل أنهما غري بناجويا، رأيناهما اللتني مثل وقلعة رساي وبها

أثرهما. إال منهما يبَق ولم سنة، ٢٠٠
البحر، شاطئ عىل مستطيلة بلدة فرأيناها كوبة، إىل وصلنا حتى سائرين نزل ولم
وتجارتها ألًفا، ٣٠ يبلغ سكانها وعدد واألجناس، امللل املختلفي الناس من كثري وبها
ثالثني يبلغ والخارجة الداخلة التجارة مجموع كان ١٩٠٦ سنة يف أنه حتى ا جدٍّ كثرية
البحر، عىل قوس شكل عىل موضوعة ألنها الجمال؛ من غاية يف ومنظرها ين، مليون
مساءً، ٧ الساعة إليها الوصول وكان ورونقها، بحسنها الشهرية نابلو بمينا شبيهة وهي
مرتفع محل يف الفندق لكون رجلني بواسطة منها واحدة كل تجر التي العربات فأخذنا
والجمال، البهجة غاية يف فوجدناه إليه، وصلنا أن إىل رسنا ثم إليه، الوصول يعرس
إال يفتح لم ألنه العهد؛ حديث لكونه األوروبي الشكل عىل وهو االفتخار، غاية يف ومبانيه

املاضية. السنة يف
إن وحيث املنحة، سبيل عىل شيئًا العربة لجارِّي أعطي أن أحببت إليه وبوصولنا
هي مثًال الظهر بعد من اليوم نصف يركب ممن تعطى التي النقود أن عندهم العادة
األجرة، هو لهم أعطيته الذي أن ظنوا كثريًا أعطيتهم فلما قروش، أربعة أي سنٍّا خمسون
لعدم يقبلوا ولم يفهموا فلم األجرة، غري هذا أن أفهمهم فرصت أخذه، عن فامتنعوا
إعطاءه أريد كنت الذي أن وتحققوا الفندق من ذلك بعد األجرة لهم دفعت وملا فهمهم،
ذلك. يف سببًا كان الذي الرجل يشتمون وصاروا أخذه، عدم عىل ندموا غريها هو لهم
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الرونق حسن من يرام ما أحسن عىل وجدناها لنا أعدت التي املحال دخلنا وملا
حجرات حتى حجرة وكل اإلنجليزي، الطرز من كلها األثاثات ووجدنا النظام، وتمام
وجدناه املطعم إىل نزلنا وملا اللوازم، من ذلك يتبع وما مخصوص، حمام لها الخدم
اإلنجليزية الهيئة عىل ليس األكل أن إال النظام، وحسن النظافة من غاية يف لطيًفا محالٍّ
الصباح ويف فنادقهم، سائر يف املتبعة كالعادة ا جدٍّ قليل هو بل األوروبي، والشكل
قطعة كأنها األوروبي الشكل عىل عظيًما جزءًا فوجدنا البلد، عىل للتفرج خرجنا قد
كانت ملا فيها ليقيموا لألوروبيني؛ أعطتها قد كانت اليابان ألن وذلك أوروبا؛ بالد من
الدويل التحكيم مجلس عىل املسألة عرضت أخريًا أخذها أرادت وملا الضعف، حالة يف
وجملة فنادق، الجهة هذه يف وجدنا ثم إليهم، بردها يرَض فلم هوالندا، عاصمة بالهي
بها، سكة أكرب هي التي الكبرية السكة عىل مررنا ذلك وبعد وأملانية، إنجليزية صيدليات
مرسوًما يابانية مروحة رأيت أني رأيته ما غريب ومن الدكاكني، من كثريًا بها فوجدنا
فسألت املرصي، العلم وبجواره الخديوية، الفخيمة الحرضة صورة وجهيها أحد عىل
الصينيني من كثريًا ورأيت سعيد، بورت تجار أحد بطلب عملت أنها فأخربت ذلك عن
ناٍد ضمنها من كثرية نواٍد وبها صيني، ألف ١٥٠ بها البلد أن الرتجمان أخربني حتى

الصني. من والخياطني البنوك وكتاب البويجية وأغلب للصينيني
من أنظف إنهم بل بالدهم، يف منهم أنظف اليابان يف الصينيني أن يستغرب ومما
الخيزران. من كثريًا البلدة هذه يف أن األمر وغاية واحدة، كلها واملناظر أنفسهم، اليابانيني
صاحبه، وقابلنا الفندق إىل رجعنا ثم نمساويٍّا، حربيٍّا وابوًرا بوغازها يف ووجدنا
هم ممن غريهم من أقل وأنهم صنيعهم، وسوء العربات يجرُّون الذين حالة عن وأخربناه
يعاملون لكونهم بالنسبة هؤالء أن فأخربني ومعاملًة، وأخالًقا أدبًا األخرى الجهات يف
حتى منهم طباعهم أخذت قد الطباع الحويش املراكب عىل يحرضون الذين البحارة
الفندق فإن ولذلك منهم؛ الضيق غاية يف أنه وأخربني مثلهم، سيئة طباعهم صارت
ضمن من أنه فأخربته رجًال، ثالثني الواحدة السنة يف عليها غري قد عربات سبع له
يمشون إليها خرجنا إذا حتى معهم للفسحة نخرج أن منا يطلبون أنهم معنا أحوالهم
كمحال عليها االطالع يحسن التي األشياء من يشء عند نقف أن يريدون وال الهوينى، بنا
لإلنسان يصح ال ممدوحة غري جهات إىل يصلوا حتى السري ويرسعون ذلك، وغري التجارة
له رغبة ال أنه وأخربهم ذلك، عن اإلنسان حذرهم ومهما إليها، النظر وال فيها، الوجود

عليها. به مرورهم من بد فال فيها،
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الهواء، واشتد والرعد املطر وابتدأ السحاب، تراكم قد اليوم ذلك من الظهر وبعد
استدامة من ولخويف جوانبه، جميع من املطر دخل فقد البناء؛ حديث الفندق ولكون
باليابان اإلقامة من أسأم أن ابتدأت سارة؛ تكون ال حالته أن وعلمي وتراكمه، املطر
أنهم وأخربتهم فيه، أقمتها التي املدة عىل الفندق أصحاب فحاسبت فيها، لكثرته
القطار ألخذ نتوجه أن ألجل صباًحا؛ الزاد من شيئًا لنا ويحرضون ٦ الساعة يوقظوننا
ألجل فنزلنا وأيقظنا، الفندق خادم قبل خادمي قام قد الصباح وعند (مياجيما)، إىل
غاية يف املحطة إىل الوصول وإن مرتفع. بمحل الفندق إن وحيث الصباح، طعام أخذ
وكان فمشيت، إليها يوصله للخادم املتاع وأترك راجًال، إليها أسري أن وددت السهولة،
وقرص املنيل بني التي املسافة مثل قريبة كانت املسافة أن غري جميًال الصباح يف امليش
املتاع لتأخري واستغربت قرب، قد الوابور قيام وقت كان املحطة إىل وصلنا وملا النيل،
اليابانيني عادة أن الفندق بوَّاب فأخربني بكثري، قبلنا يصل أن يلزم كان كونه مع
عدم ألجل يعاكسونهم فهم إنجليزية لرشكة الفندق إن وحيث دائًما، األجانب معاكسة

ثانية. مرة عندهم السوَّاح نزول
هيئتهم من يستدل اليابانيني من ثالثة به وكان (مياجيما)، إىل القطار بنا سار ثم
تربى قد أنه عىل كالمه من ويستدل ضابط، أحدهم أوروبا، عواصم ببعض تربوا أنهم
وعند مشخص، رجل أنه وحركاته أحدهما كالم من فيؤخذ اآلخران؛ وأما طيبة، تربية
رشابًا يرشبون ورأيناهم فيها فوجدناهم الطعام، لتناول األكل عربة إىل توجهنا قد الظهر
ملا أصابعه يلعب وأخذ رشابه أحدهم خلع رجعوا وملا ساكيه، له: يقال األرز من مأخوذًا
من وهي (هريوشيما)، تسمى: بلدة عىل القطار بنا مر وقد الرشاب، نشوة من له حصل
يف اليابانية الجنود تعبئة منها يحصل كان التي املينا وهي البحرية، اليابان موانئ أكرب
ألجل موضوعتني حربيتني مركبني فوجدنا بعد، عىل نظرنا ثم واملسكوف، الصني حرب

وتعليمهم. والتالميذ الضباط تمرين
فيها ووضعوا األوىل، الدرجة من عربة الوابور إىل ضم قد باملحطة وقوفنا حالة ويف
سبق الذي سابًقا أمريكا جمهورية لوكيل إنه قالوا ذلك سبب عن سألنا فلما ورد، باقات
كون مع رسمية الوكيل هذا مقابلة وكانت مياجيما، قاصًدا القطار سار ثم عليه. الكالم
مرص خديوي شقيق أني ترجمانه أخربه مياجيما إىل وصلنا وملا رسمية، غري سياحته

واإلجالل. والحفاوة التلطف من وأكثر كثريًا، رسوًرا بذلك فُرسَّ املعظم؛
معابد، كلها ألنها مقدسة؛ عندهم تعترب وكلها صغرية، بلدة عن عبارة هي ومياجيما
عندهم املسمى البحر شواطئ عىل موجودة جزيرة ثلثمائة ضمن من الجزيرة وهذه
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إىل يأتي سائح كل عىل يحتم أنه حتى املنظر حسن من غاية يف وهي الجواني، البحر
ثم الطبيعية، املناظر وحسن اآلثار، جميل من عليه احتوت ملا يزورها أن البالد تلك
مياجيما، إىل وصلنا حتى صغرية مركبًا أخذنا قد ومنه الرصيف، إىل املحطة من ذهبنا
الوصول من نتمكن لم الجزر حصل فلما وجزر، مد فيه البحر كان إليها وصلنا وحينما
السواح وجود لكثرة بالنظر أنه رئيسه أخربنا الفندق إىل وصلنا وملا مدة، بعد إال إليها
فلم إلينا، يصل لم التلغراف هذا ولكن يومني، نتأخر أن ألجل تلغراًفا؛ لنا أرسل قد
يف املسمى الخشب من (كشكات) محال خمسة عن عبارة الفندق وهذا سياحتنا، نؤخر
مشغولة، كلها وكانت أود، خمس أو أربع أو ثالث بني ما منها واحد وكل بنجلو، الهند
وقد الجبل، أعىل من املاء مصب وفيه جبلني، بني حوض وسط يف موضوع الفندق وهذا
ننظر أن ألجل طلعنا وملا إلينا، ووصل البحر من عدَّى قد أنه حتى ساعتني املتاع تأخر
وبعد الجزيرة، ألهايل ومملوكة مستأنسة وكلها والثياتل، الغزالن من جملة وجدنا قدومه
حالة، بخري هذه ليلتنا وقضينا به، بأس ال محالٍّ فوجدناه املطعم إىل توجهنا قد ذلك
بها ووجدنا واسعة، بطريق فمررنا البلد عىل التفرج ألجل توجهنا الصباح أصبح ملا ثم
والناس قراطيس، يف حبوب بعض يبعن نسوة ووجدنا والثياتل، الغزالن هذه من كثريًا
من وجدت لو مستأنسة كونها ومع والثياتل، الغزالن لهذه ويرمونها منهن، يشرتونها

