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佐藤 次高 Tsugitaka Sato 

1984年 8月〜1984年 12月 

 

佐藤先生と街々の母カイロ 

 

吉村武典（早稲田大学イスラーム地域研究機構） 

Takenori Yosimura (Waseda University) 

 

	 佐藤次高先生は、1984年 8月から 12月の半年弱の間、日本学術振興会カイロ研究連絡

センターの初代のセンター長として半年間勤められた。それまで、テヘラン（イラン）に

置かれていた学振のセンターは、イラン・イスラーム革命の影響で移転を余儀なくされ、

トルコのアンカラを経て、カイロに置かれたと聞いている。 

	 佐藤先生は、2011年 4月 11日に 68歳というあまりに早い旅立ちに惜しまれつつ、癌

のため逝去された。闘病中も最後の著作である Sugar in the Social Life of Medieval Islam 

(Leiden: Brill, 2014)の校正を続け、最期までアラブ・イスラーム史研究を続けられた。佐藤先

生は、2003 年にそれまで勤めておられた東京大学文学部から早稲田大学文学学術院に移

られた。私は同年から亡くなられるまで、博士後期課程の学生として佐藤先生の指導を受

けた。今回は佐藤先生とカイロとの思い出を節子夫人のお話を交えながらご紹介したい。 

	 佐藤先生が学振センター長としてどのような活動されていたかについては、この当時ま

だお子さんが小さかったため節子夫人は同行されなかったため、残念ながら詳しくはわか

らない。ただし、なにもない所からセンターを設置するという大変な作業のためにホテル

暮らしをしながら下準備を始めたことと、カイロに出発する時に、中東アラブ研究の中心

であるカイロに学振のセンターが設置されることを大変喜んで、意気揚々と出かけていっ

たことをよく覚えているということであった。 

	 佐藤先生が中東地域に始めて足を運んだのは、留学先のイラク、バグダードであった。

その後も研究と史料調査のため幾度も中東各地を訪れたが、特にカイロは最も頻繁に訪れ

た地であると言える。節子夫人とご家族を伴ってカイロに滞在されたのでは、1993 年の

長期在外研究の時であったそうで、２ヶ月に及ぶカイロでの生活の思い出については「7

都市歴史紀行：イクター制の新史料を求めて」『歴史と地理：世界史の研究』（162、163

号、1994 年）にエッセーとしてまとめられている。この時、佐藤先生はイクター制に関

する英語の叢書（State and Rural Society in Medieval Islam: Sultans, Muqta‘s and Fallahun, 

Leiden: Brill, 1997）の執筆準備のためシアトル、バークレー、プリンストン、ケンブリッ

ジ（MA）、イスタンブル、ダマスカス、そして最期にカイロを訪れ史料調査を行った。

エッセーのなかで佐藤先生は、中東の都市を初体験の家族がどんな反応をするかを一抹の
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不安と興味を抱かれたようでが、「結局のところ、エジプト人の悠揚迫らぬ人間臭さに一

番興味を覚えたらしいのには妙に感心してしまった」と感想を述べられている。その後、

佐藤先生が節子夫人を伴い最期に訪れた中東の都市は、2010 年のレバノンのベイルート

となった。 

	 私がカイロに留学した 2004 から 2006 年の間にも、佐藤先生はカイロを２度訪問され

た。佐藤先生はその頃にはカイロのザマーレクにある、川床睦夫先生が所長を勤められ

ているイスラーム考古学研究所のカイロ事務所を常宿にされていた。便利な面がいろい

ろあったと思うが、私も何度か晩餐のお相伴にあずかった際に。佐藤先生はワイングラ

スを傾けながら、ここの料理人が作る料理が大変おいしいからここの滞在はやめられな

い、と上機嫌でおっしゃっていたことを覚えている（実際には史料など研究環境がすば

らしく整っていたためであろう）。 

	 ところで、佐藤先生は日本国内ではタバコを吸われなかったが、海外ではパイプを嗜

まれた。特に中東では水煙管（シーシャ／アルギーレ）も楽しまれ、アラブの人々とと

もに中東の空気をゆったりと楽しむのを好まれたようである。写真は先に述べた在外研

究時に川床先生の考古発掘現場であるシナイ半島のトゥールを訪れた際のものと、2006

年に『砂糖のイスラーム生活史』（岩波書店、2008年）の執筆のための史料調査にカイロ

を訪れた際の旧市街の名店フィッシャーウィーで撮影したものである。 

 

