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 مقدمة                                              

 
 
هذا المؤلف الجديد المحتوي على نقد مختلف، فيما يتعلق بالعوائد واألكسام، على نوع سرَّ القارىء، وال يخلو منن "

مشهورًا بالتندري  فني "حديقنة الذي تاله الجمهور  ،الفائدة بطريقة هزلية مقصود بها الجد، مع رواية شهية المطالعة
صحيفة، مصححًا على  170األخبار"، قد نجز طبعه اآلن ثانية كتابًا مستقاًل بذاته قطع ثمن محتويًا على مقدار 

نوع ما عن الطبعة المدروجة في "الجرنال" )أي: الجريدة(، مغلفًا بورق سميك ملون، وسيباع بسنعر عشنرة غنرو  
ر"، وفنني مخننزن الخواجننا لينناو فننواز، وفنني مخننزن الخواجننا فننت  ا  تنناجر، علننى النسننخة فنني مكتننق "حديقننة األخبننا

، والننذي يذخننذ منننه أكثننر مننن خمسننين )منطقننة فنني بيننروت، تحمننل االسننم عينننه حتننى اليننوم( البحننر بجانننق الكرنتينننا
ه نسننخة دفعننة واحنندة يخصننم لننه فنني المائننة عشننرون": بهننذه الكلمننات، فنني "إعننالن"، يعننر ف خليننل الخننوري بصنننيع

ينشنر إعالننه هنذا فني العندد نفسنه النذي ينتهني فينه نشنر الرواينة (: "َوي. إذن لسنُت بنإفرنجي". و 1) الروائي الجديند
، مننا يشننير إلننى أن 1859أكتننوبر -تشننرين األول 13-1، 93مسلسننلة، بعنند أن نشننر الجننزء األول منهننا فنني العنندد 
 نشر الرواية في الجريدة اقتضى سنة ونصف السنة. 

يشننير، فنني اقتضننابه الطبيعنني )فهننو مؤلننف الكتنناق وناشننره والمننرو" لننه(، إلننى أمننرين: "جنندة" الروايننة  كننالم الخننوري
. وهنو كنالم ال )عند نشرها في أعداد الجريندة(، و"سرور" القراء بها )بقيامها على "نقد مختلف" للحالة االجتماعية(

 ربية. فماذا عنها؟يفي هذه الرواية حقها الفني، وال مكانتها الرائدة في الرواية الع

 

 

 . عن التحقيق 1
يشننير خليننل الخننوري، فنني "ا عننالن" عننن روايتننه، المننذكور أعنناله، إلننى حصننول "تصننحيحات" أجراهننا بننين طبعننة 

يننة مننن جدينند، القيننام بتحقيننق الجرينندة وطبعننة الكتنناق، مننا يسننتدعي فنني صننورة الزمننة، عننند ا قنندام علننى نشننر الروا
ذا ن قارىء اليوم من قنراءة سنليمة لهنويمك   أشرف عليهما الخوري نفسه، نتيل، الن، يظهر الفوارق بين الطبعتينقدي

 . فما يمكن القول؟العربية لكتق األدبيةالنص، الذي يرقى إلى بدايات طباعة ا
الرواينة، فني هنذه إلى التعرف على القرن المنصرم تسعينات لت منذ منتصف بذنني توص ، بداية،القول عليوجق 

فرة فنني "مكتبننة اآلبنناء الشننرقيين" فنني بيننروت، مننن خننالل تعرفنني علننى خليننل الخننوري نفسننه، وريادتننه اطبعتهننا المتننو 
إال على الوقوع على أعنداد منن جريندة "حديقنة األخبنار"،  –في حينه  –. إال أنني لم أنج  (2) لن"الشعر العصري"

 بعنند وقننتوهننو مننا تننذللت صننعابه  التنني نشننر فيهننا الروايننة مسلسننلة، فنني محفوظننات الجامعننة األميركيننة فنني بيننروت.
. تامة للرواينة كلهناة في قطر، على أعداد الجريدة، وحصلت على نسخة ندما وقعت في إحدى المكتبات الخاصع

ود اختالفنات منا قنادني إلنى التنبنه إلنى وجنهنو الجريدة، و  وفي نسخة ،وهو ما دعاني بالتالي إلى النظر في الكتاق
 .(3) وتصحيحات بين المدونتين

سنيتحقق منن لنزوم هنذا التحقيننق، إذ  - كمنا انتهيننت إلنى تحقيقهنا النقندي فني هنذا الكتنناق -يعنود إلنى الرواينة  ومنن
سنقاطات وتصننحيحات  ينتبنه إلنى بننه القنارىء إلنى أمنر وخنر، وهننو أن توجنق التندقيق فيهنا. كمنا ينتوجنود فروقنات واق

كمنا سنذنتهي  -نني الرواينة بنالمعنى الف ىلنعمطالعة الباحث المدقق في هناتين المندونتين تنوفر لنه عيننة دالنة لنيو 
نما أيضًا على –إلى درسها   .)صيغ تدوين الكالم( ا مالء العربي الطبع العربي في عهده األول، وعلى حال واق
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)الغربينننة بنننالطبع( إلنننى هيئنننة  يعاالطبنننالتننندوين منننن التعنننرف علنننى "دخنننول" أدوات  هنننذا التحقينننق يمكننننناإن إجنننراء 
سيجد بذنها تجنبتها، مكتفينة بمنا كنان ( 4)عود إلى بعض الكتق األولى في الطباعة العربية العربية. ذلك أن من ي

م: تعويل الكاتق أو الناسخ على فطنة القارىء ونباهته، لكي "يقد ر" بنفسنه مواقنع مواًل به في النسخ العربي القديمع
ن أعننداد جريدتنه نفسننها( فنني الوقننوف وتسنناعد روايننة خليننل الخنوري )فضنناًل عنن .والجمنل الوقنف، أو مفاصننل الجملننة

 على تغيرات طباعية ناشئة، مثل: 
 فر النقطة في عدد من المواضع، توا -
 ( للتدليل على الحوار، -لشرطة )استعمال ا -
 وغيرها.  (بعض عالمات ا عراق )مثل الكسرة إيراد -

والكتاق( لكي يتحقنق أيضنًا منن تغينرات  وفي إمكان الدارو المدقق أن يعود إلى الرواية في طبعتيها )بين الجريدة
وتصنننحيحات وتحسنننينات أدخلهنننا الخنننوري نفسنننه علنننى نصنننه، بنننين طبعتينننه، خاصنننة وأننننه كنننان صننناحق المطبعنننة 
)"المطبعنة السننورية"( التنني كانننت تصندر الجرينندة والكتننق أيضننًا. إال أن ورود هنذه العالمننات الطباعيننة يبقننى قلننياًل، 

لنو أبقينت  –)مع بعنض التحسنن النذي أصناق طبعنة الكتناق(، منا كنان ال يكفني  حتى ال أقول نادرًا، في الطبعتين
التنبينه فني ككنان يقنوم علنى تحقينق هنذه العالمنات نفسنها )اآلخنر فالقنراءة. أمنا الحنل  سنالمةل –عليه، وعلى حالنه 

لننى مننا يعننود إلننى المحقننق(، وهننو مننا كنن ان سننيثقل حواشنني الطبعننة المحققننة إلننى مننا يعننود منهننا إلننى الخننوري نفسننه، واق
وهنو سنبيل متبنع  –لهذا عمدت إلى وضع العالمات الطباعية بنفسي النص كثيرًا، وستكون فائدته محدودة للغاية. 

"إظهنارًا" طباعينًا وحسنق لمنا تشنتمل علينه الكتابنة نفسنها ، ما يمكنن اعتبناره –في تحقيق النصوص العربية القديمة 
 في مبانيها، وفي عالقات الجمل بعضها ببعض.

إفنراد فقننرة خاصننة عنن كتابننة الهمنزة، نظننرًا لمننا أصنابها مننن معالجننات  ،تحقيننق هنذه الروايننةن فنني ا مكنان، فنني كناو 
واختالفننات تدوينيننة، بننين نشننرها األول فنني "حديقننة األخبننار"، ثننم فنني كتنناق، وبننين مننا انتهننت إليننه فنني هننذه الطبعننة 

أن أنشننر  –لتحقيننق، وقبننل نشننره فنني كتنناق جدينند وهننو مننا راودننني واقعننًا أثننناء إعننداد ا -المحققننة. كننان فنني إمكنناني 
النص كما ورد، على أنه عالمة دالة عما كان عليه التدوين ساريًا فني ذلنك العهند، فني ننوع منن التوثينق التناريخي 
لحال ا مالء العربي في بدايات الطباعة العربية. ذلك أن طباعة الكتق العربية األولنى عرفنت معالجنات مختلفنة، 

ها األولى في الرواية، في طبعها األول، مثل إيراد النقطة أحيانًا، ولكن في مواضع قليلنة للغاينةأ أو ظهرت عالمات
 ( عالمة على جمل الحوار، وهو ما ورد في صورة منتظمة في الرواية منذ طبعها األول. -ورود الشرطة )

حينث أنهنا اختلفنت شنكاًل، فني  إال أن ما يستوقف خصوصًا، في هذه المراجعة، هنو منا أصناق الهمنزة تخصيصنًا،
مواضع عديدة، بين الجريدة والكتاق، وبين ما انتهت إليه في هذا التحقيق. وهو ما أعرضه في عندد منن األمثلنة: 
اعتمدت فني الطبعنة المحققنة علنى إينراد: "دائنرة" )بندل "داينرة"(، و"هيئتننا" )بندل "هييتننا"(، و"علمناء" )بندل "علمنا"(، 

"(، و"طوائننف" )بندل "طواينف"( وغيرهنا الكثيننر. وهنذا منا يصن  فنني هنذه األمثلنة التني أسننتقيها و"عوائند" )بندل "عوايند
 (، و"البهناء" )بندل "البهنا"("ضناءهأع""(، و"أعضاه" )بندل: من الفصل الثالث: "رائحة الحقائق" )بدل "رايحة الحقايق

( وغيرهننا "(، و"سننما" )"سننماء"عشنناء"(، و"عشننا" )"مسنناء"(، و"مسننا" )"جنناء"وهننذا يصنن  فنني: "جننا" ) .الكثيننر وغيرهننا
كمننا وجننق االنتبنناه إلننى وجننود الهمننزة المنفصننلة، فنني الصننف الطبنناعي حينهننا، بنندليل  الكثيننر ممننا ال حاجننة لتكننراره.

 ورودها في لفظ: "األشياء"، في الفصل الثاني.
مننن الفصننل  كمننا أقنندمت، فنني النننص المحقننق، علننى إصننال  أخطنناء لغويننة، أو طباعيننة، مثننل هننذه )التنني أسننتقيها

األول(: "ذا" )بننندل "ذي"(، و"يشنننمرون" )بننندل "يشنننمروا"(، و"اننننذهال" )بننندل "انزهنننال"(، و"مدخننننة" )بننندل "مننندخن"(، 
" بندل "احكنني" )فنني الفصننل الثنناني(، ووضننعت "هننؤالء"  و"مجنذاف" )بنندل "مجننداف"( وغيرهننا الكثيننرأ أو مثننل: "احننك 
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درا"، و"فرنسنا" سنبيل المثنال، إلنى كتابنة "لنندرة" بندل "لونن وعمندت، علنى ينره(.دل: "هاوالي" )فني الفصنل الثناني وغب
نظنننننف" و"النظافنننننة" بننننندل "ينضنننننف" وروبنننننا" بننننندل "أوربنننننا"، و"األوروبينننننون" بننننندل "األوربينننننون"، و"يبننننندل "فرانسنننننا"، و"أ

 ضافة"، كما وردت.و"الن
بيل المثنال، فني عندد منن هنوام  الفصنول، حينث أظهنرت، علنى سنإال أنني أشرت إلى بعض أحوال كتابنة الهمنزة 

فني  "حينينذ"شنكلين:  ىالتغيرات التي تناولت كتابنة "حينئنذ" بنين أكثنر منن شنكل: فهني تنرد فني الفصنل السنادو علن
 ي الصيغة نفسها في الفصل الثامن(.الجريدة، و"حينئذ" في الكتاق )وهو ما يرد ف

 النقاط التالية: ، بالتالي،ولقد شمل التحقيق
لمتنوافرتين، أي فني الجريندة وفني الكتناق، مظهنرًا منا سنقط، أو منا زاد، أو منا جنرى مقارنة الرواية فني نسنختيها ا -

 تعديله بينهماأ
التنبنننه إلنننى اخنننتالف التننندوين الطبننناعي، وال سنننيما للهمنننزة، بنننين النسنننختين، وهنننو منننا ذكنننرت جانبنننًا مننننه فننني هنننذه  -

 المقدمة، من دون ذكره في الهوام ، خشية إثقال النصأ
مننات )مثننل لوننندرا وأوربننا وغيرهننا(، وهننو مننا اكتفيننت بننذكره فنني لننى إعننادة تنندوين بعننض الكلالتحقيننق إعمنندت فنني  -

 المقدمةأ
 بذدوات الجزم، في حواشي التحقيق. وأخرى متعلقةعمدت إلى ذكر مشاكل في التدوين ا مالئي،  -
سنماء ذأو للتعرينف ب كما قمت بإيراد حوا  تفسيرية مفيدة،  درا" قصائد فرنسية وعربية في متونهنا الصنحيحة، -

 مختلفة )وال سيما في حلق( وغيرها. ةأمكن
ها في التحقيق، محافظًا في الوقت عينه علنى "طبيعنة" يبقى أن أشير إلى أنني ذللت غالق الصعوبات التي واجهتُ 

فنني  ،ذلننك أن قننارىء الراويننة يواجننه والشننر . ضاللغننة السننردية لنندى الخننوريأ وهننو مننا يحتننا" إلننى شننيء مننن العننر 
ن مفرداتهنا فني الغالنق. ناتجنة عنن تراكينق اللغنة، ولنيو عنأكيدة في فهم الننص، و  صعوبات ،عديد من المواضعال

 استعماالت كهذه، كالتي ترد في هذا الحوار:من  –على ما تنبهُت ودرست  – تتولدوهي مصاعق 
 ما شاء ا ! بكل إتقان. -”
 عندي، وليو في الدير. هذا بال شك. وأنا زعالن منك، ألنك كان يجق أن تنزل -
 أنا ما كنت أعرف جنابك، ومع هذا، فلماذا هذه الثقلة؟!". -

بنندليل أن لغتننه ) فنني لغننة الخننوريبالضننرورة "ركاكننة"  عننن –علننى مننا قارنننت وتوصننلت  –وهني اسننتعماالت ال تنننت  
نمنا تو  (،، وال تظهر فيها المشاكل التي بانت فني لغتنه السنرديةالصحفية تمتاز بجودة فنية ننت  عنن تراكينق اللغنة، اق

منن العاميننة. وهنو منا يظهنر خصوصننًا فني الحنوارات، أي فني ذلننك  ابتنداءً  منا اقتضنته خصوصنًا منن "تطويننع" لهناو 
 الجمع بين أدبية الجملة وتخاطبيتها.

فنني تسننمية  –بننل تجهنند ربمننا  –الكننالم يعننني شننيئًا وخننر، أكثننر خفنناء، وهننو أن اللغننة تجتهنند مثننل هننذا وقنند يكننون 
أن تسنمي إذ كنان علنى العربينة فيهنا  وهو ما لم يكن دارجنًا فني اللغنة السنارية فني القنرن التاسنع عشنر.المحسوو، 

 وتعين وتحدد وتعاينأ وهي أفعال تحتا" إلى ألفاظ وتراكيق ذات درجة عالية من الحسية.
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 " رواد التجديد"أول.  2
أ (1907-1836) ي خليننل الخننوريايننة، أتننق نفسننه، مؤلننف الرو يبقننى أن أتوقننف، بعنند الكتنناق المحقننق، عننند الكا

وهننو يحتننا" إلننى تعريننف فنني مننا يتعنندى الواجننق الننالزم علننى كننل محقننق. ذلننك أن مننن يعننود إلننى الكتننق والدراسننات 
هننذا الكتنناق. وهننو أمننر قننع علننى أي ذكننر لهننذا الكاتننق، وال علننى ة بننن"أدق عصننر النهضننة"، ال يالمعنينن المتننذخرة،

فنني النصننف الثنناني مننن القننرن التاسننع عشننر وفنني النصننف األول مننن القننرن  محيننر، طالمننا أن العائنند إلننى كتابننات
العشرين، سيجد الكثير فيها عن هذا الكاتنق، بنل سنيقع علنى أقنوال تبجيلينة فينه تجعنل مننه رائند التجديند األول فني 

  هذا العصر. فمن هو؟
رازي: هننو خلينننل بنننن ويضننيف دو طننن، (5) ""كتنناق الفقيننند يمعننند حسنننقالخننوري، حننننا هننو خلينننل بننن جبرائينننل بننن 

اسننم  يسننتأن عائلننة "الخننوري" ل (. ومننا يمكننن التنبننه إليننه هننو6جبرائيننل بننن يوحنننا بننن ميخائيننل بننن عبننده الخننوري )
نما هو لقبُ  علنى منا يعنرف  –عمومنًا ومن المعروف عن اسم هذه العائلة  ها تبعًا لجدها الكاهن.العائلة األصلي، واق

نما إلى عنائالت  إلى عائلةال يشير أنه  –ويذكر عديدون  وهنو منا  مختلفنة حملنت اسنم كاهنهنا كنينة لهنا.بعينها، واق
يص  في تقاليد عثمانية في التسمية العائلية قضت بتنسيق العائلة، أو ربها، إلى مهنته تحديدًا: هذا ما يص  فني 

النذي ي"، ظني: "جنهني فني ختامهنا بالتركينق اللفوال سيما التني تنت تسمية "الخوري"، كما في أسماء عائالت عديدة،
ينتسننق خليننل الخننوري إلننى عائلننة اليننازجي، كمننا يننذكرون فنني  .(التركيننةيشننير إلننى النسننبة فنني التسننميات العثمانيننة )

اسنم مهننة بندوره، أطلقنه العثمنانيون علنى "الكتبنة" هنو الكتاق عينه، غير متنبهين في هذه المرة إلى أن هنذا االسنم 
 جي الشهيرة. في الدواوينأ وهو ما حملته عائلة الياز 

م، مننذ عقنود عائلنة عرفنت الكتابنة، والموصنولة بالحناك فيد من معرفة هذا كلنه هنو أن نسنق خلينل يتحندر مننوما ي
فنني الشننويفات )جبننل  1836أكتننوبر مننن العننام -فنني الثننامن والعشننرين مننن شننهر تشننرين األول وعقننود قبننل مننيالده

ُعرفنت شمال لبنان(، مثل عائالت مسيحية عديدة، حيث من حوران إلى عكار )قد انتقل جده البعيد لبنان(. وكان 
ى الندوائر الحكومينة، ثنم اننتقال إلن  فني، فعمنالشنقيقان إلنى طنرابلوونز  من هذه العائلة المتوطننة  ببيت "اليازجي".

فسنيم أحندهما كاهننًا للقرينة )جبنل لبننان( فكنان أن تنوفي كناهن الشنويفات  .بر" أبي حيدرمحلة وسكنا في  ،بيروت
ولنند لننه مخائيننل، والنند حنننا جنند خليننل، فيمننا حملننت عائلتننه منننذ توطنهننا الجدينند اسننم  هذكورة، فولنند لننه عبننده، وعبنندالمنن

 عائلة: الخوري.
عرفننت العائلننة منننافع الكتابننة، بننل الجنناه والنفننوذ، فضنناًل عننن أمننالك واسننعة فنني صننحراء الشننويفات، مننا ظهننر عننند 

علينننه أيضننًا إلمامنننه بالعربيننة، ورغبتنننه فنني العلنننوم والمعنننارف  انتقننال جبرائينننل، والنند خلينننل، إلننى بينننروت. كمننا ظهنننر
تعينين الوالند  وتنمينافي، كمنا جمنع مكتبنة خصوصنية عنامرة بالكتنق. الالندين  آلداق، وخذًا الفقه عنن الشنيخ محنيوا

عضنننوًا فننني مجلنننو حقنننوق إيالنننة صنننيدا، كمنننا عننناون عنننددًا منننن رجننناالت "النهضنننة" منننن المستشنننرقين، وال سنننيما: 
وولننيم وطسننن، والمعلننم بطننرو البسننتاني، عننندما أقنندموا علننى تذسننيو "الجمعيننة العلميننة". كمننا  ،ن ديننككرنيليننوو فننا

وجق، في هذا السياق، ذكر ما أخذه خليل عن جده ألبيه، حنا، وقد كان أحد مقاومي عهد إبراهيم باشنا فني جبنل 
ى هنذا الحكنم، فكنان أن نفني إلنى سننار ت  عالن العصيان علنانعقد لبنان، بل لعق دورًا بارزًا في "الجمعية" التي

ن خلينل نعنم بعديند المننافع هنذه، فضناًل عنن تربينه فني لهنذا أمكنن القنول إ(. 7) قبل أن يعود مكلاًل بنالعزة والمكاننة
"العصنرية" )كمنا باتننت تسنمى، فنني  -فني المنندارو  فكننان أن سنلك سنبيل النندرو ثقافنةأبالمكانننة والعائلنة موصنولة 

  ، عدا أنه تعلم الفرنسية والتركية على أساتذة خاصين.- وروبية(عثماني المطعم بالثقافة األإشارة إلى التعليم ال
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ذا كان الخوري قد أقدم منذ سنوات المراهقة على اختبار موهبته الشعرية، فإن إقدامه على إصدار جريدة  "حديقة واق
، والمنؤهالت الفردينة، علنى قيناو واسنع، ، وفر فرصة المتحان هذه "المسبقات" العائلينة1858، في العام األخبار"

كمننا  -غينر مسننبوق فني "الوالينات" العربينة فني السننلطنة العثمانينة. فقند أسنو "الجرننال"  خاصنة وأن منا فعلنه عمنل  
زهننر الربننى فنني مجموعتننه الشننعرية األولننى، "، بعنند أن أنهننى وهننو فنني الثامنننة عشننرة مننن عمننره -كننان يسننمى حينهننا 

 عة عشرة من عمره...في الرابوهو شعر الصبا"، 
ولقنند وجنندُت مناسننبًا إبننراد التعريننف الننذي أعننده جرجنني زينندان عننن خليننل الخننوري فنني "الهننالل" )وأنقلننه عننن "كتنناق 

أنفسنهم، منا يندل علننى  راده مننن قبنل القيمنين علنى سنيرة الخنوريخينر، لقيمنة التعرينف، و ينالفقيند"( إثنر وفناة هنذا األ
 .  هم" ب"قبوله

فنني  1836فنني "النهضننة" العلميننة الحديثننة ودور "النصننارى" فيهننا: "ولنند )أي خليننل( سنننة  قننال زينندان، بعنند تمهينند
الشويفات من أعمال لبنان، ثم انتقلت عائلته إلى بيروت، مهجر اللبنانيين، وال سنيما بعند دخولهنا فني حنوزة الدولنة 

فني بعنض المندارو الطائفيننة المصنرية علنى عهند إبنراهيم باشنا، وام يكنن فيهنا منندارو كبنرى، فتلقنى مبنادىء العلنم 
نفسننه تبغنني العلننى، فطلننق للننروم األرثننوذوكو، علننى مننا تننذذن بننه أحننوال ذلننك العصننر. وكننان فيننه ذكنناء ونشنناط، و 

فقننه ة، وهنني عسننيرة علننى غيننر المسننلمين إال لمننن تسننبيل إليننه يومئننذ إال بخدمننة الحكومننريننق القلننم، وال الرقنني مننن ط
، حتننى أتقنهننا تكلمننًا وتعلننم اللغننة الفرنسننوية علننى أسنناتذة مخصوصننين مهننا.خننذ يتعلفذ للغننة التركيننة،بننالعلم، وأتقننن ا

فة، وهو أول من فعل ذلك في الشام، فذنشنذ جريندة "حديقنة لالشتغال بالقلم، فذقدم على الصحابة. فتاقت نفسه وكتا
. وما زالت ، قبل انقضاء الطور األول من هذه النهضة، وهو في الحادية والعشرين من عمره1857األخبار" سنة 

، وظلنننت "الحديقنننة" تصننندر إلنننى العنننام 1870تصننندر وحننندها فننني بينننروت، حتنننى صننندر "الجننننان" للبسنننتاني سننننة 
 مراعاة لصحته. –رحمه ا   –الماضي، فذوقفها 

، وأقام في بيروت ثالثة أينام، فاحتفنل 1859، وشخص إلى الشام سنة 1854وأفضت مصر إلى سعيد باشا سنة 
وال يقدم على ذلنك غينر  ا في بلده.مشى في الطرقات نثر الذهق على الناو، فذحبوه ورغبو به وجهاؤهاأ وكان إذا 

صنناحق الترجمننة )أي الخننوري نفسننه( إلننى مصننر، وكننان ينننظم الشننعر مننن صننباه، فنننظم  فشننخص ،األديننق الهمننام
ًا فنني تنناريخ ، فذعجبننه أدبننه وذكنناؤه، فعهنند إليننه أن يؤلننف كتابننقصننيدتين رفعهمننا إلننى سننعيد باشننا، وحظنني بمقابلتننه

مصنننر. فعننناد إلنننى سنننوريا والحنننرق األهلينننة ناشنننبة أظفارهنننا، وقننند جنننرت المنننذاب  فننني دمشنننق وحاصنننبيا ودينننر القمنننر 
حتنا" إلنى منذمور يحسنن التفناهم بيننه وبنين اوغيرها، وألف الباق العالي لجنة دولينة منندوبها العثمناني فنؤاد باشنا، ف

معيته، وكان رفيقنه فني مهمتنه. ولمنا رجنع فنؤاد ظنل الخلينل  الناو، فوقع اختياره على صاحق الترجمة، فتعين في
 بمعية قبولي باشا إلى الفراغ من تلك المهمة.

، وقد صارت الخديوية إلى اسنماعيل باشنا، 1864وكان في أثناء ذلك يشتغل بتذليف تاريخ مصر، ففرغ منه سنة 
 سننمعنا بننه قبننل البحننث عننن ترجمننة هننذا فحمننل الكتنناق إليننه، فذجننازه بننذلفي جنيننه. ولننم نقننف علننى ذلننك الكتنناق، وال

الفقيد. وعناد خلينل إلنى سنوريا، وقند أصنب  موضنع إعجناق رجنال الدولنة، فجعلنت الحكومنة جريدتنه "رسنمية" لنشنر 
أوامرهنا وأخبارهننا. ولمنا أنشننذت "مطبعننة سنوريا" وجرينندتها، عهندت إليننه بإدارتهمننا، وأوعنزت إليننه حكومنة لبنننان علننى 

ريدتنه بناللغتين العربينة والفرنسنوية، وبنذلت لنه فني مقابنل ذلنك ثالثنة والف غنر  كنل عهد فرنكو باشنا أن يصندر ج
شننهر. وعهنندت إليننه الحكومننة العثمانيننة تفتنني  المنندارو غيننر المسننلمة فنني سننوريا، وعينتننه مننديرًا للمطبوعننات فيهننا، 

ة سوريا، وظنل فني في والي مديرًا لألمور األجنبية 1880ثم عينته سنة  .وهي توالي عليه االنعام بالرتق والنياشين
 هذا المنصق حتى أحيل على المعا  قبيل وفاته.
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ؤه، فاشننترك مننع سننميه المرحننوم سننليم شننحادة فنني تننذليف معجننم وكننان لننه شننقيق اسننمه سننليم، فيننه نشنناط أخيننه وذكننا
فتنوفي سنليم تم لكان أحسن ذخيرة آلداق اللغة العربية، سنمياه: "وثنار األدهنار".  ومطول في التاريخ والجغرافية، ول

، ولم يصدر من الكتاق إال بضعة أجزاء، فتوقف العمل. وكانت تلك الوفاة صدمة قوية على 1875الخوري سنة 
 صاحق الترجمة، وخسارة كبيرة على اللغة العربية.

، أسنود الشنعر، بشوشنًا نطوينل القامنة، حينوي المنزا"، قنوي البنينة، أبنيض اللنون، أشنهل العينني –رحمه ا   -كان 
هيبننة ووقننار. وكننان دمننث األخننالق، حسننن المحاضننرة، رقيننق الجانننق، ميننااًل إلننى البسنناطة، بعينندًا عننن األبهننة  مننع

رقنة شنعوره علنى الخصنوص فني  هنروالبهرجة، رحق الصدر، متوقد الذهن، سريع الخناطر، دقينق ا حسناو، وتظ
حون فينه منن عنناء األسنفار. ولنه صنداقة شعره الغزلي. وكان وجيهًا، حسن الوفادة، بيته منزل الوالة والنوزراء، يرتنا

مننع أكبننر رجننال الدولننة، وكلمتننه نافننذة عننندهم، ونننال األوسننمة والنياشننين مننن معظننم دول أوروبننا، فضنناًل عننن رتننق 
 الدولة العلية ونياشينها.