منها. تنزعج حركة أي اإلنسان
أعمدة عىل موضوعة حجر من فوانيس بها أن الطريق تلك يف وجدته ما أجمل ومن
األشغال من ألنها الوضع؛ وجمال الصنع حسن من غاية يف وهي أيًضا، الحجر من
بهذه ممنوعة الفوتوغرافيا أن فأخربنا الصور بعض نأخذ أن وددنا وكنا الصينية،
أخذ يحرمون وأنهم كذلك، فيها ما جميع وأن مقدسة، أنها األول: ألمرين: الجزيرة
منًعا ممنوع أنه الثاني: وتكريًما. وإجالًال وتعظيًما لها احرتاًما املقدسة األشياء صور
من بلغ حتى مثًال كالكالب املقدسة والثياتل الغزالن لهذه مزعجة بحيوانات املرور كليٍّا

انزعاجها. من مخافة الركشة عربات حتى يوجد ال أنه تعظيمهم
تستحق ال بها التي األشياء فوجدنا فيها، شارع أكرب يف دكاكني عدة عىل مررنا ثم
عرشة من أكثر عليه مىض قد الذي املشهور الكبري املعبد إىل وصلنا قد ومنه الذكر
أقل لها يحصل ولم املاء، يف موضوعة الخشب من أعمدة عىل مبني أنه وشهرته قرون،
كثري عىل اشتمل وقد أيًضا، الخشب من مصنوع وكله املدة، وطول العهد قدم مع تأثري
ومتى املاء، عنه ينكشف الجزر حصل متى وإنه البدائع، وبدائع الصنائع، محاسن من
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وسط يف باب يوجد املعبد ذلك رحبة من مرت مائة نحو وعىل املاء، يف يدخل املد حصل
وعرضه مرتًا، ١٦ الباب هذا وارتفاع املاء، من إليه منه للدخول املعابد أبواب بشكل املاء
واحدة، قطعة كأنه منه جانب كل الخشب، من كبرية قطع من مبني وهو مرتًا، ٣٠
لذلك تذكاًرا كوريا؛ هزم بعدما للجيش قواًدا كانوا الذين األمراء أحد هو بناه والذي
مسقفة، طرق عدة عىل يمر إليه الواصل أن أيًضا املعبد هذا وشهرة للمعبد، وتعظيًما
من كثري وفيه البحر، عىل موضوعة وكلها أيًضا، الخشب من أعمدة بجوانبها وموضوع
النقود من شيئًا اإلنسان أعطى وإذا العبادة، عىل العاكفني والراهبات والكهنة القسوس
وجدنا رجعنا وملا الدينية، القديمة باملالبس قديًما ا خاصٍّ رقًصا يرقصن الراهبات لهؤالء
جرًسا دقت إنها ثم القراطيس، هذه بعض منها فاشرتينا القمح من قراطيس تبيع امرأة

وأكلته. للمعبد التابع الحمام من كبرية حومة جاءت صوته سماع فبمجرد
السمك. صيادي من أهاليها أغلب أن فوجدنا البلد، باقي عىل اطلعنا قد الظهر وبعد
زرنا قد التايل اليوم ويف غريهم، وحرض السواح من كثري سافر قد اليوم هذا ويف
أمام وشاهدنا يخدمونهما، أشخاص وعرشة مقدسني حصانني فيه فوجدنا آخر معبًدا
اعتقادهم، يف الهرب من خوًفا بأحبال؛ ومكتًفا الربنز، من مصنوًعا كبريًا حصانًا املعبد
األبيض اللون يكتسب أن بد ال فإنه اإلله خدمة يف بقي متى الحصان أن مزاعمهم ومن

األصيل. لونه كان مهما
كبرية، رحبة به فوجدنا سواه، معبد زيارة إىل توجهنا قد املعبد هذا زيارة وبعد
أسماء عليها ومكتوب الحيطان، يف مسمرة الخشب قطع من ألوف الرحبة هذه ويف
وكان األسماء هذه مع ووضعه اسمه كتب من أن اعتقاداتهم ومن وغريه، الياباني بالخط
آمنًا غانًما سامًلا يعود أن بد ال فإنه ذلك؛ غري أو تجارة أو سياحة أو حرب إىل مسافًرا
تربًكا وأضعها اسمي، فيها وأكتب قطعة، أشرتي أن مني طلبوا ثم الطوارئ، جميع من
٢٠ وهو طلبوه ما وأعطيتهم فيه حرضت الذي واليوم اسمي، وكتبت ذلك، يف أمانع فلم
غريهم قطع وأما اليابانيني، من توضع التي القطع يحرتمون أنهم يظهر والذي سنٍّا،
بثمنها؛ انتفعوا قد وإنهم لهم، وقوًدا جعلوها الشتاء جاء فإذا ذلك، بعد يرفعونها فإنهم
عنها املحل لضاق مديدة ومدد عديدة، سنني من موضوعة األخشاب هذه بقيت فلو وإال

بعض. فوق بعضها وضع ولو
وإبريقها شاي فنجان باعوا أنهم فيها فوجدنا الجرائد عىل اطلعنا قد اليوم هذا ويف
األشياء وهذه جنيه، ٢٠٠ بمبلغ الكتابية بلوازمها قديمة ومحربة جنيه، ٢٥٠٠ بثمن
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القيمة هذه تساِو لم وإن وهي سبق، فيما عليها تكلمنا التي كيوتو معبد أشياء من هي
لها. وخدمة فيها وحبٍّا للمعابد مساعدة بها يشرتونها فإنهم

أن فرأينا مصحية، والسماء رائًقا والجو معتدًال الهواء أصبح قد التايل اليوم ويف
يف محل يف املعبد هذا أن أخربونا وملا الجبل، قمة عىل الذي املعبد لزيارة فرصة هذه
رأينا إليه؛ يصل حتى درجة ألف ٢٠ يجتاز أن بد ال إليه الواصل وأن االرتفاع، غاية
جالس وهو اإلنسان يحملون رجاًال هناك أن فأخربنا كثري وتعب صعب أمر هذا أن
هذه ووجدنا إليه فتوجهنا األمر لنا وسهلوا إليه، يوصلوه حتى الخيزران من كريس عىل
جهة، من اثنني كل رجال أربعة منها واحد كل ويحمل فيها اإلنسان يجلس الكرايس
وأن سيما كثريًا؛ تعبًا متعبة الحقيقة يف ولكنها سهلة، أنها األمر أول يف يظهر والذي
ولذلك الصخر؛ نفس يف ومنحوتة منحنية هي بل منتظمة، وال مستقيمة ليست الساللم
هذه بعض ويف دقائق، ٥ كل يف ويسرتيحون شديًدا تعبًا يتعبون الحمالني هؤالء ترى
وبعد انزعاج، له فيحصل الجبل من جرف شفا عىل نفسه يرى اإلنسان كان السكة
الجمال غاية يف هناك من املنظر أن فرأينا املعبد ذلك إىل وصلنا قد دقيقة و٤٥ ساعتني
املنظر لكان مضيئة الشمس كانت ولو الشمس، ضوء سرت قد كان السحاب كون مع
أسمائنا كتابة منا وطلب معه، بدفرت قسيس جاءنا قد وصولنا وبمجرد ذلك، من أجمل
شاهدنا ساعة ثلث نحو هناك مكثنا وبعد وأعطيناه، فكتبنا ينٍّا، ذلك عىل يأخذ وإنه فيه،
وأتعب، وأشد وأصعب، أشق النزول وكان عدنا، قد الحمالون واسرتاح املعبد هذا فيها
كشك دقائق ٥ نحو كل عىل فيها يوجد كان بالخطر محفوفة وكونها الطريق والنحدار
كالشاي مرطبة أشياء تبيع امرأة وفيه لالسرتاحة، محالٍّ الطريق وسط يف ووجدنا صغري،
ويف هناك، معبد يف الصالة إىل الحمالون ذهب الوقت هذا ويف هناك، فاسرتحنا ونحوه،
ورسنا ركبنا االسرتاحة وبعد اإلنسان، يد صنعته ما أعجب من ا جدٍّ كبري ِقْدر املعبد هذا
مع وتكلمت الفندق، إىل ووصلنا ساملني هللا بحمد ورجعنا الدرجات، هذه انتهت حتى
حرفتهم ليست هذه أن فأخربني معرفتهم، وعدم الحمالني هؤالء بأحوال وأخربته ناظره،
ولجلب احتياجهم لرضورة ذلك يفعلون أنهم األمر وغاية السمك، صيد حرفتهم وإنما
أخذوا إذا القسوس أن وأخربني السواح، من النقود من يأخذونه بما ألنفسهم املنفعة
عىل املوجودة الفوانيس تلك جميع له يضيئون الشخص من النقود من معينًا مقداًرا
فلم بشدة املطر نزل قد ولكن ذلك، رؤية عىل فعزمنا الكبري، املعبد بجوار البحر شاطئ
عزمنا قد يوم ثاني ويف املنظر، هذا ونرى النقدية هذه نعطيهم حتى نبقى أن يمكنَّا
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وهي بان)، (صان يسمى: زورًقا أجرنا عرشة الثانية الساعة ويف الظهر، بعد السفر عىل
الصيني، البوص من مصنوع صغري عريش مقدمتها ويف الظهر، مستوية يابانية زوارق
يجلس بل قامته ينصب أن يمكنه ال فيه الجالس إن بحيث ا جدٍّ االرتفاع قليل وهو
يفرد أن النُّوتيُّ يستطع فلم قليًال الريح وكان بقوة، نازًال كان املطر إن وحيث منحنيًا،
إىل مدة بها مكثنا ثم املحطة به الذي الشاطئ إىل وصلنا ساعة نصف وبعد ُقلَُعها،
القطار بهذا ركبنا وملا (شيمونوزيكي)، إىل رسنا ثم فركبناه الرسيع، القطار جاء أن
أحدهما زي ضابطان به وكان اليابان، طريق يف رأيناه قطار كل من أحسن وجدناه
يف املناظر كانت البحر سواحل بموازاة دائًما سائرين كنا إننا وحيث اإلسبانيويل، كالزي
وتوجهنا (شيمونوزيكي) إىل ليًال التاسعة الساعة منتصف يف وصلنا ثم الجمال، غاية
حتى مشينا ولذلك املحطة؛ من قريب وهو الحديدية، السكة ملصلحة التابع الفندق إىل
يشبه ارتفاًعا مرتفعة وغرفه حجراته وُسُقف النظافة، غاية يف فوجدناه إليه وصلنا
الفنادق كسائر لإلنسان يلزم ما جميع فيها حجرة وكل املرصية، املباني ُسُقف ارتفاع