1994年1月シナイ半島	 トゥール 
Al-Tur, Sinai, January 1994 

2006年	 カイロ	 ハーンハリーリ	 フィッシャ
ーウィー 
Fishshawi, Khan al-Khalil, Cairo, 2006 

 

2006年6月	 ヨルダン	 アジュルーン 
Arujun, Jordan, June 2006 
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The Memory of Professor Sato at Cairo, The Mother of Cities 

 
Takenori Yoshimura (Organization for Islamic Area Studies, Waseda University, Tokyo) 

	  

The late Prof. Tsugitaka Sato served as the first Director for the JSPS Cairo Research Station from August 1984 to 

December for close to six months. Until then, the JSPS Center, which was located in Tehran, Iran, was forced to 

relocate to Cairo via Ankara, Turkey due to the Iranian Revolution in 1979.  

 Prof. Sato passed away from cancer at the age of 68, on April 11, 2011; his unfortunate early departure 

from this life was greatly lamented. He continued his editing work on his last piece, Sugar in the Social Life of 

Medieval Islam (Leiden: Brill, 2014), during his battle with his illness and continued with his studies on 

Arab/Islamic history. Prof. Sato transferred to the Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University, from the 

Graduate School of Humanities and Sociology, the University of Tokyo, where he had worked until his transfer in 

2003. I was a doctoral student instructed by Prof. Sato since that time until his passing. In this essay, I would like to 

share my memories of Prof. Sato and Cairo, including stories from Ms. Setsuko Sato.  

	  Unfortunately, she does not know as to actual activities Prof. Sato was conducting as Director for the 

JSPS Center in Cairo, as their children were too young to accompany Prof. Sato. However, she clearly remembers 

that he had started preliminary arrangements for hard work to establish the Center from scratch while staying at a 

hotel; and that he departed with quite excitement about establishing the JSPS Center in Cairo, which was the center 

of Middle Eastern and Islamic Studies.  

	  The first time Prof. Sato visited the Middle East, he went to Bagdad, Iraq, where he studied as a foreign 

researcher. Since then, he made multiple visits for research and historical survey, and it can be said that Cairo 

especially was the city that he visited the most. It was 1993 during his long-term overseas studies when he stayed in 

Cairo along with his wife Ms. Setsuko and family, that he summarized his memories on his 2-month stay in Cairo in 

his essay, “Historical Journal of Seven Cities: Seeking new archives regarding Iqta’ system” in History and 

Geography: World History Studies (Issue 162, 163, 1994). At this time, Prof. Sato visited Seattle, Berkeley, 

Princeton, Cambridge, MA, Istanbul, Damascus, and finally Cairo to conduct his historical survey in order to prepare 

for authoring his English series on Iqta’ system, State and Rural Society in Medieval Islam: Sultans, Muqta‘s and 

Fallahun (Leiden: Brill, 1997). Prof. Sato describes in his essay about his touch of nervousness how his family 

reacted to their first experience visiting the Middle Eastern cities, nonetheless mentioned his thoughts, “In the end, I 

was impressed how they most became interested in the calm and composed character of Egyptians.” After that, the 

last Middle Eastern city he visited with his wife was Beirut, Lebanon, in January 2011.   

	  During my study in Cairo between 2004 and 2006, Prof. Sato visited Cairo twice. Prof. Sato was then 

using the Cairo Office of the Research Institute for Islamic Archaeology and Culture in Zamalek, Cairo, as his 

regular place to stay, where Dr. Mutsuo Kawatoko served as the Director. I suppose there were convenient aspects in 

staying there, but I remember Prof. Sato happily commented over a glass of wine, “I can’t stop coming here because 

of the excellent chef,” when I had his company at dinner several times (In reality, the reason was probably because it 

had wonderful research environment such as the availability of historical references and sources).  
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 Incidentally, Prof. Sato never smoked when he was in Japan, but had a taste for pipes when overseas. He 

enjoyed smoking water pipes (Shisha/Argile) especially in the Middle Eastern countries, and sharing the laid-back 

atmosphere of Middle East with Arabic people. The photos were taken in Egypt; the first was taken at al-Tur in Sinai 

where is located near by the archaeological site of the Research Institute for Islamic Archaeology and Culture. And 

the other was taken at the well-known Café Fishshawi of Khan al-Khalil, in Islamic Cairo, when he visited there in 

2006 for historical survey to write Sugar in the Social Life of Medieval Islam (Japanese version, Tokyo, 2008).   
	  