فقند لها. وجمَع، إلى الوجاهة والسياسة، األدق والشعر، فرافق هذه النهضة من أولها، وكان له شذن في أكثر عوام
أنه مؤسو الصحافة السورية، وقد أنشنذ مطبعنة نشنر فيهنا عندة كتنق، وهنو منن مؤسسني )أي: أيها القارىء( رأيَت 

الشننعر العصننري، وكننان شنناعرًا مطبوعننًا يميننل بشننعره إلننى السننهولة والرشنناقة. وقنند نظننم الشننعر فنني صننباه وشننبابه 
ئنة والرثناءأ وأكثنر مدحنه للسنالطين لمندي  والتهنأكثرها في الغنزل وا وكهولته وشيخوخته، وله عدة دواوين مطبوعة،

ورجنننال الدولنننة، ولنننذلك سنننموه "شننناعر الدولنننة". وكنننان لطريقتنننه بالشنننعر العصنننري وقنننع  حسنننن لننندى المستشنننرق ريننننو 
(Reinaud "الفرنساوي، فنقل مثااًل منها إلى اللغة الفرنساوية، نشره في "المجلة اآلسيوية" الفرنسوية، وفي "النديبا )
(Le journal des débats( وغيرهمنا. وذكنره المنارتين )Lamartine الفرنسناوي الشنهير فني مؤلفاتنه، وأثننى )

عليه، وأظهر إعجابه به، وكاننت بينهمنا صنداقة ومراسنلة، علنى أننه كنان صنديقًا لكثينرين منن أدبناء معاصنريه منن 
"السنننمير األمنننين" و"الشننناديات" شنننعراء التنننرك والفنننرو والعنننرق. وأشنننهر دواويننننه: "زهنننر الربنننا" و"العصنننر الجديننند" و

، أمنا منظوماتنه بعند ذلنك فهني مجموعنة فني 1884و"النفحات"، وكلها مطبوعة، وتحتوي على منا نظمنه إلنى سننة 
ويمتنناز عننن سننائر الشننعراء أنننه لننم يسننتجد  بشننعره قننط، ولننوال ضننيق المقننام ألتينننا بذمثلننة مننن  .ديننوان كبيننر لننم يطبننع

 منظومه، وأحسنه في النسيق.
كتنق ومقناالت فني مواضننيع شنتى، أكثرهنا منشنور فنني جريدتنه، ومنهنا رواينة )بمعنننى:  -ضناًل عنن الشننعر ف -ولنه 

مسرحية( "النعمان وحنظلة" المشهورة، وهي التي نظمها بعد ذلك المرحوم الشنيخ خلينل الينازجي، وسنماها "المنروءة 
ة نشنرها فني "الحديقنة"، اسنمها: أخالقين والوفاء"، وترجمها إلى الفرنسوية ميشيل )بنك( سرسنق. ولنه رواينة اجتماعينة

 ،ي. إذن لسننت بننإفرنجي". وتننرجم عننن التركيننة كتنناق "تكملننة العبننر" لصننبحي باشننا، وهننو تتمننة تنناريخ ابننن خلنندون"وَ 
والثناني، ونشنر عندة  وله. وتولى إدارة ترجمة "الدستور" التي قنام بهنا المرحنوم نوفنل نوفنل، وطبنع مجلدينه األوطبعَ 

كثيرة، بعضها غير مطبوع، وكان منشطًا للمشنروعات األدبينة أو الخيرينة أو الجمعينات أو  كتق مفيدة. وله خطق
 (.8المدارو أو الصحف أو غيرها" )

ولقد وجدت ضروريًا التوقف عند أوجنه نشناط الخنوري المختلفنة، فني نطناق األدقأ وهنو منا أتبيننه عبنر اسنتعراض 
وافينة عنهننا فني كتناق دو طننرازي: "تناريخ الصنحافة العربيننة"،  ، والتني وجنندت مدوننةغيننر الشنعرية مؤلفاتنه المختلفنة

 وهي التالية حسق ورودها فيه:
 "النعمان وحنظلة"، وهي "رواية تمثيلية"أ -
ي. إذن لست بإفرنجي"، وهو "كتاق أخالقي وضعه علنى أسنلوق القصنة وضنمنه انتقنادًا دقيقنًا علنى األخنالق "وَ  -
 نبي وألفنو دي المرتين"أفة على المتالعادات مع مالحظات لطيو 
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 في "الجمعية العلمية" ببيروتأ 1859 مارو-وذار 15خطاق ألقاه في "خرابات سوريا"، وهو  -
 أاسماعيل يلخديو ل، وقدمه 1864أتمه سنة ي مصر، و من سعيد باشا خديو  "بإيعاز"وضعه "تاريخ مصر"،  -
بننه"تكملننة العَبنن - ، وهننو تتمننة كيننة صننبحي باشننا، والنني سننورياغننة التر عننن كتنناق تنناريخي وضننعه فنني الل "ر"، وقنند "عرَّ

 بعننننننننننننننند وفاتنننننننننننننننه"أ يتضنننننننننننننننمن اقتسنننننننننننننننام قنننننننننننننننواد االسنننننننننننننننكندر الكبينننننننننننننننر ممالكنننننننننننننننه"لتننننننننننننننناريخ ابنننننننننننننننن خلننننننننننننننندون، و
 أالعربيةخطاق فرنسي لمدحت باشا نقله إلى الماضي والحال واالستقبال"، وهو ة في "الدولة العثماني -
لتركية إلى العربينة بقلنم نوفنل بنن نعمنة ا  نوفنل ارة ترجمته من اإد "إرادة سلطانية"تولى بموجق "الدستور"، وقد  -

 أالطرابلسي
 (.9) اخر" البن الشحنةمقتطف تاريخي من كتاق "روضة األوئل واألو  -

ولقد وجدت مناسبًا ذكر ما أوردته "حديقة األخبار" عن مؤلفات الخوري، فني العندد نفسنه النذي تنم فينه نشنر الجنزء 
المعنينننة بنننالتحقيق، وهنني المؤلفنننات التاليننة: "زهنننر الربنننى فنني شنننعر الصننبا"، و"خرابنننات سنننوريا" األخيننر منننن الروايننة 

، 131ي. إذن لسننننت بننننإفرنجي" )تحننننت الطبننننع(، و"العصننننر الجدينننند" )شننننعر، تحننننت الطبننننع(، )عنننندد )تنننناريخ(، و"وَ 
1860.) 

(، 1857ر الصننبا" )كمننا وجننق ذكننر مننا يننورده "كتنناق الفقينند" عننن مؤلفاتننه، وهنني فنني الشننعر: "زهننر الربننا فنني شننع
(، و"النفحنات" 1875(، و"الشناديات" )1867(، و"السمير األمين" )1863و"العصر الجديد في الجلوو السعيد" )

 ات وتنننواريخ جنننرى جمعهنننا تحنننت عننننوان:عننندة قصنننائد ومقطعننن –علنننى منننا يقنننول الكتننناق  –(، كمنننا تنننرك 1884)
 ."الخليل"

 
 "العصري"الشاعر .  3

للتذكيننند علنننى  –بيتنننًا  10874وهننني  –كنننذلك، عنننن إحصننناء أبيننات الخنننوري الشنننعرية ال يتننذخر دو طنننرازي، وغينننره 
لشنعر، منع الخنوري، دخنل فني مكانته الشعريةأ وهو ما يرد في صيغ ومواقف وتقديرات عديدة أخنرى، تظهنر بنذن ا

شننعري فنني تعيننين صنننيعه ال مجننايلين لننه أو الننذين عرفننوه، اجتهنندوافننبعض دارسننيه أو كنناتبي ترجمتننه، ال عهنند وخننر.
شندد علنى مستحدثًا" في الشعر، ومننهم منن  أن له "أسلوباً على أنه رائد "الشعر العصري"، و  أكدفمنهم من  :الجديد

حيننث خننرا" القصننيدة إلننى النننور الطبنناعي )ظهننر تجديداتننه فنني إيخ االسننتجداء الشننعري"، ومنننهم مننن أأنننه "قطننع تننار 
ى غيننر ذلننك مننن ، إلنن(عنوانننًا" يخصننها ويعننرف بهنناة "بننات ينشننر القصننيدة وفننق تنناريخ نظمهننا، ويجعننل لكننل قصننيد

 الفائقة، في نظر أقرانه ودارسيه.التعريفات التي تظهر مكانته الشعرية 
فننني سننننة  فبراينننر-شنننباط 15، ألقاهنننا فننني بينننروت، فننني "وداق العنننرق"عنننن  "خطبنننة"دث بطنننرو البسنننتاني فننني يتحننن

الذي عرفته، والذي يؤرخه في سلسنلة  "لنهوضا"الذي كان يلف اآلداق، ومنها الشعر، قبل  "الظالم"، عن 1859
لنف طابع ومخالطات وغيرها. وهو ظالم معدودة من األسباق أدت الى التمدن الحضاري، بما فيها من مدارو وم

لتقليد "بننن اكتفننو الننى أن العننرق ، إفنني حسننابه ،دق والعلننوم فنني زمانننه، فهنني حننال انحطنناط كلنني، ويعننود ذلننكحننال األ
لننى فننت  ا إفنني الننبالد، ودعنن "ر المعننارف والتمنندننشنن"لننى البسننتاني عحننض ف ."والتحقيننق الفحننص"مننن دون  "نقننلوال

عرضنًا نقنديًا، سنريعًا ولكنن  البسنتانييقندم . و "ليكم بعند غربنة مسنتطيلةإهذا الصديق القديم اآلتي "داق، األبواق لأل
أو يبشنر بوالدتهنا، فبابنه مفتنو   ،قأما الشعر الذي من شذنه أن يتقدم اآلدا"، لحال الشعر في زمانه، فيقول: مفيداً 

ذا إثينناق فهنو شنناعر، ولكننن  معنناني األقندمين أخننالقَ  علننى القننوافي وألنبَو  مننن حنافظَ  عفنوًا لمننن أراد الندخول، وكننل  
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أبندع بذنننه أتننى بكلمننات غيننر مفهومننة وأظهننر مهننارة وبراعنة فنني التضننمين واالقتبنناو حتننى ال أقننول فنني السننرقة مننن 
 . (10) "األقدمين فهو خذيذ

كننذني بننه واقفننًا علننى "خليننل الخننوري:  مجايننل لننه، هننوفنني هننذه الحالننة "المظلمننة" اسننتوقَف البسننتاني أديننق  واحنند، 
 ىلننإشننرف تننارة علننى الجدينند ويلحننظ أخننرى شنناطىء البحننر الكبيننر الفاصننل بننين العننالم القننديم والعننالم الجدينند، يست

ي أفرغ فيه الشعر القديم في قالنق جديند يتضن  المعننى الذ "،العصر الجديدن"القديم، ولدى انتشار ديوانه الموسوم ب
 "ن هننالل اآلداق الننذي ولنند فنني أواسننط الجيننل التاسننع عشننر سيصننير بنندراً إ"(. وال يلبننث أن يقننول: 11) "المقصننود

( عالمنة فارقنة بنين عهندين، بنل بنين عنالمين، عنالم 13) مجموعنة الشنعريةال هجعنل البسنتاني منن هنذف (. كي12)
 مجموعنةكهذه على تجربة شاعر، وعلى  صفات تعيينية وتثمينية "المعلم"جديد؟ ما جرى لكي يغدق القديم وعالم ال

  ؟ابعينه
جنند تذكينندًا وخننر علننى "جنندة" تجربننة الخننوري فنني أعننين مجايليننه فنني االسننتعارة عينهننا التنني سنناقها البسننتاني )بننين وأ

التننني خنننص بهنننا  مننند القصنننيدة  ضنننمنهاو ، بننندوره الشنننيخ ناصنننيف الينننازجيالهنننالل والبننندر( عنننن الخنننوري، وأخنننذها 
 ختمها بهذين البيتين:و ، الخوري

 في الدجى وجهًا جميال      رانا  أ  قد   هالالً   يا                         
 خليال   ُيدعى    كامالً      سوف نلقى منك بدرًا                           

(14.) 
بعضننًا ممننا  ،"شنناعر الدولننة"فنني مقالننة ، نقننله لشننعر الخننوري. فقنند وال يختلننف أديننق اسننحق عننن البسننتاني فنني تقنندير 

منننع أن ": "العصنننري األسنننلوق"و "الجديننند النزعنننة"الفرنسنننية فننني شنننعر خلينننل الخننوري، الشننناعر  "النننديبا"قالتننه جريننندة 
منهنا منا نظنم علنى  ،فديواننه كبينر يشنتمل علنى قصنائد ال تحصنى ،الشاعر الخليل لم يتجاوز األربعين منن السننين

ن كان ال يتجرأ على قطع صالت التقليد بجملتهنا -وهو  .الجديد ىلإومنها ما مال به  ،ريقة القدماءط جندير  - واق
لنى اسننتبدال مرثينات األعصننر إمننائاًل  ،فقنند رأينناه متجافيننًا عنن اسننتعمال المبتنذل مننن التشنبيه .بالثنناء علننى اجتهناده

لجرينندة الفرنسننية دللننت علننى ذلننك بقصننيدتين مننن شننعر اسننحق أن ا (. ويفينند15) "الخاليننة بعجائننق العصننر الجدينند
نر  ال"الثانية هني: ، و 1874، انطالقًا من حادثة جرت للشاعر في عام "جميلة"األولى هي: الخوري،  ". اقان والعن نم 

لقصنننيدتين "إن اختصننناص هننناتين ا تهنننا بنننالقول:الجريننندة، فيعلنننق علنننى مقال ال أن أدينننق اسنننحق ال يستحسنننن خينننارإ
ولننيو األمننر كننذلك.  ،حسننانجننادة وا وخالصننة مننا تيسننر فيننه مننن ا  ،جمننة يننوهم أنهمننا نخبننة الننديوانبالننذكر والتر 

بل الكثير منن  ،األربعة نظائر ومثائل تكاد ال تحصرنه فإنهما من عادي شعر الشاعر الموصوف. لهما في دواوي
 "والرشننيق مننن حيننث يقصنند ،علننى أنننه هننو العننذق مننن حيننث يننورد ،وخيننر منهمننا مبنننى ومعنننى ،شننعره فوقهمننا حسننناً 

(16.) 
مما تناول عيسى اسكندر المعلوف مؤلفات الخوري، وال سيما الشعرية، دااًل على تجديده الحاسم في الشعر. و  كما

فنني "المقتطننف": "نظننم خليننل الخننوري الشننعر فنني جميننع أدوار حياتننه، ولننم ينقطننع عنننه حتننى مماتننه، تشننهد  فيننهقالننه 
بوعننة ومخطوطنة. وكنان غزينر المنادة، وسننيال القريحنة، ولكنن دواويننه اآلن عزيننزة بنذلك دواويننه المشنهورة، بنين مط

أجنناد فنني وصننف الليننل فسننمي شنناعر الليننل أيضننًا. وكننان رفيننع المنزلننة لنندى شننعراء ا فننرن ،  المنننال لننندرتها )...(.
جننق بذسننلوبه ، ولننه فيننه بعننض القصننائد. وعرفننه شننعراء التننرك والفننرو والعننرق. ولقنند أعمثننل دي المننرتين الفرنسنني

، ئننيو "الجمعيننة اآلسننيوية" فنني بنناريوالمستشننرقون، وترجمننوا بعننض قصننائده إلننى لغنناتهم، وال سننيما المسننيو رينننو، ر 
وعلنننى الجملننة، فإنننه يعنند منننن  ودي الننندا وغيرهمننا. وذكرتننه الجرائنند ا فرنجينننة، وترجمننت بعننض منظوماتننه )...(.

األسنلوق المسنتحدث، فوضنع لقصنائده عنناوين يعنرف  ىي، إن لنم نقنل إننه أول منن نقلنه إلنمؤسسي الشعر العصر 



 10 

بشنعره، وال قبنل جنائزة علنى منظومنه، حتنى أننه  ، ولنم يسنتجد  ، ومنال إلنى الشنعر القصصني )...(منها مدار الكالم
، لنم يقبنل الجنائزة المالينة التني 1859لما قدم قصيدته "السعادة" إلى المغفور له سعيد باشا، الذي زار سنورية سننة 

ا مثنل غينره منن الشنعراء، بنل كتنق فنني جريدتنه "الحديقنة" أننه نظمهنا ترجماننَاً  لعواطفنه، ال ترغيبنًا لنيننل اختصنه بهن
وعلننى الجملننة فالعصننر " :، بعنند صنندور كتابننه "العصننر الجدينند"كمننا قننال فيننه المعلننوف أيضنناً  (.17مكافننذة ماليننة" )

لننى فيننه الشننعر مننن النننمط القننديم إ نقننل وهننو أول ديننوان ،الجدينند مثننل اسننمه عصننر جدينند للشننعر العربنني السننوري
ومحاولتننه تننرك  ،األسننلوق الجدينند. ومننن اسننتقرى قصننائده رأى فيهننا مننن المعنناني الحديثننة مننا يشننهد لننه بحبننه للجدينند

ن كان لم يستطع أن يتخلص من ربقته ويقطعها. ولقد ميز قصائده بعناوين تندل علنى أغراضنها ،القديم وتابعنه  ،واق
ي وسليم )بك( العنحنوري الدمشنق ،"مروة الحسناء"فرنسيو المرا  الحلبي في ديوانه  مثل ،في ذلك نفر من شعرائنا

 (.18) وغيرهما" "سحر هاروتفي ديوانه "
أحند "وهو ما لن يتذخر األق لويو شيخو، في معرض "تاريخه" للشعر في عهده، عن تذكيده بدوره، إذ يقول فينه: 

تشنهد لنه منظوماتنه العديندة كزهنر الربنا فني  ،التاسنع عشنر فني سنوريةالشعراء القليلين الذين نبغوا في أواسط القرن 
شننعر الصننبا والعصننر الجدينند والنشننائد الفؤاديننة والسننمير األمننين والشنناديات والنفحننات. وفنني شننعره طننالوة ورقننة لننم 

 (.19) "يعهدهما شعراء زمانه إال الشيخ ناصيف اليازجي معاصره
 علننى مننا درسننتُ  –عننض مجموعاتننه الشننعرية، حيننث أنننه أخننر" الشننعر وهننو مننا يمكننن التحقننق منننه فنني العننودة إلننى ب

من "الديوان الحافظ" )الذي يضم مجموع شعر شاعر( إلنى "المجموعنة الشنعرية" )أو "النبنذة"، كمنا أسنماها  – سابقاً 
 بنفسننه(، فكانننت لهننا عننناوين مسننتقلة، أو قائمننة بنفسننها، مثننل: "زهننر الربننا فنني شننعر الصننبا"، و"العصننر الجدينند فنني
الجلوو السعيد"، و"السمير األمين"، و"الشاديات"، و"النفحات" وغيرها. بنل تفيند مراجعنة هنذه "النبنذات" فني االنتبناه 
إلننى أن الشنناعر وضننع لكننل قصننيدة "عنوانننًا" يخصننها ويعينهننا، كمننا يمكننن مالحظتهننا فنني "النبننذة" الثالثننة، أي فنني 

"، التنننننذكار"، و"صنننندى الغنننننرق"و، "صننننندى الشنننننكر"و ،"و المننننذنوولنننننو الج"، و"سننننرور السنننننرير": "السننننمير األمنننننين"
 "الرؤينا"، و"عواصنف الهنوى"، و"الوجند"، و"االعنراض"، و"االحتنراق"، و"الرقيق"، و"الملتقى"، و"الحنين"و ،"الدالل"و

 وغيرها.

 إلننى ،ة، منننذ النبننذة الثالثنن1867ذ العننام سننارع، مننن إلننى أن الشنناعر كمننا تفينند مراجعننة هننذه "النبننذات" فنني االلتفننات
ن القصنائد المدروجنة إ"الكتناق: هنذا إلحاق كل قصنيدة بتناريخ نظمهنا. فهنو يقنول فني "تنبينه" إلنى القنارىء يتصندر 
. وهنو مننا ال يلبنث أن يتبعنه ويثبتننه "بهنذا الكتناق ُوضنعت بحسننق أوقنات نظمهنا علننى الترتينق الواحندة بعنند األخنرى

أدرجت بها بقية القصائد مرتبة بحسق "ول في أولها: قإذ ي ،(1875) "الشاديات"في "النبذة" الرابعة من شعره، في 
 ."أوقات نظمها

 
 "الحديقة". بذار  4

 –العصري" هي التي غلبت على مجمل إنتا" وأعمال خلينل الخنوري، فنإن هنذا ال يغينق "الشاعر إذا كانت صفة 
ابتنداء منن تجربتنه  حقيقة مجهوداته في غير صعيد وصعيد. وربما وجق التعريف بالخوري –على قيمته الحاسمة 

الصننحفية، ومننن تذسيسننه لننن"حديقة األخبننار"، الجرينندة العربيننة األولننى التنني أسسننها عربنني علننى نفقتننه الخاصننة فنني 
لجريدة )حين وقد أفاد فيليق دو طرازي أن االسم األول الذي أطلق على ا "الواليات" العربية المختلفة في السلطنة.

"الفكننرة"، واالشننتراك فيهننا، "علننى أعيننان الخننوري جننر المنيننر"أ وقنند عننرض الف"تحضننير( هننو: كانننت مشننروعًا قينند ال
ي من "وثيقة محفوظة في بيت ميخائينل مندور، ومذيلنة بذسنماء النذين بنادروا نا وأدبائها"، على ما علم دو طراز بالد
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بننن"حديقة  "إنمننا نجهننل السننبق الننذي حمننل خليننل الخننوري علننى تبننديل هننذا االسننم إلننى االشننتراك فنني "الفجننر المنيننر"،
 األخبار". ثم يورد دو طرازي نص الوثيقة:

"إنه سيطبع فني مديننة بينروت بمطبعنة خصوصنية مجمنوع حنوادث عربني العبنارة يحتنوي علنى حنوادث هنذه النبالد، 
وعلى الحنوادث الخارجينة، مؤلفنة ومترجمنة منن أحسنن وأعظنم جرنناالت )أي: جرائند( األوروبنا، وعلنى فوائند عملينة 

ريننة )أي: اقتصننادية(، ليكننون نافعننًا سننائر طبقننات الننناو. وذلننك بهمننة جمعيننة مؤلفننة مننن أحننذق عامننة، وأحننوال متج
وأنبننه رجننال الننبالد، المننؤلفين والمتننرجمين والمصننححين، الننذين سُتشننهر أسننماؤهم فيمننا بعنند، ال سننيما جننناق عمننر 

الفرمان العالي بعند أخنذ  وجناق الشيخ ناصيف اليازجي. وابتداء العمل يكون حين ورودالحسيني )أفندي( األنسي 
الد أن يشنرفنا بوضنع اسنمه فني هنذه القائمنة. النباألسماء الالزمة لهذه العملية. فنلنتمو منن كنل مهنذق يرغنق نفنع 
أول عندد. وهنو ُيطبنع فني كنل أسنبوع تحنت إدارة  وثمن هذا المجموع مائة وعشرون غرشًا بالعام، ُتدفع عند استالم

ولقند كنان لترجمنان قنصنلية فرنسنا فني بينروت، ميخائينل مندور،  .(20المنير" ) كاتبه خليل الخوري، واسمه "الفجر
جعننل )منندور( بمسنناعدته  فنني العنندد الخننامو مننن الجرينندة: "قنند طننالق الجرينندة، إذ ذكننر الخننوريإدور أساسنني فنني 

روعًا "حديقنة األخبننار" أن تزهننر بريناض الشننام، وتجننري مننن ثغنر بيننروت زالاًل ترشننفه أبننناء النوطن. وهنني تكننون مشنن
 يؤمل بواسطته تقدَم ونجا  المعارف والتهذيق في هذه البالد".

ية"، نظننرًا لمكانتهننا ولننت فنني بعننض العهننود إلننى جرينندة "رسننمولقنند أدت الجرينندة أدوارًا عدينندة نافعننة، حتننى أنهننا تح
طنرازي(،  ية" )وفنق دورسنمبه جريندة "شن، 1860المرموقة: فقد اتخذها فنؤاد باشنا، إثنر حلولنه فني سنوريا فني العنام 

 1868كمننا اتخننذها فرنكننو باشننا، "متصننرف" جبننل لبنننان، فنني العننام  .رت الجرينندة "الرسننمية": "سننورية"أن ظهنن إلننى
ه، ، بعد إلغاء جريدة "لبنان" الرسمية. ثم تكفل الخوري بعد وقنت بإصندارها وحنديدة "رسمية" )بالعربية والفرنسية(جر 
 بسبق مرضه، إلى أن عاد أخ خلينل إلنى إصندارها منن جديند قبل وفاة مؤسسها 1908في العام  ر أنها توقفتغي

 .بعد وفاة مؤسسها
وقد يكون إصدار هذه الجريدة هو أقوى أفعال الخوري "النهضوية"، إذ أن الجريدة لم تشتمل وحسق على عدد من 

نمنا كانننت مؤلفاتنه )حينث كنان ينشننرها فيهنا قبنل أن تصندر فنني كتنق مسنتقلة، فني "المطبعننة السنورية"، مطبعتنه(، واق 
الطهطنناوي نفسننه رفاعننة عنندد مننن "النهضننويين"، بمننا فننيهم صننري" للعدينند مننن محنناوالت التجدينند عننند الوسننيط "الع

لمانيا وغيرها. ولقد كان لهذه الجريدة دور "أول" في نقل العديد من األسنماء والمسنتحدثات ومس تشرقين في فرنسا واق
تشننرق الفرنسنني رينننو نفسننه، إذ ذكننر )فنني "تقريننر" قدمننه فنني األجنبيننة إلننى لغننة الضننادأ وهننو مننا لننم يخننَف علننى المس

، التننني كنننان رئيسنننها، وينقلنننه دو ، أمنننام أعضننناء "الجمعينننة اآلسنننيوية"1858يونينننو منننن العنننام -حزينننران 29جلسنننة 
يجنناد ألفنناظ عربيننة تقابل هننا طننرازي(، "مننا كابننده منشننئها مننن العننناء فنني تعريننق األوضنناع المسننتحدثة فنني أوروبننا، واق

 (.21ة" )ا الحقيقي بكل أمانوتؤدي معناه
 التشنكلَ ه(، و نواحينه المختلفنة، بنين صنحته وأسنلوبظهنر كتابتهنا للخبنر )منن تحتا" الجريدة إلى دراسة مستقصنية، تُ 
 تكشنفرهنا(، بنل غي"نبذ مختلفة" و ية" و)بين "خالصة سياسية" و"حوادث داخلاألول لموضوعات الجريدة أو أبوابها 

ة. ات األولى للدعاية فني صنحيفة عربينما يمكن تسميته بالتجلينشر "إعالنات" فيها، لجريدة على ا إقدامَ  خصوصاً 
الكتناق بنل شنجعت  ه من "سياسات" نهضنوية كفلنتْ تحدثتْ وما اسالجريدة، ه ق أبعد في دراسة ما واكبتْ يمكن الذهاو 

ضنة" فني بينروت )مثنل: رواجه، مثل الخبر الذي تذكره الجريدة حنول تذسنيو "عمندة أدبينة" منن كبنار رجناالت "النه
ديقنة )"ح التي توكلنت بنروا" الكتنق(، حسين بيهم وسليم بسترو وجرجو الجاهل وخليل الخوريبطرو البستاني و 
ات جمعيفي دور الجريدة في التعريف ب . وهو ما يمكن قوله(1860فبراير -شباط 23-11، 112األخبار"، عدد 

، ومنا ألقناه فيهنا الخنوري )المنذكورة أعناله( اني "خطبتنه" الشنهيرة"علمية" ناشئة، ومنها التني ألقنى فيهنا بطنرو البسنت
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جعلنت علنى مدوننة  –علنى مندى خمسنين سننة منن الصندور وا نتنا"  –العائند إلنى أعنداد الجريندة كمنا يقنع نفسه. 
ة. األولنى. وهنو منا يفسنر أعمنال الخنوري فيهنا، ومنا يتجلنى فني كتاباتنه المختلفن"التمدن" عنوانها، بنل "رسنالتها"  من

إنتاجاتنننه فننني  الوقنننوف علنننى أننننواع "األدق العصنننري" النننذي افتتحنننه الخنننوري ودعنننا إلينننه، ونشنننرَ  الجريننندةُ تتننني  كمنننا 
 الجريدة. 

عينات الوقوف على من  يمكن القارىء هذه الرواية تحقيق ووجق القول خصوصًا، وفي موضوع هذا التحقيق، إن
و الترجمننة أو ربننط فنني نطنناق الشننعر أ ءاان كتننابي، سننو مينند ه الخننوري فنني أكثننر منننمننا افتتحننم –مبكننرة  –منتخبننة 

  األدق بالتمدن.
إذ يتنناول على لسان النراوي، سخرية" ال"مواقف الخوري الشعرية، وهو ما يبلغ حدود فالعائد إلى الرواية يتحقق من 
 هذه األبيات: هابعض شعر المتنبي بالنقد، ومن

نما  ترحلت   بسالم    الحياة هن           "ليو  القباق  على  الركاق  واق
 لخفافهن    مفاصلي   وعظامي               ليت الذي خلق النوى جعل الحصى
".       أرواحنا   انهملت  وعشنا    بعدها  من بعد ما  قطرت على األقدام 

فني الننفو،  : "هذي األبيات تكاد تضنحك ا نكلينزي، ألن هنذا الكنالم ال موقنع لنهالرواية المحققة فالرواي يقول في
ومنا هننو إال ضننجي  يتطنناير فني الهننواء، دون أن يشننفق علننى وذان السننامعين منن احتمننال قرقعتننه، التنني ال تطننربهم 
بشيء من الخصائص الشعرية، ألنه هوو محض ال تشم فيه رائحة الحقائق األدبية، التي يلزم أن تكون، في كل 

ياته رحلنت، وبقني ينتكلم، ويننظم الشنعر؟! ولمناذا تمننى حال، مبدأ إلى الشعر. فكيف جعل شاعرنا، المتنبي، أن ح
يكنون حينئنذ رجنع إلنى  -إذا صنحت لنه اآلمنال  -أن تكون عظامه ومفاصله حصى تدوسها خفناف أحبتنه؟! فإننه 

 التراق، وفقد الحو، فال يشعر، إن داست عليه تلك األقدام أم لم تدو". 
و تعيينننه لمننا ، هنن-ان مرجننع الشننعر فنني عهنند الخننوري عنندا "االسننتخفاف" بشنناعر كنن –مننا يسننتوقف فنني هننذا القننول 

ألنه هنوو محنض ال تشنم فينه رائحنة الحقنائق األدبينة، التني يلنزم أن تكنون، فني كنل : "في نظره يكون عليه الشعر
منن الشنعر  بعيدًا عن هذه "المقدمة"، وعنن التعرينف بمواقنف الخنوري –حال، مبدأ إلى الشعر". وهو قول يستوقف 

تعييننًا للشنعر، بنل "للمبندإ" فينه، علنى منا يقنول بنفسنه. وهنو  –ألول مرة في العربية  –يف ذا التعر ، إذ نجد في ه-
، وعلننى يقبلننون عليننه –ل اليننوم "الشننعراء "الحننديثين"، علننى مننا يقننا –قننول مننا انفننك عدينند مننن الشننعراء بعنند الخننوري 

إذ يننربط بننين "الهننوو" و"الحقيقننة"، مننا يتضنن  فنني هننذا التعريننف "جدينند" فنني صننورة حاسننمة تعننديل فقننرات التعيننين. و 
وري "يفند" طع عينه الوارد أعاله، من أن الخهكذا يمكن التحقق، في الرواية، وفي المقوفق تعابير الخوري نفسها. 