اليابانية.
ألوًفا فوجدت املرىس، ورؤية البلدة هذه عىل للتفرج خرجنا الصباح أصبح وملا
مرىس وهي (موجي) تسمى: أخرى بلدة البلدة هذه أمام ووجدت الرشاعية املراكب من
ملا الليل يف ولكن يذكر، بيشء ليس النهار يف ومنظرها كثرية فابريقات وبها أيًضا، للسفن
جميل، منظر لها يظهر البحر يف املصابيح هذه أشعة وتنعكس البلدين مصابيح تضاء
عىل عزمنا كنا بعدما السفر عىل عزمنا قد لرؤيته البقاء يستحق شيئًا نَر لم إننا وحيث
البالد مدنية يف ليست اآلن إليها السري نريد التي البالد ألن وذلك يومني؛ بها اإلقامة
وشيمونوزيكي العزم، سبق قد يكون ولكن التأخري، يستوجب ما حصل وربما السابقة،
زيارتها. عىل صممنا التي لكوريا البحرية املينا هي التي فوزان إىل املوصل البغاز هي
ترقى قد لكونه البوليس؛ (قومندان) ألجل فاخرة وليمة بالفندق كان الليلة هذه ويف
الحكومة مستخدمي من الستني نحو بها وكان وظيفته، من أرقى أخرى وظيفة إىل
محال يف عادة التنافس يحصل كان ملا أنه فيها وجدته ما أحسن ومن البلد، وأعيان
أخذ من فكل واملحافظ؛ الرئيس عدا ما املوجودين بني قرعة جعلوا رأيتهم الجلوس،

حسبها. عىل كرسيه فيأخذ فيها جلوسه نمرة يرى االقرتاع أوراق من ورقة
برسعة مشهور النهر وذلك البلد، خارج هناك نهر لرؤية توجهنا قد الصباح ويف

تياره.
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فلم الحرارة، شديدة وكوريا بمنشوريا زيارتها نريد التي البالد أن أخربنا وقد
إىل توجهنا قد الظهر بعد السابعة الساعة منتصف ويف الزيارة، عىل عزمنا ذلك يثِن
داخل الباخرة إىل ليوصنا صغريًا زورًقا فركبنا أمواجه، تتالطم البحر ووجدنا الرصيف
الزورق بهذا وكان حجمها، لعظم بالساحل مراسيها تلقي أن استطاعتها لعدم البحر
سريكبون كلهم هؤالء أن فظننت تامة، نظافة يف يكونوا ولم والنساء، األطفال من كثري
مستخدمي أكابر ألحد محجوزة فيها حجرة أحسن أن وجدنا الباخرة دخلنا وملا معنا،
أخرجوها قد أمتعتنا فيه وضعت وبعدما صغريًا، محالٍّ أوًال أعطونا وكانوا الحكومة،
ثم العظيم، الرجل لذلك محجوزة كانت التي الكبرية الحجرة تلك يف ووضعوها ثانيًا،
أجد فلم (الوابور) سطح عىل صعدت ثم ذلك، يف السبب أعرف ولم محلنا، يف جعلوه
ثم املسافرين بعض يودعون كانوا أنهم فعلمت التعدية، وقت معنا كانوا الذين من كثريًا

سبيلهم. حال إىل رجعوا
املعروف السمك من كثريًا به وجدت البحر إىل نظرت ملا أني رأيت ما أحسن ومن
الساعة منتصف يف الباخرة سارت ثم البحر، جوف يف ييضء الذي الكهربائي بالسمك
هللا فحمدنا نزولنا عند رأيناه ما بخالف هادئًا هللا بفضل البحر وصار ليًال، العارشة
الساعة استيقظت وملا تامة، وصحة عامة براحة هذه ليلتنا وقضينا ذلك، عىل تعاىل
املتبعة، كالعادة وتنظيفها الباخرة بغسل مشغولني العمال وجدت صباًحا السادسة
تشبه بحرية مالبس البس اليابان من رجل معنا وكان بالصالون، جلويس يف فرغبت
عدة مدير أنه ذلك بعد أخربنا ولكنا هو، أنه فظننت الباخرة) (رئيس القبطان مالبس
فوزان، بوغاز نرى رصنا قد السابعة الساعة ويف إليها، ذاهب وأنه كوريا بالد يف مديريات
وصخور أكمات جملة عىل مررنا ثم جبيل، صخر خلف موضوعة ألنها نَرها؛ لم ولكنا
ألجل الفطور لتناول أرسعنا البلد من قربنا قد أننا رأينا وملا قديمة، وحصون قالع بها

إليها. للخروج التأهب
يسمى قسم قسمني: إىل منقسمة كبرية عاصمة وهي فوزان، مرىس إىل وصلنا ثم
يسمى وقسم (املينا)، إىل جميل ومنظره عظيم بسور محاط القسم وهذا القديمة، بالبلدة
يف ونشاط بهمة يشتغلون اليابانيني وجدنا إليه وصلنا وملا الياباني، أو الجديد بالبلد
مناظر يساوي ال أنه إال حسنًا، البلدة منظر ورأينا كبرية، ومحطة عظيم رصيف بناء
هناك، توجد التي املزارع من وخلوها فيها الكبرية األشجار لقلة بالنسبة اليابانية البالد
من غاية يف فوجدناهم كوريا، أهايل من كثريًا رأينا املحطة إىل الوابور وصول وبمجرد

66



عندهم املواسم

حالة أن غري طيب، أصل من أنهم شكلهم من عليهم ويظهر الجسم، وبسطة القوة
وإناثًا، ذكوًرا صغاًرا أطفاًال وجدنا نزلنا وملا وجوههم، عىل ظاهرة عليهم مؤثرة الفقر
الخشب من َمَحاِمُل ظهورهم وعىل الشعر، مضفوري الرأس، مكشويف األقدام، حفاة
جميع وإن القطار، من للقرب الدخول ممنوعو الفقراء هؤالء إن وحيث األشياء، لحمل
الفقراء هؤالء يمنعون ولذلك كوريا؛ عىل السيادة أصحاب ألنهم اليابانيني؛ من الحمالني
البحرية والبواخر الحديدية السكة إدارة إن وحيث أمانة، أصحاب من ليسوا أنهم بحجة
من معنا ما أعطينا قد ولذلك جنسهم؛ أبناء إال ينفعون وال يضمنون ال فهم يابانية كلها

زعمهم. عىل األمناء هم إنهم حيث اليابانيني؛ للحمالني األمتعة
اليابانيني من متعلم لطيف برجل تعرفنا قد الوابور النتظار املحطة يف وقوفنا ووقت
اليابان بحرب موجوًدا كان أنه وأخربنا الدقة، بغاية بها ويتكلم الفرنسية اللغة يحسن
هذه يف وتعرف بها، وتعلم فرنسا إىل سافر قد كان وأنه رشعيٍّا، مستشاًرا للروس
اليابانية الحرب أحوال من كثري عن أخربنا ثم بها، كانوا الذين املرصيني ببعض املدة
كوريا، عن معلومات عدة وأعطانا املذابح، وكثرة الفظائع من فيها حصل وعما الروسية،
قد ذلك بعد ولكنهم ومعلميهم، اليابانيني أساتذة الزمان قديم يف كانوا أنهم وأخربنا
مدقع، وفقر سيئة حالة إىل وصلوا حتى العمل يف الجد وتركوا والكسل، الراحة إىل مالوا
املسهلة والطرق السكك وعمل الزراعة عن عجزوا حتى قواهم وخارت عزائمهم، وانحلت
نظرنا وقع وملا عمل، غري من والقول الكثري بالكذب ورماهم بالدهم، ومنفعة لتجاراتهم
املجعول بالطني مبنية ودورهم الفاقة، من غاية يف رأيناهم كفورهم من كفر أول عىل
حفاة وأوالدهم الصغرية، املرصية والقرى الكفور فقراء دور مثل بعض فوق بعضه

عراة.
إليه ترسع بل األوساخ، يتحمل ال وهو األبيض، القماش من مالبسهم إن وحيث
وينامون يحمونها تنانري دورهم بداخل أنه وأخربنا القذارة، من غاية يف فرتاها برسعة؛
هذا وكان املرصي، بالقطر البحري الوجه فالحي عند الشتاء يف املتبعة كالعادة عليها
من أنه به أخربني ما جملة ومن االستحسان، وعدم بالسخرية األشياء هذه يذكر الرجل
ثم يابسة، أشجار وأوراق قش تحت سنتني مدة موتاهم يدفنون أنهم عاداتهم ضمن
منهم يموت أوالدهم وأن الطني، من قبة تحت األرض يف يدفنونهم املدة هذه ميض بعد
الفطرية الحالة عىل مرتوكني الجوية، للعوارض معرضني لكونهم املائة يف سبعني نحو
عىل قدروا لكونهم القوة غاية يف منهم الباقني ترى ولذلك عجم؛ حيوانات أبناء كأنهم
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الجهة إىل وصلنا ونصف ساعة وبعد الصعوبات. من كثريًا وقاوموا املشقات جميع تحمل
األمريال فيه اختبأ قد كان الذي البوغاز إىل ذاهب أنه أخربني ثم فيها، النزول نريد التي
اليابانيني من آالف ٦ نحو هذه والحالة فيه يوجد البوغاز هذا وأن بأسطوله، طوجو