ستاذذ ساتو ووأأمم االمدنن االقاهھھھرةةااأل  
تاكيینوررىى يیوشيیمورراا (جامعة ووااسيیداا منظمة أأبحاثث االمنطقة ااإلسالميیة)  

 
كأوولل مديیر لمكتب االقاهھھھرةة لمدةة عامم وونصف االعامم٬، ووسمعت أأنن مقر االمكتب قبل ذذلك كانن في  1986عيین ااألستاذذ ساتو عامم 

في إإيیراانن٬، وولكن بسبب االثوررةة ااإلسالميیة نقل إإلى أأنقرةة بتركيیا٬، ووأأخيیًراا اانتقل إإلى االقاهھھھرةة.ططهھراانن   
عاما إإثر إإصابتهھ بالسرططانن. 68اانتقل ااألستاذذ ساتو إإلى االرفيیق ااألعلى عن عمر يیناهھھھز  2015اابريیل 11ووفي   

إلسالمم االعصورر االوسطى" االسكر في االحيیاةة ااالجتماعيیة ووررغم صرااعهھ مع االمرضض فإنن آآخر أأعمالهھ كانت تنقيیح "
اانتقل إإلى جامعة ووااسيیداا. ووفي عامهھ ااألخيیر  2003) ووظظل ططيیلة حيیاتهھ يیعمل أأستاذًذاا بجامعة ططوكيیو لكنهھ في عامم 2014(بريیل

االذيي قضاهه في جامعة ووااسيیداا كنت أأنا في مرحلة االدكتوررااةة٬، ووكانن ررحمهھ هللا هھھھو االمشرفف على ررسالتي. إإنني أأرريید أأنن أأسردد 
اذذ ساتو في مصر على لسانن ززووجتهھ.لكم ذذكريیاتت ااألست  

تقولل االسيیدةة ززووجة ااألستاذذ ساتو: "إإنهھ بالنسبة لفترةة عملهھ بوصفهھ ررئيیًسا لمكتب االقاهھھھرةة٬، فإنن االفترةة االتى اانتقل فيیهھا إإلى 
االقاهھھھرةة كانن أأووالددنا صغارًراا ما جعلني لألسف ال أأنتقل للعيیش معهھ فال أأعرفف كل االتفاصيیل٬، وولكن أأتذكر قولهھ إإنهھ عند 

هھ أأقامم في فندقق ألنن االمكانن االذيي لزمم عليیهھ تحويیلهھ إإلى مركز حقا ال يیحتويي على أأيي شئ . أأتذكر جيیداا االسعاددةة االتي ووصول
ااررتسمت على ووجهھ ووهھھھو مغاددرر إإلى مصر وواالسعاددةة االتي مألتت قلبهھ بأنهھ سوفف يیؤسس في االقاهھھھرةة مكتبًا سيیكونن مركز 

أأبحاثث االشرقق ااألووسط االعربي.  
ااألستاذذ ساتو االشرقق ااألووسط عندما ذذهھھھب ووهھھھو ططالب إإلى االعرااقق٬، ثم تكررر ترددددهه على عدةة كانت أأوولل مرةة ووططأتت أأقداامم 

ددوولل في االشرقق ااألووسط لعمل ااإلحصاءااتت االتارريیخيیة٬، أأستطيیع أأنن أأقولل إإنن االقاهھھھرةة أأكثر مكانن تردددد عليیهھ. أأظظن أأنن االزووجة 
إلجرااء بحث٬، ووعن حيیاتهھ في االقاهھھھرةة فقد عندما جاء في إإقامة ططويیلة  2003ووااألسرةة اانتقلت للعيیش معهھ في االقاهھھھرةة عامم 

. فمن أأجل أأنن يیتم ااإلحصائيیة 1994في عامم  163وو 162في االعددد ررقم االتارريیخ وواالجغراافيیا: بحث عن تارريیخ االعالم" كتب "
.2010االتارريیخيیة االتي بدأأهھھھا لزمم عليیهھا االتنقل بيین عدةة عوااصم كانت آآخرهھھھا االقاهھھھرةة٬، كتب في مقالل لهھ في عامم   