وصنناحبنا المتنبنني منناذا ينفعننه، بعنند فقننده الحننو، إن داسننت علننى عظامننه : "هأبيننات المتنبنني وفننق "المبنندإ" الننذي ذكننر 
ي وينننة ظننناهرة انهملنننت روحنننه، وسنننالت علنننى أرجنننل حبيبتنننه، وعنننا  بعننندها، وأورد ذكنننر هنننذه أقننندام الحبينننق؟ ثنننم بنننذ

العجيبننة، كمننن يننورد قصننة بسننيطة حنندثت أمننام عيونننه؟ وكيننف لننم يفسنند دمننه بعنند زوال الننرو ، فيالشنني أعضنناءه، 
ذا ويسننكر فمنننه عننن النشنننيد، ويجمننند يننده عنننن الكتابنننة؟ بالحقيقننة إن هنننذا مشنننكل يعسننر حلنننه علنننى أعظننم علمننناء هننن

العصر، فليو لنا إال وجه واحد نحوله إليه، وهو أن نتوهم أن المتنبي كان ذا سبعة أروا ، على ما تزعمه العامة 
 وهو ما يتابعه نقديًا في بيت وخر للمتنبي، هو التالي:  ."في بعض الطوائف المشاركة لنا في الجنسية

 عند قوم  فوائد  مصائق قوم    بذا قضت  األيام ما بين أهلها               
بنننل يقنننوم الخنننوري، قبنننل إينننراد هنننذا البينننت، باسنننتباق تعليقنننه علينننه مشنننيرًا إلنننى التنننالي: "ثنننم إذا تركتنننه )أي المتنبننني(، 
وأصنغيت ثانينة إلينه، تنراه أقبنل بجننده الناشنف القاسني كنالجلمود، منع منا بننه منن الحكنم األدبينة والحقنائق العظمننى". 

الشننطر الثنناني مننن البيننت هننو، علننى رأي أصننحابنا البننديعيين، حكمننة بنناهرة، ال ريننق أن ويكمننل التعليننق بننالقول: "
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وفائندة جليلنة، وتعبينر بلينغ، خنر" بنه مخنر" المثنل فني سنطر واحند. وأمنا علنى رأيننا، نحنن العناطلين، فهنو قند فسنر 
عليمينة، ال تمكنن الماء بعد الجهد بالماءأ وال فرق بينه وبين من قال: اثنان واثنان أربعنةأ فنإن هنذه الجملنة قاعندة ت

معارضننتها، ولننو وقننف المنناء عننامودًاأ كمننا إن جملننة الشننناعر حقيقننة أدبيننة ال تمكننن مناقضننتها، ولننو صننار النننثل  
فمن جميع ما ذكر، يتضن  أن شناعرنا، هنذا الجلينل، قند ". ويخلص الخوري من عرضه النقدي إلى القول: "باروداً 

كننل مننن هننذين الشننطرين ال يكفنني بذاتننه لتحسننين قسننم إلننى شننطرين: شننطر هننوو محننض وشننطر حقيقننة خالصننةأ و 
الشننعر. فلننو مزجننت أقننوال المتنبنني ببعضننها، وسننبكت قطعننة واحنندة، لحننق لننه أن يذخننذ الكرسنني األول، فنني قاعننة 

ألن الشننعر، علننى مننا نننرى، يجننق أن يكننون وهننو مننا يبلننغ حنندود التعريننف الجدينند بالشننعر: ". "الكننون، شننعراء الكننون
ا قيننل إنننه كننالم يقصنند بننه الننوزن والقافيننة. وحينئننذ يجننق أن يكننون الشنناعر كسننكران حقيقننة ممتزجننة بننالهوو، ال كمنن

يننتكلم بالحقننائق، ال كمنندلو يركننق الرجننل علننى الننرأو. ومننن شننرط الشننعر أن يننؤثر بننالنفوأ والشنناعر البننارع، كمننا 
منن  والخطيق المصقع، أو المحمي، هو من جعل الناو تحو بما يحنو بنه هنو نفسنه، وسنكق علنى األلفناظ سنراً 

أن يشنعر باسنتقالله النذاتي أفكاره، يمكنه به أن يتالعق بقلوق وعقول البشر، كمنا يشناء ويريند. ومنن أهنم واجباتنه 
، وأن ال يكون ولة لتنفينذ منبرق النناو وغايناتهم، وأن يسنلك علنى مبندأ سنقراط الحكنيم فني عندم بينع الحقيقنة وحريته

 ."التي ينزلها ا لهام على قريحته الفاضلة
عنهنا شناعر ع اعدة جديدة، ما سبق أن عرضنها ودافنيرسي الشعر على ق –بين "الهوو" و"الحقيقة"  –لجمع هذا ا

أن يجند  –إن شناء  –تعيين أول لما ذهق إليه الخوري في شنعره. ولعنل ناقند الينوم يقنوى  أو ناقد في السابقأ وهو
ن احتنا" إلنى تعييننات  إلنى لفظنين بنديلين عنن المنذكورين، بمنا يظهنر زيندة، أو مفيه تعريفنًا صنالحًا لشنعر الينوم، واق

 قلق اليقين والحدو. يقة الشعر نفسها، التي تتراو  بينحق
 مسنناعي الخنوري فنني الترجمنة الشننعرية.بعنض معرفنة )وتننذوق( علننى  –ابتننداء منن هننذه الرواينة  –يقننوى الناقند كمنا 

هنني المسننعى األول فنني ترجمننة شننعر وقند تكننون ترجمتننه لعنندد مننن مقناطع قصننيدة شننهيرة للشنناعر الفرنسنني المنرتين 
)فني معنرض حديثنه منًا، إذ يقنول النراوي الترجمنة عمو  مننأجنبي إلى العربينة، فضناًل عنن اشنتمالها لموقنف متبلنور 

منا ألننه ال يخفنى  ،ال بد من ا قرار بذن أبيات الترجمة فني رتبنة أدننى منن األصنلعن قصيدة للشاعر المرتين(: "
 . (22) مقلوق القما  بالنسبة إلى الوجه"سبة إلى األصل كن الترجمة بالنقاله فولتير إ

الخننوري التنني  مسنناعي قننول بننإن قننراءة أعننداد "جرينندة األخبننار" تمكننن مننن معرفننة العدينند منننالبهننذا المعنننى يمكننن 
في الربط بين "التمدن" و"األدق" )والتعلنيم خصوصنًا(أ وهنو منا يبندأ بنه روايتنه، ومنا  –على ما تحققت  –اجتمعت 

 ها به. يختم
إال أن فائدة نشر هذه الرواينة تتعندى هنذه المنذكورة لتطناول شنهادتها عمنا كنان يتعنين وتسنميه فني زمانهنا، ومنا ينرد 

فينرى  ُتظهر دخول عدة مدن في "التمندن". في مواضع مختلفة في الرواية. يتنبه قارىء الرواية إلى مشاهد مختلفة
دمًا عجيبنًا، فني عهنند سننين قليلننة، بكثينر منن األنننواعأ ولكنن هننذا تقندمت تقننزائنر بينروت، علننى سنبيل المثنال، أنهننا "

تننا االجتماعينة بندائرة االرتبناك"أ وهنو ، بما من شذنه أن يضنر بوجودننا األهلني، ويلقني هيئ)..( التقدم قد مز" عبثاً 
قننول بعينندة عننن هننذه الصننورة إذ يوخننر، فيمننا نجنند مدينننة أخننرى مننا يننذكره عننن كونهننا "تغننص" باألجانننق فنني موضننع 

عنهننا: ""المدينننة، التنني نحننن بصننددها اآلن، لننيو بهننا مننن ا فننرن  سننوى واحنند أو اثنننين، ولننذلك قنند قننل بهننا وجننود 
كمنا إن حديثنه عنن دمشنق يشنير  األشبا  المختلفة باألكسام، ولم تزل الهيئة الشرقية متمكنة بها أكثر من خالفنه".

ق" أهلهنا لنن"التوفير العنام"، "حورة أوفنى لحنال حلنق، ولننإلى ابتعادها عن "التمدن" هذا، فيما يعرض الخوري في ص
بما فيه خصوصًا إقبالهم على "تدوين" الموسيقى الشرقية وفق لغة "النوتة" األوروبية، فضاًل  ،ولعهم بالموسيقىأو ل

أمنا ل: "لموسيقى "ا فرنجية". كما يعتني الراوي بذكر ما يفيد التعرينف بحلنق منن جهنة تمندنها، إذ يقنو هم لعن إتقان
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العوائد والهيئة في هذه المدينة، فليست كثيرة المباينة واالختالف لبعضها، كما يقنال فني غينر مديننة. منع أن حلنق 
كننان يجننق أن تكننون أقننرق لهننذا األمننر مننن خالفهننا، ألن أهلهننا مننن أكثننر األمننم أسننفارًا فنني األرض، ومننع اخننتالط 

 ة في مدينتهم، أكثر من خالفها من المدن التجارية".أفرادهم بطوائف كثيرة، لم تزل الهيئة الشرقية ظاهر 
كما تفيد قراءة الرواية، على سبيل المثال، في معرفنة المندة الزمنينة التني يحتاجهنا المسنافر األوروبني منن بلنده إلنى 

دمننة مننن ليفربننول تحمننل فننوق متنهننا "كننراديو علننى أن السننفن القابيننروت )وهنني نصننف الشننهر تقريبننًا(أ كمننا يتعننرف 
 والغزل"أ وأن أدوات األكل الغربية "دخلت" إلى المائدة العربية وغيرها الكثير. الخام

، وهني ، وهني "النعمنان وحنظلنة"ن الخنوري أقندم علنى كتابنة إحندى المسنرحياتأإغفال  –إلى هذا كله  –وال يمكن 
قننا  الشننهير تشخيصننية ذات ثالثننة فصننول، ألفهننا فنني صننباه علننى إثننر وضننع الشنناعر األديننق المرحننوم مننارون الن"

  (.23) لهذا الفن الجليل في بيروت"
يبقى أن أشير إلى موضوع هذا الكتاق، وهو رواية الخنوري: "َوي. إذن لسنُت بنإفرنجي"، التني وجندت أنهنا تسنتحق 

. إال أنننني استحسننننت تعلينننق ة تحليليننة، تظهنننر "ريادتهننا"، بنننالمعنيين الزمننني والفننننياسننندر  –عنننن تحقيقهننا  فضننالً  –
 هاينننننة الكتننننناق، منننننا جعلنننننني أطلنننننق عليهنننننا تسنننننمية: "مقدمنننننة متنننننذخرة"، لكننننني أتننننني  للقنننننارىء متعنننننة نشنننننرها، إلنننننى ن

 "اكتشاف" الرواية، من جهة، وبما ال "يوجه" سلفًا قراءته لها، من جهة ثانية.
 

 الهوام  
 . 1860مارو -وذار 21-9، 153: "حديقة األخبار"، عدد  1
، فننني: "تكنننوين 1998وقفنننت فيهنننا عنننند خلينننل الخنننوري إلنننى العنننام التننني ت –المنشنننورة  –: تعنننود أولنننى دراسننناتي  2

 .  32-16، صص 1998، 13، العدد مسقطالدواوين والمجموعات الشعرية": مجلة "نزوى"، 
: عمل الباحث محمد سيد عبد التواق على نشر الرواية، ولكن من دون تحقيق، مكتفينًا بتصنوير طبعنة الكتناق  3

 . 2007ة، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، القاهرة، األولى: المجلو األعلى للثقاف
، 1870، النذي صندر فني بينروت، فني العنام : مثل كتاق رزق ا  حسون: "أشنعر الشنعر"، علنى سنبيل المثنال 4

 1869نيسنان سننة  62نظمنه وأتنم نقلنه النى هنذه المبيضنة رزق ا  بنن نعمنة ا  حسنون فني "وفق هذه العبارات: 
 ."جزيرة انكلترا في قرية َوْنزو ْرثوذلك في 

والعائنند إلننى هننذه الطبعننة يتحقننق مننن أنهننا تسننتعمل أدوات طباعيننة مسننتعملة حينهننا فنني طباعننة "الكتنناق المقنندو" 
 للفصل بين فقرات كل سفر منه، وما دخلتها بعد أدوات الطباعة كلها، من فاصلة ونقطة وغيرها.

در إثر وفاته، ويتضمن تعريفًا وافيًا بهذا األديق وبذدبه، وهو منن خاص بالخوري، ص: يمكن العودة إلى كتاق  5
أ وهنو منا سنذطلق 1910إعداد إدارة "حديقة األخبار": "خليل الخوري: فقيند الشنعر والصنحافة والسياسنة"، بينروت، 

 . 15عليه الحقًا اسم: "كتاق الفقيد"أ الشاهد: ص 
ار صنادر، بينروت، عنن طبعنة "المطبعنة األدبينة" فني بينروت، "تناريخ الصنحافة العربينة"، د: فيليق دو طرازي:  6

 .  102المجلد األول، ص ، 1913في العام 
حتى قيل إنه أنفق من ماله الخاص  عداد العصنيان، منا سنم  بتجنيند "فئنة منن البواسنل"، علنى منا ذكنر فني :  7

 ."كتاق الفقيد"
 . 190-185"كتاق الفقيد"، م. و.، صص :  8

 .  104-103ص المجلد األول، ازي: "تاريخ الصحافة العربية"، م. و.، فيليق دو طر :  9
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"الكواكنق : لم يرد في قائمة مؤلفاته الشععرية، وهعوكما ذكر دو طرازي في قائمة الكتب هذه كتاباً شعرياً للخوري، 
منان وعلنو شنذن العثمانية في تاريخ الدولة العلية"، وهو تاريخ شعري "منقطع النظير يتضنمن منشنذ سنالطين ول عث

دولتهم"، وقد انتهنى بنه إلنى أواخنر عهند السنلطان محمنود الثناني، وهنو منن بحنر واحند وقافينة واحندة، وفينه منا يزيند 
 .اً بيت 3100على 

الحركنننات الفكرينننة وروادهنننا اللبننننانيون فننني "، وردت فننني كتننناق: "خطبنننة فننني وداق العنننرق"بطنننرو البسنننتاني: :  10
، 181-155، صننننص 1992خننننري، دار النهننننار للنشننننر، بيننننروت، لماجنننند ف "(1922-1800عصننننر النهضننننة )
 . 176الشاهد في: ص 

 . 177م. ن.، ص ، "خطبة في وداق العرق"بطرو البستاني : :  11

 . 181م. ن.، ص ، "خطبة في وداق العرق"بطرو البستاني: :  12

-شننباط 15ني خطبتننه فنني الخننوري: ألقننى البسننتا مجموعننةو  "الخطبننة"مسننذلة زمنيننة بننين تنناريخي  ياسننتوقفتن:  13
 كيننف تحنندث البسننتاني عننن: 1863فنني العننام  "العصننر الجدينند" ت مجموعننة، فيمننا صنندر 1859مننن سنننة  فبرايننر

ا )كمنا تنوحي بنذلك عبنارة البسنتاني، فضناًل عنن تعاونهمنا قبنل صندوره ابعد؟ هنل اطلنع عليهن ةغير صادر  مجموعة
فني  ةصنادر ال، "زهنر الربنى فني شنعر الصنبا"شناعر، لل ىخنر أ مجموعنة؟ أم أنه تحدث عن معًا في أكثر من مجال(

، فني العنام "حديقنة األخبنار"نشنرها فني  "بهجنة العصنر"، أو "العصنر الجديند"، أم عن قصنيدة عنوانهنا 1857العام 
 البستاني؟ "خطبة"، قبل سنة على 1858

(، خبنرًا يفيند 1859 ديسنمبر-كانون األول 1-19) 100يبقى أن أشير إلى أن "حديقة األخبار" أوردت في العدد 
مطبعنننة األميركنننان، وعنننند الخواجنننه ليننناو فنننواز بغرشنننين عنننن صننندور هنننذه "الخطبنننة" فننني كتننناق، وأنهنننا تبننناع فننني "

 ونصف".
 . 102، ص األولمجلد الورد البيتان في "تاريخ" دو طرازي، م. و.، :  14
ثناره جنرجو ميخائينل نحناو، عنني بجمعهنا واختيارهنا منن والتي ، ألديق اسحق "الدرر"وردت في منتخبات :  15

 .  138، ص 1886سكندرية، النقا ، في مطبعة جريدة المحروسة، ا  (فندي)أوطبعت بنفقة جامعها وخليل 

 . 139ص م. ن.، ، "الدرر"منتخبات : أديب اسحق :  16
 . 175-173صص ، م. س.، ""كتاب الفقيد:  17
دار يوسننف قزمننا الخننوري، مننن إعننداد: الحلقننة الثانيننة، -"أعننالم النهضننة الحديثننة": لننى كتنناقإيمكننن العننودة :  18

 . 112-111، صص 1991الحمراء للطباعة والنشر، بيروت، 
("، منشورات دار المشرق، بيروت، طبعة ثالثنة، 1925-1800"تاريخ اآلداق العربية )األق لويو شيخو: :  19

 . 334 ص، 1991
 . 57-56، ص األولو.، المجلد  : فيليق دو طرازي: "تاريخ الصحافة العربية"، م. 20
 . 57، ص األولمجلد ال: فيليق دو طرازي: "تاريخ الصحافة العربية"، م. ن.،  21
ن كتابنننه، "منننناه  األلبننناق المصنننرية فننني مبننناه  اآلداق : كمنننا وجنننق التنبينننه إلنننى أن رفاعنننة الطهطننناوي ضنننمَّ  22

على أنها من عمل صرار، عن النملة وال، (La Fontaine) (، ترجمة شعرية لقصيدة لالفونتين1870العصرية" )
 "بعض األفندية":

رفاعة الطهطاوي: "مناه  األلباق المصرية في مباه  اآلداق العصرية"، تقديم: حلمي النمنم، ودراسة: لبيق عبد 
 .123-122، صص 2002الغني )من دون تحقيق(، المجلو األعلى للثقافة، القاهرة، 

 .  28 : "كتاق الفقيد"، م. و.، ص 23
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 َوْي. إذن لسُت بإفرنجي                            
 
 
 
 
 
 

  1860المطبعة السورية،              
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 مقدمة المقدمة                                      
 
 

ذ كننا إن مطا لعي الكتق قد ُحكم علنيهم، مننذ إنشناء صننعة الكتابنة، بقصناص مطالعنة المقدمنة. واق
مبتدئين بهذا الفن، ال يليق بنا أن نعتسف عن طريق ساداتنا المؤلفين. فال بد لنا، إذن، أن نطر  

أن ال تخلننو مننن بعننض الفائنندة، لفهننم مننا سننتحملنا إلننى إنشننائه  -مننا أمكننن  -هنننا مقدمننة، سنننجتهد 
 صدفُة وتقادير القلمأ وللقارىء أن يحرقها، أو يمزقها، إذا لم توافق مزاجه.ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 المقدمة                                           
 

إننننا ال ننكننر تفننوق العننالم األوروبنني علننى بالدنننا مننن جهننة التمنندن. كمننا إننننا ال نعننزي أنفسنننا، أو 
 -رحمهنم ا   -لتعازي الفارغة التي طالما يترنم بهنا الشنرقيون، بنذن وباءننا نخدع كبرياءنا، بتلك ا

كانوا من ذوي العلوم والمعارف، وأن بعنض المبنادىء العلمينة أخنذت عننهم إلنى أوروبنا، إلنى غينر 
ذلننك مننن المفنناخر الميتننة التنني ال ترفننع قامتنننا ذراعننًا، وال يمكننن أن تحننط بشننان األوروبيننين ذرة فنني 

نعم، إن لنا اعتذارات كثيرة، يمكن أن تعلل بها إلى حد الهيئنة االجتماعينة الموجنودة  عصرنا هذا.
اآلن فني الشننرق، غينر أن لننيو كننل منا ُيعلننم ُيقنالأ فننإن للشننرقيين أسنبابًا طبيعيننة وأدبينة أدتهننم إلننى 

( منهننا اآلن. فقنند تكننون عننذرًا لهننم، كمننا يكننون الخمننر عننذرًا لمننن غنناق رشننده. 1الحالننة المشننكو )
نضننربن، إذن، صننفحًا عننن هننذه األعننذار، ولنضننعن مكانهننا قاعنندًة ال شننك بصننحتها وبقبولهننا مننن فل

( النعمنة. وهنو 2الجميع، سواء أكانوا من أبناء الشرق العظيم الحسق، أو من الغنربيين المحندثي )
أن لكل قوم قابلية خاصة إلى نوع من التمدن، مناسق  إلنى أخالقهنم وودابهنم، علنى أننه ال يمكننهم 
استبداله ببخر، إال على خطر من فقد أحسن الصفات البشرية، أعني بها الوجنود األهلني. وننرى، 
هننننا، أننننه ال بننند منننن شنننر  هنننذه القاعننندة، ألن وجودننننا األهلننني قننند تبننندد بهنننذا المقننندار بنننين البنننرانيط 

أضننعناه واألكينناو المزنقننة والعوائنند األجنبيننة، حتننى أنننه لننم يبننَق إشننعار مننا البتننة، فيمننا بيننننا، عمننا 
وعما اكتسبناه. لكن، من الجهة الثانية، ننرى أن شنر  هنذه القاعندة يطوحننا إلنى إسنهاق أكثنر ممنا 
يحننق لنننا أن نحملننه للقننارىء فنني هننذه المقدمننة. فنقننول، علننى سننبيل االختصننار، أو بننالحري بوثبننة 

ينًا. فليشنتغْل، اآلن، أدبية، إننا نريد أن يكون االنكليزي إنكليزيًا، والفرنساوي فرنساويًا، والعربي عرب
فكر القارىء، ألنا قد تركنا له مجااًل فسنيحًا للتذوينل والتفلينك، األمنر المحبنوق جندًا منن الشنرقيينأ 
وصادقنا على منا قينل إن أحسنن كتناق منا كنان علنى صنفة المهمناز فني خاصنرة العقنل. فنإن كنان 

رات، ويجننري وحننده. وقنند بلغنننا عقلنك، أيهننا القننارىء العزيننز، ذا حينناة وحركننة، فإنننه يكتفني بهننذه النقنن
إلى هنا، ولم نورد بعد كل ما هو خاطر في بالنا من األفكار السامية، ألننا نخشى ملنل القنارىء، 

 وربما أيضًا ال يخلو األمر أننا، نحن أنفسنا، قد مللنا. فهذه هي المقدمة.
 
 

 هوام  المقدمة : 
 : "المشكي": في الجريدة والكتاق. 1
 في الجريدة والكتاق.: "المحدثين":  2
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 الفصل األول                                         
 

(، 2(، أو ريجنسننننتريت )1إن الفرنسنننناوي، أو ا نكليننننزي، الننننذي يتننننرك فنننني أول الشننننهر البولفننننار )
  -ويصننل إلننى بيننروت فنني منتصننفه، علننى شننرط أن ال يمننر علننى مالطننه، أو علننى جزائننر اليونننان 

يتوهم، بوصوله  –فسه مع كراديو الخام والغزل في إحدى سفائن ليفربول وهذا سهل لمن يشحن ن
إلنننى محروسنننة بينننروت، أننننه داخنننل فننني مرسننن  عظنننيم، يهنننزؤون فينننه علنننى أهنننالي الشنننرق والغنننرق 
والجنوق والشمال. ألن ضيفنا هذا يرى كثيرين يبربرون بلغته، ويتشحون بلباسنه، وهنم ال يمينزون 

وينننرى النننبعض يسنننتعملون، منننا خنننص بذهنننل الغنننرق، علنننى ننننوع (. 3بنننين البنطنننالون وألنننف لغتنننه )
(أ أو بعبننارة جدينندة، يسننتدل علننى قننوة التعبيننر بهننا 4يسننتدعي الضننحك مننن ربننات الحننداد البننواكي )

عندنا ممن قتل أبوه في المساء، وشنقت امرأته في الصنبا . وال رينق أن ضنيفنا هنذا إذا كنان منن 
ن كثيننرين مننن األوروبيننين يننذتون ويتركننون فكننرتهم فنني نقننول مننن أربنناق الفكننرة، أل -أربنناق الفكننرة 

يصننيبه انننذهال لننيو بيسننير، حينمننا يننرى علننى  -منننازلهم، مبنندلينها بجبننال مننن الكبرينناء والنندعوى 
( بما يص ، عند فقد األسماء، أن يسمى لباسًا، 5شاطئ البحر الخواجا شاهين الفارودي مكسوًا )

حنندى يديننه 7سننمى، فنني غيننر ديننار، "ردينكننوت" )( ذي أذننناق، ممننا ي6وملتفننًا بننرداء أبننيض ) (، واق
قابضننة علننى عصننا، كذنهننا مجننذاف سننفينة، وشننعره يسننيل سننمخًا ولعابننًا، ويننده األخننرى فنني جيبننه، 

، -أعنني بهنا منا يسنمونها السنيكارة  -كمن يخاف أن ينهزم كيسه منهنا، وفني فمنه مدخننة الفنابور 
ويقابلنننه وخنننر منننن بنننالده بهنننذا الهنننندام،  التننني تنننورث األصنننابع خاصنننة ال تنننزول إال بسنننلخ جلننندها،

التني لنم تتعنود أن تنطنق بعبنارة صنحيحة منن  -ورؤوسهما تتالطم، وأوسناطهما تتنذخر، وألسننتهما 
تدوو، بال رحمة، على كل ما وضع في باريو أو لوندرا، من الضنوابط اللغوينة،  -لغات عالمنا 

وروبيننين ولغنتهم. ومننن المعلننوم أن وهمننه فينوهم أنهمننا يلعبننان فصناًل مرسننحيًا، يعيبننون بنه عوائنند األ
هننذا يتقلننق يقينننًا، إذا قذفتننه الصنندفة لزيننارة مننن كننان علننى هننذه الصننفة مننن بننني بالدنننا. فإنننه يننراه، 
خننار" منزلننه، متفرنجننًا أو بننالحري سنناعيًا فنني تقلينند ا فننرن ، وأمننا، داخننل منزلننه، فننال يجنند أثننرًا لهننذا 

من كل ما كتق تحت الشموأ وربما لو فتشه بالدقنة المعهنودة  التقليد. فإنه أواًل يراه قاعًا صفصفاً 
لعلماء جرمانيا )إلمانيا( لما وجد به قطعنة منن جرنالننا العربني، المشنتهر حنديثًا فني مدينتنه، أعنني 
به "حديقة األخبار" المسكينة، التي كذنها كتبت في هذه المدينة لمطالعة مؤلفها، وجماعة صنفافي 

( تالوتهننا حبننًا بننالوطن وتقنندم التهننذيق. وذلننك 8ور القليننل الننذي داوم )مطبعتهننا، عنندا عننن الجمهنن
فضننناًل عنننن خلنننو المننننزل منننن الكتنننق األوروبينننة، إال منننا كنننان منهنننا حسنننن التجليننند، واستحسنننن رُق 
المنننزل وضننَعه فنني زاويننة البيننت، برسننم الزينننة، وقنند كتننق عليهننا إنهننا ال تننزال بكننرًا مننن عيونننه إلننى 

المسننين الننذي يحبننون المطالعننة، ويكرهننون المصننروف علننى الكتننق، األبنند، ومصننونة عننن أكننف ال
(. ولننيو هننذا بشننيء فنني جنننق مننا يقننال عننن 9) فيشننمرون السننتعارتها كمننا أفنناد صنناحبنا عطننارد
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مظناهر بنينه المحروسنين، فني لباسنهم وتنربيتهم ونظنافتهم، إلنى غينر ذلنك ممنا هنو أولنى بالتشنبيه، 
ن سننيدنا صنناحق المنننزل قنند أنننزل زوجتننه المصننونة إلننى همننل أمريكننا مننن بننني أوروبننا، أو عننن كننو 

منزلة الحاجة في داره، فال فرق بينهنا وبنين الصنندوق أو الكرسني، وال عبنرة عننده لكونهنا منن بنني 
البشر، وأن لها حقًا مثله في التمتع بهذا العالم، مع أن ذلك البنطالون، وتلكم األذناق، كاننت ممنا 

 (.10تقليدًا، أكثر رفقًا بحالة زوجته )يؤملنا أن صاحبنا شاهين يكون أقله 

ثننم، مننن جهننة أخننرى، نننرى أن القننادم إلننى منندينتنا، مننن جهننة الشننرق، ال بنند أن يراهننا تقنندمت تقنندمًا 
عجيبًا، في عهد سننين قليلنة، بكثينر منن األننواعأ ولكنن هنذا التقندم قند منز" عبثنًا، كمنا سنبقت إلينه 

 ويلقي هيئتنا االجتماعية بدائرة االرتباك. ا شارة، بما من شذنه أن يضر بوجودنا األهلي،
نمنا قند  قد كان كالمنا، إلى اآلن، فني مديننة بينروت، منع أنننا لنم نننو  قنط قندحًا فني بنني مندينتنا، واق
سنناقنا القلننم وشننرط الصننناعة إلننى حيننث مننا ال نرينند، كمننا قنند يسننوق شننرط الشننعر شننيخًا هرمننًا إلننى 

للحند، وأخنرى فني فنرا  هنند ودعند، كمنا يشنهد بنذلك النسيق والغزل، حتنى يقنال إن لنه رجناًل فني ا
 الفارياق، عفى عنه إن أمكن.