به. متوطنني
أحجار لون ووجدت واإلهمال، الخدمة عدم عليها يظهر وجدتها مزارعهم رأيت وملا
ويف السنوبر، من كثري بها يكون وأن بد ال أنه ذلك من ويستدل أحمر، وأرضها جبالها
وهذه أحجارها، لسواد السواد؛ أو الزرقة غاية يف تُرى الصخور كانت أخرى جهات

السبورات. منها تؤخذ التي هي األحجار
جمعيات من كثري وبها وفضية، ذهبية معادن توجد شماًال الجهات هذه وبقرب
األمريكاني، هانت موسيو سابًقا الجمعيات هذه رئيس وكان استخراجها، ألجل أوروبا
القطن يزرعون أنهم برشط كثرية أرايض السودان حكومة من أعطي قد كان الذي
طرق ويعرِّفونهم العمل، عىل السودانيني ويعوِّدون وغريها، املرصية النباتات من وغريه

فرتكها. كثري ومال شديد تعب إىل تحتاج األرايض هذه أن وجد ولكنه الزراعة،
مبني عظيم بسور محاطة أيًضا وهي تيكو، تسمى: بلدة إىل مدة بعد وصلنا ثم
ونحو أهلها، من نفس ٤٥٠٠٠ نحو السكان من وفيها أمتار، ستة ارتفاعه الحجر، من
املناظر؛ كرهت ولكني كوريا، بجنوب بلدة أكرب وهي بها، القاطنني اليابانيني من ١٠٠٠
واألنهر الكبرية األشجار وجود ولعدم بعًضا بعضها يشبه بل مختلفة، ليست لكونها
املشابهة األشياء من هناك رأيته ما وغاية الناظر، ويقربها الخاطر ترشح التي الكثرية
بجوار صغري بيت يوجد أميال عرشة كل وعىل بالشادوف، املاء ينطلون أنهم مرص يف ملا
املحطات جميع يف عساكرهم وتوجد اليابانية، العساكر من خفر فيه الحديدية السكة

ومنشوريا. سربيا يف املسكوف عساكر وجدت كما متسلحني
وعائالتهم، بأوالدهم فيها مقيمون لهم أعدت التي املحال هذه يف هم الذين والعساكر
أخشابًا رأينا إذا كنا باليابان كنا وملا األخرى، إىل نقطة كل من موصل (تلفون) وعندهم
ملا ولكننا كوريا، من أنها يخربوننا كبرية عمارية أخشابًا أو طيبة رائحة ذات جميلة
كانت ربما ولكن بها، كنا التي الجنوب جهة يف ذلك من شيئًا فيها نجد لم بها ُوِجدنا

نرها. ولم إليها نرحل لم التي األخرى الجهات يف األشياء هذه
التي الحربية بالواقعة مشهورة بلدة وهي (سيكوان)، تسمى: بلدة عىل مررنا ثم
كان الذي الياباني املدير نزل وفيها األخرية، الحرب يف والصني اليابان بني حصلت
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كوريا، عظماء وبعض اليابانيني من الثالثني عن يزيد ما انتظاره يف ووجدنا معنا، راكبًا
أن قدمنا وقد قصرية، وقاماتهم نحيفة، أجسامهم كوريا أهل إىل بالنسبة اليابانيني وإن
يقال أخرى بلدة عىل ذلك بعد مررنا ثم الجسم، وبسطة الضخامة من غاية يف الكوريني
مشهورة وهي عظيم، بسور محاطة البالد هذه من كغريها فوجدناها (سويجن) لها
وأخريًا واألنهار، واملياه الغابات من عليه اشتملت ملا بالنسبة وحبها منظرها بحسن
يشء رؤية من نتمكن فلم ليًال إليها وصولنا وكان كوريا عاصمة (سيول) إىل وصلنا
قد إننا حيث الفندق إىل ووصلنا األمتعة، له فسلمنا انتظارنا يف الرتجمان وكان فيها،
محاله أرانا وملا فرنسيٍّا، رجًال صاحبه وجدنا إليه وصلنا وملا املحطة، من قريبًا رأيناه
ساعة: عرشين سفرنا بعد العناء من اسرتحنا قدد إننا حيث مرسورين؛ فرحني رصنا

الرب. يف ونصفها البحر يف نصفها
وتفسحنا الرجال، يجرها (ركشه) عربات عىل الرتجمان وىص الصباح أصبح وملا
بها األعيان بيوت وكل واحد، َدْوٌر وكلها قديمة، بيوتها فوجدنا البلدة، داخل يف بها
وأما األهايل، من البوليس وعساكر منتظمة، غري ولكنها واسعة، وشوارعها بسور ُمحاطٌة
وسكانها لها، املجاورة املنازل رائحة من كريهة الشوارع ورائحة يابانيون فهم الضباط
ارتفاعه عظيم بسور محاطة وهي اليابانيني، من آالف ٦ سوى أهلها، من نفس ٢٠٠٠٠
رسداب من داخل كأنه الداخل فيها يدخل الجمال غاية يف منظرها أبواب ٨ وله أمتار، ٨
هذا بآخر البلد وسط ويف شورو، يسمى: فيها شارع وأكرب منازل، وفوقه الجبل تحت
اثنا وله للمعابد الصينية الصناعة طريقة عىل املرمر من مصنوع عظيم هيكل الشارع
٧٠٠ نحو من كوريا إىل الصني ملوك أحد أهداه قد الهيكل هذا إن ويقال دوًرا، عرش
أو أعواد يف الدخان ويرشبون منازلهم أمام يجلسون األهايل أغلب أن ووجدنا سنة،
عندهم ليس أنهم يظهر والذي قليلة، الدكاكني ووجدنا الخمر، من أخرى أشياء يرشبون

صنائع.
الركشة العربات فركبنا الحايل، امللك أم قرب زيارة يف الرتجمان بنا رغَّ قد الظهر وبعد
األهايل من كثريًا وجدنا مرورنا أثناء ويف البلد، أنحاء يف وُجْلنا الظهر، بعد الثانية الساعة
ومحملة بعض، بجانب بعضها مربوًطا الثريان من جملة ووجدنا شيوخهم، حتى سكارى
شيئًا منهم يشرتي من ينتظرون ثم بحمولها، هكذا ويبقونها بيعها، يراد التي باألخشاب
سرينا من ساعة وبعد منتظمة، غري غابات يف ودخلنا البلد، من خرجنا ثم عليها، مما
أََكَمٍة عىل موضوع وهو البساطة، غاية يف فوجدناه امللك، أم قرب إىل أوًال وصلنا قد
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توجد الدرجات هذه انتهاء بعد ثم الجرانيت، حجر من بدرجات إليه ويتوصل مرتفعة،
ذلك وبعد مرتان، مكعبه جسيم حجر وبينهما شماًال، واألخرى يمينًا إحداهما مقعدتان،
رجوعنا وعند طبيعية، خرضة عليها الطني من قبة عن عبارة قبورهم، كسائر القرب يرى
من شاء ما منه ويصنع األصفر، النحاس يشتغل األمريكان ألحد دكان عىل مررنا قد
ذلك بعد ذهبنا ثم أمريكا، إىل إرسالها ألجل األواني؛ من ذلك وغري وشمعدانات، أباريق
الدخان، وأعواد والسبح النظارات سوى يشء عندهم وليس ضيًقا فوجدناه سوقهم، إىل
الذكر، يستحق ما فيها نجد فلم واألكابر، القناصل بيوت رأينا ثم جيد، يشء فيها وليس
تكرههم، كانت لكونها الحايل؛ امللك أم فيها اليابانيون قتل التي الرساي باب وأرونا
العادة وكانت الترصف، املطلق امللك هو الحايل امللك ابنه وأصبح زوجها، أباه وحبسوا
عرض فإذا نفسه، من البسيطة األشياء ويعمل والده، هرم عند امللك ابن يتوىل أن عندهم
باألمور أعرف فهو التجارب؛ حنََّكتْه ألنه الهرم؛ الشيخ األكرب امللك إىل فيه رجع مهم أمر
أن إال ترصفاته يف حر فإنه لليابانيني؛ امليل يظهر الحايل امللك كون ومع الصغري، من

اليابانية. بالعساكر محفوفة رساياه
منهم. قتله عىل قدروا من كل ويقتلون اليابانيني، يكرهون الكوريني أن أخربنا وقد
الجيش لوازم يحملون بخيولهم األهايل من جملة فرأينا الطريق يف نظرنا ثم
عادة ألن اليابانيني من أحًدا قتلوا قد يكونوا أن بد ال أنهم الرتجمان فأخربَنا الياباني،
حمل يف ويسخرونهم عليهم، يشدِّدون أحًدا منهم الكوريون قتل متى أنهم اليابانيني
بالعيصِّ شديًدا رضبًا يرضب ذلك عن منهم يتأخر من وكل أجرة، بال الجيش لوازم
بقناع يتقنعن نسائهم غالب ورأينا مجبوًرا، مرغًما الحمل إىل يضطر حتى والكرابيج،
ويف الرساويل ويلبسن القديمة، العربية والعادة املرصية القرى يف األرياف نساء كسائر

والكمال. الحشمة غاية يف وهن األحمر، أو األصفر باللون أخفاف أرجلهن
قذارة من رأيناه مما استغرابنا له وأظهرنا الفندق، صاحب مع تحادثنا وقد
يف الناس هؤالء أن فأخربني أخرى، جهة يف توجد ال التي الكريهة والروائح الشوارع
أمام بمجرور مرحاًضا واحد كل منزل خارج تجد أنك حتى والقذارة، الكسل من غاية
لبقيت ذلك ولوال الخارج إىل فيقذفها املطر يجيء حتى القاذورات هذه وتبقى بيته،

الدهر. طول
بأربعة محمول صغري كشك بهيئة خشب من ِخْدر بالفندق ونحن علينا مرَّ وقد
ال هنا األكابر نساء أن الفندق صاحب فأخربنا عنه، فسألنا نمر، بجلد ومغطى رجال،
األهايل. عند الجهات هذه يف العربات لُعْدِم الحالة؛ بهذه إال أخرى إىل جهة من يخرْجَن