ةة لهھ في االشرقق ااالووسط إإلى بيیرووتت بلبنانن حيیث ااصطحب فيیهھا ززووجتهھ معهھ. كانت آآخر ززيیارر  
جاء ااألستاذذ ساتو إإلى االقاهھھھرةة مرتيین٬، ووكانن ووقتهھا مديیر مكتب  2006إإلى  2004ووعندما جئت أأنا للدررااسة في االقاهھھھرةة من 

كتب مفيیًداا لنا جميیعا أأتذكر يیومم االزمالك االسيید موتسو كاووااتوكو االذيي كانن باحثًا في ااآلثارر ااإلسالميیة٬، حقًا كانن ووجودد االم
أأحضرتت االعشاء معى إإلى هھھھناكك يیومهھا قالل لي أأستاذذ ساتو بوجهھ مشرقق: "إإنن االطباخيین هھھھنا يیطهھونن ططعاماً لذيیذااً جًداا بدررجة 

تجعلني ال أأرريید االمغاددررةة".  
االبيیب "  بل كانن أأيیضاً بالمناسبة إإنن ااألستاذذ ساتو كانن ال يیدخن في االيیابانن٬، وولكنهھ كانن عندما يیذهھھھب إإلى االخاررجج يیستخدمم "

يیتمتع بتدخيین االشيیشة. يیبدوو أأنهھ كانن يیحب أأنن يیحيیا على جو شرقي وويیستمتع على ططريیقة االعربب. ااالستاذذ في االصوررةة عند 
تارريیخ حيیاةة " 2006ززيیاررتهھ للطورر بشبهھ جزيیرةة سيیناء. ووصوررةة مقهھى االفيیشاووىى عند عمل إإحصائيیة عن تارريیخ االطهھي في 

.2008نامى مكتباتت إإيیوااااإلسالمم وواالسكر"   
 



Akira Goto 38 

後藤 明 Akira Goto 

1985年 8月〜1986年 3月 
 

当時のニュースやセンターの様子 

	 私の時代はまだセンターとしては機能していない時期でした。日本学術振興会はテヘ

ランに研究連絡センターを置いていたのですが、イラン革命からイラン・イラク戦争の

あおりでそれが機能しなくなり、テヘランのセンターを一時閉鎖して、臨時に他にセン

ターを移すことを検討し始めたときに当たります。エジプトとカイロとトルコのアンカ

ラがその候補であったと記憶しています。私は、特に事務所を開設する任務は帯びず、

たんに滞在費と日当を受け取る派遣研究員として、ドッキーのアパート（マンション？）

の一室を借りて、カイロに滞在していました。予算の関係でしょうか、アンカラとカイ

ロでそれぞれ一人、半年ずつの滞在で、翌年度からそのどちらかにセンターを開設する

予定であったと聞いていました。前年度の佐藤次高さんも同じように半年の任期で、ア

パート暮らしであったはずです。佐藤さんは 3月に帰国し、私は 8月に赴任したので、

特に現地での引き継ぎもなく、翌年からの本格的な事務所が開設されることを期待して、

1月には帰国したので、翌年度の藤田さんとの現地での引き継ぎもなかったわけです。ザ

マーリクの事務所は、藤田さんが開設したものです。 

	 カイロでは、鈴木登さんと高野昌弘さん（二人とも故人になってしまいました）とい

う滞在歴の長い二人が、滞在している日本人中東・アラブ研究者の世話役の役を果たし

ていました。早稲田大学のルクソール発掘隊と中近東文化センターのフスタート発掘隊

が活動中で、カイロ大学日本学科も日本留学帰りのエジプト人研究者が助教授になるな

ど活性化し始めた時期です。一年程度滞在予定の日本人研究者が何人かと、大阪外国語

大学やその他大学の語学留学生も複数名いるという状況でした。また、アジア経済研究

所の清水学さんや在カイロ日本大使館の専門調査員として湯川武さんがいて、日本の中

東研究が現地志向を深めた時期であったといえましょう。 

 

During my tenure, the center was not yet fully functioning. The Japanese Society for the 

Promotion of Science had established a regional center in Tehran. But due to the Iranian 

revolution and the Iran-Iraq war, it was tentatively closed for probable relocation. I remember the 

choice was between Cairo and Ankara. I wasn’t appointed to open a new center in Egypt, but just 

to research the travel, daily allowances, and other expenses. I stayed in a rented room in a 

residential building in Dokki. Everything was budget related. I heard they had sent one person to 

stay in Ankara and one to Cairo for six months, so they could decide where to open the actual 

center the following fiscal year based on the expenses. My predecessor, Tsugitaka Sato, also lived 

in an apartment in Egypt for half a year. He returned to Japan in March and I was appointed in 