 
 

 هوام  الفصل األول : 
 : وردت هذه الحاشية في الجريدة والكتاق: "سوق في باريو". 1
 : وردت هذه الحاشية في الجريدة والكتاق: "سوق في لوندرا". 2
 "أ وكان قد ورد في طبعة الجريدة: "ونون لغته".A: وردت هذه الحاشية في الكتاق: "هي هذا الحرف  3
 : "البواكيا": في الجريدة والكتاق. 4
 : "مكسيًا": في الجريدة والكتاق. 5
 : "أبيض": مزيدة في الكتاق. 6
 : لفظ فرنسي، ويشير إلى لباو مناسق لالحتفاالت الرسمية. 7
 : حذفت في طبعة الكتاق هذه العبارة: "مساعدته لها".  8
 وردت هذه الحاشية في طبعة الكتاق: "جرنال عربي كان ظهر في مدينة باريو". : 9

، منننع العبنننارة التالينننة: 1859أكتنننوبر -تشنننرين األول 13-1، 93: انتهنننى، هننننا، المنشنننور فننني الجريننندة، عننندد  10
 "التبعة إذا سم  الوقت إلى العدد اآلتي".
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 نيالفصل الثا
 

فقبنل أن نخننر" منن هننذه الغننادة المجنددة شننبابها، يجننق أن نلتفنت إلننى هننذا الشنيخ العظننيم، الجننالو 
ن يكنن لنيو بنه شنيء ممنا يناسنق موضنوعنا، ألننه لنم  على هام الدهور، الذي يضمنا بذراعينه، واق
يزل قريق العهد من الفطرة، ولكننا ننذهق إلينه علنى سنبيل االسنتطراد، حيثمنا نجند كنل منا بسنتحق 
االلتفننات. فتخطننْر، أيهننا المطننالع العزيننز، بننين وديننان لبنننان، وفننوق روابيننه، ونننز ْه لحاَظننك بجمننال 
الطبيعةأ ولكن إذا دخلت بين الجماعة، التي تكون غالبًا على شنكل دائنري، احنك  بالعجنل، قصنْر 

ن هنذا الجمل، أوجْز، اختصْر، أنجْز، اقتصْر، كي ال تكنون عرضنة ألحناديثهم التني ال تنتهني. فنإ
الجبنننل عبنننارة عنننن صنننيدلية، تجمعنننت بهنننا األضنننداد. فإننننك إذا نظنننرت، منننن الجهنننة الواحننندة، تنننرى 
المروءة العامة، والنخوة الحماسية، اتصنلت بنه إلنى درجنة عليناأ ومنن الجهنة األخنرى، تنرى الكسنل 
ذا دخلننت إلننى مجلننو الننبعض يكنناد البنناق أن  األهلنني قنند تمكننن مننن أفننراد األهننالي تمكنننًا عجيبننًا. واق
يصننفق بننك ترحيبننًا، حيثمننا قنند تعننود علننى كننرم الضننيافة، وطالقننة وجننه صنناحق المنننزل، علننى مننا 
تقتضيه واجبات المكارم، التي هي من أحسن الفضائل التي تمي ز بها الشرقيون عمن سواهم. فإن 
أهننل أوروبننا، مننثاًل، ال يعرفننون الكننرم والجننود والسننما ، ولربمننا أن هننذه األسننماء ال وجننود لهننا فنني 

قاموو عندهم. ولكن، بإزاء هذه المزية الحسنة، شيء وخر ينكد عليهنا ممنا يسنتدعي أن تصنفق ال
له األيدي استعجابًا، وتتخابط ألجلنه األرجنل اسنتغرابًا، فني العنالم المتمندن، وهنو أن خندم صناحق 

يف المنزل يبادرون إلى االحتفال بسيدهم، ويقدمون له واجبات ا كنرام االعتينادي قبلنك، أيهنا الضن
، حتننى يوهمننوك أنننك أنننت صنناحق المنننزل، وأنننه هننو الضننيف -ولننو كنننت تمتنناز عنننه  -العزيننز 

نفسه. واألغرق من ذلنك أن أحندهم إذا تكلنف، بعند الجهند، لمجاوبتنك عنن كتناق ترسنله إلينه، ولنم 
يكلف بذلك أحد معارفه، ولم يشفق أيضًا علنى امضناه منن أن تتعنق بنالطريق، تنرى بنذلك الكتناق 

بنننط واصنننطالحات وقواعننند تعجنننز عنننن تفصنننيلها المجلننندات الكبنننار، ولنننو كاننننت بجنننرم ضنننوابط وروا
مؤلفات ساداتنا النحاة. مع أنك لو كتبت إلى أعظم رجال العالم، لكان يخاطبك بنفو الكلمة التي 
تخاطبنننه بهنننا غالبنننًا، ولربمنننا كنننان يجتهننند أن يجيبنننك بنننذرق ممنننا تعرضنننت بنننه إلينننهأ ألن ذلنننك العنننالم 

ى المبنندإ، الننذي يقينند العظمننة بالتواضننع، والجمننال فنني البسنناطة. ثننم إذا دققننَت العظننيم قنند سننلك علنن
النظننر، تجنند عننزة النننفو مسننتحكمة فنني صنندور القننوم، غيننر أنهننا لننم تلننزمهم ألمننر بعنند مننن أحسننن 
المزايا البشرية، ومن أهم المبادىء التني يجنق أن يسنلكوا عليهنا، ولنذلك يبتعندون عننه، ويحسنبونه 

تي ينزلها ا ، مع ما هنم علينه منن السنعة واالقتندار. فلنضنربنَّ صنفحًا عمنا من أعظم المصائق ال
يتعلننق بهننذا القبيننل، ألننننا ال نرينند ذكننر مننا يطوحنننا إلننى ميننادين ال نحننق التننردد إليهنناأ ولنننذتينَّ إلننى 
شيء وخر مما يمكنن أن يالحنظ بهنذا الجبنل العظنيم. فنقنول إن العوائند، بوجنه ا جمنال، ال يمكنن 

إنها مختلفة باختالف المكان، ومخالطته ألهل المندن وغينره منن القنرى. فألجنل ذلنك ال حصرها، ف
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نتعرض لها بكالم القاد  أم الماد ، ولكننا ال ننكر شيئًا من المستحسنات بهنذا القطنر، وهنو عندم 
ذا وجننندت جميلنننة  -تحنننر  غالنننق النسننناء بالزيننننة الكاذبنننة. فإننننك تشننناهد هنننناك الجميلنننة  فننني  -واق

مساء والليل والنهنار، بخنالف منا ينرى، فني المندن، منن الجمنيالت اللنواتي يندوم حسننهن الصب  وال
 المعًا، ما دامت الشمو طالعة.

ومن أغرق ما يحكى أن واحدة من هؤالء خلقت بالقضاء والقدر المحتوم يتيمة من الجمال، وكان 
عجنناق زوجهننا، حتننى ممننا يزينندها ألمننًا اصننفرار وجههننا. فلننم تننزل تبننذل جهنندها بخننداع األعننين، واق 

صننارت فنني أحنند األيننام ذات وجننه أحمننر المننع كقشننرة الرمننان. ولننم تلبننث حتننى وقعننت عليهننا أعننين 
زوجهنننا الحننناذق، فاننننده  لنننذلك التغيينننر السنننريع، ولنننم يتمالنننك نفسنننه، فوثنننق إليهنننا، واقتطنننف قبلنننة. 

فوجندوا  وللحال انقذف عنها، وصرخ صنرخة أدوت لهنا الندار. فهرعنت الجينران لينظنروا منا األمنر،
! منناذا وضننعت  1الرجننل مطرقننًا إلننى األرض، ويننده علننى شننفتيه وهننو يصنني : "وه ) (! منناذا وضننعت 

("! وامرأته العزيزة وخنذة بينده، وهني تقنول: "ال تخنْف! ال تخنْف! لنيو فني األمنر شنيء مخطنر، 2)
مننن ( شننيئًا أحسننن 3فذنننا لننم أصنننع ذلننك إال لكنني أعجبننك، ألنننني بعنند االمتحانننات الكثيننرة لننم أر )

الفليفلة يكسق الوجه لونًا دائمنًا، فعمندت إليهنا، ولعلني بنذلك أجلنو فني مصناف أعظنم المختنرعين 
، فُكفي، واحذري أن تعلمي هنذا ألمثالنك كني ال يصناق أمثنالي  في هذا العصر". فقال لها: "أسذت 

 (".5( المؤلم )4بالتهاق الشفاه )
فننإن القلننم قنند جننرى بننالرغم عننن أصننابعنا، ال يجننق أن يالحننظ علينننا بكننل مننا أوردننناه بهننذا الفصننل، 

التي ال تحق أن تمنو أحندًاأ وحنق النقند الصنحي  ألجنذه )أي للقلنم( إلنى هنذا الفضنول، علنى رأي 
ولعنل  هنذا منن  -( فني هنذه النبالد 6البعض. فلنحذْره قلياًل، ألن الناقد، ولو كان بالحق مبغوضًا )

لئنك القنوم يحفلنون بمنن ينقند علنيهم، ويعظموننه. ، فنإن أو -جملة الفروقات التي تميز ا فرن  عننا 
وطالما رأينا الواحد منهم، إذا ألف كتابًا أو أنشذ معماًل، وخالف ذلك من األمور الخاصة، يطرحه 

لنقد الجنو البشري أجمع، ويبادر مسرورًا إلى إصال  غلطه، شاكرًا فضل منبهه.  -إذا أمكن  -
قلننا هنذا لموافقنة  -ينثنر علنيهم النذهق، أو يطعمهنم العسنل فلذلك تنراهم يهرعنون إلنى الناقند، كذننه 

أ وأما أهالي بالدنا فينفرون منه كالغزال الشارد، ويشنق علنيهم سنماع كالمنه، كمنا -ذوقنا الشرقي 
يشننق علننى الننبعض دفننع ثمننن الجرنننال، بعنند مننا يبننادرون ألخننذه بكننل سننهولة. فلنتننرْك، إذن، لبنننان 

مقنام، ولربمنا قند خرجننا عنن الموضنوعأ فلنرجنْع إلينه، ألننه قند بقني وبيروت معًا، فقد أطلنا فيهما ال
علينا، بإجازة القنارىء، أن نحملنه إلنى مكنان وخنر، حينث تظهنر المزاينا، التني ذكرناهنا فني الفصنل 

 (.7األول، على نوع ال يحتمل الريق )
نمننا اتبعنننا، فنني طريننق الفكننرة، طريننق المسننافر الطبيعيننة، كننيال يقننال إن رو  التحننز  ق أبعنندنا عننن واق

الخط المستقيم. فاآلن نخر" من بيروت ولبنان إلنى مديننة أخنرى، حينث ال تكنون غاصنة بنا فرن  
في مديننة عندد البنرانيط بهنا أقنل منن عندد نسنخ "حديقنة  -مثل بيروت. فإن من ظن نفسه إفرنجيًا 
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 -إن شناء القنارىء  -، ال بد أن تبلغ بنه هنذه المزاينا مبلغنًا رهيبنًا، أو -األخبار" التي تذهق إليها 
ال بنند أن تكننون ظنناهرة فيننه بالكمننال المطلننوق لمعرفتهننا مننن كننل أحنند، فقنند قيننل إن بضنندها تتميننز 

 األشياء.
المدينننة، التنني نحننن بصننددها اآلن، لننيو بهننا مننن ا فننرن  سننوى واحنند أو اثنننين، ولننذلك قنند قننل بهننا 

ة بها أكثر منن خالفهنا. ولكنن منن وجود األشبا  المختلفة باألكسام، ولم تزل الهيئة الشرقية متمكن
المسننتغرق أنننك تننرى الكسننم العربنني قنند تخللننه فذخننل بننه شننيء ممننا توهمننوا أن التحننر  إليننه يفينندهم 
رونقًا ولطفًا. فهنناك تنظنر الصندور المتدرعنة بتناسنق األزرار، تعلوهنا أعنناق قند تطوقنت بنذطواق، 

(، التني يعلوهنا الزننار الشنرقي 8طلنة )ولكن منن الحرينر، حتنى ال تمكنن مقابلتهنا إال لألرجنل المتبن
الكبير. فنإذا أتقنن صناحبنا مننهم اسنتحكام قينود عنقنه، وصنقل الشنعر فصنار لماعنًا كنالحمر، يقفنز 
إلننى كرسنني مجننده، وبيننده صننولجان العياقننة، فيركننق رجلننه فننوق األخننرى، حتننى يكننون أسننفلها هنندفًا 

شنخص بذعيننه إلنى األفنق، فينجنذق بنالرو  لسهام العيون، فينزلها بمنزلة المروة لقاعته األنيسة، وي
إلى السماء، ورجله تهتنز وترتعند كذنهنا امنتألت منن السنيال الكهربنائيأ وحينمنا ينتمم واجباتنه هنذه، 

رسنننوم االحتنننرام منننن أصنننحابه، النننذين يعتبنننرون ذلنننك مننننه تقننندمًا حميننندًا فننني  -إذا انتبنننه  -يسنننتقبل 
مدينة نسر  نظرنا بها قلياًل، فنقول: إنها قليلة تمدنهم الوهمي. وأما نحن فقبل أن نخر" من هذه ال

األهل، كثينرة المنناظرة، وقند تعنرض لنظنر المسنافر اآلتني إليهنا، منن جهنة الغنرق، فني هيئنة جمنل 
( ينننتألأل بياضنننًا، مزيننننة منننن خنننار" بالمننننارات الكثينننرة والقبنننق، ويحوطهنننا علنننى شنننكل 9مضنننطجع )

دينننة، مننن جهننة الشننمال، جبننل صننغير مغط ننى دائننري رينناض مختلفننة، يحنندها البحننر. ويلنني هننذه الم
بالمزروعات. وال ريق أن منظرها يطرق المسافر، ولكنه، عند دخولنه إليهنا، يجندها كسنائر المندن 

 الشرقية غير منتظمة البنيان والتبليط.
ولقد أراَك أنفَت، أيها المطالع العزينز، منن ا قامنة بهنا، فنانهْض واتبعننا، لنسنير علنى خنط الشنمال 

ذا قطعتننه وكننت مننن محبنني اآلثننار، فاشننتغْل الشنرقي ، فشننمْر قنندميك، وخننْض فني مينناه العاصنني، واق
بالبحث بين ما يجاوره من الخرابات المندرسنة، حتنى نصنل بنك إلنى مديننة طالمنا قند رننت شنهرتها 

 األدبية في األعصر الخالية.
 
 
 
 

 هوام  الفصل الثاني :
 : "وه": في الكتاق، بدل "وخ" في الجريدة. 1
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 الفصل الثالث                                       
 

(، فحملْق بذعينك في حلق 1سروردي )ها قد أصبحنا بك، اليوم، أيها القارىء العزيز، على باق 
( بوجنننه الخصنننوص، واقصنننْد بننننا هنننذا الحننني الحافنننل 2الشنننهباء، بوجنننه ا جمنننال، وفننني الصنننليبي )

بسكانه، دون أن تعر" ركابك إلى خلنف العمنار، حيثمنا تكنون عرضنة لسنهام الراشنقين. ولكنن قبنل 
لتني تقلبنت بتقلنق األعصنار، أن تدخل الجماعة، وتشاهد ما استوى عليه الحال في هذه المدينة، ا

يجننق أن يسننتوقفك التننذكار قلننياًل. فقبننل أن تفحننص وجودهننا المننادي، التفننْت آلثارهننا األدبيننة، لعلننك 
تجننند أثنننرًا منننن عمامنننة المتنبننني، أو ذكنننرًا لبرنيطنننة المنننرتين. فنننإن لكنننال الشننناعرين، علنننى اخنننتالف 

األول لننم يتننرك لهننا ذكننرًا فنني  مشناربهما وعصننرهما، شننهرة تننذكرنا بهمننا فنني هننذه المديننة. ولننئن كننان
أحسن أعماله، التي غنى ورقص بها بين ربوعها الزهراء، إال في أمناكن قليلنة ألجذتنه إلينه القافينة، 
ن لم يكن وطذ ثراها.  على أن الثاني قد سم  لها بذكر في ديوانه، يتذكرها به مع شعوق كثيرة، واق

، فننال بننذو مننن النظننر قلننياًل بشننيء ممننا وهننا نحننن نننرى، اآلن، أن القلننم قنند جرنننا إلننى بحننث أدبنني
 يتعلق بهذين الشاعرين العظيمين، اللذين رنت شهرتهما بين شعوق الشرق والغرق.

( بذذنك اليسرى إلى القفر، تسمع شناديًا يصني  منن وراء 3فقْف مستقباًل بوجهك الجنوق، واصغ  )
 الفرات، وما هو إال صدى صوت المتنبي، حيث يقول:

نماليو  القباق  عل  هن    الحياة  ترحلت   بسالم         ى  الركاق  واق
 لخفافهن    مفاصلي   وعظامي              ليت الذي خلق النوى جعل الحصى
 (4من بعد ما  قطرت على األقدام  )       أرواحنا   انهملت  وعشنا    بعدها

لننفو، ومنا هنو إال ضنجي  هذي األبيات تكاد تضحك ا نكليزي، ألن هذا الكالم ال موقع له في ا
يتطاير في الهواء، دون أن يشفق على وذان السامعين من احتمال قرقعته، التي ال تطربهم بشيء 
مننن الخصننائص الشننعرية، ألنننه هننوو محننض ال تشننم فيننه رائحننة الحقننائق األدبيننة، التنني يلننزم أن 

رحلننت، وبقنني تكننون، فنني كننل حننال، مبنندأ إلننى الشننعر. فكيننف جعننل شنناعرنا، المتنبنني، أن حياتننه 
يتكلم، وينظم الشعر؟! ولماذا تمنى أن تكون عظامه ومفاصله حصى تدوسها خفاف أحبته؟! فإنه 

يكون حينئذ رجع إلى التراق، وفقد الحو، فنال يشنعر، إن داسنت علينه  -إذا صحت له اآلمال  -
كننف الننذي كننان يطلننق السننعد مننن  -( 5تلننك األقنندام أم لننم تنندو. فلقنند قيننل للفيلسننوف ديننوجنيو )

الشننقاء، حتننى اعتننزل عننن كننل شننيء مننن ضننروريات العننالم، واتخننذ البرميننل بيتننًا لمنامتننه، ليسننتغني 
إننك إذا منَت بهنذه الحالنة، ال أحند  -عن الناو، على منا تقتضنيه بعنض مبنادىء الفلسنفة القديمنة 

ي ينندفنك، وتذكلننك الكننالق، فقننال لهننم: "أضننربهم بهننذه العصننا"، فقننالوا لننه: "إنننك حينئننذ ال تحننو لكنن
ذا كننننت ال أحنننو، فمنننا يضنننرني إن أكلتنننني الكنننالق"! وصننناحبنا  تضنننربهم بالعصنننا"، فقنننال لهنننم: "واق
المتنبنني منناذا ينفعننه، بعنند فقننده الحننو، إن داسننت علننى عظامننه أقنندام الحبيننق؟ ثننم بننذي ويننة ظنناهرة 
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انهملننت روحننه، وسننالت علننى أرجننل حبيبتننه، وعننا  بعنندها، وأورد ذكننر هننذه العجيبننة، كمننن يننورد 
حدثت أمام عيونه؟ وكيف لم يفسد دمه بعند زوال النرو ، فيالشني أعضناءه، ويسنكر  قصة بسيطة

فمننه عننن النشننيد، ويجمنند يننده عننن الكتابننة؟ بالحقيقننة إن هننذا مشننكل يعسننر حلننه علننى أعظننم علمنناء 
هذا العصر، فليو لنا إال وجه واحد نحولنه إلينه، وهنو أن نتنوهم أن المتنبني كنان ذا سنبعة أروا ، 

 لعامة في بعض الطوائف المشاركة لنا في الجنسية.على ما تزعمه ا
ثم إذا تركته، وأصغيت ثانية إليه، تراه أقبل بجده الناشف القاسي كالجلمود، منع منا بنه منن الحكنم 

 األدبية والحقائق العظمى. ومن جملة ما يسمعك إياه بنشيده هو قوله:
 (6فوائد )مصائق قوم  عند قوم    بذا قضت  األيام ما بين أهلها      

ال رينننق أن الشنننطر الثننناني منننن البينننت هنننو، علنننى رأي أصنننحابنا البنننديعيين، حكمنننة بننناهرة، وفائننندة 
جليلة، وتعبير بليغ، خر" به مخر" المثل في سطر واحد. وأما على رأينا، نحن العاطلين، فهو قد 

ن هننذه الجملننة فسننر المنناء بعنند الجهنند بالمنناءأ وال فننرق بينننه وبننين مننن قننال: اثنننان واثنننان أربعننةأ فننإ
قاعدة تعليمية، ال تمكن معارضتها، ولو وقف الماء عامودًاأ كما إن جملة الشاعر حقيقة أدبية ال 
تمكن مناقضتها، ولو صار الثل  بارودًا. فمن جميع ما ذكر، يتض  أن شاعرنا، هنذا الجلينل، قند 

يكفني  قسم إلى شطرين: شطر هوو محنض وشنطر حقيقنة خالصنةأ وكنل منن هنذين الشنطرين ال
بذاته لتحسين الشعر. فلو مزجت أقوال المتنبي ببعضها، وسبكت قطعنة واحندة، لحنق لنه أن يذخنذ 
الكرسي األول، في قاعة الكون، شعراء الكون. ألن الشنعر، علنى منا ننرى، يجنق أن يكنون حقيقنة 
ر ممتزجننة بننالهوو، ال كمننا قيننل إنننه كننالم يقصنند بننه الننوزن والقافيننة. وحينئننذ يجننق أن يكننون الشنناع

كسكران يتكلم بالحقائق، ال كمدلو يركق الرجل على الرأو. ومن شرط الشعر أن ينؤثر بنالنفوأ 
والشاعر البارع، كما والخطيق المصقع، أو المحمي، هو من جعل الناو تحو بما يحو به هنو 
نفسه، وسكق على األلفاظ سرًا من أفكاره، يمكنه به أن يتالعق بقلنوق وعقنول البشنر، كمنا يشناء 

(، وأن ال يكننون ولننة لتنفيننذ مننبرق 7ينند. ومننن أهننم واجباتننه أن يشننعر باسننتقالله الننذاتي وحريتننه )وير 
الناو وغاياتهم، وأن يسلك على مبدأ سقراط الحكيم في عدم بيع الحقيقة التي ينزلها ا لهنام علنى 

 (.8قريحته الفاضلة )
ذ قند انتهينت مننن المتنبني، اصنغ  ) مع صننوت موسنيو المننرتين ( بإذنننك اليسنرى إلننى الغنرق، تسن9واق

يتخلل ضجي  أموا" البحر األبيض، ليصل إلى حيثما وصف صبية عربية. لكن من الغرائنق أن 
هنننذا الشننناعر العظنننيم لنننم يننندخل مديننننة حلنننق، وقننند ذكنننر هنننذه القصنننيدة بنننالجزء الثننناني منننن تبليفنننه 

. وقنند ذكرهننا الشننعرية، قننائاًل إنهننا لصننبية عربيننة كانننت تشننرق بالنرجيلننة فنني إحنندى جنننائن الشننهباء
أيضنًا فني رحلتنه بالشنرق، وقننال إننه نظمهنا لصنبية عربينة فنني بينروت، مولنودة فني حلنق، متزوجننة 
بننإفرنجي، طلبننت منننه شننيئًا مننن الشننعر، حينمننا كننان ضننيفًا لهننم، فنني مبننادىء )أي: بنندايات( إقامتننه 
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ًا، بعنندما فنني تلننك المدينننة. وكيفمننا كننان الحننال، فلننظننْر منناذا قننال لهننا، حينمننا اقترحننت عليننه شننعر 
 انسحق في زاوية هواجسه، وخر" وبيده القصيدة اآلتية :

 
 

                                          A UNE JEUNE ARABE 
                                         Qui fumait le narguilé dans un jardin d’Alep 

                                                            Septembre 1832 

 

 

Qui? Toi? Me demander l’encens de poésie? 

Toi, fille d’Orient, née aux vents du désert! 

Fleur des jardins d’Alep, que Bulbul eût choisie 

Pour languir et chanter sur son calice ouvert! 

(10.) 

 
 ي ة عربيةإلى صب                             

 كانت تشرق بالنرجيلة في إحدى جنائن حلق                 
 1832أيلول سنة                                 

 
 مني المدائ  في شذا األشعار      ( لتبتغي11من يا ترى هل أنت  جئت )

 ري  القفار،   بذنزه األمصار      أنت  ابنة الشرق  التي  ولدت    على
 مختارًة  من  بلبل   األشجار     بجنائن   الشهبا    غدت  يا    زهرة 

 في   كمها   المتفت   األزهار    حتى  يطيق   له  النحيق   مع  الغنا
 

هنننا، قنند انننده  الشنناعر مننن طلبهننا منننه الوصننف، واحتسننق األمننر تنننازاًل كليننًا منهننا، ومطلبننًا فننوق 
مستحسنننًا، لننو لننم ينكننده بننذول احتننرام قدمننه،  مقدرتننه، فننذظهر لهننا اسننتعجابه مننن ذلننك. فكننان كالمننه

حيثما قال لها: أنت ابنة الشرق المولودة في رينا  القفنر. هننا، ال نعلنم إن كنان أراد سنخرًا بهنا، أو 
منندحًا، أو ذكننر حقيقننة الحننال. لكننن األمننر مسننتغرق علننى كننل الوجننوه، ألن كننل مولننود فنني مدينننة 

قريباتهنا بعند النوالدة، حتنى يكناد أن يغشنى عليهنا. حلق، كما وفي كل مديننة شنرقية، تحنيط والدتنه 
ولو أمكنهن لسحبن من حجرتها الهنواء السناكن، وسنددن مننافو النسنمات عنهنا، مخافنة أن تطينر 
مع النسيم، ثم يضنعن المولنود بلفنائف كثينرة، ويحزمننه حتنى يصنير، هنو وخشنبات السنرير، قطعنة 

في والدتها عرضة لريا  القفر، حتنى وال إلنى  واحدة. وعلى هذا الوجه نظن أن هذه الغادة لم تكن
نسننيم افننق سننريرها. ثننم إذا نظرنننا إلننى المسننذلة مننن وجننه وخننر، يمكننننا أن نظننن أن هننذا األديننق قنند 
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نظر إلى هيئة القطر، فوصفها بذلك على أنها ولدت في مديننة ال ينذتي لهنا الهنواء إال منن القفنر، 
ال يكون معناه بحسنق النذوق الشنرقي أمنرًا مهمنًا  ألن حلق تحاوطها القفار من كل جانق، وحينئذ

 يصمد بين المعاني الشعرية، ثم أخذ يعتذر إليها عن قصوره عن إدراك الغاية المطلوبة، فقال:
 

Rapporte-t-on l’odeur au baume qui l’exhale? 
Aux rameaux d’oranger rattache-t-on leurs fruits? 

Va-t-on prêter des feux à l’aube orientale, 

Ou des étoiles d’or au ciel brillant des nuits? 

 

 

 منه تفو   بذطيق األعطار    هل   يهدى  للريحان  رائحة  بدت
 بما قد جنى منه من األثمار  أم   يربط   النارن    في  أغصانه
 نارًا  تزيد  شعاعه  بشرار    أو هل يعار الص  في الشرق البهي

 لياًل  ألفق   المع     األنوار    واكق  من عسجد  أو  هل  تزاد  ك
 

ال ريننق أن هننذه األبيننات اشننتملت علننى كننل معنننى جميننل، وتعبيننر حسننن، ولكنننه كننان يسننتطيع أن 
يسننتغني عننن كننل مننا ذكننره بهننذه القطعننة، لننو عننرف المثننل العربنني، وقننال لهننا: "ال يهنندى العننود إلننى 

ويهنديها لطريقنة أخنرى تعنرف بهنا قيمنة جمالهنا، الهنود". ثم أخذ ينفي مقدرة الشنعر علنى وصنفها، 
 فقال:

Non, plus de vers ici! Mais si ton regard aime 
Ce que la poésie a de plus enchanté, 

Dans l’eau de ce bassin contemple-toi toi-même; 

Les vers n’ont point d’image égale à ta beauté! 