70



عندهم املواسم

الفندق صاحب أخربنا وملا (مكدن)، إىل للسفر تأهبنا قد الثاني اليوم صباح ويف
نأخذ أن واستحسن الزاد، من وال املاء من يشء فيها ليس السكة هذه أن عرفنا بذلك
هو ما وأخذنا ذلك، من مانع ال أنه فرأينا يومني، مئونة بقدر املأكول من عنده مما شيئًا
السكة هذه أن أخربنا كنا وقد (أنطونج)، إىل القطار وركبنا املحطة، إىل توجهنا ثم الزم،
بحمد ولكنه الكارسة، واألسود الضارية الوحوش من مملوءة لكونها الخوف؛ من غاية يف
نمر كنا أننا األمر وغاية منه، وخوَّفونا به أخربونا مما شيئًا نجد لم ووقايته تعاىل هللا
والزراعة األمن غاية يف السكة وكانت الربية، الطيور من كثري فيها صغرية غابات عىل
بعد وصلنا حتى واطمئنان أمان يف سائرين نزل ولم ذلك، قبل رأيناه مما أحسن بحالة
(لبالو) نهر عىل موضوعة بلدة وهي كوريا، حدود آخر وهي (نيوريجي)، إىل ساعة ١٤
ليًال. عرشة الحادية الساعة إليها وصولنا وكان بجهته، حصلت التي الحروب يف املشهور
حتى النهر نعدي أن بالرضورة ملزمني كنا فنادق فيها ليس البلدة هذه إن وحيث
وكنا يجذفان، الكوريني من اثنان وفيها قديمة، مركب يف فركبنا (أنطنيخ)، يف نبيت
ال الذين وكوريا الصني أهايل من والجميع سوانا، السواح من أحد فيهم ليس عرشين
يتكلموا أن يمكنهم لم أنهم كما معهم، نتكلم أن يمكننا فلم أجنبية لغة أي يعرفون
وصلنا حتى الجهد بغاية ساعة أرباع ثالثة نحو يجذفون البحارون هؤالء وبقي معنا،
والذي ا، جدٍّ عميق النهر هذا إن حيث كبرية؛ تجارية سفنا به ورأينا اآلخر، الشاطئ إىل
ذلك ولوال أربعة، فيها يجذف كان أخرى لسفينة مسابقتنا هو: املسافة هذه يف وصلنا
جانب إىل مرسانا كان بالسفن الشاطئ ازدحام ولكثرة ساعة، من أقل يف وصلنا ملا
رضا بك عيل عزيزي كان وبينما الرب، إىل الوصول ألجل نتخطاها رصنا ثم كثرية، سفن
عظيم، اندهاش يل فحصل البحر، يف فنزل رجله زلقت إذ أخرى إىل سفينة من يتخطى
وحسن تعاىل هللا بفضل ولكن األذى، من يشء له حصل قد يكون أن مخافة كثري؛ ورعب
زائدة برسعة نشلوه ألنهم أذى؛ بأدنى يصب لم عنايته بعني لنا ومالحظته رعايته
نخلع بأن أمرنا دخولنا وعند الياباني، الفندق إىل وصلنا حتى رسنا ثم فائقة، ومهارة
للنوم املعدة هي أنها وأخربونا بمالءات، مفروشة فقط كرايس فيها غرًفا أرونا ثم نعالنا،
يلبسها أن ألجل يابانية مالبس بإحضار أرسعوا وبناته الفندق صاحب إن ثم عندهم،
نصف بعد الواحدة الساعة منتصف يف ذلك وكان مالبسه، تجف حتى بك عيل عزيزنا
منتصف يف ومستعدين متيقظني نكون أن يلزمنا أنه الفندق صاحب أخربنا ثم الليل،

صباًحا. السادسة الساعة
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للنوم املعدة املحال كل أعطى لكونه لنا واعتذر الفندق حرضصاحب قد الصباح ويف
خرجنا ذلك وبعد الفطور، تناولنا ثم أمريكا، جمهورية لوكيل بالفندق املوجودة ر ُ والرسُّ
الجنوبية، منشوريا ابتداء هي البلدة وهذه املحطة، إىل وصلنا حتى ومشينا الفندق، من
بأَْمٍر مكدن إىل توصلنا التي الحديدية السكة رئيس بها وجدنا املحطة إىل وصلنا وملا
أنه فأخربنا بخدمتنا، يقوم أن أيًضا إليه عهد قد وكان األمريكية، الجمهورية وكيل ينتظر
الزراعية القطارات جميع من أضيق وجدته القطار حرض وملا عربة، نصف لنا حجز قد
ألجل أناس؛ جملة جاء ثم املالءة، مثل بساتر مفصولة وجدناها العربة دخلنا وملا عندنا،
بعربة حرضوا قد الصني كرباء من كثري ضمنهم ومن الجمهورية، وكيل عىل يسلموا أن
تعاىل؛ هللا وحمدنا فرسان، وخلفهم وأمامهم عليها، تكلمنا وقد بغلة، تجرها بعجلتني
حيث بذلك؛ ورسرنا معنا، بوجودهم مأمورين اليابانيني من ضباًطا رأينا إننا حيث
وبمرورنا الركاب، ويسلبون القطار يوقفون لصوًصا بالطريق أن أخربونا قد كانوا إنهم
أهل ألن الكوريني؛ زراعة من أحسن ولكنها الذرة من أكثرها الزراعة أن رأينا بمنشوريا
يوجد ألنه الثروة؛ عليهم ويظهر الزراعة، بأمر كثري اعتناء وعندهم همة لهم منشوريا

العالية. الجيدة والحمري الكبرية، البغال خصوًصا كثرية مواٍش عندهم
القطار وكان الجميلة، واألشجار املياه ينابيع تتخللها التي الجبال من كثري وفيها
جبل أعىل إىل صاعًدا يكون األوقات بعض يف أنه حتى األرض من مرتفع يف بنا يسري
السكة هذه أن ذلك يف والسبب لسابقه، الراجل ماشاه لو إنه بحيث بطيئًا، سريًا فيسري
تكن ولم للموسكوف، األخرية حربهم يف الحربية اللوازم حمل ألجل وضعها؛ أصل كان
وقت يف إليها احتياجهم لرضورة قصري بوقت عملها وكان والسواح، للمسافرين مجعولة
الجبال قطع يف طويًال زمنًا يأخذون وكونهم الوقت، ذلك ضياع من فخوًفا مخصوص،
الجبال تلك أعايل من يمر جعلوه منها؛ يمر أن يلزم التي النقط من القطار ومرور
وألوانها ذكية رائحتها الجبال، تلك عىل املوجودة األزهار وجميع الفرصة، النتهاز مؤقتًا
وكان واأللوان، األشكال املختلف الفراش أجناس من كثري عليها يوجد كان ولذلك جميلة؛

منها. األزرق خصوًصا جميًال منظرها
يحمل آخر قطار أمامه كان لكونه ساعة؛ نحو صغرية محطة يف القطار ووقف
أخذناه كنا مما شيئًا وأكلنا فاسرتحنا السري، فتعطل الحديدية، السكة عن خرج بضائع
نرى كنا املرتفعة األماكن إىل الصعود يف يأخذ كان وملا القطار، سار ثم الفندق، من
قبيل السابعة الساعة منتصف يف وصلنا ثم سويرسا، بالد مناظر تشبه جميلة مناظر
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وبعد يابانيٍّا، صغريًا فندًقا بها ووجدنا فيها، فنزلنا (ساهوكو)، تسمى: بلدة إىل الغروب
حرص، عىل مراتب لنا فرشوا قد — بجيد ليس وكان — معنا أحرضناه قد كنا مما األكل
السكة مناظر وكان املحطة، إىل أرسعنا الصباح أصبح وملا غطاء. واحد كل وأعطوا
إىل االرتفاع يف يتدرج القطار صار حتى أعىل طريق إىل رسنا أننا إال األمس، كمناظر

مرت. ١٥٠٠
كفور وبها بالزراعة، مزدانة أراضيها أودية يف ودخلنا الجبال، بارحنا الظهر وبعد
فيها (فوشن) تسمى: محطة عىل مررنا ثم املدينة، سور رأينا قد مدة وبعد صغرية،
من كثريًا فيها فرأينا (مكدن) محكة إىل وصلنا قد منها دقائق عرش وبعد فحمية، معادن
الفندق بوَّاب ووجدنا الجمهورية، وكيل انتظار يف واألمريكانيني والصينيني اليابانيني
قد املحطة من خروجنا وبعد األشياء، من معنا كان ما فسلمناهم معه، خدم وبعض
عربة يف فركبنا ببغل، منها واحدة كل تجر العجلتني ذوات العربات من كثريًا رأينا
أنهما يظهر املوسكوف عربات من عربتني رأينا قد وهناك حصان، يجرها للفندق تابعة
عيص أيديهم ويف هناك، البوليس عساكر ورأينا موكدن، يف كانوا ما مدة من مرتوكتان
ظهورهم عىل شعورهم يرسلون أنهم إال عسكرية، ومالبسهم الِهراوة، مثل سميكة
ترام وفيها النظافة، غاية يف وهي واسعة، البلد إىل املحطة من املوصلة والسكة مجدولة،
اليابانيني، من سكانها أغلب البلدة هذه أن ورأينا يابانية، عساكر ثكنات ورأينا كهربائي،
كثرية، دكاكني به فوجدنا األصيل البلد إىل ودخلنا الكبري، البلد باب من مررنا ذلك وبعد
بيتًا فوجدناه الفندق، إىل وصلنا حتى كذلك نزل ولم بالصنائع، مشغولون أنهم ويظهر
العاصمة، هي البلدة هذه إن حيث مستوفيًا؛ كبريًا فندًقا نجد أننا ظننا وكان صغريًا،
هذه يف والتلفون الكهربائية، والسلوك املياه أنابيب بوضع يشتغلون اليابانيني ورأينا

البلدة.
يعلنون كلهم وباعتهم مطمئنني، غري كنا املدنية عن بعيد كلهم أقوام يف كنا وملا