Akira Goto 39 

 

٬، ططهھرااننفي  كانن مقر االجمعيیة ااألساسي بعد٬، اامركزً حتى فترةة عملي لم يیكن االمكتب يیقومم بدووررهه بوصفهھ 
ووبدأأتت االمناقشاتت  أأغلق االمكتب بشكل مؤقت٬، يیراانيیة االعرااقيیةوولكن نظًراا لتأثيیر االثوررةة ااإليیراانيیة وواالحربب ااإل

في االقاهھھھرةة  في ما أأنن يیكوننأأتذكر أأنهھ كانن عليینا ااختيیارر مقر جديید إإ خر٬،إإلى مقر آآحولل نقل مقر االمكتب 
أأنن أأددررسس حرىى بل كانن من ااأل ٬،اا بالقاهھھھرةةأأنن أأفتح مقرً  لم يیكن من ااختصاصاتت عملي مصر أأوو أأنقرةة بتركيیا.

في بنايیة بمنطقة االدقى. ستأجرتهھا في غرفة ااأأقمت  .ليیف االحيیاةة االيیوميیة هھھھناككتكاليیف االزيیاررةة للقاهھھھرةة٬، ووتكا
نن االمكتب االرئيیس في االيیابانن أأررسل شخًصا آآخر إإلى أأنقرةة؛ ليیقضي هھھھناكك ستة أأشهھر٬، ووبعدهھھھا سمعت ووقتهھا أأ

و يیقررروونن أأيین سيیكونن االمقر٬، ال أأعلم رربما يیرجع ذذلك للحساباتت االماليیة. كانن ززميیلي االسابق ااألستاذذ/سات
تسوجيیتاكا قد عاشش أأيیًضا في شقة في مصر لمدةة ستة أأشهھر٬، ووقد عادد إإلى االيیابانن في شهھر ماررسس٬، ووأأنا بدأأتت 
عملي في أأغسطس٬، فلم نلتق وولم أأتسلم منهھ االعمل في مصر. توقعت أأني سوفف أأفتح االمكتب االجديید في االعامم 

فرصة لتسليیم مهھامم االعمل للزميیل  االتالي٬، وولكني ررجعت إإلى االيیابانن في شهھر يینايیر؛ ووبالتالي لم تكن هھھھناكك
االتالي ااألستاذذ/ااوُوتسوكا االذيي أأتم فتح مكتب االزمالك.  

-في االقاهھھھرةة أأقامم  -ررحمة هللا عليیهھما  سوززووكى نوبورروو ووتاكانو أأكيیيیهھيیروو  لفترةة ططويیلة. ووقد عمال على إإددااررةة  
عمل كل من بعثهھ تنقيیب  شئونن االباحثيین االيیابانيین في االشرقق ااألووسط وواالعالم االعربى. ووفي هھھھذهه االفترةة نشط

جامعة ووااسيیداا في ااألقصروومركز ثقافة االشرقق ااألووسط ووااألددنى في االفسطاطط. ووكانت أأيیضا فترةة ررجوعع 
االباحثيین وواالطلبة االذيین ددررسواا في االيیابانن وواالذيین قامواا بالمساعدةة في االتدرريیس بقسم االلغة االيیابانيیة بجامعة 

دمواا من االيیابانن لإلقامة في مصر لمدةة عامم. كما جاء ططالبب االقاهھھھرةة. إإلى جانب االباحثيین االيیابانيین االذيین ق
يیابانيیونن أأيیضا من جامعة أأووساكا للغاتت ااألجنبيیة٬، ووجامعاتت أأخرىى. ووكانن هھھھناكك أأيیضا شيیميیزوو مانابو من 
معهھد آآسيیا للتنميیة ااالقتصادديیة٬، وويیوكاوواا تاكيیشي االذىى كانن متخصًصا في ااإلحصاءااتت بسفاررةة االيیابانن. يیمكننا 

االفترةة كانت من أأكثر فترااتت جذبب االباحثيین االيیابانيیيین لمنطقة االشرقق ااألووسط. االقولل إإنن هھھھذهه  
 

 

August, so there wasn’t a hand-over process in Egypt. Hoping that an actual Cairo center would open the 

following year, I returned to Japan in January. So neither was there an opportunity to officially hand-over 

my duties in Egypt to my successor Mr. Otsuka, who was the founder of the Zamalek center. 