 

 إن  حق  طرفك نزهة األبصار    لكنما كال!   فال    شعر    هنا   
 سحر   فيصب    دهشة   األفكار  من  منظر   يزداد  فيه الشعر  من
 مرأى  جمالك   ينجلي  للساري  في ماء  هذا الحوض قومي شاهدي
 صور   تماثل   حسنه  وتجاري  إذ  ليو  لألشعار   يا  ذات  البها

 
باستحسننانها. لكننن األمننر الننذي هننداها إليننه لننيو بننه  هننذه االبيننات جميلننة، ولننيو مننن أحنند ال يسننلم

الكفاية أن يظهر لها صورة جمالها على حقها، فإنه قال لها: شاهدي ذاتك في ماء هذا الحنوض، 
مع أن من يشاهد صورته في الماء، ال بد أن تموجاته تطاولهنا، وتظهنر لنه الوجنه المسنتدير علنى 

ة المعهنودة، فكنان أحسنن لنو قنال لهنا: شناهدي ذاتنك فني غير تقاطيعهأ ولربما أننه ال يجلينه بالنقناو 
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المننروة، ألن المننروة أحسننن شننيء لرسننم الصننورة، ولننذلك قنند صننارت مدرسننة عامننة للنسنناء، يننتعلمن 
عليهننا دروسننًا كثيننرة، وكننان وفننر علننى ممدوحتننه العننناء بقيامهننا إلننى الحننوض، وانحننناء رأسننها فننوق 

ذا أطلنا النظر إلى أكثر  الماء، األمر الذي ال يخلو من تعق إلى الصدر دون فائدة إلى الوجه. واق
(، فنتعلم هنذا النرأي منن 12نرى موسيو المرتين ذهق بهذا المعننى إلنى عنالم أحالمنه المتولوجينة )

( البنارع الجمنال، فني عنرف أصنحاق الخرافنات القديمنة، النذي أخنذوا مننه اسنم 13رواية نارسنيو )
ما رووه، مفنرط الجمنال إلنى حند منده ، ال نظينر  النرجو، على ما قيل. وكان هذا الشاق، على

لننه، فننانتهى عليننه األمننر بعشننقه لذاتننه، فاسننتهام بصننورته، وكننان ينفننرد لمشنناهدتها فنني بننرك المنناء. 
ولهذا أشنار الشناعر علنى تلنك الجميلنة أن تنظنر ذاتهنا بالمناءأ لكننه لنو أشنار عليهنا بنالمروة، لكنان 

بنننه إلننى الحنننوض، ألن البينننت، النننذي كاننننا بنننه فننني  أرا  ذاتننه منننن تمنننو" التصنننورات، التننني اتصنننلت
بيروت، لم يكن به حوض، وال ماء. فلمناذا اختنار هنذه الطريقنة دون غيرهنا، وقنال: هنذا الحنوض، 

لمننا وجنندت حوضننًاأ ثننم إنننه وضننع  -لننو فتشننت كننل بيننروت  -كمننن يشننير لشننيء قريننق، مننع أنهننا 
وهنذا ال يصندق علنى كنل مديننة حاشية لكلمة حوض، فقال إن كل الدور في الشرق لها أحنواض، 

في الشرق، وال على كل دار في إحدى مدنه، وعلى ما يشابه. هذا ال يجق أن نندقق النظنر كثينرًا 
في تذليف المومذ إليه، ألنه، بين كتبنة أوروبنا، أشنبه بمنؤرخ شنرقي، أو بمندا  عربني، أو بناألحرى 

تننني كثينننرًا منننا تطنننرزت بنننالنوادر ال -( إفرنجننني يقنننص الحكاينننات. فنننإن رحلتنننه فننني بالدننننا 14بنننراو  )
(أ ولقنند حملننت كثيننرًا مننن 15هنني أشننبه بالقصننص الشننعرية، التنني يسننمونها "رومننانو" ) -العنتريننة 

أهننل الغننرق علننى مشنناق السننفر، لينظننروا عظننائم بيننروت ومنتزهاتهننا، فحضننروا بالكنند والجنند، ولننم 
فنني هننذه األبيننات، فننندم ( ذاتننه مصننيبًا 16ينظننروا سننوى... نهننر بيننروت وجسننره. ثننم كذنننه لننم يننَر )

 ورجع لوصفها، قال:
 

Quand le soir, dans le kiosque à l’ogive grillée, 
Qui laisse entrer la lune et la brise des mers, 

Tu t’assieds sur la natte, à Palmyre émaillée, 

Où du moka brûlant fument les flots amers; 

 

 شبك الحديد  يلو  كاألسوار      لما المسا يعلو على كشك  به
 بدر  السماء  ونسمة األبحار      وهناك يفت  منهجًا يسرق به
 نقشت  بتدمر  جارة  األقفار      تبدين جالسًة  بسف   حصيرة  
 من قهوة  حرقت سحاق بخار      فتمو"  أموا" المرارة  فوقها
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تقنننرع بننناَق وذاننننه مطرقنننُة هنننذه  نظنننن أن كنننل ذي ذوق شنننرقي ال يتمالنننك نفسنننه عنننن النفنننور، حينمنننا
( الحصيرة التي تضحك كنل مطلنع عليهنا منن أهنل الشنرق، 17المعاني الشريفة، وال سيما مسذلة )

 والتي جعلها الناظم مبدأ لألوصاف العتيدة أن تتحف بها ممدوحته.
نحننن ال نظننن أن امننرأة، كننالتي ذكرهننا، كانننت تجلننو علننى الحصننيرة، األمننر الننذي تنفننر منننه أدنينناء 
بالدنننا. ولننو سننلمنا بصننحته لمننا كننان، فنني واقعننة الحننال، مننا يسننتحق التفننات القريحننة الشننعرية، ولننو 

من وثنارات تندمر. ولربمنا أننه لنم ينسن  شنيء منن هنذا فني ذلنك المكنان  -كما قال  -كان اعتبرها 
ه، المعتزل عن مجمع العالم األنيو، ثم بعدما تعرض إلى القهوة المرة، التي لنم تمنز" بحنالوة شنعر 

 توصل منها إلى النرجيلة التي كانت موضوع أوصافه، فقال:
 

Quand, ta main approchant de tes lèvres mi-closes 
Le tuyau de jasmin vêtu d’or effilé, 

Ta bouche, en aspirant le doux parfum des roses, 

Fait murmurer l’eau tiède au fond du narguilé; 

 

Quand le nuage ailé qui flotte et le caresse 

D’odorantes vapeurs commence à t’enivrer; 

Que les songes lointains d’amour et de jeunesse 

Nagent pour nous dans l’air que tu fais respirer; 

 

 جلبت  لنا ببدائع  األسرار      لما  تقارق  ثغرك الزاهي  يد
 أنبوق  زهر الياسمين بنار      يكسى من الذهق المرقق سبكه
ذا ابتدى  فمك النفيو منافساً   للورد طيبًا  زاكي األعطار      واق
 نرجيلة   تشدو  شبيه  هزار      قد  رنم الماء البرود فرن   في

 
 لك  بالدالل كذلطف  األطيار      هذا  جنا   الغيم  ما" مالطفاً 
 رشف عقار   يوليك سكرًا دون    وقد ابتدى  بزكي طيق  بخاره
 تبدو   لنا   بمطام    األفكار      كبعيد  أحالم  الصبابة  والصبا
 تتنفسين    به     لغير    نفار      فتكون  سابحًة  لدينا  في  هوا

 
البيتان اآلخران لم يخليا من التشوي ، أو نحن في خطر من عدم ا صابة في ترجمتهنا. وأمنا منا 

قد اقتصر علينه منن التشنبيهات البديعنة. لكننه ال يخفني عنن كنل  تبقى، فقد أحسن به وأجاد في ما
نبيننه أن القريحنننة، التنني أجابنننت اقتننرا  غنننادة جميلننة بيننندها النرجيلننة البهينننة، فنني هيئنننة يلننو  عليهنننا 

( أكثننر فنني أبحننر التننذمالت، وتننذتي علننى 18الشننعر مننن كننل جانننق، كننان يجننق أن تسننتغرق إلننى )
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ن. فلمننناذا صننناحبنا، المنننرتين، أضننناع هنننذه الفرصنننة هنننذا الموضنننوع بمعنننان شنننتى تنننده  السنننامعي
الجليلننة، ولننم يخطننر ببالننه إال مننا قرقننع فنني وذانننه مننن خريننر منناء النرجيلننة، ومننا غشننى أبصنناره مننن 

 دخانها!؟ ولماذا لم يزد فكرة إلى أكثر، فيقول لهذا هكذا:
 

 بكفك   ال      يحجبها    غشاءُ     أرى  مروة   هذا  الكون   تبدو
 بقربك   حيث  زاد  لها  ازدهاء    يلة الفصحى استعزتهي النرج

 عشيرًا   تستميُل    له    النساء    علوت  عن  األنام  فلم   تحبي
 فتاهت  حيث   تحسدها   المالء    لذاك   بدت   نديمتك    اختياراً 
 إذا   ما   كان   يمنعك    الحياء    بها  يبدو     تنهدك    اختالساً 

 تغنى  حيث  طاق   لها   الهناء    ت  بوجهك  فاستهزتوقد  طرب
 على  قطق     يحاوطه   الفضاء    لها  كرة   من   البلور   دارت
 إذا   ما   الماء   العبه    الهواء    يلو    لبحرها     مد      فجزر
 من   األسماك  راق  لها  الصفاء    تدور    على    جزيرته   جنود

 أحاط    به      فنقطه     الشتاء    ساحته    غمام   تصاعد   فوق
 إذا  ما  البرق  أومض   يستضاء    يرن    بطيه   للرعد    صوت

 ارتواء -واحسدي  -له من  فيك    منحت فم  البحار هوى  فذضحى 
 وال   عجبًا   فقد   لمع     البهاء    توه م   أن   وجهك   بدر   أفق

 ولي   نفو   يطير   به   الرداء    ه   جنا     غيم  فمدَّ  على   عال
 

هذا ما أوردناه من هذا القبيل، مع أننا لم نقصد قط قدحًا في هنذا الشناعر العظنيم المتنو" بالمجند، 
الذي طالما قر العالم أجمنع لبراعتنه، وسنبقه لكنل مجنار لنه، بنالفنون األدبينة. لكنن أجنحنة الحقنائق 

العنننالي، ومنننالك الصننندق نخنننز لسننناننا بحربتنننه، فنننانطلق يولنننول بهنننذه طنننارت بننننا إلنننى هنننذا المكنننان 
 المصائق، ووجودنا في حلق قادنا إلى هذه القصيدة دون غيرها.

وال بنند مننن ا قننرار بننذن أبيننات الترجمننة فنني رتبننة أدنننى مننن األصننل. ألنننه ال يخفننى مننا قالننه فننولتير 
بة إلننى الوجننه. مننع اننننا قنند قاسننينا ( إن الترجمننة، بالنسننبة إلننى األصننل، كمقلننوق القمننا  بالنسنن19)

تعبننًا غيننر يسننير لردهننا حرفيننًا، بقنندر ا مكننان، فنني اللغننة العربيننةأ وال بنند أن عالمننة التعننق ظنناهرة 
علننى كالمنننا المتننرجم فنني وخننره وأولننه، ألن لكننل لغننة مزيننة ال تتجاوزهننا إلننى الثانيننة، دون أن يلحننق 

بنرغم  -في األبحاث األدبية، لكنا نتنرجم  بالحديث شيء من الضرر. ولو أردنا التحر  إلى أكثر
قصنائد كثينرة منن نظنم هنذا األدينق الجلينل، تكناد أن تسنكر،  -كل ما يصادفنا من مبايننة اللغتنين 

 وتده  أهالي بالدنا، وتعرفهم عظمة عقله وسمو فكره.
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 هوام  الفصل الثالث :
ئم فني إحندى بوابنات حلنق، والمعنروف بهنذا : أيشير في ذلنك إلنى قبنر الصنوفي شنهاق الندين السنهروردي، القنا 1

 االسم حتى أيامنا هذه؟
: الصليبي: اسم منطقة في حارة "الجديدة"، في الضاحية الشنمالية منن حلنق، خنار" األسنوار. واسنمها ال يعنود،  2

نمنا إلنى "تصنالق" شنارعين فيهنا. وال  ينزال حسق عارفيها، إلى السكان المسيحيين فيها )كما يتض  في الرواية(، واق
 اسمها هذا معروفًا حتى أيامنا هذه.

 : "واصغي": في الجريدة والكتاق. 3
 : وردت في قصيدة ميمية للمتنبي، مطلعها: 4

،"...  "ذكُر الصبى ومراتُع اآلرام 
 أ428-425راجع ديوانه، دار صادر، بيروت، صص 

ثالثننة المننذكورة ورد: "الحيننوة"، سننواء فنني ووجننق التنبيننه إلننى أن لفننظ "الحينناة" الننوارد فنني البيننت األول مننن األبيننات ال
 الجريدة أو في الكتاق.

ق. م.( ذاعننت أخبنناره المتنكننرة لغنننى النندنيا ولألعننراف االجتماعيننة،  327-413: ديننوجين: فيلسننوف يوننناني ) 5
 التي كان يعتبرها معيقة للحرية.

 . 320."، م. ن.، ص : المتنبي: الديوان، ومطلع القصيدة: "عواذُل ذات  الخال فيَّ حواسُد.. 6
 : ذكر في الجريدة: "حرية ا نشاء"، بدل "حريته"، كما وردت في الكتاق. 7
 . 1859نوفمبر -تشرين الثاني 3-أكتوبر-تشرين األول 22، 96: يتوقف، هنا، المنشور في الجريدة، عدد  8
 .: للمرة الثانية في هذا الفصل وردت: "اصغي"، سواء في الجريدة أو في الكتاق 9

 : يمكن العودة إلى قصيدة المرتين في أعماله الشعرية الكاملة: 10
Lamartine : Œuvres complètes, Gallimard, Paris, 1963, PP. 550-552 et  p. 1871. 

ووجبننت ا شننارة إلننى أن الخننوري تننرجم سننتة مقنناطع مننن القصننيدة، وهنني المقنناطع األولننى منهننا، ولننم يعننَن بترجمننة 
 الية.المقاطع الستة الت

( كتبها فني بينروت 1869-1790ويتض  من "حاشية" في التحقيق النقدي الفرنسي لقصيدة المرتين أن الشاعر )
(، زوجننة أحنند العنناملين فنني C. Jorelle، وأهننداها إلننى السننيدة جوريننل )1832سننبتمير مننن العننام -أيلننول 9فنني 

 القنصلية الفرنسية، والتي يعود أصل عائلتها إلى حلق.
رة أيضًا إلى ورود "حاشيتين" في القصيدة: واحندة تشنير، فني معنرض الحنديث عنن "بلبنل" )النذي ورد ووجبت ا شا

بلفظه العربي في القصيدة( إلى أنه "اسم العندليق في الشرق"أ كما تنبه الحاشية األخرى، عند الكالم في القصيدة 
ورة ماء في وسط الفناء، ولها حنوض منن عن "الحوض" في المنزل، إلى "أن جميع أفنية البيوت في الشرق لها ناف

 مرمر".
 : "جيت": في الجريدة والكتاق. 11
 : أي: األسطورية. 12
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: نارسيو: مثنال الشناق الجمينل، النذي وقنع فريسنة صنورته الفائقنة الجمنال، المنعكسنة فنوق صنفحة ميناه أحند  13
 لها. األحواض، وقضى من دون أن يقوى على التقاط تلك الصورة التي أصب  أسيراً 

 : "راوي": في الجريدة والكتاق. 14
(: يعنننود اللفنننظ، فننني أصنننله، إلنننى اللغنننة ا سنننبانية، وعننننى فننني القنننرن السنننادو عشنننر romance: "رومنننانو" ) 15

(، "حكاينة romanقصيدة قصيرة ذات أسلوق ملحميأ كما عنى، في الفرنسية، وفي ننوع منن القربنى منع الرواينة )
 لها موضوع عاطفي، وداع  إلى إثارة الشفقة".  حق متخيلة"، ثم "مقطوعة شعرية

 : "يرى": في الجريدة والكتاق. 16
 : "مسيلة": في الجريدة. 17
 : مزيدة في الكتاق. 18
 : وردت في الحاشية العبارة التالية: "الفيلسوف الفرنساوي الشهير". 19
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 الفصل الرابع                                       
 

قد بقي علينا، أيها القارئ، أن نطوف بك في منازل الشهباء، وبين شوارعها، لنرى ما ركزت عليه 
الهيئة االجتماعيةأ فهينا، وال يجنق أن تشنغلنا صنور الحسنان البديعنة، ألن مقصندنا الحقيقنة، التني 

ننننا قنند التهنت بطننرق لننم ال تعلنق لهننا بالجمنال. لكننننا قبننل أن تشنتغل عيوننننا بالمالحظننات، ننرى وذا
تعهننده فنني غيننر مدينننة عربيننة، فننإن نغمننات اآلالت الجدينندة بهننذه المدينننة قنند أشننغلت كننل حواسنننا، 

 وغدت تتالعق بالفؤاد على اختالف ألحانها.
ال يخفنى أن أهنل حلنق منن أبننرع أهنالي الشنرق بنالفنون الموسنيقية، وقنند اتصنلت بهنم بنراعتهم هننذه 

هم أعين العالم األدبي، فاكتسنبوا كنل شنكر. وذلنك ألن النبعض منن إلى إيجاد أمر جديد، جذق إلي
( ا فرنجية، فاستحضروا عشرين من 1شبانها الحاذقين قد ألفوا عمدة لالشتغال بإتقان الموسيقى )

والتهنننا، وتعلمنننوا عليهنننا أشنننغااًل كثينننرة، ووافقنننوا عليهنننا كثينننرًا منننن ألحنننانهم وأغنننانيهم علنننى الطريقنننة 
أراد ( 2. وال يخفى ما بهذا من وفرة العناء العظيم النذي كنان يصنادف كنل منن )المعروفة بن"النوتة"

ن كننننت منننن عشننناق المنننواد القديمنننة،  أن ينننتعلم لحننننًا عربينننًا، ال رابطنننة لنننه سنننوى النقنننل بالسنننماع. واق
ومبغضي كل اختراع جديد، وحسق العوائد المستقرة في بالدنا، بذلَت جهدك باضطهاد هذا األمر 

نا: ما المقتضى لكنل هنذا العنناء، وفني اآلالت العربينة، كنل منا يكفني للطنرق ومنا الحديث، وقلت ل
إذا كننننا نغنننض الطنننرف عنننن أهمينننة الفنننرق  -ال يكننناد يحصنننى منننن األلحنننان واألغننناني؟! نقنننول لنننك 

( الشننبان لننم يكونننوا إال كرجننل مفننرط الغنننى، 3إن هننؤالء ) -الحاصننل بننين أنننواع اآلالت المننذكور 
غنناه لينمنو، ويعظنم كننل ينوم. وعلنى هنذا الوجنه، نحنن ال نسنتنكف مننن أن اجتهند فني توسنيع دائنرة 

( 4نسننتعمل األلفنناظ األجنبيننة فنني لغتنننا الشننريفة العظيمننة، ألن ذلننك ال يضننرها، بننل يزينندها سننعة )
( هذه في أقطار العنالم المتمندن، وذكرهنا 5وجمااًلأ وكفاهم، بصنيعهم هذا، فخرًا رنين موسيقاهم )

 أعظم الجمعيات األوروبية.مع رئيو عمدتها في 
أما العوائد والهيئة في هذه المدينة، فليست كثيرة المبايننة واالخنتالف لبعضنها، كمنا يقنال فني غينر 
مدينة. مع أن حلق كان يجق أن تكون أقرق لهذا األمنر منن خالفهنا، ألن أهلهنا منن أكثنر األمنم 

ل الهيئة الشرقية ظاهرة في مدينتهم، أسفارًا في األرض، ومع اختالط أفرادهم بطوائف كثيرة، لم تز 
أكثر من خالفها من المدن التجارية. لكن هناك مزية أخرى ال نعلم إن كانوا أخذوها عن ا فرن ، 
أو أن ا فرن  أخذتها عنهم، وهي حق التوفير العام. إنما بإزائها أمر  وخر، يكثر وجوده في أفنراد 

(أ ولربما 6نين، تكون قابلة ألن يجلو عليها عشرون )القومأ فإن الواحد منه، إذا صنع وليمة الث
صننرف، فنني مهمننات عرسننه، مننا ال يصننرفه غيننره فنني منندة حياتننه، بغيننر بننالد. إنمننا ال يخلننو األمننر 
بمشننابهتها، مننن بعننض األوجننه، إلننى مدينننة بيننروت فنني األصننول التفرنجيننة: فإنننك تجنند بعضننًا مننن 

يط المذهبننة دفعننة واحنندة، وبوثبننة بهلوانيننة نطننوا مننن األهننالي انتقلننوا مننن العمننائم المطننرزة إلننى البننران
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( ورسننوم خاصننة سننن وها لنفسننهم 7الشننرق إلننى الغننرق بذقننل مننن لمحننة البصننر، وصننار لهننم عوائنند )
(8.) 
 
 
 
 

 هوام  الفصل الرابع : 
 : "الموسيقه": في الجريدة، و"الموسيقى": في الكتاق.  1
 : "كلمن": في الجريدة. 2
 ريدة، "هوال": في الكتاق.: "هاوالي": في الج 3
 : "وسعة": في الجريدة. 4
 : "موسيقتهم": في الجريدة والكتاق. 5
: وردت: "ماية" فني الجريندة، أي مئنةأ ولربمنا طلنق الخنوري، عنند نشنر الرواينة، التخفينف منن المبالغنة العددينة  6

 التي وردت في نص الجريدة.
 : أي: عادات.  7
 فيما ورد في ختام الفصل الرابع في الجريدة: : سقط هذا المقطع من الكتاق، 8

"ومن المستغربات أن رجاًل من هؤالء رأى من واجبات التفرن  االشتراك بالجرننال، فلنم يتكاسنل عنن تشنريف دفترننا 
باسننمه فنني العننام الماضنني، واقتبننال "حديقننة األخبننار" بالسنننة األولننى مننن عمرهننا بكننل انشننغاف. لكننن حقننوق التفننرن  

وقها، فذبى دفنع ثمنهنا بعند جهند الطالنق، ال لسنبق وخنر إال ألننه صنار إفرنجينًا، منع أن فاعنل هنذا علمته سلق حق
األمر تحتسبه ا فنرن  والعنرق منن أحنط مخلوقنات البناري. ربمنا ال يفهنم مقصندنا هننا سنوى واحند منن أهنالي حلنق 

 . 1859نوفمبر -تشرين الثاني 10-أكتوبر-تشرين األول 29، 97وكفانا بذلك ترضية": "حديقة األخبار"، العدد 
ولربما أقدم الخوري على إسقاط هذا المقطع من الكتاق، بعد أن تحقق من أنه كان يوجه، من وراء كالمه، رسنالة 

 إلى أحدهم في حلق، ممن يطالعون الجريدة، فيما اختفت الحاجة إلى ذلك عند صدور الكتاق.
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 الفصل الخامس                                     
 

فننني غينننر هنننؤالء ال توجننند رسنننوم التفنننرن ، بنننين رجنننال حلنننق، سنننوى فننني األيننندي أحياننننًا. وهنننذا ممنننا 
نستحسننننه، ألنننننا، كمنننا أخنننذنا عنننن ا فنننرن  لنننبَو الكلسنننات )أي الجنننوارق( فننني األرجنننل لوقايتهنننا، 

ول وتحسين منظرها، ال بذو من استعمال الكفوف )أي القفازات( للمقصد نفسنه، فني بعنض الفصن
والظننروف. ولكننن يشنناهد بهننذه المدينننة رجننل فنني لبنناو ا فننرن ، قيننل إن جننده األعلننى كننان تننزو" 
بننامرأة شننبين أخيهننا مننن بننالد الغننرقأ وقنند حفظننت هننذه السلسننلة بالدقننة فنني عائلننة صنناحق حكايتنننا 
هذه، الذي نسميه اآلن ميخالي، فتعلم بعضًا من لغة شبين أخ زوجة جده، وصار إفرنجيًا. وألجل 

بوثبنة أدبينة إلنى مكنان بنالقرق  -حسق عادتنا  -فيف كلفة الفحص على قارئنا العزيز، نحمله تخ
(، ولنسمع المحادثة الجارية في منا بنين 1من دار ميخاليأ وليفرْض نفسه متعممًا بقبعة ا خفاء )

صنناحق المنننزل وزوجتننه: فيشنناهد، أواًل، حجننرة مربعننة صننغيرة، علننى غيننر العننادة فنني بيننوت حلننق، 
وشنننة بنننديوان صنننغير فننني أحننند جوانبهنننا، وأمامنننه سنننرير المنامنننة، وفننني صننندرها خزاننننة إفرنجينننة مفر 

( الحالقة، وعلنى طنرف النديوان امنرأة، بجانبهنا رجنل البنو ثيابنًا، أشنبه منا 2للثياق، وفوقها مروة )
يكون في لباو ا فرن ، وفي يده النرجيلةأ ولكن يظهر أنه فني محادثنة اسنتغرقته بذهميتهنا، حتنى 

ي أن النرجيلة انطفذت منذ ساعة. فبعد أن منو بينده رأو النرجيلنة منرة، أو منرتين، التفنت إلنى نس
 زوجته بوجه عبوو، وقال لها:

 هذا الكالم عيق، وال يليق بمثلك أن تتردد به، وهو باالختصار غير ممكن. -
ة األوهننام كالمننك فنني محلننه، ولكننن قنند بلغننت بنتنننا إلننى سننن الننزوا"، واألمننر يحوجنننا إلننى مراعننا -

 العمومية التي تعيق البنت المستطيل مكثها في دار أبيها.
 هنا ضحك ميخالي ضحكًا عظيمًا، وقال:

( 3أنا ال أحفل ببراء هؤالء التيوو، فإن البنت قد تبقنى لحند سنن األربعنين فني دار أبيهنا، فني ) -
 ذر بهم؟!أوروبا، وليو من عار في ذلك. ومع هذا، كيف أعطى إميلي إلى ابن عرق ونتع

هننذا صننحي ، ولكننن اذكننْر أننننا، هنننا، فنني بننالد العننرق، ولسنننا فنني أوروبننا، وعلننى مننا أظننن، إن  -
 البنت مغرمة بذسعد، وهذا الشاق ال بذو به.

هوهو! بنت عرق مجنونة نظرًا ألسعد! ال بد أن أعترف أنه من أحسن شبان المدينة من أوجه  -
 ة، حتى أن اسمه عربي محض، ال تقبله ا فرن .شتى، ولكنه ابن عرق،ال شيء به من ا فرنجي

(، 4نعننم، صننحي  إن ا فننرن  ال يقبلننون اسننمه، ألنهننم ال يسننتطيعون ضننبطه، فيقلعننون عينننه ) -
وينادونه "أساد"، ولكن أنا سنمعت أن ا فنرن  يربنون نسناءهم علنى غينر الطريقنة المعتنادة فني هنذه 

فقد تربت على وفاق العنادة الشنرقية. فهنل تظنن  - ولو كان اسمها إفرنجياً  -الديار، وابنتنا إميلي 
 أنها تكون مقبولة من ا فرن ؟
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قد صار معلومًا عند الجميع أني إفرنجي، وابنتي هذه اسنمها إميلني، لنيو بنه  -ال شك  -هذا  -
شننيء مننن العربنني. ثانيننًا، ألجننل واجبنناتي، قنند غيننرت اسننمي مننن مخاييننل إلننى ميخننالي. ثالثننًا، هننا 

يري، وهذه الخزانة من عمل ا فرن ، وعليها مروة الحالقة التي يستدل منها أننني مخدعي، وها سر 
أحلق ذقني بيدي، مثنل جمينع ا فنرن . رابعنًا، هنا ثينابي المزنقنة، حتنى أننني ال أسنتطيع أن أمشني 

(. وبالجملة، ال يوجد أثر في منزلي من سمات العرق. فهنل تظننين، بعند ذلنك جميعنه، أن 5بها )
 ميخالي ال تتزو" بإفرنجي؟!إميلي بنت 

( لننننا مجنننال النتظنننار هنننذا 6أننننا أظنننن شنننيئًا واحننندًا فقنننط، وهنننو أن الوقنننت قننند دارك، ولنننم يبنننَق ) -
 ا فرنجي، وأنا أخشى من سوء عاقبة ذلك.

ال، ال. كوني مرتاحة. ثانيًا، أنا قط لم أسم  أن امرأة مثلك تعارض رجلها في زوا" ابنته، فإن  -
(. ولكنن 7ومة: الخياطة، الطبخ، منداراة البينت، غسنيل الندار، تربينة أطفنالهن )واجبات النساء معل

 ( حق أن يتداخلن بمثل هذه األمور. وقد قلُت لك ذلك مرارًا ولم ترجعي عن غيك.8ليو لهن )
أرجوَك، أن تعذرني، فإن إفرنجيَة إميلي أوهمتني برهة أنك تعاملني أيضًا على طريقة ا فنرن ،  -

( جندًا. ولكننني، اآلن، قند عرفنت 9أن رجال ا فرن  يالطفون نساءهم، ويعتبنرونهن )ألنني أسمع 
الطويننة، وصننرت أختشنني أنننك تعنناملني كمننا كنننا نسننمعه مننن أهننالي جبننل لبنننان بقننولهم عننند ذكننرهم 
للنساء: "أجنل ا  شنذنك، زوجتني، اختني، بنتني". وهنذا االحتسناق يوصنلني أن أختشني أيضنًا أنني 

شنى العنار منن البكناء، علنى نظينر أولئنك القنوم، وتحرمنه علنى منن يريند أن يبكني إذا مت  قبلك تخ
 حولي، أيها ا فرنجي.