بصفارة. يصفرون أو صغرية بأجراس
أن ألجل إنجلرتا؛ قنصل إىل منا زيارة بورقة بك عيل عزيزنا أرسلنا قد الصباح ويف
الورقة له وأعطيت بذلك، أخرب فلما امللوكية، واآلثار املقابر بزيارة ترصيح عىل نحصل
هذه يف وله واألدب، الكمال من غاية يف السن كبري رجًال فرأيناه الزيارة، وردَّ جاء
بوَّاب فاستصحبنا لنا، وأرسله الترصيح، عىل حصل قد وقت أرسع ويف سنة، ١١ الجهة
واآلثار املقابر لزيارة وتوجهنا األملانية، اللغة بعض يعرف لكونه ترجمان؛ بصفة الفندق
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طبيعي وروض كبري، بستان إىل ساعة أرباع ثالثة بعد وصلنا ثم الشهرية، امللوكية
وصلنا قد السري آخر ويف أميال، ثمانية نحو قطعناها التي واملسافة (بدرابزين)، محاط
نريهم أن منا وطلبوا الحرس، بعض منه فخرج أيًضا، كبري باب وبه كبري حائط إىل
وعىل بالبالط، مرصوفة طريًقا ووجدنا فدخلنا بالدخول، لنا أذنوا منه تحققوا وملا اإلذن،
كبري، آخر باب إىل وصلنا قد الطريق هذه ومن الصنوبر، من جسيمة أشجار جوانبها
الحيوانات أغلب صور وبجوانبهما متقاطعني طريقني رأينا بساتني إىل منه دخلنا وملا
طبقات، عدة له معبد إىل وصلنا ثم يماثله، ما أمامه جنس وكل الحجر، من األربع ذوات
ورأينا ومقابلته امللك اسرتاحة محل هو املعبد هذا أن وأخربنا بعض، فوق بعضها
لحفظ مجعوًال آخر معبًدا رأينا ثم امللك، لجلوس ا معدٍّ كبريًا كرسيٍّا الحجرة وسط يف
ذات املناظر وكانت كوريا، يف كما املرتاكمة األتربة من قبة عن عبارة وهو فيه، الوصايا
األشجار من كثري فيه املحل هذا إن وحيث الصدور، وتنرشح النفوس، منها ترس بهجة
به ويقضون أحد، يوم كل يف إليه يهرعون كانوا السواح فإن الجميلة؛ واملناظر واألزهار
التي األخرى املعابد جميع من أحسن هو املعبد هذا أن أخربنا قد إننا وحيث اليوم، جميع
واستغنينا بزيارته، اكتفينا قد تام اطمئنان يف نكن لم وإننا ميًال، ١٥ بنحو عنه تبعد
إنه حيث جدوى؛ بدون غريه لزيارة السري مشاق تحمل نفسنا نكلف ولم غريه، عن به

بنيانًا. وأحسن شانًا منها أرفع
امللك، رساي لرؤية توجهنا قد العاصمة بهذه إقامتنا من الثاني اليوم صباح ويف
النشارين من زوًجا ٥٠ وجدنا بابها إىل وصلنا وملا النزل، من دقائق عرش نحو عىل وهي
قابََلنا وقد عمارات، بعض بها كان أنه والظاهر للرساي، كبرية عمارية أخشابًا ينرشون
له، فأريناها بالدخول، اإلذن ورقة نريه أن منا وطلب العساكر، من رجٌل بابها عىل
ووجدنا الرساي، ملستخدمي حجرة داخله من فوجدنا الباب، من فدخلنا بالدخول، فأذن
اإلنجليزية، باللغة يتكلم ورأيناه (هويس)، واسمه منشوريا، لوايل الخصويص الكاتب
هنا، املوجودة امللوكية الذخائر جميع عىل يطلعنا القنصل؛ توصية ألجل أنه لنا وقال
وأول كثرية، أشياء عىل فاطلعنا األحمر، بالشمع مختومة كانت أبوابًا لنا يفتح أخذ ثم
الصيد، وقت امللك يلبسها كان القبعة وهذه والفضة، الذهب من قبعة عليه اطلعنا ما
كثريًا وأرونا اليشم، حجر من ومحابر زهريات أرونا ثم النفيسة، باألحجار مكللة وهي
واملرجان، اللؤلؤ عقود من جملة ورأينا ومالبسهم، وسيوفهم القدماء امللوك أسلحة من
يسمى: هناك أزرق وحجر هو لهم، ومرغوبًا عندهم محبوبًا كان املرجان أن وعلمت

كركهان.
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اختالف عىل الصينية األواني من كثريًا بها فوجدنا أخرى حجرة إىل توجهنا ثم
قد عتيقة أواٍن وكلها واألزرق، واألصفر األبيض باللون ن ملوَّ وأغلبها وألوانها، أشكالها
٢٥٠ له صنًعا وأحدثها كان، خرب يف صناعها ودخل الزمان، من مديدة مدة عليها مىض
نحكم أن يمكننا األعجمية، الصنائع وبني صنائعهم بني املشابهة من رأيناه ومما سنة،
األواني هذه وأن األزمان، من تقدم فيما ارتباط بينهما وجد قد يكون أن بد ال أنه
ذوق ويعجب حرص، تحت يدخل ال ما العجيبة والنقوش الغريبة، األشكال من جمعت
كثرية، ألوان فيه يظهر واحد بلون ملونتان آنيتان رأيناه ما أحسن ومن إنسان، كل
اخرتاعاتهم من أنها ويزعمون أوروبا يف اآلن توجد وهذه سنة، ٧٠٠ نحو املدة من ولهما
رشاء عدم عىل نندم لم العجيبة واملصنوعات النفيسة التحف هذه رأينا وملا الحديثة،

املحل. هذا يف رأيناه ملا بالنسبة شيئًا يعد ال ألنه اليابان؛ يف رأيناه مما يشء
فيها ووجدنا لألبصار، مدهشة فوجدناها الرساي عىل للتفرج دخلنا قد ذلك وبعد
نقوش وبه الحفر، الخشب من مصنوع كريس وسطها ويف العرش، قاعة تسمى: قاعة
درجتان ارتفاعه مرتفع، مدرج موضوع وهو والجمال، البهجة غاية يف بارزة ذهبية
وعىل امللك، لرساري مجعولة متفرقة أماكن القاعة هذه شمال وعىل كبرية، مظلة وعليه
عىل مطل الجمال غاية يف برج ولها وحواشيها، امللك لزوجة تابعة كلها مساكن اليمني
أول وهو سنة، ٢٥٠ املدة من وله منشوًرا امللوكية األرسة علم رأينا الرساي وعىل البلد،
حتى وتقديسه، وإجالله تعظيمه معتقداتهم ومن الحالية، امللوكية األرسة استعملته علم
يحرض ال وامللك يمس، ال مقدَّس أنه ويعتقدون يمسونه، ال أنهم له احرتامهم من بلغ
الهالك، نفسه عىل وخاف باكني، عاصمة يف مهمة حوادث حدثت إذا إال الرساي لهذه
وجد إذا عظيم اطمئنان للملك فيحصل منشوريا من أصلها الحاكمة األرسة إن وحيث

فيها.
األشياء من بها رأيناه ومما الرساي، هذه زيارة من كثري رسور لنا حصل وقد
وعند إليها، األقطار بعيد من والسعي عليها، التفرج تستحق بها رأيناها التي الكثرية
أني الرجاء فأكثر النقود من للخدم إعطاؤه يلزم عما الكاتب من استفهمنا قد خروجنا
ما يعطيهم اإلنسان أن كالمه من وفهمت يأخذون، بما يسكرون ألنهم كثريًا؛ أعطيهم ال
وانرصفنا. انرصف ثم الوايل، إىل سالمي يبلغ أن وكلفته لهم، هللا قسم ما فأعطيتهم شاء،
بالنسبة له شكرنا إبداء ألجل القنصل؛ إىل توجهنا قد السفر قبل الظهر وبعد

بنا. وعنايته بشأننا الهتمامه
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إىل يوصلنا الذي القطار ركوب ألجل املحطة؛ إىل توجهنا السابعة الساعة جاءت وملا
أصل واللطافة، الظرافة من غاية يف رجل وهو ولسن، يسمى: رجًال بها فوجدنا خربني
رشكات لجملة وكيل وهو القنصل، قبل من لوداعنا جاء وقد هندية، وأمه إنجليزي والده
وأخذ بنا، ا خاصٍّ ديوانًا لنا حجزوا أنهم وأخربنا املحطة، ناظر لنا وقدم حديدية، سكك
يد عىل وكوريا منشوريا يف حصل الذي الحديث الهائل والرتقي الرسيع بالتقدم يخربنا
وأخربني ذلك، وغري والصناعة التجارة يف األوروبيني يسابقون أصبحوا وأنهم اليابان،
من حرف ٢٠٠٠ ويكتب بلغتهم يتكلم أن يعرف وأنه الصني، يف سنة ١٤ مدة له أن
الذي ألن رسميٍّا؛ جوابًا يكتب أن يؤهله ال الكتابة من إليه وصل الذي ولكن حروفها،

حرف. ٥٠٠٠ هو رسمي جواب كتابة يريد ملن يلزم
إىل يرشدنا لم القنصل وأن املسلمني، ببعض التعرف أريد كنت أني أخربته وملا
منهم، كثريًا أريكم أن ألمكنني سابًقا ذلك عرفت لو وقال متأسف، بأنه أجابني ذلك
أغنى وأن صيني، مسلم آالف ١٠ من وأكثر جامًعا مكدن مدينة يف أن أخربني ثم
ويقيمون القرآن يقرءون أنهم أعرف أن أود كنت أني فأخربته املسلمني، من تجارها
أثناء ويف بخربني، إيلَّ يرسله بجواب كله ذلك عن يخربني أنه فوعدني لسان، بأي الصالة
املوجودة العربات أعظم من عرباته ووجدنا به، فركبنا القطار جاء قد املحادثة هذه
وهي (شانشون)، محطة لغاية ساعات ٦ املسافة وكانت ليًال، فسافرنا الدنيا، سائر يف
غاية يف البالد أن ووجدنا األخرية، الحرب بعد الرويس الخط ومبدأ الياباني، الخط نهاية
كانت ولذلك ونشاط؛ همة بكل الفجر وقت إليها يقومون وأنهم الزراعة، إىل االلتفات
رخيصة، لكثرتها املأكوالت وأن القوة، من غاية يف وأرضهم الجودة من غاية يف زراعتهم
جميع وصول تسهل التي سككها النتظام بالنسبة واألسماك واللحوم الطيور وكذلك
املغول بعض القطار يف ووجدنا مشقة، وال بطء بدون أخرى إىل جهة من إليها األشياء
وهؤالء اإلسالمية، والحالة العربية، كالعادة لحاهم ومرسلني رءوسهم، حالقني فرأيناهم
السكة قطار ركبنا قد شانشون محطة ومن منشوريا، وايل زيارة من راجعني كانوا
مطمئنني، آمنني ساملني خربني إىل وصلنا حتى سائرين نزل ولم املوسكوفية، الحديدية