Suzuki Noboru and Takano Akihiro (both now deceased) lived in Cairo for a long time, 

managing Japanese research affairs in the Middle East and the Arab World.Around that time, the Waseda 

University excavation team in Luxor and the Middle Eastern Culture Center in Japan (MECCJ) 

excavation team in Fustat were both active. Also, Egyptian exchange students and researchers returning 

from Japan started assisting instructors in the Japanese department at Cairo University. In addition to 

Japanese researchers stationed in Egypt for one-year stints, a number of Japanese exchange student 

linguists were also in Egypt from the Osaka University of Foreign Studies and other universities. There 

were also experts like Manabu Shimizu from the Institute of Developing Economies and Takeshi Yukawa, 

a researcher at the Japanese Embassy in Cairo. So, it was a period of increasing Japanese on-site studies in 

the Middle East. 
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藤田 進 Susumu Fujita 

1986年 4月〜1987年 3月 
 

当時のニュース 

 78年の「キャンプ・デーヴィド協定」を境に、中東とりわけアラブ地域の国際的重要

性が一気に高まる中で、カイロでは日本企業、報道、カイロ大学日本語学科教育陣や早

稲田大学発掘隊常駐スタッフなどさまざまな人々が活動しており、「日本人会」という

大きなコミュニティーもありました。既存の日埃経済・文化交流を背景に、恒常的な人

的交流を含む対アラブ学術・文化交流の一層の緊密化が重視されるようになった時代で

した。 

 

センターの様子や職務内容 

 1985年、アフリカのタンザニアにあった日本学術振興会研究連絡センターをカイロに

移すことになり、私は初代カイロセンター所員として事務所開設にあたるべく、その年

の 4月に家族とともにカイロに赴任しました。 

	 前述した既存の日埃経済・文化交流を背景に、学振常設事務所をカイロに開設するこ

とが決定されたのでした。重責を担った思いの私は、赴任早々から事務所の物件探しに

とりかかり、友人の情報やつてを頼りに不動産屋を回り、広いカイロの紹介物件を何か

所も見て回っても、適当な物件がみつからず、疲れてきた私が「この辺でいいや」と妥

協しかかると、同行の家内が部屋の間取りや部屋の隅のいい加減な修理跡などを細々チ

ェックしては「ダメだし」をするという具合で、一か月近くたってやっとたどりついた

のが、ザマーリクの現在の事務所でした。 

	 建物は古いがイタリア風のシックでがっしりした構造であり、室内は見取り的にも、

広さ、使いやすさの点でも問題なく、一階、三階に日本の報道機関も入っているので、

一部壊れた室内家具を取り換えてもらえば使えるということで、物件探しは終了しまし

た。大家さん一家は最上階に住んでおり、コプト教徒の温厚そうな初老の大家さん（確

かラムジーさんだった）とお茶を飲みながら、研究センターとして人々が集まるので椅

子、テーブルなどを早急に新しいものと取り換えてくれるよう求めて承諾され、賃貸契

約をしました。 

	 ところが、家具の取り換えになかなか応じてくれず、「ＩＢＭ」（神に懸けて、明日

こそ、気にするな）のエジプト式妖術に苦しみました。何度か催促に行くうちに少しま

しな古びた物が届き、「これでは駄目だ。新しいのを。」と要求してもそのままになる

という具合。そのとき、学振理事長をはじめ関係者の方々、日本留学組のカイロ大学教
授陣などエジプト人知識人と日本でアラビア語教育にあたった先生方および日本人の学 
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術関係者らが一堂に会して、6月のカイロセンター開所式を準備していました。予定日が

近づいても新しい家具が届かず、気が気でない私はついに大家さんと怒鳴りあいになり、

開所式直前にがっしりした椅子と机が届いてほっとしたのを覚えています。 

 開所式では、日本留学組のエジプト人たちと日本人たちがお茶を飲みながら歓談し、こ

れから一緒にこの場所で交流を深めていきましょうと話しているのに加わりながら、と

ても幸福な気持ちになったのを覚えています。 

	 あれから30年後の今も同じ場所にある学振事務所では、多くの激動と変化を経る中で

どれだけ多くの人々が集まり、どのような話が繰り広げられてきたのだろうか。あのと

きのラムジー氏よりも多くの年を取った私は、なつかしさの中でふとそんなことを思い

ます。 

 