وه بننناه! تحسنننبين نفسنننك إفرنجينننة أمنننامي! نعنننم قننند يصننن  هنننذا حينمنننا يكنننون عنننندنا ضنننيوف منننن  -
ا فننرن أ فننإن الصنننعة تقتضنني حينئننذ أن أسننايرك، وأالطفننك، جريننًا علننى عننادة أمثننالي المتبننرنطين 

( منني أكثنر ممنا يحنق لنك 11، ولكن ال يجق أن تتخذي ذلك على سبيل الجد، وتستدعي )(10)
 من ا كرام!

نعننم، قننند عرفنننت هنننذا مننننك مننننذ ذلنننك الينننوم، النننذي أجبرتنننني بنننه أن أجلنننو علنننى المائننندة بجاننننق  -
فرنسيسننكو السنناعاتي، الننذي كنناد أن يغمننى علنني مننن رائحننة الخمننر العابقننة منننه، مننع أنننك بعنند ذلننك 

 تحت التهديد، مما ال أريد ذكره اآلن، رعاية لحق ا فرنجية من السالم على أحد أقاربي. منعتني
سنبحان ا . العننرق دائمنًا جهننال. أينة مناسننبة بننين السننيور فرنسيسننكو وابنن عمننك بطننرو! ذاك  -

(، وهنذا ابنن عنرق. ونحنن لسننا بملتنزمين إلنى تغيينر عوائندنا 12إفرنجي حنر، بموجنق بسنابورت )
 (؟13أما فهمت  ) مجانًا،

نعم، المعنى أن فرنسيسكو، برجوعه إلى بنالده، سنيذكرنا ووليمتننا فني صنفات ا فنرن ، فيحندث  -
لنننا مننن ذلننك نفننع عظننيم، الننذي أقلننه أن ا فننرن  التننائهين فنني هننذه األراضنني، الننذين لننيو لهننم ملجننذ 
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تعمال الشنننوكة يسنننتظلون بنننه، ينننذتون ويجلسنننون علنننى موائننندنا، وينغصنننون عيشننننا بإلزامننننا إلنننى اسننن
 (، األمر الذي أراَك أقل علمًا به مني.14والسكينة )

( إليهننا بعينننه، أو بوجهننه، بإشننارة فهمننت معناهننا 15هنننا، ميخننالي تفننرو فنني زوجتننه، وكذنننه أومننذ )
أكثننر منننا، فوثبننْت بسننرعة مهننزوم، واختفننت فنني المطننبخ. ولنننالحظ إلننى القننارىء أن قصننتنا هننذه لننم 

هنننا كنننالم فننني محلنننهأ ولكنننننا نتنننرك اآلن السنننت ميخنننالي فننني مطبخهنننا، ( بعننند، فسنننيذتي ل16تنتنننه  )
والسنننيور بننالقرق مننن خزانننة ثيابننه ينتخننق ثوبننًا جدينندًا ليلبسننه، األمننر الننذي يظهننر أنننه لننيو سننهاًل، 
ألنه، بعد مجاهدة ساعة من الزمان، سمع يقول هذه الكلمات: "األحسن أستعير ثوق ابنن خنالتي" 

(17.) 
هننذه المدينننة، يجننق أن نلتفننت لننرد  سننهام رشننقت بننه مننن تحننت سننماء بنناريو، قبنل أن نسننر  نظرنننا ب
( األخينرة، قلنَة رغبنة تجارهنا 19( ذكنر فني إحندى صنحائفه األولنى، أو )18فإن صاحبنا عطنارد )

بالمطالعة، وتجنَبهم الوسائط التي تقتضيها. فنحن ال نعطيه حقًا بنذلك قنط، لكنننا منن جهنة أخنرى 
أهنالي حلنق، ألجنل تكذيبنه، أن يذخنذوا خمسنين نسنخة منن جرنالنه. هنذا نرى أن من الواجق على 

إذا كانننت لننم تسننقط بننه همننة أبننناء لغتنننا إلننى مهنناوي الفضنناء العميننق، فيحننوجهم األمننر حينئننذ أن 
(، البينننة الكافيننة  بطننال هننذه النندعوى لنندى العننام 20يقندموا لنننا، أو إلننى صنناحبنا، بننرجيو بننريو )

(21 .) 
 
 
 

 امو :هوام  الفصل الخ
 : "االخفى": في الجريدة والكتاق. 1
 : "مراة": في الجريدة، و"مراءة": في الكتاق. 2
 : "بالد": وردت في الجريدة، وسقطت من الكتاق. 3
  : أي عين الفعل "سعد"، ومنه أسعد. 4
 وغيره.: يشير إلى ضيق األلبسة األوروبية على أجسام مرتديها، بخالف األلبسة الشرقية، مثل الشروال  5
 : "يبقى": في الجريدة والكتاق. 6
 : "أطفالها": في الجريدة. 7
 : "لها": في الجريدة.  8
 : "يعتبرونهم": في الجريدة والكتاق. 9

 .الكتاقفي  الالبسين البرنيطة"، حسق ما يورد الخوري الشرَ  في حاشية،: " 10
 : "تستدعين": في الجريدة والكتاق. 11
  : أي: جواز السفر. 12
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 : وجق التنبيه إلى أن عالمة الكسر وردت في الجريدة.  13
 : أدوات األكل األوروبية التي باتت في عداد عدة األكل المحلية في هذا العهد. 14
 : "أومى": في الجريدة والكتاق. 15
 : "تنتهي": في الجريدة والكتاق. 16
نمنا ينتقنل إلنى الفصنل التنالي. كمنا وجنق التنبينه  ،98: ال يتوقف نشر الرواية، هنا، في الجريدة، في العندد  17 واق

إلننى أن المقطننع التننالي يننرد فنني الجرينندة علننى أنننه بدايننة الفصننل السننادو )مننن: "وقبننل أن نسننر  نظرنننا..." إلننى: 
"الندعوة لنندى العننام"(، فيمننا ينرد فنني الكتنناق علننى أننه اسننتمرار الفصننل الخننامو، ويبندأ الفصننل السننادو فنني الروايننة 

 دينة...".مع: "هذه الم
(، النذي Carlettiمنن قبنل المستشنرق منصنور كرلتني ) 1858: جريدة صدرت في مرسنيليا ابتنداء منن العنام  18

 كان قد درو العربية في بيروت، ثم أصدر بعد ذلك جريدة "الرائد التونسي". 
 : "أم": في الجريدة. 19
أ ويقصد بهنا الجريندة، "بنرجيو بناريو أننيو : "جرنال عربي في باريو"، كما يورد الخوري الشرَ  في الكتاق 20

 الجليو"، بالعربية والفرنسية، التي كان يصدرها الكونت رشيد الدحدا  في باريو. 
 . 1859نوفمبر -تشرين الثاني 17-5، 98: ينتهي، هنا، المنشور في الجريدة، عدد  21
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 الفصل السادس                                     
 

 (2)، التنني لننم نخننر" منهننا بعنند، تمتنناز قلننياًل عمننا سننواها مننن منندن بالدنننا بنظافننة (1)هننذه المدينننة 
الطرقننات ونظامهننا. فلننذلك ال تمننانع أقنندام الغريننق القننادم إليهننا بمننا يصننادفه، فنني غيننر ديننار، مننن 

بخارية إن روابي األوخام في األزقة والشوارع، ومن أنهر األوحال التي ال يكاد يجوزها دون مركبة 
أمكنن وجودهننا ومرورهننا. وال يوجنند سننبق لهننذه األقننذار المسننتوطنة علننى ثقننة مننن أن ال تشننغلها ( 3)

أهبة السفر إال تهامل الجمهور، وعدم اكتراثه بإزالة األدناو واألوخام المضرة بنقاوة الهواء. وربما 
صنننوق الحركنننة ألنننننا، معشنننر العنننرق الكنننرام، قلمنننا نست –ولنقنننل ذلنننك بصنننوت مننننخفض   -أيضنننًا 

والتعق في سبيل ما تعود منفعته إلى العام، فإن الواحد منا يكتفي، حين مروره على المنتنات، أن 
يضع يده على منخريه، لينجو من رائحتهنا، وأن يسنارع الجتيناز فضنائها المسنموم، ومنا علينه، إن 

ن ويمرحننون فطننو جنناره، أو صنناحبه، منهننا. وقنند يسننافر الننبعض منننا إلننى بننالد ا فننرن ، فيشننطحو 
سنوات عدة فيما بين رياضها ومراسحها، ويتنعمون بمشاهدات شنتى، تنريهم قسنمًا غينر يسنير منن 
قدرة ا نسان، وممنا يمكنن أن يتصنل إلينه بالمثنابرة والجهند، ثنم يرجعنون إلنى دينارهم ملتفنين بلبناو 

لعوائد واألطباع، ، متعلمين ما ساء عند األوروبيين من ا(4)ا فرن ، كالموامي بالسباني المصرية 
ويقتصنننرون علنننى تقطينننع أوقننناتهم بقنننص وقنننائع أسنننفارهم العديمنننة الفائننندة علنننى مسنننامع الجمهنننور. 
ولكنهم ال يكادون يفكرون فيما لعله يؤول لفائدة  هذا الجمهور، وتراهم ينطنطون في أزقة مدينتهم 

ا كاننت تطنذه فني بنالد الكثيرة األقذار، وهم غير مبالين بكون ما تحت أقدامهم السعيدة هو غينر من
 ا فرن .
الحسن مقتصرًا في هذه المدينة على الطرقات فقط، بل يتصل منها إلنى تلنك المحنالت  (5)وليو 

الجميلننة والرينناض والمنتزهننات والجنننائن، التنني تلهنني الغريننق عننن وطنننه. فإنننه إذا مشننى علننى بنناق 
الننذي تنمنننم نسننيجه، وألقننى (، تفننر  لننه طريقننة بسنناطها األخضننر 6ا ، فنندخل بسننتان الجانكيننة )

عليه النسرين شراعه من الجانبين، فيستقبله الورد ببخنوره، وتمند لنه الزهنور فراشنها، فنيجلو حيثمنا 
تنننرقص أمامنننه األغصنننان علنننى نغمنننات المننناء، فتتمنننو" أفكننناره علنننى أمنننوا" ذلنننك الحنننوض الكبينننر 

مثنننل هننذا الوجنننه  لننو نظنننره. وعلننى -الصننافي، الننذي كنننان أحننرى بالتفنننات قريحننة موسنننيو المننرتين 
تمضي أوقات صفاء العي  في الشهباء، ألن األهالي، على الغالق، أهل حظ وطرق، تتنرك لهنم 
مطننامع النندنيا وقتننًا الغتنننام مننا بننه انتعننا  النننفو. فلننذلك تكثننر جمعينناتهم وانشننراحاتهم فنني أوقاتهننا 

ننة. وهكنذا يقنال فني الخاصة، حتى كادت أن تكون جنائنهم بمنزلة المحال العامة في البالد المتمد
لياليهم، التي كثينرًا منا تزهنو بنالزهور الناطقنة، حيثمنا يكنون المننزل غاصنًا بالرجنال والنسناء، وعلنى 
وفننناق مشنننرق العصنننر الجديننند. وهننننا يجنننق أن نقنننول إن نسننناء هنننذه المديننننة قننند سنننلكن فننني سنننبيل 

م ما شنرعن بنه. وهنذا التهذيق والتمدن، لكن األمر لم يزل محوجًا النتظار الوقت، حتى يتقن ويتم
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سيتم قريبًا، حينما تخنر" البننات التني دخلنت إلنى المدرسنة الجديندة فني هنذه المديننة، وحينئنذ يكنون 
 التهذيق عندهن مبنيًا على أصوله وقواعده المتينة.

فننإذا دخلننت المنننزل، تننرى الزينننة الماديننة والطبيعيننة قنند ألبسننت صننَفي مقاعنند القاعننة الطويلننة علننى 
االبتها"، فتكنون مدهشنة بمنا حوتنه، لنو لنم تنكند عليهنا أنابينق الندخان، التني تغشني الجانبين حلَل 

أبصار القوم بضبابها المتصاعد من تلك القصبات الطويلة، بمقدار شقات خننابيز النبعض مننهم، 
الممتدة في عرض القاعة، كذنها حاجز لمن أراد الدخول. وحبذا لو اقتصر األمنر علنى هنذا فقنط، 

وخر ترتعند لنه فنرائص كنل ذي نفنو ناطقنة، وهنو النشنوق المنزع  كمنا يشنهد كنل  لكنه يوجد شيء
رأو دنا من أنفه. وال يخفى عن كل من قرأ األعداد األولى من "حديقة األخبار" أن شمام النشوق 
االعتيننادي يضننيع ربننع عمننره فنني الشننم والطنني، وكننل مننا يلننزم لهننذا الننداء الخننارجي. واآلن نقننول إن 

ذ قد تقرر، فني محكمنة األمثنال العامنة، محبيه في حلق يكا دون يضيعون نصف عمرهم بشم ه. واق
 أن ال جدال في الذوق، فال عجق أن طاق لهم ما يستفزنا كرهًا ونفورًا.

عنهنا لعندم نظنام  (7)وأما تجارة المدينة فهي أشبه بمدينة بيروت من بعض األوجنه، لكنهنا تقصنر 
رفها، وخلوهنا منن البننك. وقند أخنذت تقندمًا غينر يسنير فني ( النقدية، نظرًا لسلوك صيا8المعاطاة )

ميادين الصننائع، نجنَم عننه نجنا  عظنيم، فنذمألت جهنات شنتى منن منسنوجاتها القطنينة والحريرينة 
والقصنبية، وكنادت أن تجناري بهنا عظنام المندن، لنو سناعدتها يند البخنار واختراعنات العقنول. ومنن 

المدينننة سننيكونون مننن أول الملبننين لصننوت العصننر، ينظننر إلننى المسننتقبل، ال يشننك بننذن أهننل هننذه 
 (.9)الذي يدعونا إلى التقدم األدبي والمادي، بالصنائع التي قد طالما اعتادوا على ممارستها 

 
 

 هوام  الفصل السادو : 
 : "أعني حلق": وردت في الجريدة. 1
 : "بنضافة": في الجريدة. 2
 : "لو": في الجريدة.  3
 ت في المباني المصرية؟: أهي: كالمومياءا 4
 : "ولم يكن": في الجريدة. 5
: بسننتان، أقننرق إلننى المنتننزه فنني القننرن التاسننع عشننر، يقصننده زواره علننى ضننفاف نهننر قويننق فنني حلننق للنزهننة  6

 وتمضية أوقات الراحة.
 : هكذا وردت في الكتاق، فيما وردت في الجريدة: "تزيد". 7
 : "المعاطات": في الجريدة والكتاق. 8
 1859ديسنمبر -كنانون األول 1 -ننوفمبر-تشنرين الثناني 19، 100: انتهى، هنا، المنشور في الجريدة، عدد  9
. 
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 الفصل السابع                                      
 

ال شننك أنننك، أيهننا المطننالع العزيننز، قنند نظننرت بالعيننان كلمننا شخصننناه لننك مننن الصننفات والسننمات، 
حيثما قد أطلنا بك المقنام فني هنذه المديننة، التني قند سنلبت مننا قيمنة منن النزمن، كنان يجنق أن ال 
نصرفها لو سلكنا على مبادىء التوفير. ولقد جاء الوقت الذي صار ينبغني بنه أن نرحنل، قبنل أن 

قنندام تمانعنننا نبننال األمطننار ومعننامع األنننواء، ألننننا قنند قطعنننا بهننا رأو الخريننف وذنبننه، فهاجمتنننا أ
بننات السنماء بنسني  قطنهنا المنندوف، المتنراكم فني  (1)الشتاء بجينو  الغينوم، التني الحنت تكسنو 

ساحة الفضاء، مبتهجًا بعالئم األمان، حيثما ال تقدر أن تتوصل إليه يد التجار الطويلنة، فتخطفنه 
ينول البنرق إلى بطون السنفن ا نكليزينة، ومنهنا إلنى أفنواه معامنل منشسنتر وليفربنول، ومنن حولنه خ

تتسارع بميادين األعالي طافحنة بالبهجنة واالبتسنام، ألنهنا قند تفلتنت منن خدمنة بريند شنعوق القسنم 
ن شنككَت فاسنمْع لوقننع حوافرهنا علنى جبهنات الكواكنق قرقعنة تضنن   الغربني منن الكنرة األرضنيةأ واق

 لها اآلفاق.
اتنننا، فذظنننك ترغننق ولكننن قبننل أن تشننغلنا أهبننة السننفر، يجننق أن نفتكننر إلننى أي مكننان نوجننه خطو 

المسير إلى دمشق. لكن هذه المدينة ال يوجد بها شيء مما نحندق بذبصنارنا إلينه، ألن يند التفنرن  
لم تدن منها بعد، فلم تنزل علنى أصنل فطرتهنا العربينة، منزهنًة عنن كنل منا يخنل بوجودهنا األهلنيأ 

م والهيئننننات الشننننرقية وبننننذلك دامننننت، مننننع تقلبننننات الننننزمن والننننذوق، مركننننزًا لنننن داق والعوائنننند واألكسننننا
الشننريفة. فعننرْ"، إذن، ركابننك عنهننا، ال لخشننية الخضننوع مننا بننين جابيهننا وبنناق برينندها مننن غينناق 

 (.2األقمار وطلوع الشموو، ألن هذا األمر ال يفيد أفكارنا المتطايرة بدائرة غروره )
ميخنالي، إنما قد بقني عليننا، قبنل أن ننودع ضنواحي الشنهباء، أن نخبنرك بمنا جنرى علنى صناحبنا 

الننذي تركننناه فنني مبننادىء إقامتنننا بحلننق، بننالقرق مننن خزانننة ثيابننه، ينتخننق ثوبننًا ليلبسننه، حيثمننا قنند 
أيضننًا منزويننة بمطبخهننا. ففننتْ  أذنيننك لنحنندثك بتتمننة هننذه الروايننة، التنني حنندثت منندة  فارقنننا امرأتننه

 ميخالي، وهي:إقامتنا في هذه المدينة، حسبما رواها لنا، ليلة أمو، شاق من أقارق السنيور 
إن السنيور ميخالي، حينمنا تركنناه يبحنث فني خزانتنه علنى ثنوق جديند ليلبسنه، كنان مهتمنًا إذ ذاك 
بالننذهاق إلننى زيننارة شنناق إفرنجنني، علننَم بقدومننه مننن أحنند خنندام السننوا ، وسننمع أنننه نننزل فنني ديننر 

ن بنناريو الكبوشننية، نظننرًا لعنندم وجننود دسننكرة فنني حلننق، وأنننه مننن أكننابر أعيننال فرنسننا، قنند خننر" منن
ألجل السياحة والتنزه تحت سماء سورية، فهرع إليه بلهفة المحق المشتاق إلى مشاهدة المحبنوق. 
وبعنند أن انتخننق مننا وقننع بيننده مننن المالبننو، خننر" مننن داره مغلفننًا سننيقانه ببنطننالون أخضننر، يعلننوه 
ها زنننار مننن الحريننر الطرابلسنني، عرضننه قنندم ونصننف، وفوقننه صنندرية، يظهننر مننن هيئتهننا أنننه فصننل

لذاتننه مننن منسننوجات حلننق القصننبية، ويحننيط بهننا الجلبنناق ا فرنجنني، الننذي قنند صنننعه مننن قمننا  
أزرق مبطن بنسي  الحرير األصفر، وفي عنقه ربطة من نسي  الصوف األحمنر، وقند تتنو" رأسنه 
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فوق جميع هنذه المواهنق السننية ببرنيطنة منن القن  المضنلع، وبينده كفنوف منن الصنوف السنميك، 
ينند ذلننك الباريسنني. ومننا زال يهننرول، حتننى بلننغ إلننى بنناق النندير، فسننذل عننن حجننرة  أعنندها لمالمسننة

الكونت إدموند، الذي جاء يسلم عليه، فذهداه إليها أحد الرهبان، فتقندم وقنرع البناق، وللحنين هتنف 
 به ذلك الشاق:

 من هناك؟ -
 .(3)صاحق  يريد أن يسلم على الكونت  -

أمر هذا القادم، واستغرق زيارتنه، ألننه كنان يظنن أن ال  حينئذ اضطربت أفكار ذلك الشاق، ورابه
أحد يعرفه بتلك المدينة، وال سيما ألنه لم يحضنر كتناق توصنية ألحند قنط. فتقندم إلنى البناق علنى 
وجل، وفتحه وعالئم االصفرار تغشي جبهته، فاستقبل زائره على جهل من معرفته، وقدم له كرسيًا 

بنه خلنف ظهنره مسنتندًا علينه، وأشنار بينده اليسنرى إلنى إدمونند  ليجلو، فذخذه بينده اليمننى، وأحننى
 قائاًل:

 .أظن جنابك ال تعرفني، يا سنيور -
 ربما األمر كذلك، ألننا لم نجتمع قباًل. -

صحي . فذنا قد أتيت إليك، ألن حقوق ا فرنجية مكنتني منن ذلنك، ألننني ألتهنف لمشناهدة كنل  -
هننذه المدينننة. ومنننذ أمننو سننمعت بقنندومك، فلننم أتمالننك  واحنند مننن بننني جنسنني، تقذفننه الصنندفة إلننى

 .(4)نفسي عن المسارعة إليك، لعلي أقدر أن أخدمك بكل ما تشاء وتريد 
 دموند، وقال له:إقال هذا، وجلو على الكرسي، فجلو 

 (،5)أشكر فضلك علنى هنذا اللطنف والمجنابرة، وال سنيما ألننك جئتنني بنال واسنطة، تعرفنني بنك  -
 ن تعلن لي اسمك الشريف.لكنني أرجوك أ

نعم، يجق أن أقوله لك، ألخفف عليك ثقلة البحث. فذنا اسمي ميخالي، من المتقدمين في هذه  -
 المدينة، فيمكنك أن تتخذني من أعز أصدقائك، وأن تعتمد علي بكل ما يلزم دون تكليف قط.

تجنالي، لكننه تمالنك ( منن مهاجمنة هنذا الصناحق االر 6حينئذ إدموند ارتنا  ضنميره، وكناد يننذهل )
نفسه محتسبًا األمر من العوائد المسنتقرة فني هنذه النبالد، نظنرًا لمنا كنان يسنمعه عنن مكنارم أخنالق 

 العرق. وبعد أن توسم به قلياًل، قال له:
 جنابك من أهالي هذه المدينة؟ -
ك محبننة ! ولكنننني مننن سننكانها، ألنننني إفرنجنني. ولهننذا السننبق قنند قننادتني إلينن(7)ال، أسننتغفر ا   -

 الجنو.
 ومن أي البالد أتيت؟ -
لم وت  من مكان، فذنا مولنود بهنذه المديننة، ولكنن جندي أصنله منن ا فنرن . وكننت أود النذهاق  -

لمشاهدة بالدنا، لكن الوقت لم يسنم  لني بنذلك. فكمنا أننني منا خرجنت منن مديننة حلنق، كنذلك لنم 
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العوائند والرسنوم واألكسنام  -ا ا  رحمهمن -أخر" من ا فرنجينة، ألننني قند ورثنت عنن أبني وجندي 
 ا فرنجية، واللغة التي أكلمك بها، اآلن، دون أن أخل بشيء مما تسلمته.

 ، وقال له:(8)حينئذ إدموند ابتسم 
 بالحقيقة، هكذا يظهر على جنابك. -
 وأنت، يا خواجه، منذ مدة طويلة خرجت من باريو؟ -

 ع ريقه، قال له:حينئذ عال االصفرار وجه إدموند، وبعد أن بل
 منذ ثالثة أشهر. -
 وما هو مقصد سفرك؟ -
النزهننة، ال غيننر. فقنند أتيننت أواًل ل،سننكندرية، ولكنننني وجنندتها غاصننة بننا فرن ، أو بننالحري كلهننا  -

 إفرن ، فلم أحق ا قامة بها، ألنني أريد أن أتمتع بمشاهدة العيشة الشرقية، فقصدت حلق.
 الغربيين! عجبًا! كذنك تفضل الشرقيين عن -
لننيو مننن هننذا القبيننل، ولكننن الننذوق يحننق التغييننر. وقنند كنندت أنننده  لمننا شنناهدته، أمننو، مننن  -

المناظر الحسنة واألكسام اللطيفة. ولنوال المحافظنة علنى شنرف النذات، لكننت أغينر كسنمي وألنبو 
 العربي.

لعرق، هذا أمر مهول منك! أنت، ابن باريو، ابن التمدن، وتستحسن ما يلبسونه هؤالء ا -
 جيران القفار!

هكذا ينادينا الحق، ألنني قند سنمعت أن العنرق اختصنوا بذحسنن المزاينا والصنفات البشنرية دون  -
غيننرهم مننن الشننعوق، ومنناذا يعنيننني إذا كننانوا تننذخروا عننن المعننارف والفنننون، فننإن الوقننت سننيقدمهم 

 بذلك.
. ولكننن كننل جدينند ولننه بهجننة، أنننا ال أظننن يوجنند شننيء بهننذه الننبالد جميعهننا يقابننل ذرة فنني بالدنننا -

 ( صدق كالمي.9فمتى طالت بك المدة عندنا تَر )
 قبل أن أرى، سمعُت، وقرأت كفاية، فال حاجة  طالة المقام لذلك. -
 تريد أن ترجع سريعًا إلى بالدك؟( 10) -
 ال، ولكن ال أحق أن أطول غيبتي على أبي وأمي في باريو. -
 ة.سمعت أن أباك من متوظفي الحكوم -
 ال، ولكنه من األشراف. -
 (.11نعم. هكذا روى لنا المكاري الذي أتى بك من ا سكندرونة ) -
 وهل لك أخوة؟ -
 أخت فقط. -
 ولست بمتزو"؟ -
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 ال. -
 (.12)إذن، أنت حر بإطالة سياحتك، حيثما ال يمنعك أحد  -
ين لنننك فضنننل أبنننناء نعنننم. وأننننت ال تشنننتهي أن تسنننافر إلنننى أوروبنننا، لتنظنننر منننا بنننه الكفاينننة أن يبننن -

 جنسك؟
 ال، ألن عائلتي ال تمكني من ذلك. -
 وهل أنت متقيد بتدبير عائلة كبيرة؟ -
ال، ولكنننن لننني امنننرأة وبننننت، فمنننن الضنننروري أن أكنننون أمامهمنننا دائمنننًا. فذمنننا امرأتننني، فهننني بننننت  -

راق عرق، أخذتها ألنني ما وجدت إفرنجينة، ولكننني علمتهنا شنيئًا منن لغتني األصنلية، وسنقيتها شن
البناطن إفرنجينة، مثنل  (13)بعنض عوائندنا. وأمنا ابنتني، فلنئن كاننت فني الظناهر عربينة، فهني فني 

أبيهننا وجنندهاأ وقنند علمناهننا أن تمقننت أبننناء العننرق، وتحتقننرهم. ولنني أمننل أن نصننائحنا المفينندة لننم 
 (. 14تلبث بدون فائدة، ولكن جنابك ال تجهل ما للمعاشرة من قوة العدوى )

 ه ندم على تهمة ابنته بمعاشرة العرق فارتد، وقال: قال هذا، وكذن
لسننت أعننني المعاشننرة، فإننننا نحننن ال نمكنهننا مننن مشنناهدة أبننناء الننبالد، فضنناًل عننن معاشننرتهم.  –

 علنى قولنك... سنكوزي(... 15)ولكن، ينا سننيور، ال بند أن... علنى أننه... قند يكنون. منن المعلنوم 
 ، يا سنيور...(16)
لمقصننود أن السنيدة ابنتنك هني مهذبننة، كمنا يؤمنل منن رجننل مثنل أبيهنا، قنند نعنم، نعنم، فهمنت. وا -

حافظ على محاسن بالده األولى. فإذن، وال بند أن السنيدة تحسنن النرقص. ولسنت أسنذلك عننه منن 
لم تعهند بعند فني بالدكنم. فهنل تعلمنت  (17)، ولكنني سمعت أن المازوركا -حاشا!  -قبيل الشك 

إلننى الغايننة، وهننو اليننوم مننن أهننم فننروع التربيننة األوروبيننة، كمننا ال  السننيدة هننذا الننرقص، فإنننه لطيننف
 يخفاك؟ 

 !(18)الرقص... المازوركا، يا سنيور! ما هذا الكالم! نحن قوم أشراف! لسنا رقاصين  -
 ها... ها أنتم أشراف. -
(19.) 

بنبعض  هنا، ا فرنجي عرَف ما لصاحبنا ميخالي منن الصنفات ا فرنجينة، فنذراد أن يمنتحن األمنر
أم مجننرد  (20)سننؤاالت أخننرى، ليننرى هننل مننا سننمع عننن القننوم المتفننرنجين فنني الشننرق هننو صننحي  

 افتراء من بني بالده. فقال:
ال عجننق أن أغننرق سننؤالي هننذا عليننك، فننإنني أعلننم أن التربيننة الحقيقيننة ال تقننوم بننالرقص، غيننر  -

ل، اليوننان والعننرقأ ولنم تكننن، أنننا، نحننن معشنر ا فننرن ، قند اتخننذنا هنذه المزيننة عنن أسنناتيذنا األو 
في بداية األمر، أكثر من واسنطة سنليمة العواقنق لرياضنة الجسنم ونشناطه، وأمنا اآلن فقند صنارت 

 فرعًا من الظرافة النسائية التي ال بد منها. ومع هذا...
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نحننن، معشننر ا فننرن ، اتخننذناها مننن اليونننان والعننرق! َوي! َوي! مننا هننذا الكننالم، يننا سنننيور! ال  -
لم، هنننا، بمثننل هننذا الكننالم فنني مسننامع العننرق، فننإنهم يعتننزون بننه، ويحسننبون أنفسننهم شننيئًا، مننع تننتك

 أنهم ليسوا بشيء أبدًا!
 -لست أحتقر ابنتك علنى جهلهنا النرقص، ألنني أترقنق منن معارفنك  (،21)ومع هذا، يا خواجا  -

الحقيقنة أكثنر فضناًل  أنها تكون مستكملة باقي فروع التربية، التني هني فني -لكونك من المتمدنين 
 من الرقص.