عنايته. وجميل رعايته، حسن عىل هللا فحمدنا
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فهي اليابان) (أما البالد تلك أهل وأحوال ومنشوريا وكوريا اليابان عىل الكالم يف
جزيرة، ٣٨٠٠ نحو عددها يبلغ جزائر مجموع من مكونة األرجاء واسعة إمرباطورية
هالليٍّا، شكًال فيه ومكونة الهادي، املحيط يف الصني رشق األقىصآلسيا بالرشق وموقعها
اليابان بحر وغربًا الهادي، املحيط رشًقا ويحدها مربع، مرت كيلو ٤٢٠٠٠٠ ومساحتها
وهي الهادي، املحيط وجنوبًا البريوز، وبوغاز أوخوستك بحر وشماًال كوريا، وبوغاز
جبال سالسل الرشقي جزائرها شاطئ يف تمتد والزالزل، الرباكني كثرية جبلية بالد
كثري الجبال هذه قمم ويف الجزائر، تلك لبعض ومخرتقة ببعض بعضها متصل شامخة
وينفجر إال السنني من سنة تمر وال متحرك، وبعضها ساكن بعضها الرباكني، من
جسيمة، وخسائر عظيمة مضارٌّ منها ينشأ التي الزالزل فتحصل الرباكني بعض فيها
خلجانها وأشهر والخلجان، التعاريج كثرية وشواطئها ونادرة، ضيقة فيها والسهول
وخليج بنيفون، وطوكيو أوزاكا وخليجا كيوسيو، بجزيرة وكاجوزيما تاجازاكي خليجا
املتوسط البحر يسمى: بحر ونيفون وسيكوك كيوسيو وبني بيزو، بجزيرة هاكودادي
وتشعب جانب كل من بها املياه إحاطة بسبب وقصرية؛ صغرية وأنهارها الياباني،

مرت. كيلو ٤٠٠ عن يزيد ال أنهارها وأطول وعرًضا، طوًال فيها الجبال
تيار إليها يأتي ألنه قارس؛ برد ذو الشمالية الجزائر يف أنه غري معتدل وجوها
بحري ريح بهما يمر ألنه الحرارة؛ كثري والرشق الجنوب يف وهو الربودة، شديد قطبي
الجليد ويكثر كثريًا، عندهم يهطل واملطر األسود. الريح أي كروسيو؛ عندهم: يسمى حارٌّ
فيزرع للزراعة، قابلة وأرضها الياباني، البحر عىل املطلة الجزر شواطئ عىل الشتاء يف
والزهور، الفواكه، أشجار أنواع فيها كثرت ولذلك واملعتدلة؛ الباردة املنطقة زراعة فيها
السكر، وقصب القز)، دود (لرتبية والتوت والخرضوات، والصنوبر، والحبوب، والثمر،
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طبيعية ومراٍع كثرية غابات عىل أيًضا تشتمل وهي زراعتها، أشهر وهو واألرز والشاي،
والفحم والكربيت والحديد والنحاس الرصاص مناجم ففيها كثرية؛ معادن وفيها شهرية،

والفضة. الذهب من قليل فيها ويوجد الحجري،
يف تقدَّمت التي الوحيدة اململكة هي إذ حرج؛ وال عنها فحدِّث صناعتهم؛ وأما
أسواق يف أوروبا دول زاحمت إنها بل األجنبية؛ املصنوعات عن أغناها ًما تقدُّ الصناعة
والخزف البنبو، وخشب الك، صمغ من الدقيقة األدوات مصنوعاتهم ومن الرشق،
املعادن، وسبك بأنواعها، والحريرية القطنية واملنسوجات واألقمشة، والورق، الدقيق،
عندهم اتسعت فقد التجارة؛ وأما الكثرية. املصنوعات من ذلك غري إىل األسلحة، وعمل
السنة، يف جنيه مليون ٣٠ بمبلغ صادراتها تقدر صارت حتى صنائعهم لتقدم تبًعا
تحيط وجميلة كثرية البالد هذه داخل التجارية والطرق مليونًا، ٢٨ بمبلغ ووارداتها
سكانها وعدد والزيادة، االمتداد يف وآخذة فيها منترشة الحديدية والسكك األشجار، بها
أصلهم إن ويقال مختلفة، عنارص من وهم األصفر، الجنس من نفس ٤٦٥٠٠٠٠٠ يبلغ
التقدم من إليه وصلوا ما إنكار أحًدا يمكن ال وإنه الصني، من أو ماليزيا جزائر من
من يشء فيهم يزال ال أنه إال الطبيعية، مناظرها وجمال بالدهم، وحسن والحضارة،
عندهم إقامته مدة يبقى السائح أن حتى بينهم، املوجودين األجانب معاملة يف الخشونة
يراه ما كثرة من وتألم ضجر له ويحصل الخاطر، مطمنئ وال الصدر، منرشح غري
قد الحالة وهذه يبطنون، ما خالف له وإبدائهم له نصيحتهم وعدم عنه، سكوتهم من
عدم جملتها من أن ظنوا حتى ينبغي، عما زيادة بالوطنية تمسكهم كثرة من جاءتهم
الوطن، حب يف ويتفانون النظافة، يحبون قوم وهم حالته، كانت مهما لألجنبي النصح
االنقياد تمام للرجل منقادة واملرأة اإلسالمية، األمور تشبه وأمورهم عوائدهم وجميع
يف النساء بخالف أنفسهن عىل املحافظة غاية يف وهن اإلسالمية، والسنة العربية كالعادة

أوروبا.
عبادة عىل مبنية وهي لليابانيني، األوىل الديانة وهي الشنتوية، دينان: البالد وبهذه
أو الكاثوليك املتنرصين من قليل نفر وبها البوذية ثم الطبيعة، وقوى املوتى أرواح
واألعوام املديدة، املدة جهادهم بعد املرسلون النرصانية يف أدخلهم الذين الربوتستانت
إسالمية بعثة وجدت فلو القريحة، وذكاء الفكر بحرية اليابانيون امتاز وقد العديدة،
يف منهم كثريًا تدخل أن وأمكنها واعية، وقلوبًا صاغية آذانًا لوجدت البالد تلك إىل وذهبت
اإلنسان يرشد مما السمحة وامللة الغراء الرشيعة هذه عليه اشتملت ملا اإلسالمية؛ الديانة
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كان وإن وهذا واآلخرة، الدنيا بخريي يفوز حتى الصفات وجميل األخالق، مكارم إىل
إَِىل يَْدُعوَن ٌة أُمَّ نُكْم مِّ ﴿َوْلتَُكن شأنه: جل — قوله يف تعاىل هللا به أمر قد واجبًا أمًرا
اإلسالم علماء يف العادة جرت قد فإنه اْلُمنَكِر﴾؛ َعِن َويَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف َويَأُْمُروَن اْلَخرْيِ
لنرش أخرى إىل جهة من لالنتقال أنفسهم يتعبون ال أنهم — منهم املتأخرين سيما —
أنفسهم عىل خوًفا أو للراحة وحبٍّا منهم كسًال الدينية التعليمات وبث اإلسالمية، الرشيعة
ويقضون البعيدة البالد هذه إىل يرحلون أنهم متوهم يتوهم ال ولذلك يدهم؛ ذات لقلة أو
من فريق قام لو أنه يتوهم ما وغاية املرسلون، هؤالء فعل كما العديدة األعوام بها
تعليمهم، ألمكن بينهم التفاهم ورسعة منهم لقربه الصني أو الهند يف املسلمني متعلمي
الفوائد جميل من ذلك يف ما يخفى وال إسالمية، جلها أو كلها العظيمة األمة هذه وصارت

العظيم. والنفع العميم بالخري املسلمني عىل تعود التي
ذلك وغري ومعامل، معادن من إليه االحتياج يمكن ما كل عىل مشتملة البالد وهذه
ألمكنها الجهات جميع من الواردات عنها فرضوانقطعت لو حتى عليه، الكالم سبق مما
يف أنهم الناس هؤالء حظ حسن ومن الخريات، من هللا منحها بما متمتعة تعيش أن
املالبس يف التظاهر أو األمور، بسفاسف االفتخار يهمهم وال والحشمة، البساطة غاية
بالدهم خدمة هي افتخارهم غاية إن بل الحاجة، عن الزائد الحيل بأنواع والتحيل الفاخرة
فطرهم التي هللا فطرة العمل حب عىل مجبولون وهم وأوطانهم، عوائدهم عىل واملحافظة
مع والدقة، الرسعة بغاية أعمالهم يعملون ونشاط حركة يف دائًما تراهم ولذلك عليها؛

جميل. شكل وجوههم يف يوجد وقلما األجسام، ضخام ليسوا أنهم
نسق عىل ١٨٨٩ سنة فرباير ١١ يف أقيمت دستورية إمرباطورية اليابان وحكومة
والرسور، بالفرح واستقبلها الياباني، الشعب لها فهلل — قدمناه كما — األملاني النظام
والترشيعية، التنفيذية السلطة وبيده (ميكادو)، لإلمرباطور ويقال عيًدا، يومها واتخذ

وأعيان. نوَّاب مجلسا بهما القيام يف ويساعده
بعض اتخاذ مع واالجتماعات والجرائد والدين القول حرية اليابان أمة أوتيت وقد