 ＊日本学術振興会カイロ研究連絡センターの入

ったビル。1933−34年建築家 G.Galigopoulaの記
名が今もファサードに残っている（2015 年 11
月） 
The building containing the Cairo center. A 
plaque on the façade indicates it was built in 
1933~4 by architect G.Galigopoula(Nov.2015) 

＊2015 年現在の 4 階の玄関を入った応接間。	 
当時はここが事務所であった。 
The guest room next to the entrance on the 
third floor, which served as the office at that 
time. 

＊2015年現在の 4階の食堂の窓辺。 
The window side of the dining room on the 
third floor 
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As the Middle East and North Africa rapidly rose in importance with the signing of the Camp David 

Accords in 1978, there were many Japanese people living in Cairo, running businesses and regional 

offices for media outlets, teaching in the Japanese Department at Cairo University, and working there as 

part of a Waseda University excavation team. This sizeable community came to be known as the “Cairo 

Japanese Club”. In those days, our priority was creating ongoing educational and cultural interactions 

with the people of the Arab world, grounded in the existing Japanese-Egyptian economic and cultural 

relations 

In 1985, the Japanese Society for the Promotion of Science’s West Asia regional research 

center was relocated from Tanzania to Cairo. In April of that year I moved, with my family, to Cairo to 

become a founding member of the JSPS’s newly established Cairo center.   

I was tasked with heavy responsibilities. As soon as I assumed my position, I had to start 

searching for a property for the center. I found real estate agents through friends and other ways. But no 

matter how many properties I looked at across the vast city of Cairo, I couldn’t seem to find a suitable 

place. After great effort, I settled on a location, and went with my family to carefully check the layout 

and conditions of every room. After about a month’s work, we had created what is now the JSPS center 

in the Zamalek district. 

It was an old building, but it had a chic Italian design and a firm foundation. There were no 

problems with the layout, spaciousness, or access to the rooms. Moreover, there were Japanese media 

offices on the first and third floors that would let us have damaged or replaced pieces of indoor furniture, 

which brought my search for furniture to an end.  

The landlord lived on the top floor. He was a middle-aged Christian man, I believe named Ramzi. He 

seemed kind enough. Once during tea, I told him we needed some new chairs and tables urgently because 

a lot of people would be coming to the center, and he agreed to lease some to me. But he didn’t come 

through. I would go to ask him, and he would say things like the ones he received were used or in bad 

condition, so he sent for new ones.  

I sought the help of my new connections as director of the JSPS center; teachers from the Cairo 

University foreign exchange program, Egyptian acquaintances, Japanese teachers I had met in Arabic 

class in Japan, and people connected to the JSPS. We all got together and started preparing for the grand 

opening of the center. 

I remember that I was so worried when the new furniture hadn't arrived that I shouted at the 

landlord. But, to my relief, it came right before the opening ceremony. 

At the opening, a number of Egyptians who had studied in Japan got together with a number of 

Japanese visitors and had a pleasant chat over tea. I remember feeling very happy joining in their 

conversation as they were saying they wanted to meet up at the center again thereafter for more 

Egyptian-Japanese interactions. 

And now, 30 years later, the JSPS Cairo center is still in the same location. I wonder how many 

people have gathered there over the years, and what all they talked about amid so many challenges and 

changes. I'm older now than Mr. Ramzi was then, and I get nostalgic when these thoughts come to mind. 
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فتوجهھت االيیابانن نحو  مع ااتفاقيیة كامب دديیفيید برززتت مكانة االشرقق وواالمنطقة االعربيیة٬،وو 78عامم  في
٬، داااالمتمثل في قدوومم بعثاتت االتنقيیب عن ااآلثارر من جامعة ووااسيی فيخاللل االتعاوونن االثقا االقاهھھھرةة من

جعلهھ عصر إإثرااء  مما ؛ووظظهھورر االجمعيیة االيیابانيیة ٬،االقاهھھھرةة ووتأسيیس قسم االلغة االيیابانيیة ووآآدداابهھا بجامعة
.مع االيیابانن االتباددلل االثقافي  