هنا، ميخالي استبشر ببعض الخير، واطمنذن منن قلبنه علنى إفرنجينة ابنتنه، التني كنادت تسنقط فني 
مندوحننة الخطننر، علننى أنننه فهننم مننن ا فرنجنني أنهننا قنند تكننون إفرنجيننة، وال تحسننن الننرقص. فقننال 

 مسرعًا:
البنتي، فهذا ال يستدل منه أنني لنم هو! هو! هذا معلوم، يا سنيور! إذا كنُت لم أصل  الرقص  -

 أهذبها في بقية األمور المفيدة الضرورية.
 ال بد أن ابنتك صوتها جميل، وهي تحسن الغناء. -
يننا سنننيور، قنند سننبق وقلننت لننك إن ابنتنني مهذبننة إلننى الغايننة، فهنني قننط لننم تسننئ األدق، وترفننع  -

لكونها ابنتي  -ذا من باق المبالغة صوتها أمام أبيها، وال أحد قط سمع لها صوتًا، ولست أقول ه
 بل أفوضك بالسؤال عن ذلك من الجيران أنفسهم. -
 يا خواجا، ال تزعل! أنا ال أشك ببداق ابنتك. فإذن، حضرة السيدة ال تحسن الغناء؟ -
 ال، وحياتك. -
 ما شاء ا ! ولعلها تحسن التصوير؟ -
، 23)سمتها، وال من سمة أبيها! فنإنني  (22) هذا ما هو - ن شنئت: منراق  ( تناجر، ابنن تناجر، واق

 منذ سقط أول دينار من كف أجدادي، رحمهم ا . (،24)ابن مراق  
 قد سررتني جدًا، ولكن ال بد أنها تعرف التطريز والخياطة؟ -
لهننا مننندياًل، فضنناًل  (25)يننا سنننيور، جنابننك غلطننان! أتحسننق ابنتنني خياطننة! فإنهننا قننط لننم تخننط  -

 لمصلحة الدنية. أرجوك، تذكْر أني أعي  وأعيشها بقوة الربا.عن اشتغالها بهذه ا
هذا ما ومن مثلنك، ينا خواجنا. قند سنررتني جندًا. فنإذن، حضنرة السنيدة قند اقتصنرت علنى العلنوم  -

 األدبية والفنون المفيدة في تربيتها، وال بذو من ذلك.
رحتنني، وريحنت نفسنك. معلوم. ا  يحفظنك! لنو سنذلتني عنن ذلنك مننذ أول وهلنة، لكننت أ (26) -

 قد علمتها لها بكل إتقان. -هذه جميعها  -معلوم، العلوم األدبية والفنون المفيدة 
 إذن، ال ينبغي أن أسذلك، إذا كانت أتقنت العلوم الجغرافية. -
 ماذا تعني بالعلوم الجغرافية؟ -
 العلوم الجغرافية هي العلوم الجغرافية، وليو لها غير اسم في لغتنا. -
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 !(27) الجغرافية... أنا ما وجدت هذا االسم في الغرامتيق -
 العلوم الفلكية. ال عجق! ال بد أن لها معرفة بمبادىء -
 تريد أن تكون ساحرة؟ ما شاء ا ! نحن ا فرن ، ال نؤمن بالفلك. (28) - 
 عظيم. وهل تعرف علم الطبيعة؟ -
 ال -
 التاريخ؟ -
 ال -
 الكتاق المقدو؟ -
 ال. -
 ساق؟الح -
 ال. -
 الكتابة وا نشاء؟ -
نعم، والقراءة أيضًا بالعربية والفرنساوية، التي تعلمتها منن إحندى الراهبنات، هننا. ولكننني رأيتهنا  -

 وفهمك كفاية. ،تكثر من ذلك، فمنعتها عنه، ألنني أعجبك بالحذر من الغوائل
 إذن، ال تقرأ، وال تكتق في أوقاتها. -
 سيما بجرنال "حديقة األخبار". بعض األحيان تطالع، وال -
 وهل عندكم جرنال؟ -
نعم، هو الجرنال العربي المشتهر في مدينة بيروت، الذي يقولون إننه يحتنوي علنى كنل منا تهنم  -

منن  -كمنا ال يخفناك  -(. وأما أنا فال يقطنع عقلني كنل هنذا، ألننني 29)أهل هذه البالد مطالعته 
 المتمدنين.

كنم، منهنا يظهنر أن العنرق، منن جهنة اآلداق، مثنل غينرهم منن أمنم هذا عالمة حميدة عنن بالد -
 هذا العصر المتمدنة... وكم ثمنه في العام؟

 ال أعلم، ألنني أستعيره لها كل مرة من ابن خالتها، الذي يذتيه كل أسبوع. -
 وهل يستعيرون الجرناالت في بالدكم؟ هذا أمر مستغرق! -
(، 30شنتري جرننااًل، ويندفع مبلغنًا منن الغنرو  األسندية )نعم، ألنه ما المقتضى أن كنل واحند ي -

 فيقدر أن يستعيره من عند أقاربه، وال يتكلف لفك الكيو!
 لكن، على هذه الحالة، ال يمكن أن يقوم بمنافع األمة، ألن وجوده قائم بهمتها. -
(31) 
ألصنننحاق منناذا يعنيننني مننننه، ومننن األمنننة، ولننيو هنننو أكثننر مننن حبنننر علننى ورق!؟ فمنننا فائدتننه  -

 (!32)العقول السليمة! سبحان ا ، أنت تفكر بهكذا أمور، يا سنيور 
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فلم تقع هذه العبارة األخيرة في وذان إدموند، حتى كناد أن ينطنر  منن الضنحك، لكننه تمالنك ذاتنه، 
 : (33)وأجابه مبتسمًا 

 (.34)نعم، جنابك أعلى من ذلك  -
 وحينئذ نهض ميخالي، وأخذ يد إدموند، وقال:

 رجوك، أن تشرفنا في مساء الغد ألجل العشاء، نتسلى باالجتماع.أ -
 وه! لك الفضل على هذه المنة، ولكني... -
 لكنك ماذا! ال بد من الحضور! نحن أبناء الجنو ال تكليف بيننا. -
 مناسق. أشكر فضلك، ولكني ال أعرف بيتك. -
 بال شك. أرسل لك خادمي عند الغروق، فيمشي أمامك. -
 أذهُق بكل لذة.إذن،  -

 وللحين هز بيده مودعًا، فخر" وهو يقول:
 إلى الملتقى. إلى الملتقى. -

ثننم سننار وهننو يقننول بنفسننه: "هننا قنند صننحت اآلمننال. فهننذا الشنناق يظهننر أنننه لطيننف محتشننم، ابننن 
كبار. نعم، نعم. عليه هيئة الوداعة والعظمة. فعلنى حركاتنه تلنو  سنمات اللطنف كنالمالك، وعلنى 

ننننر! هننننذا مننننا كنننننا نطلبننننه مننننن السننننماء، وجنننندناه علننننى األرض،  وجهننننه العبوسننننة كاألسننننود. يننننا ميس 
 فسنصطاد هذا الشاق ا فرنجي، وغدًا ننصق له الشرك األول من الفخ". 

 ولم يزل بهذه الهواجو واألحالم حتى بلغ داره، فوجد امرأته تهيء شيئًا للعشاء، فصرخ بها: 
ة. غنندًا عننندنا وليمننة، فننابقي مننا شننرعت بننه للغنند، تننوفري دعنني الطننبخ اآلن. ال لننزوم لنننا بننه الليلنن -

 عليك شيئًا من التعق، وعلى شيء من المصروف.
 حسق عادتك؟، هل دعوَت أحدًا من رعاع ا فرن  التائهين -
تبًا لك يا جهولة! اسكتي، أنت دأبك العناد والوقاحة! فغدًا تنظرين من هو المعد... أسنعد! منن  -

(. شنناق مننن كننرام ا فننرن  يليننق 35اآلن، مننن كانننت تماطلنننا بننه السنننون )هننو أسننعد؟! قنند أتانننا، 
 بإميلي.

 قد أغربت بكالمك. فمن هذا الشاق؟ وكيف هو المعد؟ ومن أين عثرت عليه؟ (36) -
هو من باريو، قد أتى أمو، فممعت بقدومنه، فنذهبت عرفتنه بحنالي، ودعوتنه إلنى العشناء فني  -

شك يريد الزوا"، وأحسن من إميلني ال يوجند، فنإذا نظرهنا ال بند  الغد، وقد قال لي إنه أعزق، فبال
الحريننة يطلبهننا مننني. وأمننا أنننا، فبعنند أن أتنندلل عليننه قلننياًل، أسننم  لننه بهننا،  (37)أن تعجبننه، وعلننى 

بخصامك. وهو شاق  (38)وُأميُت العرق بحسرتها، ونخلص من هذا الهم، الذي نكدت به عيشي 
 لطيف وديع مهذق حكيم عاقل.



 49 

أنننت يعلقننك الغننرور دائمننًا بحبننال المحننال، فننال ومننن مننن خينناق ظنننك، ألن الطياشننة تننودي إلننى  -
الخسنننران. فكينننف بمننندة سننناعة عرفنننت مزاينننا هنننذا الغرينننق، النننذي لنننم تنظنننره بزماننننك قنننط، وقبنننل أن 

 تكتشف على شيء من خواصه علقت عليه ومالك!
الطاولة، وعلى تدبير األمور، أو اسكتي، أنت ال يخصك إال أن تهتمي بتدبير العشاء، وترتيق  -

 بالحري أن المخالطة تولد أشياء كثيرة.
 (.39)نعم أشياء كثيرة، وال سيما مخالطة األغراق  -
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 الفصل الثامن                                           
 

ولمننا بننزغ فجننر اليننوم الثنناني نهننض ميخننالي لمهمننات الوليمننة، وأوصننى إميلنني بننذن تلننبو فسننطانها 
منر النذي طالمنا كنان ديندنًا لهنا، ا فرنجي. فكان كل اهتمامها بإتقان مالبسها مدة ذلك النهنار، األ

مثنننل كنننل ذات لثنننام. وأمنننا السنننت ميخنننالي فالزمنننت المطنننبخ، وعلنننى ينننديها رجلهنننا المحتنننرم لهندسنننة 
األمننور. ولمننا صننار العصننر أرسننل الخننادم يسننتدعي إدموننند، الننذي كانننت محبننة االكتشنناف علننى 

ن الننندقائق حتنننى البننندائع الجديننندة أشننناقته للتشنننريف بننندار صننناحبه فننني األمنننو. ولنننم يمنننض  قلينننل مننن
وصننل، فوجنند السنننيور ميخننالي خننر" لمالقاتننه إلننى مسننافة خمسننين قنندم عننن داره، فاسننتقبله بننرأو 
الشارع. ولم يزل يمشي به حتى بلغا الدار، فذدخله إلى صدر الليوان، وهناك كانت إميلي جالسة، 

ذي لننم يضننع وبجانبهننا شنناق لطيننف الننذات، ذو تقنناطيع حسنننة، فنهضننا السننتقبال القننادم الجدينند، النن
 قدمه على عتبة الليوان حتى قفز إليه ميخالي، وقال: 

أن ال تظنهنا تعاشنر  -أرجنوك  -انظْر، يا سنيور، هذه ابنتي إميلي التي حدثتك عنهنا. لكننني  -
العننرق، فننإن هننذا الشنناق هننو أسننعد، ابننن عننم أمهننا، وامرأتنني تعننزه ألنننه مننن أقاربهننا، وأمننا أنننا فننال 

 يعرف لغة إفرنجية. أكترث به، ألنه عربي، وال
 هنا تبسم إدموند، وقال:

 أنا أسلم برفعة شذن ابنتك وتهذيبها.  -
ثم سلم على إميلي، وأومذ برأسنه إلنى أسنعد، وجلسنوا جميعنًا. لكننه لنم تقنع عيننه علنى وجنه إميلني  

البننننديع، حتننننى أشننننعر بخفقننننان فنننني فننننؤاده، وانجننننذاق فنننني كننننل جوارحننننه، ألن إميلنننني مننننن المفننننردات 
اد تسننلق األلبنناق بجننواذق حسنننها وجمالهننا. وال يخفننى أن العشننق يعتمنند علننى النظننرة بالجمننال، تكنن

األولى. ولذلك شخصت إليها أبصاره، وصعد قلبه إلى الدرجة األولى من سلم الغرور. وأما إميلي 
فلم تحفل به، ألن حق أسعد كان متمكنًا من فؤادها تمكنًا عجيبًا، فكان اشتغالها به ال يسنم  لهنا 

إدموند موضنوعًا يسنتحق االلتفناف منن مثلهنا،  (1)ر إلى هذا الغريقأ ومن جهة ثانية لم تر بالنظ
ألنه كان نافر الهيئة، ذا وجنه عبنوو، شنديد السنمرة، غلنيظ التقناطيع، فانعكفنت علنى الحنديث منع 

 أسعد. وأما إدموند فلبث يقبل مراسيم االحترام المتوالي من أبيها حيثما قال له:
تننني، وبنننال شنننك وال رينننق، قننند اطلعنننت علنننى تهنننذيبها وتمننندنها. وأمنننا امرأتننني فهننني قننند نظنننرت ابن -

 بخدمتك في المطبخ ألجل تتميم العشاء، وستنظرها على الطاولة. وكيف رأيت بيتي، يا سنيور؟
 ما شاء ا ! بكل إتقان. -
 هذا بال شك. وأنا زعالن منك، ألنك كان يجق أن تنزل عندي، وليو في الدير. -
 ا كنت أعرف جنابك، ومع هذا، فلماذا هذه الثقلة؟!أنا م -
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كننان يجننق أن تعرفننني مثننل جميننع ا فننرن ، الننذين يحضننرون لهننذه المدينننة، فننإنهم ال ينزلننون إال  -
السنناعاتي، وانبسننط جنندًا. وهننال تعننرف  (2) عننندي. وفنني الجمعننة الماضننية كننان عننندي فرنسيسننكو

 الخواجا فرنسيسكو، يا سنيور؟
 ال، أبدًا. -
 ، ومعه بسابورت.(3)جبًا! هو إفرنجي، وأتى مع الفابور ع -
 أؤكد لك أني ال أعرفه قطعًا. -
ينننا سننننيور، ذلنننك ا نسنننان كنننان بارعنننًا بصننننعة السننناعات. أنظنننْر سننناعتي، هنننذه إنكليزينننة جابهنننا  -

سننننننوات، وبلمحنننننة بصنننننر صنننننلحها  (4)المرحنننننوم أبننننني بسنننننت لينننننرات، لكنهنننننا تخربطنننننت مننننننذ أربنننننع 
 ي على المغرق: ال تسبق، وال تقصر.فرنسيسكو، فصارت تمش

حينئذ كادت أحشاء إدموند تتمزق ألمًا، ألنه كان يريد أن يجعل طريقنة لبسنط الحنديث منع إميلني، 
 فرأى أن أحاديث صاحبه ال تريد أن تنتهي، فقال له:

أنه كان شاطرًا، ولكن ما لنا وما له؟ فلننتكلم عنن شنيء أهنم. فهنل أتقننت السنت  (5)نعم يظهر  -
 يلي اللغة الفرنساوية؟إم
 هو معلوم.  -

 ثم التفت إلى ابنته، وصرخ بها:
 إميلي، تكلمي مع السنيور حتى يرى براعتك. -

ذ بذبيهننا يقننول  حينئننذ مالننت بجانبهننا إليننه، واختلجننت شننفتاها لتهنندي لننه النندرة األولننى مننن كلماتهننا، واق
 لها: 
 ها، قباًل، قومي أحضري جمرة للسنيور، ليولع السيكاره. -

منننن هنننذا الصننننيع المسنننتغرق فننني  (6)فركضنننت، وأحضنننرت جمنننرة بنننالملقط، فكننناد إدمونننند يننننذهل 
 : (7)عيونه، فقال 

 ما هذه الخجالة!؟ وكيف الست تخدمني!؟  -
 : (8)ثم نهض على أقدامه ليذخذ منها الملقط، فقالت 

 ال بذو، يا سنيور. ولْع. -
 بل سيكارته، فقال له ميخالي: ، ألن قلبه كان ولع ق(9)فشخص إليها بعين الولهان 

، ال تخنندم فنني بيتهننا، وال سننيما لمننن مثننل (10)ولننْع! مننا هننذا الكننالم! أتحسننق بنتنني قليلننة المننروة  -
 جنابك!

 أمرك. ولكنني أستعفي من هذا غير مرة، ألن اآلداق ال تسم  لي بذلك. -
 ذلك.وما األمر! نحن واجق علينا جميعًا أن نقوم بخدمتك، ألن لنا الشرف ب -
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حينئذ إدموند لما شاهد فرط التعظنيم المقندم لنه، اعتنز بنفسنه، وقنال: "يجنق، إذن، أن أكنون مهابنًا 
بنننذعين هنننؤالء القنننوم. فجلنننو معجبنننًا بنفسنننه، ناوينننًا علنننى إعطننناء النعمنننة اسنننتحقاقها. وللحنننين دعنننا 

 ميخالي بخادمه، وقال له: 
 أحضْر الشاي إلى السنيور. -

  فالتفت إليه أسعد، وقال له:
أظن، يا عم، ليو اآلن وقت الشاي، واألحسن تقديمنه بنبخر السنهرة، حسنق اصنطال  ا فنرن   -

 أيضًا.
 أسكْت. ماذا يعرفك يا جاهل!؟ أين أنت وابن ا فرن ! -

فسننكت مقننرًا بفضننوله، ثننم حضننر الخننادم وبيننده كننذو مننن الشنناي، فناولننه إلننى إدموننند، فذخننذه وجمنند 
 قلياًل، ثم قال: 

 ما هذا اآلن؟ -
 (. 11اشرْق. ال تعمل تكليفًا! أنت لست غريبًا ) -
 ولكن... -
 ما علينا! اشرْق. أنت تعبان، اآلن، وهذا الشاي وهل تجهل منفعته؟ -

 له:  (12)حينئذ زادت معرفة إدموند بإفرنجية صاحبه فقال 
 نعم، الحق بيدك. -

ه حسنننن مالبسنننها ثنننم شنننرق الكنننذو، ودار إلنننى ناحينننة إميلننني، وأخنننذ معهنننا بحنننديث كنننان موضنننوع
وكسننمها. فكانننت كننل كلمننة تخننر" مننن فيننه ترتجننف بعاصننفة التعلننق التنني لعبننت بقلبننه، وبكننل دقيقننة 

عنن  (13) كانت تظهر ألف حركة على عيونه، التي كانت تغزل متقدة بالغرام. إنما ذلك لنم يخنفَ 
علنى عنزة  أن تظهنر لنه شنيئًا، محافظنة (14)إحساسات إميلي ونباهة أسعد. لكن إميلي لم تنرتض  

النفو، وعهدها مع أسعد. وأما أسعد فلم يعبذ به، ألنه كان واثقًا بمحبنة إميلني، إلنى درجنة مفرطنة 
، فلنم يخطنر ببالنه قنط أنهنا تحنق هنذا الغرينق، النذي قلمنا توجند (15)وسالمة ذوقها إلنى حند متنناه 

ي، وأسننعد عننين ال تننذنف مننن النظننر إلننى صننورة وجهننه. ثننم أخننذ إدموننند يسننهق بذحاديثننه مننع إميلنن
جلننو صننامتًا، ألنننه لننم يكننن يفهننم أحاديثهمننا، لكنننه كننان مرتننا  الضننمير مننن جهننة حبيبتننه. وبعنند 

 (.16)نصف ساعة نهض ميخالي إلى المطبخ، وعاد فدعاهم إلى العشاء 
فنهضوا، وحينئذ تقدم السنيور ميخالي، وأخذ إدموند، وذهق به إلى حجرة المائدة، فتبعتهما إميلني 

 انت امرأة ميخالي واقفة بجانق الطاولة، وللحال قال ميخالي إلى إدموند:وأسعد. وهناك ك
ن كاننت بنالمالبو العربينة  -هذه امرأتي، ينا سننيور، فنذرجوك أن تعتبرهنا  - ألنهنا، كمنا قلنت  –واق

 لك، أصلها عربية، ولكنها تعلمت كثيرًا من اصطالحاتي، فصارت تستحق االلتفات.
 يخالي! كيف ال أعتبرها، وهي الست م -
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وحينئنننذ أحننننى لهنننا برأسنننه، وبعننند منننا سنننلمت علينننه، دعننناه زوجهنننا للجلنننوو علنننى الطاولنننة، فذجلسنننه 
بالرأو، وجلو بجانبه األيمن، وبجانبه امرأته، وجلو أسنعد علنى جانبنه األيسنر، وبجانبنه إميلني، 
 وعلى هذا الوجه انتظم جلوسهم. وحسق العادة المستقرة، كانت صحون الشورباء صنفت امنام كنل

 واحد منهم، لكنهم لم يجلسوا كما يجق، حتى التفت ميخالي إلى إدموند، وقال له: 
كيف نظرت طاولتنا، يا سنيور؟ أليسنت إفرنجينة؟ فهنا نحنن قند كردسننا لكنل مننا صنحونًا كثينرة،  -

ولوال الخوف من عدم انتظامها، لكنا وضعنا أكثر. ألننا مثل جميع ا فرن  عنندنا صنحون كثينرة، 
علننى ذلننك تنننوع الصننحون. فانظْرهننا أشننكااًل وألوانننًا. ومننن هنننا يجننق أن تعلننم أنننني هيننذت كمننا ينندل 

 طاولة إفرنجية ألجل انشراحك. 
 أشكر فضلك. نعم طاولتك إفرنجية بكل إتقان. -
 ال شك أنك منها تستدل على كل اصطالحاتنا الغربية في مثل هذه المدينة. -
 نعم. هكذا يظهر أن اصطالحاتك فريدة.  -
هو، هو! هذا بال شك. والدليل على ذلنك امرأتني نفسنها، ألنهنا قند عنذبتني كثينرًا، حتنى اقتنعنت  -

أن  -كما ال يخفاك، ينا سننيور  -معي بذن استعمال السكينة والشوكة من الضروري لألكل. ألنه 
ق من الشوكة تطول اليد، فتقرق مسافة الطعام إلى الفم، فتسهل مناولته أكثر من األنامل، ويكتس

 معدتها لذة ال تعهد به.
 ربما األمر كذلك، ولكني أرجوك أن تذكل. اآلن، الشورباء قد بردت. -
لم يفت الوقت، فإننا، نحن ا فرن ، ال نستعجل باألكل، مثل العرق، وكلما بنردت الشنورباء زاد  -

باء هنذه حسنها. اسمْع، يا سنيور. إن رقبتي كانت مشنجة في العام الماضي، فوصف لي أحد أط
(، وألفهنا بالصنوف، فلنم أحفنل برأينه، ولكننني لنم أعتنق علينه، ألننه 17المدينة أن أشرق الختمينة )

طبيق عربي، وتعود علنى حكمنة أوالد العنرق، فظنن أن رقبتني عربينة، ومنن جهلنه لنم يسنتنت  منن 
 هذه الربطة أن رقبتي إفرنجية ال تنفعها أدوية العرق. 

 ابك ملفوفة دائمًا بالصوف، فال حاجة لذلك الوصف.نعم، الحق معك. ألن رقبة جن -
 فالتفت إلى امرأته، وقال لها: 

 عنه محاسن ربطتي وفوائدها.  (18)نظرت كيف ا فرن  يدركون حقائق األمور! فها لم يخَف  -
ثننم أخننذ يسنناوي ربطننة عنقننه، ورجننع إلننى حديثننه مننع إدموننند، بعنند أن تننناول ملعقتننين مننن الشننورباء، 

 فقال: 
ا  يوجنه لنه الخينر  -، يا سنيور، بالصدفة السنعيدة عثنرت علنى طبينق إفرنجني منن قبنرص ثم -
فقنند وصننف لنني أن وكننل الشننورباء دائمننًا بنناردة ألجننل تليننين العننروق، ولننم يمننض علنني عشننرون  -

يومًا، حتى زال ألمها. ومن هنا يتض  لنا عظم الفوائد التي تحتويها الشورباء الباردة، فهل جنابنك 
   رقبتك قط؟لم تتشن
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 ال، الحمد  .  -
 ( إدموند للشراق قائاًل:19وللحال تناول ميخالي كذسًا من الخمر، ودعا )

 (.20سرك يا سنيور، توكا كبيبا يا سنيور ) -
 أرجوك أن تترك هذا آلخر العشاء. -
 ال، أبدًا. اشرْق ألجل الهضم. هذا نبيذ قبرصي، يا خواجا.  -

 وللحين التفت إلى إميلي، وقال لها: (، 21) فجاراه، وشرق الكذو مبتسماً 
 أنا ممنون جدًا لمكارم أبيك. وسذعد هذه الليلة من أسعد أوقاتي وأبه  ساعات أنسي. -
 إنما هذا من رقتك، فإنما نحن قد نلنا األنو. -
 قالت هذا واختطفت أبصارها لنحو أسعد، فقال لها بصوت منخفض:  (22)
بعند، حسنق العوائند ا فرنجينة التني ( 23)السر، فإن وقتنه لنم ينذت قد استعجل أبوك على شرق  -

 يدعيها جناق الوالد. 
 وهل أنت، ل ن، تجهل مستغربات أطوار أبي؟ -

حينئذ رفعت صحون الشورباء، وتقدم صحن الكبة، فالتفت ميخالي إلى امرأته، وقال لها بالعربية، 
 إذ ال يفهم إدموند:

 ا المسلوقة قبل؟ فالظاهر قصدك إهانتنا بعدم الترتيق.أما قلت لك أن نحضر البطاط -
 ال بذو، غلط الخادم هذه المرة. -

 فالتفت إلى إدموند، وقال له:
، التني (25)هذي أكلة عربية، ولكننا قد جعلناها إفرنجينة بهنذه السالسنه ، (24أنظْر، يا خواجا ) -

قننوم ال يعرفننون اللننذة. فكيننف نظننرت عليهننا، ألن العننرق يذكلونهننا مننن دون السالسننه. نعننم، هننؤالء ال
 كبتنا ا فرنجية؟

 فذخذ منها قطعة، وقال له:
 ال بذو منها، وكل ما تصنعونه فهو حسن. -

تمننزق ثيابهننا مننن أحاديننث أبيهننا، التنني ضننجرت منهننا أكثننر مننن إدموننند،  (26)حينئننذ إميلنني كننادت 
 فعمدت لمقاطعة كالمه بحديث وخر، فالتفتت إلى إدموند، وقالت له:

 كيف نظرت مدينة حلق، يا سنيور؟ -
 أشكر فضلك على هذا اللطف. -
 وهل أتيت جنابك بقصد التجارة إليها؟ -
 وه! حاشا، يا ست! ولكنني بقصد النزهة، ألننا نحن معشر الشرفاء ال نتنازل إلى التجارة. -

 فالتفت إليها أبوها، وقال:
 ول ن لم تعلمي بعد أن جنابه أمير ابن أمير. -
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 حقيقة، إذن أرجو عدم المؤاخذة من جنابه.بال -
 فالتفت ميخالي إلى امرأته، وقال لها سرًا:

نظرت هذا الشاق كيف يتواضع مع سموه وشرفه، فهل ال ترغبين مع كل هذا أن يكون عريسنًا  -
  ميلي؟

 لم ننظر بعد خيره، وال شره. -
شيان منن رائحنة الخمنر، كمنا فعلنت ويلك! أما يكفي أني أجلستك بجانبه، لئال تداعيني )؟( بالغ -

ذلننك اليننوم، حينمننا كننان عننندنا السنننيور فرنسيسننكو، كننوني بحشننمتك أمننام الننناو ال بنند مننن زواجننه 
 إميلي. 