االحتياطات.
الربتغاليون ودخلها ميالدية، ١٤٠٠ سنة اكتشفت أنها البالد هذه ارتقاء وتاريخ
األجانب دخول منع ثم ومن ،١٦٣٨ سنة منها وطردوا فيها، االتجار بحجة ١٤٥٠ سنة
األمريكية؛ املتحدة الواليات مع معاهدة تعقد أن اليابان اضطرت ١٨٥٢ سنة ويف فيها،
ضعيفة دولة الزمان قديم يف اليابان دولة وكانت بيدو، يف لها سفراء الدول فأرسلت
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بعد ١٨٧٧ سنة يف إال املالكة للعائلة األمن فيها يستتب ولم األهلية، الحروب فيها قامت
فرباير ١١ ويف الرسيع، الرتقي يف أخذت الحني ذلك ومن طويلة، وحوادث عظيمة ثورة
برسعة التقدم يف وأخذت الحايل، النظام عىل الدستورية الحكومة فيها أقيمت ١٨٨٩ سنة

أجمع. العالم منها اندهش قد غريبة
وغربًا اليابان، بحر رشًقا يحدُّها األقىص بالرشق مملكة أيًضا فهي كوريا)؛ (وأما
قمم تعلو خصبة لكنها األرايض، جبلية وهي منشوريا، وشماًال األصفر، البحر وجنوبًا
عزيزة وهي األصفر، البحر يف أكثرها يصب صغرية أنهار وبها دائًما، الثلوج جبالها
األنفس، من مليونًا عرش أحد نحو سكانها وعدد الجنوبية، أنحائها يف خصوًصا املياه
عليهم وتظهر القامة، وطول الجسم بسطة من غاية يف وكلهم مغويل، أصل من وهم
يف اليابانيني بعكس ولكنهم عظماء، كلهم كأنهم العظمة مشيتهم وعىل والشدة، القوة
طرق وال تجارية، بحرية لهم وليس الكسل، غاية يف ألنهم املمدوحة؛ صفاتهم جميع
وأغلب صنائع، عندهم وليس واحد، خط سوى حديدية سكك وال عمومية، وال زراعية
عنهم سمعناه والذي الحركة، بطء غاية يف وهم السكك، منتظمة وغري قحلة أراضيهم
من وإناثًا ذكوًرا الفقراء أوالد يشرتون فهم النفسانية، الشهوات إليهم حببت قد أنهم
إىل التفات بدون الشهوانية، ومالذهم خدمتهم يف ويبقونهم العرشين، إىل العرشة سن

والسعادة. بالتقدم البالد عىل يعود عمل أي
الصينية، اليابانية الحرب عقب منها تخلصت ثم الصني، سيادة تحت قديًما وكانت
ماليتها ووضعت خزائنها مفاتيح واستلمت حماية، شبه عليها ووضعت روسيا أتتها ثم
الدول، مساماة سياستها وصارت جيشها، لتنظيم ضباط عدة وعينت مراقبتها، تحت
وانتصار اليابانية الروسية الحرب تمام بعد ثم مشورتها، واتباع روسيا، رضا والتماس
تمت التي الصلحية املعاهدة بموجب كوريا صارت عليها؛ ورجحانها روسيا عىل اليابان
وال مراقبتها وال إدارتها يف أحد يعارضها ال وسياسيٍّا ماليٍّا اليابان سيادة تحت بينهما

حمايتها.
سور من الرشقية الشمالية الجهة ويف كوريا شمال يف واقعة فهي منشوريا)؛ (وأما
أو جرداء صحراء أراضيها أغلب أن إال الرتبة جيدة املعادن كثرية وهي الشهري، الصني
من إنهم ويقال رعاة، أهلها وأكثر صيًفا، والحر شتاءً الربد شديدة وهي صخرية، جبال
األرسة مقابر وبها مقدسة الصينيون يعتربها التي مكدن مدينة وعاصمتها مغويل، أصل

عليها. الكالم سبق وقد امللوكية،
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أرثر؛ بور إىل الذاهبة الحديدية بالسكة روسيا قبضة يف وقعت قد منشوريا وكانت
عيون يف الصني صغرت للصني اليابان وغلبة الصينية، اليابانية الحرب بعد أنه وذلك
كياو ثغر واحتلت أملانيا فتقدمت يهابونها، كانوا بعدما إليها أطماعهم وامتدت الغربيني،
ثغر إنجلرتا واحتلت أرثر، بور فاحتلت روسيا وتبعتها معارضة، أدنى بدون وتشاو
ابتدأت التي ١٣١٣ه، سنة البوكرس ثورة وقامت إال جأشها يسكن لم ثم واي، هاي واي
عن تتنازل أن الصني واضطرت بجيوشها، الدول وتداخلت املسيحيني، املرسلني بقتل
اليابانية الحرب بعد أنه إال مطامعهم، وتقوي فيها الغربيني نفوذ تزيد امتيازات جملة
ردت وروسيا اليابان بني أبرمت التي املعاهدة إن حيث انتعاش؛ نوع أخذت قد الروسية

اآلتية: املواد عىل تمت قد املعاهدة هذه إن إذ لها؛ التعرض ومنعت منشوريا، لها
والرعيتني. الدولتني بني والوداد السلم عود األوىل: املادة

وعدم وعسكريٍّا، وسياسيٍّا ماليٍّا كوريا يف اليابان بسيادة روسيا اعرتاف الثانية:
حق الروسيني للرعايا ويبقى مراقبتها، وال حمايتها، يف وال إدارتها، يف معارضتها
بقية من كغريهم مرشوعاتهم سائر يف لهم املخوَّلة للقوانني طبًقا كوريا يف التمتع

الرعايا.
واألشخاص الرشكات حقوق بقاء مع مًعا، منشوريا عن واليابان روسيا جالء الثالثة:

املس. من آمنة فيها
منشوريا يف مصالحها عموم يف الصني لحكومة التعرض بعدم الدولتني تعهد الرابعة:

وصناعة. تجارة
لهما املجاورة واألرايض ودالتي أرثر بور يف لروسيا كانت التي الحقوق نقل الخامسة:

هناك. وصونها الروسيون اكتسبها التي الحقوق احرتام بقاء مع اليابان، إىل
وال تيس، تسنع كوانغ يف واليابان الروس بني منشوريا حديد سكة تقسم السادسة:
حقوق صيانة مع صناعي، أو تجاري لغرض إال السكة هذه قسمي استخدام يجوز
السكة قسم عليها يمر التي املناجم ملكية اليابان وتكتسب سابًقا، املربمة الروسيا

بها. الخاص الحديدية
الالحقة والجزائر الخمسني الدرجة إىل سخالني جزيرة عن الروسيا تنازل السابعة:

بها.
الحرب. قبل بينهما كانت التي التجارية املعاهدة بتجديد الطرفني تعهد الثامنة:
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املمنوحة الصني حقوق عىل اليابان مع اتفاًقا تميض بأن الروسيا تعهد التاسعة:
التي املعاهدة هذه يف جاء ما آخر إىل … لروسيا التابعة البحرية املياه يف لليابانيني

شهًرا. عرش ثمانية مدة يف منشوريا من الجيشني جالء موادها: ضمن من
أنه كما امللك، وضخامة والعظمة األبهة أمرائهم عىل يظهر فإنه الصينيون؛ وأما

والفطنة. الذكاء عالمات وجوههم عىل يظهر
سائر من غريهم يف توجد تكاد ال بحالة العمل إليهم حبب فقد منهم؛ الفقراء وأما
أغلب أن حتى الدنيا، أنحاء سائر يف شهرتهم وعلت صيتهم ذاع قد ولذلك البرش؛ أنواع
من عمالها جميع يجعلون فيها، يعيش أن األوروبي يمكن ال التي الجهات يف املعامل
وعدم القليل، باألجر والرضا املشاق، تحمل عىل القدرة من فيهم عهد ملا الصينيني،
والذي عليه، ويصرب يتحمله أن غريهم يمكن ال ما كل عىل والصرب والقالقل، الفتن إثارة
والضبط والصيانة، والعفة، األمانة، من غاية يف أنهم منهم وشاهدناه عنهم سمعناه
جميع ترى ولذلك األلباب؛ ذوو بها يفتخر التي الصفات من ذلك غري إىل الحساب، يف
بحسابها يقوم ال والصني وكوريا باليابان التجارية الكبرية واملحال األوروبية (البنوك)
الصنائع يف شهرتهم عن فضًال هذا وأمانتهم، ومهارتهم لكفاءتهم الصينيون؛ إال أحد
يف الصنائع من كثري نرش يف سببًا كانوا الذين هم وأنهم املفيدة، النافعة واألعمال العديدة
منظور منهم املسلمني أن كثريًا منه رسرت والذي وكوريا، كاليابان لهم املجاورة البالد
ثروة يف فإنهم وثروتهم، وبأسهم وهمتهم لحزمهم واالعتبار؛ والعظمة الوقار بعني لهم
كثرية، ومصانع الشاسعة، البالد تلك أنحاء يف واسعة تجارات ولهم عامة، ونعمة تامة
دين يف البالد تلك أهل من كثري إدخال يف جهًدا يألون ال فإنهم ذلك ومع شهرية، ومعامل
العظماء هؤالء بهمة والنماء؛ الزيادة يف آخذًا عندهم املسلمني عدد يزال ال ولذلك اإلسالم؛

الجميلة. واملنقبة الجليلة الخدمة هذه يف العلماء مقام قاموا الذين
وعند الروسيا، بالد عىل مررت قد هذه سياحتي يف أني القارئ عىل يخفى ال ثم
حصل ما ألن املجاملة؛ وجميل املعاملة، حسن يف غريهم فاقوا قد وجدتهم عليها مروري
أي من مثله يحصل لم ألنه األقالم؛ ألسنة عنه تعرب أن يمكن ال اإلكرام من منهم لنا
أوىص كما روسيا، سفري من علينا التوصية هو ذلك إىل دعاهم والذي الدول، من دولة
الرتحيب يف بالغوا قد الروسيون ولكِن بمرص، املوجودة األخرى السفارات من غريه
أردنا ما آخر وهذا النهاية، إىل ووصل الغاية بلغ قد حد إىل والتعظيم، واإلجالل والتكريم
بحسن وَكَألَنا عنايته، بعني َلَحَظنا حيث وآخًرا؛ أوًال هلل والحمد هذه رحلتنا من كتابته
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تلك أحوال من نعلم نكن لم ما وعلمنا ساملني، أوطاننا إىل ورجعنا آمنني، فرسنا رعايته،
وتوفيقه وقوته، بحوله املوجودات وغرائب الكائنات، أرسار من فيها هللا أودعه وما البالد،

وسلم. وصحبه آله وعىل محمد، سيدنا عىل هللا وصىل ومعونته،
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