 ٬،االقاهھھھرةةإإلى تنزاانيیا  فيكانن  عيیة االيیابانيیة لتطويیر االعلومم االذييتم نقل مكتب االجم 1885عامم  ففي
أأسس  فيوواالثقا ظظاللل االتباددلل ااالقتصادديي فيوو .بريیلشهھر أأ فياالقاهھھھرةة  إإلى وواانتقلت معى أأسرتي

ااختيیارر مكانن االمكتب عن  أأخذتت على عاتقي جيیداا أأنني أأتذكرهه وومما .االقاهھھھرةة فيمكتب االجمعيیة 
 شوااررعع االقاهھھھرةة االوااسعة فياا كثيیرً  بحثت ٬،صدقاءحث مع سمسارر االعقاررااتت وومساعدةة ااألططريیق االب

".جيیدةة فتعبت ووقلت "هھھھذهه االمنطقة ؛ددوونن االحصولل على االمكانن االمناسب  
 فينن هھھھو قائم ااآل االذييختيیارر على االمكتب ااالووقد مر على هھھھذهه االحالة ما يیقارربب االشهھر حتى ووقع 

  .االزمالك
 فيكانن مكتبنا  .ااسعة وومريیحةحجرااتهھ االدااخليیة وو ٬،يیطالىعلى االطراازز ااإل هھھھو عقارر قديیم لكنهھ مبني

 االذييثاثث ق االثالث كانن هھھھناكك مكتب ووكالة ااألنباء االيیابانيیة؛ فتباددلل كالنا ااألاالطاب فيوو ٬،ووللاالطابق ااأل
.يیرااهه مناسب لهھ  
كنا نحتسي االشايي  .متديین كانن يیدعى ررمزيي ووهھھھو مسيیحي٬، خيیراالطابق ااأل فيمالك االعقارر  كانن يیقطن

ووااحتيیاجنا للمقاعد وواالمناضد  ٬،سوفف يیتردددد عليیهھ كثيیر من االناسس االذييوونتحدثث عن مكتب االجمعيیة 
٬، وورربما يیؤجل ططلبي للغد أأوو ثاثث االمطلوبب فكانن أأحيیانا يیتأخرعليیهھ بتوفيیر ااأل ووررغم إإلحاحي٬، االجديیدةة
من ررئيیس االجمعيیة   بددءااً  ذذلك االوقت فيبالضجر. وو إإليیهھ مما أأصابني حاجة في لسنابأثاثث  إإليّ  يیأتي

االذيین ٬، وووواالمعاررفف من االمصريیيین ٬،االيیابانن من أأساتذةة جامعة االقاهھھھرةة فيوواالمساعديین وواالدااررسيین 
شهھر  يفااليیابانن عقدنا االعزمم على أأنن يیكونن حفل اافتتاحح مكتب االجمعيیة  فيددررسواا االلغة االعربيیة 

أأنن إإلى أأحيیانا  ما ددفعني االموعد االمتفق عليیهھ فيثاثث ااأل ررغم ااقتراابب موعد ااالفتتاحح لم يیأتتوو .يیونيیو
الفتتاحح مباشرةة االمكتب قبل يیومم ااإإلى أأتذكر جيیداا يیومم أأنن ووصل  وولكنني٬، أأثورر على مالك االعقارر
.االفاخرةة ما جعلني أألتقط أأنفاسي مجموعة من االكرااسي  

غة االيیابانيیة لاال ددااررسونن ووحضرهه االيیابانيیو االذيييیومم ااالفتتاحح  دتيقمة ساع فيووأأتذكر أأيیضا عندما كنت 
على أأنن  بواا أأططراافف االحديیث متفقيینذذووتجا صريیيین االذيین ددررسواا باليیابانن حيیث تناوولواا االشاييمن االم

ن عاما على اافتتاحح مكتب االقاهھھھرةة ووبعد مروورر ثالثيی .يیكونن مكتبنا هھھھو االنوااةة لتعميیق االتباددلل بيین االبلديین
 أأييإإلى أأنن أأعرفف إإلى أأشتاقق  ٬، لكننيمورررربما  تغيیرتت بعض ااأل ٬،نفس االمكانن في االيیزاالل قائمً  االذيي

ررمزيي إإلى ا يیضً بل ووأأشتاقق أأ ووأأشعر ٬،يیتحدثونن ٬، ووعن أأيي شيءمكتب االجمعيیة فيمدىى يیجتمع االناسس 
.ذااككززتت عمرهه أأنتجاوو االذيي  
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