فلزمت السكوت. وأما إميلي فقد لحظت من حركات أبيهنا منا كنان معننى كالمنه، ولكنهنا لنم تظهنر 
ول، لتنظنر منن هنو المرغنوق منن على ذاتها شيئًا، بل عمدت إلى كشف الحجاق عن ذلك المجهن

 أبيها، فقالت له:
 وهل جنابك من أصحاق الوظائف في باريو؟ -
( 27ال، لكننني لننو أردت لكنننت مننن أصننحاق أول الرتنننق. ولعننل سننفرتي هننذه كانننت مننن أحننند ) -

 من ذلك. (28)الموانع التي اتخذتها حجة للتخلص 
 وكيف هذا، يا سنيور! -

فة أحواله، مع العظمة التني كاننت لنه بنذعين أبيهنا، تصندر بهيئنة حينئذ إدموند لما روها رغبت معر 
 المعجق بنفسه، وقال لها:

السنة في إيطالينا، بنين فرنسنا والنمسنا،  (29)ال يخفاك، يا ست، أن الحرق قد انتشبت في هذه  -
ونظرًا لكوني منن النذوات، النذين يشنار إلنيهم فني بناريو، كنان منن الواجنق علني أن أذهنق بخدمنة 

ة األمبراطننور إلننى الحننرق، حبننًا بننالوطن. وقنند اعتمنندت علننى ذلننك، لكننن أمنني كننادت أن تجننن جاللنن
خوفًا علي، ألني وحيدها. وصارت تبكي لياًل ونهارًا. فألجل راحتها من الطرف الواحد، والتخلص 

 من الخجل من الطرف الثاني، نويت على السفر في الشرق، لحينما تكون انتهت الحرق.
 ، فإن شابًا مثلك ال يجق أن يخاطر بنفسه.قد فعلت حسناً  -
 فقالت له أمها: (30)
 أحسنت، والحق بيد أمك، ألنك ال تدري ما يسوق الحرق من األقدار. (31)نعم قد  -
نعم، يا ست. ولكنني لنو ذهبنت، لكنان منن الممكنن أن أكنون اآلن قائند جينو  فرنسنا، أو وزينر  -

 الحرق.
 فقالت له إميلي:

 اق مثلك في أول عمره.    هذا مستدرك لش -
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كنننل هنننذا الحنننديث دار، وأسنننعد لنننم يكنننن يننندري بشنننيء، ألننننه لنننم يكنننن يفهنننم اللغنننة، لكننننه كنننان تنننارة 
يتوسنوو علنى إميلني، وتنارة يننرى ذاتنه واثقنًا بعهودهنا. وأمنا هنني فلمنا رننت ببذانهنا فخفخنة إدموننند، 

ق األول إلنننى العشنننق، ولحظنننت مقاصننند أبيهنننا اسنننتمالتها بهجنننة الجديننند، التننني طالمنننا كاننننت الجننناذ
ولعبت بها نشوة الكبرياء، وأغراها حق التسلط، فذحدقت بذعينها إلى إدمونند، وابتندت تجاوبنه عنن 
مراسالت عيونه، فكاننت أشنعة لحظاتهنا البرقينة تنحندر علنى وفناق عينون الشناق الجديند. ولنم تنزل 

جمالهنا، فشخصنت رسائل فؤادهما تتواصل بمبادلنة اللحظنات، حتنى وثقنت بإمكنان خضنوعه لسندة 
بذبصارها إليه، وفتحت له مكانًا بقلبهنا، بجاننق ذلنك المكنان الشنريف النذي كنان أسنعد مسنتبدًا بنه. 

عننننه منننا خنننال  فؤادهنننا، ألن قلنننوق العشننناق لهنننا وذان تسنننمع بهنننا  (32)إنمنننا هنننذا األخينننر لنننم يخنننَف 
األرض، وقالنت لنه األسرار، وعيون ترى بها الغوامض، فرمقهنا شنذرًا، وللحنال أطرقنت برأسنها إلنى 

 بصوت منخفض: 
 ال تكن مجنونًا! فكيف يمكن أن أحق هذا الغريق الذي ربما ال أراه غير هذه الليلة! -
(33) 

حينئننذ سننكن روع أسننعد قلننياًل، فننذطرق بننناظره إلننى األرض، كذنننه يظهننر ثقتننه بكالمهننا. وعننند ذلننك 
 يخالي قائاًل: حضر الخادم، وبين يديه رابية من البطاطة المسلوقة، فصرخ به م

ويلننك! أمننا يكفيننك إلقنناؤك االرتبنناك فنني طاولتننننا، بتقننديم الكبننة علننى البطاطننة ا فرنجيننة، حتنننى  -
أحضرتها اآلن، قبنل أن تقنيم صنحن السننيور! فناآلن يفتكنر عننا أنننا ال نغينر الصنحون، ويسنتهزل 

 بنا. قف مكانك! لنرفع الصحون! 
صنحن إدموننند فقننط. وكننان إدموننند ينظننر كننل هننذا ثنم التفننت إلننى إميلنني، وأمرهننا، فنهضننت، وبنندلت 

دون أن يظهنننر أدننننى إشنننارة عنننن اسنننتغرابه لمبنننادىء إفرنجينننة صننناحبه. ثنننم تنننناول شنننيئًا منننن (، 34)
الطعنام الجديند، جناعاًل الصننحن مطمحنًا ألنظناره، كنني ال تقنع علنى نظننر صناحبه، فيوعبنه شننروحًا 

وحينئنذ استشناط ميخنالي غضنبًا علنى  عما تقدم إلينه منن المبكنل الشنريفة. وبعندها حضنر الندجا"،
امرأته وخادمه دون خشية المالحظة، ألنه استقب  جندًا تقنديم الندجا" علنى البطاطنة المقلينة، التني 
كنننان يعتبرهنننا رامنننوزًا عنننن تفنننرن  طاولتنننه. لكنننن السنننت كاننننت تالطفنننه خوفنننًا منننن الفضنننيحة، وألجنننل 

الخنننادم بصنننحن الننندجا"،  مراضننناته نهضنننت، وأحضنننرت صنننحن البطاطنننة المقلينننة، قبنننل أن ينننذهق
 فتهلل وجهه بالبشر قائاًل لها:  

 اآلن ترضيني، فقدمي منها للسنيور.  –
فتقندمت، وكردسنت لننه منهنا كثيبنة فننوق سنفائن الندجا"، فشننكر فضنلها، ثنم جلسننت، وكنان ميخننالي 

 بذثناء ذلك يتناول الخمر، ويصرخ بصاحبه: 
 كبيبا عندك، يا سنيورة. -
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لمننزدو"، أمننرت السننت، فحضننر الخننادم بصننحني الننرز واللننبن، وحينئننذ كنناد ولمننا انتهننى ذلننك النندور ا
 ميخالي يجن، وبدأ يتململ، ويتمطى، ثم التفت إلى امرأته، وهو يقول: 

ويلك! ما هذه الفضيحة! رز ولبن! ما هذه المصيبة أمام هذا ا فرنجي! إلنى متنى ال تتعلمنين!  -
 يف العمل للسترة، يا مغضوبة!؟قد ضيعت اآلن حسبي وأصلي بواسطة هذا الصحن! ك

فنني األمننور. هننذا أحسننن مننن بطاطتننك. والسنننيور ال بنند أن يسننتلذ بننه، فكننن  (35)ال بننذو. تننذَن  -
 مطمئنًا.

فدار عنها بوجهه، وأخذ قشة، وبدأ ينظنف بهنا أسننانه، ليلهني ذاتنه، أو ليخفني غيظنه عنن ضنيفه. 
مسلوق، فالحت على وجهه عالئم ثم أمر، فحضر صحن من السبانخ، متو" بثالث من البيض ال

 االبتها"، وللحال قال المرأته:
 هذا أكل جيد الئق بجانق السنيور. -
 ما شاء ا  على هذا الذوق! فانشرْ . -

ولما انتهوا من ذلك، أمر بالحلوى، فذحضروا صحنًا من البقالوة، فتناولوا منهأ وكان أول من أكل 
ًا عنن ذلنك، لكننه لنم يسنتعد للسنؤال، حتنى سنمع ميخنالي أسعد، فذنكر طعمها، وكاد أن يسذل جهنار 

 يقول المرأته بالعربية:
الظاهر، ما وضعوا لهذه البقالوة كفاية من زالل البيض، ألنني أراها علنى غينر ا تقنان، فناآلن  -

 نسقط من عين السنيور. فهل لم يبق عندنا بيض لنضع لها بعد؟
نما -  قصدك ال يص . ال أعلم، أنت أوصيت عليها بالسوق، واق

 فالتفت إلى إدموند، وقال له:
ذ لنم تمكننا ظنروف الحنال منن إبندالها بنبخر، أمنرت  - هذه هي النوع األول من حلو هذه البالد، واق

أن يزينندوا علننى لوازمهننا زالل البننيض، لكنني نننذتي علننى وفنناق ذوقننك، ألننني سننمعت أن ا فننرن  ال 
 يذكلون الحلو إال بزالل البيض.

 قد أحسنت، وعلى ما أظن، لو بقيت أيضًا على أصلها لما كانت تستكره.ال بذو منها، و  -
( 37( لنه إكرامنًا، فتناولهنا )36ولم يذكل ما كان أمامه، حتى أخذت إميلي بعض قطنع، وقندمتها )

بكل سرور، وكانت كل لحظة منها تلقى على إدموند بمنزلة الصاعقة على قلق أسعد، حتى كان 
تهي إال مع حياته. وحينئذ أمر ميخالي خادمه بإحضار القهنوة، فجفلنت يحسق أن تلك الليلة ال تن

 لذلك إميلي قائلة له:
 دعها لحيثما نقوم عن الطاولة. -
ال، منناذا يعرفننك! ال يجننق أن نعطيننه القهننوة وحنندها بعنند القيننام عننن الطاولننة، مثننل العننرق. إنمننا  -

 حليق، لنتمم واجبات الوليمة.هنا، حسبما تقتضي واجبات التمدن، فاآلن نقدمها ممزوجة بال
 عن إذنك، يا أبي، فإن ا فرن  يشربون القهوة بالحليق في الصبا  فقط. -
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 اسكتي، مرادك تعلميني اآلن. -
 ثم عاد إلى تنظيف أسنانه، وكان يمس  العود بستار الطاولة، ويعود فينظف به أسنانه.

أسعد بزوال بعنض منا كنان ألنم بنه، ولنم  ولما شربوا القهوة، نهضوا من هناك إلى القاعة، فاستبشر
يفتننه منننا تمننناه، ألن إميلننني بقينننت فنني بينننت المائننندة، لترفننع الصنننحون، وأمهنننا ذهبننت إلنننى المطنننبخ، 
فجلو أسعد مرتاحًا مع من قذفته إليه تصاريف الزمن. ولما طال األمر، ولنم تحضنر إميلني، منلَّ 

 ، وقال له: (38)إدموند، وهم على االنصراف فقبض ميخالي بذيل ردائه 
 ال يصير! أنت نزيلنا.  -
 أرجوك، أن تسم  لي بالذهاق، ألنهم ينتظروني في الدير. -
 إهانة لنا، يا سنيور، فكيف يكون لك بيت في حلق، وتنزل في الدير!  (39)هذه  -

 .أنا ال أسم  بذلك قط. واآلن الخواجا أسعد يمر على الدير، ويخبرهم بإقامتك عندنا
 ي هذا لغير مرة. أرجوك أن تبق -
 كال، أبدًا.  -

وأما أسنعد فكنان واقفنًا، ووجهنه يتهلنل استبشنارًا، ألننه كنان يظنن أن ذلنك اللجن  لنم يكنن إال  طالنة 
 السهرة، وجهله اللغة أخفى عنه الحقيقة. فبينما كان ينتظر انصراف عديله، قال له ميخالي:

 تخبرهم بنزول السنيور عندنا. ، أن تمر بطريقك على الدير، و (40)أرجوك، يا خواجا  -
فلنم تقننرع هنذه العبننارة وذان صنناحبنا أسنعد، حتننى لعبنت بننه العواصننف المريعنة، وشننمله االضننطراق 

كلمنة قنط. وأمنا ( 41)لخشية المستقبل منن غائلنة هنذه الضنيافة، فكناد أن يختننق ألمنًا، لكننه لنم يبند 
وة جمالهننننا، ولمننننا بلغننننت إميلنننني فكانننننت علننننى مسننننمع مننننن الحننننديث، فهرعننننت لمسنننناعدة أبيهننننا بسننننط

الموقف، مالت بذلحاظها إلى إدموند، كذنهنا تلومنه علنى عندم امتثالنه لندعوى أبيهنا، فلبنث شاخصنًا 
 محتارًا بعض دقائق، ال يعلم ماذا يقول، أو ماذا يفعل.

 فقال له ميخالي:
ن لنننم  - منننن أي شنننيء تحمنننل ثقلنننة! أننننت، منننن أهنننل البينننت، وأعننند لنننك هنننذه الحجنننرة لمنامتنننك، واق

ياك بحجرة واحدة، وال أدعك تزعل أبدًا. تست  حسن، فذنام واق
 ( عندي، إنما ينبغي...42أشكر فضلك، ولكن ليو من هذا القبيل، فذلك على حد سواء ) -
 ماذا ينبغي؟ أتفضل الدير على بيتنا؟ هذا مستغرق. -

إلنى صناحبه،  هنا، إدموند خنامره االرتيناع قلنياًل، فشنخص برهنة، لكننه، بعند مراجعنة أفكناره، التفنت
 وقال له: 

إذن، أذهننق، هننذه الليلننة، إلننى النندير، وأتمننم مننا يجننق هننناك، وفنني الصننبا  أعننود لهنننا، وأكننون  -
 ممنونًا لك مدة إقامتي بحلق.

 ال بذو، ففي الصبا  أنتظرك، بال شك.  -
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 بكل تذكيد. -
كننن أقصننر مننن وحينئننذ أمننر الخننادم، فخننر" أمامننه بالفنننار، وخننر" ميخننالي لوداعننه إلننى مسننافة لننم ت

مسننافة المالقنناة. وأمننا إميلنني، فحينمننا هننم علننى الننذهاق، اتبعتننه بلحظننة تفننيض منهننا ينننابيع الحنننو، 
 وقالت له:

 إلى الملتقى، في الغد.  -
باالبتهننا"،  (43)ولننم تتمالننك نفسننها عننن إظهننار مننا شننملها مننن الفننر ، لننذلك فكانننت جبهتهننا تتكلننل 

د على إزاحة ستار الوهم عن وجه الحقيقة، فعرف ما ووجهها يطف  بالسرور. وحينئذ استطاع أسع
حنننل بقلبهنننا منننن الحنننق الجديننند، فلعبنننت بعطفنننه الحماسنننة العشنننقية، وأطاشنننت عقلنننه محبنننة النننذات، 
وعنفننوان الصننبا، فنفننر عننن إميلنني نفننرة الغننزال الشننارد مننن سننهام الصننياد، واسننتفزه الغضننق، فقننذف 

 نفسه إلى ناحية الباق قائاًل لها: 
 عك الندم. سوف ال ينف -

وللحال شملها االرتياع، وعال وجهها االصفرار حذرًا من بعاد الحبيق األول، فركضت بإثره آلخنر 
 الدار، صارخة به بصوت يرتجف وجاًل وحنينًا: 

 أظهرُت له األنو بالنظر إلى حقوق الضيافة فقط. (44)قْف، يا أسعد، فذنا قد  -
وثق خارجًا إلى حيثما ينتظر األياو )؟(. وحينئذ عاد لكن أسعد لم يرد أن ينتبه إلى كالمها، بل 

ميخننالي مننن وداع صنناحبه، وكانننت إميلنني واقفننة بصننحن النندار، غارقننة فنني بحيننرة الحيننرة، ال ترفننع 
أنظارهنننا منننن األرض. لكننننه لنننم ينتبنننه لمنننا كنننان يخامرهنننا منننن االرتيننناع، بنننل دعاهنننا إلنننى حجرتنننه، 

، وحرضننها (45) يثبنت لهننا حقنوق اللطنف واآلداق وأوصناها بنذن تظهنر دائمننًا أمنام إدمونند بكننل منا
على تذدية االعتبار التام لمقامه السامي. فذظهرت له امتثالها، وانصرفت إلى حجرتها، لتخلنو منع 
هواجسها وأفكارها، وهي ال تعلم ماذا تفعل. فانطرحت على المقعند شاخصنة للحنق، وقلبهنا يختنبط 

أثننر عليهننا تننذثيرًا عجيبننًا، لننم يكننن بذقننل مننن سننرورها بحركننات الرعننق والفننر  معننًا، ألن نفننار أسننعد 
يتحندث مننع أمهنا فني الحجننرة  (46)بخضنوع إدمونند. وبينمنا كانننت علنى تلنك الحالننة، سنمعت أباهنا 

 الثانية، حيث يقول: 
فرنجني، وال رينق بذننه يطلنق إميلني. وينا  - ما فهمت بعد. أحسن من هنذا، ال يصن  لننا. أمينر، واق

 ل!لسعادتي، إذا صحت اآلما
ال تنده  بكلما يقع نظرك عليه، فإن ذلك يورث النندم، وال يجنق أن تغتنر بحنديث هنذا الشناق  -

أظن، علنى منا سنمعت مننه، أننه إذا وقنف بنك علنى مقبنرة بناريو، ال  (47)البعيد عن بالده. فإني 
 يستبعد أن يدعي أن كل من يعمرها من الموتى كانوا خدمًا ألبيه. 

 لها بنبرة الغضوق الفاجر:  فقطق ميخالي، وازور، وقال
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إذا مت، أنت وهي ال أملكك مرغوبك بزواجها ألسعد، فكفى! قلت لنك خمسنين منرة: ال أزوجهنا  -
 البن عرق، وأهين شرفي! 

روْق. تمهننْل. فلننيو كالمنني رغبننة بذسننعد، أو ألنننه ابننن عمنني. كننال، لكنننني أراه مننن كننل الوجننوه  -
رجاءنا على هذا ا فرنجي. فال تكن طائشنًا، بنل تنوَع  خليقًا بإميلي. وفضاًل عن ذلك، فكيف نعلق

. فغدًا ينزل عندنا، وا  يعلم، كم يكلفنا من المصاريف كل يوم. وبعند ذلنك، ال نعلنم إذا كنان (48)
ن كاننننت  يطلنننق إميلننني، أو يقبلهنننا. ومنننن جهنننة ثانينننة، نحنننن ال نعرفنننه إن كنننان ابنننن كنننرام أم ال، واق

 ل، فاجتناق المجهول أولى. أطباعه تناسق ابنتنا. وعلى كل حا
ويلنني علينننك! أتحسنننبيني حمنننارًا أو جننناهاًل!؟ فذننننا، قبنننل أن أنظنننره، حققنننت أننننه منننن األمنننراء. أواًل  -

المكاري، الذي أحضره من ا سكندرونة، حكى لني أننه أمينر، وأننه سنمع ذلنك منن قنواص القنصنل 
صوصننية، وكننان خننادم النندير . ثانيننًا قنند نننزل فنني النندير، وأعطننوا لننه حجننرة خ(49)فنني تلننك األسننكلة 

واقفننًا أمامننه مكتفننًا، ولمننا نظرتننه، كانننت هيبتننه تطفنن  بالوقننار. ثالثننًا هننو نفسننه أخبرننني بننذلك، ومننن 
المسننتحيل أن يكننذق، ألنننه إفرنجنني. رابعننًا، كننان جالسننًا معنننا علننى الطاولننة، كذنننه ملننك عظننيم، ال 

تكليف. ومنننن بعننند هنننذه الشنننواهد يلتفنننت لشنننيء. خامسنننًا، كنننان بتفكنننر دائنننم، ال ينننتكلم معننننا إال بنننال
جميعهننا، ال أشننك بمجننده. وأمننا مننن جهننة أطباعننه وتمدنننه، فقنند شنناهدت كيننف كننان رشننيقًا بمناولننة 

( ومالطفنة إميلني، ألنهنا منن السنتات، وبشاشنته بوجههنا، ومدحنه لمنا أكلننا، 50السكين والفرتيكة )
ظهار ممنونيته لنا بجملة عبارات. وهذا كله يجق أن يقنعك بحسن  أصله وفصله وتمدنه. واق

ستنظر نهاية األمر. افعْل ما تريد. أنا ما عدت أتكلم بشنيء، ألنني قند تعنذبت كثينرًا معنك بهنذا  -
 الخصوص، ولم أَر نتيجة. 

أنننت ال يخصننك، إال أن تهتمنني بخدمتننه، فتتقنننين المذكننل والمشننرق علننى الننذوق ا فرنجنني، كنني  -
 يكون مسرورًا دائمًا. 
لنى ارتياعهنا، ونهضنت تتخطنر فني حجرتهنا، وهني تقنول بنذاتها: "إذا أحببنت حينئذ إميلي تغلبت ع

ن أغضنننبت أسنننعد، فكينننف أصننننع بقلبننني؟ نعنننم، هنننذا  إدمونننند، فبحنننق ألن أبننني يريننند زواجننني بنننه. واق
المسكين أحبني وأحببته، ولكنن أبني ال يسنم  لنه بني. فمراعناة إدمونند أولنى، وال أظنن أسنعد ينداوم 

. كيننف ال، وهننو ال يسننتطيع فراقنني سنناعة. فغنندًا يحضننر لعننندنا، وال علننى نفنناره، إذا راعننى األحننوال
يبعننند أن يقننننع بمحبتننني، فيسنننتمر علنننى عادتنننه. ولكنننن إذا أصنننر علنننى عنننناده، وأننننف منننن نظنننري 
 دمونننند، فكينننف العمنننل؟ هنننل أتركنننه؟ ال أقننندر. هنننل أجنننافي إدمونننند؟ هنننذا مسنننتحيل. كينننف أرفنننض 

 سعادتي لرضى خاطر أسعد؟" 
األفكار المختلفة، التي أحاطت  (51)انطرحت على فراشها محلولة القوى من ثم نزعت مالبسها، و 

بهنننا. ولنننم تنننزل تتنننوالى عليهنننا األوهنننام والهنننواجو المقلقنننة، حتنننى أسنننكرتها. ولنننم يلبنننث السنننكر حتنننى 
 استحال إلى رقاد، فذخذت تضرق في أودية النوم. 



 62 

وجنند نفسننه علننى بنناق داره.  وأمننا أسننعد فلننم يننزل هائمننًا فنني الظلمننة، يلطننم بوجهننه الجنندران، حتننى
دمننه الفننائر، الننذي  (52)فنندخلها، وهننو كننالمجنون مننن شنندة مننا أصننابه، فننانطر  ال يعنني علننى غيننر 

كننان يتصنناعد لدماغننه. لكنننه، بعنند برهننة، قننوى نفسننه، وجلننو كنناالمرأة الثكلننى علننى االبننن الوحينند. 
اع ومالننه، وغنندر وحينئننذ اسننتطاع أن يتننذكر مننا سننلف، فانهملننت دموعننه، وتننذوه متذسننفًا علننى ضنني

موضنننوع حياتنننه تلنننك الجميلنننة، التننني كنننان يعتبرهنننا كورقنننة أرسنننلت إلينننه منننن شنننجرة الحيننناة. وصنننار 
منن سنبق  (53) يتشخص إميلي بفكرة الناقد المستخف بما أمامه، ألننه، بعند فحنص فكرتنه، لنم ينر

يهنا، بنل ينرى لميلها إلى إدموند، إال كونه إفرنجيًا وشابًا أظهنر لهنا منودة. وكنان يتعجنق لضنالل رأ
فسنناد ذوقهننا بحبهننا لننذاك الشنناق، الننذي لننم يكننن بننه شننيء مننن خصننائص الصننور، التنني ينبغنني أن 
تميل إليها عيون الحسان. وللحين اشتد نفناره، وكناد أن يتمنزق ألمنًا ونندمًا علنى تصنديقه ألقسنامها 
 وعهودهنننا، وأخنننذ يلنننوم قلبنننه علنننى ثقتنننه بحنننق الحسنننان. وحينئنننذ أقنننر بصننندق منننن قنننال إن الوقنننت
والمجننانين والنسنناء والبحننر والنصننيق يتقلبننون كننالري ، ويتغيننرون كننالقمر. وبينمننا كننان بنندامو هننذه 
التفكرات المريعة، خطر بباله عبارة إميلي التي قالتها له، حينما خر" من عنندهم، فانتبنه لمعناهنا. 

لمننا  (،55) ألنننه ضنيفهم، أو أكرمتنه (،54)وقنال: "ربمنا األمننر صنحي ، ولعلهنا أظهننرت لنه ابتهاجنًا 
رأت أباهنننا يزيننند باعتبننناره". فذشنننغله التذمنننل بهنننذه العبنننارة قلنننياًل، ولنننم يلبنننث حتنننى أخنننذ ينننردع أفكننناره 

أقطع الحبنل، قبنل أن أقنف علنى الحقيقنة جلينًا، التني سنوف  (56أن )األولى، وقال بنفسه: "ال يلزم 
وتضعضنننع  (57) ال تخفنننى عنننني بفرصنننة ثانينننة". وانطنننر  ينننردد خنننواطره بنننذلك، لكنننن دقنننات فنننوَءاده

أفكنناره لننم يسننمحا لننه بالراحننة. ولننذلك أرق حتننى الصننبا ، يلننتطم بننين أمننوا" الشننك وصننخرة اليقننين 
(58 .) 

وأما إدموند فلما بلغ الدير دخل إلى حجرته، وانطنر  علنى فراشنه، يفكنر بمنا جنرى لنه منع صناحبه 
ودعوتنه الشنديدة  ميخالي. وبعد ما أطال الفكرة، لم ير من سنبق لتعنرض ذاك الرجنل إلنى صنحبته

إال كونننه إفرنجيننًا، ولننم يلحننظ قننط علننى مقصنند الزيجننة، فظننن أنننه تعلننق بننه ال ألمننر وخننر إال لنننوال 
الشننرف منننه، بعنند مننا سننمع عننن رفعننة شننذنه، فتنناه بنفسننه متمننردًا، لمننا شنناهده مننن ا كننرام المفننرط. 

معهنم مسننرى  وقنال: "صنار يجنق، منن اآلن، أن ال أبسنم بوجنه أحند منن هنؤالء العنرق، وأن أسنري
ممننا سنناقته إليننه الصنندف، فقننال: "وهننذا فتننو  ( 59)السننيد العظننيم مننع خادمننه الحقيننر". وكنناد ينننذهل 

أتحفتني به التقادير! ففي الغد أنزل عندهم، وال أكترث بشيء من أثقال السفر، وأمضي  (60)ثان 
إميلني اللطيفنة، إلنى  المدة التي تقسم لي إقامتها في غربتي عزيزًا مكرومًا، وأنفي همنومي بمسنامرة

 أن يمن ا  بالسفر".
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 الفصل التاسع                                      
 

ميخنالي، ففننت   ولمنا ال  الصنبا ، اسنتفاق إدمونند منن رقناده علنى طنرق بناق حجرتنه بيند صناحبنا
له. ولم يستعظم ذلك، ألنه كان شاهد في األمو ما كفاه استغرابًا. وللحنال أمنره أن يخنر"، ليلنبو 
أثوابننه، ويغسننل وجهننه. فخننر" ميخننالي إلننى صننحن النندار، ولبننث سنناعة ينتظننر خننرو" صنناحبه مننن 

فنني أعننين الحجننرة، دون أن يلحقننه ملننل أو زعننل، بننل كننان ينتظننر فننت  البنناق مستبشننرًا برفعننة شننذنه 
جيراننننه بتشنننريف منزلنننه بننننزول ذلنننك ا فرنجننني. ثنننم خنننر" إدمونننند بوجنننه رزينننن، وأحننننى برأسنننه إلنننى 
ميخننالي، كذنننه يشننير لننه بالمسننير. وحينئننذ أمننر ميخننالي خادمننه، فتقنندم وحمننل صننندوق إدموننند، ثننم 
م خرجننا مننن النندير. فذخننذ ميخننالي يننؤخر أقدامننه عننن أقنندام إدموننند احترامننًا، فلحننظ إدموننند ذلننك، ولنن

، ألنه سنر بنذلك سنرورًا خفينًا، وفنر  بزينادة اعتبناره فني أعنين مكرمنه. ولمنا بلغنا (1)يظهر له شيئًا 
البيت، وجدا إميلي تتخطر بصحن الدار، وعليها هيئة منن اسنتغرق فني هنواجو الفكنرة إلنى درجنة 
ل مفرطننة، لكنهننا لننم تقننع أعينهننا علننى وجننه إدموننند، حتننى انننتفض وجههننا مننن اغبننرار الكمنند، وتكلنن

المنادمة. وأما  (2)برونق البهجة، فذخذها من يدها، وجلسا في القاعة، وهناك أخذا يديران كؤوو 
ميخننالي فكننان يقعنند، ويقننوم، ويصنني  بالخننادم وبامرأتننه، معطيننًا األوامننر بكننل مننا يلننزم تقديمننه مننن 

بنه  ذلك عن حذاقة إدموند، فاختشى أن يصناق بمنا أصنيق( 3)المشروبات والمذكوالت، فلم يخَف 
في األمو من االرتباك في مواد الذوق، فقال إلى ميخالي: "أرجوك أن تجري معي، كمنا لنو أننني 
من أهل البيت، فإنك إذا أردت أن أستقيم عندك، فشرطي أن أكون حرًا بما أريند أن وكنل وأشنرق، 

ذا أبيننت، فننإني أرجننع إ لننى النندير دون أدنننى تكليننف. فكننن مرتاحننًا. وأنننا حينمننا أرينند شننيئًا، أطلبننه، واق
على الفور، ألنك تكون عاملتني معاملة الغربناء". فصنادف هنذا الطلنق القبنول التنام منن ميخنالي، 
ألنه فر  فرحًا عظيمًا بإظهار صاحبه له عدم التكلينف، النذي هنو منن شنروط ا لفنة، فتركنه علنى 

 ا فوق مرتبته.خاطره، بعد ما أوعبه شروحًا بشكر أفضاله، وتنازله معه لحد هذه الدرجة، التي روه
وأمنننا إميلننني فجعلنننت عينننون إدمونننند هننندفًا أللحاظهنننا، وسنننبحت معنننه بمسنننامرة جرتهنننا إلنننى أحادينننث 
الجنوى، فنذظهرت منن حركاتهنا منا منن شنذنه أن يخنرق قلنق الجمناد. فتصنوْر، أيهنا القنارىء، كينف 

ول. أمنا دنينا الغنرام، فنزاد التياعنًا عنن األ (4)كان يجق أن يكون أمامهنا قلنق شناق، قند تربنى فني 
هي فذخذت مجرى الهيام، تعد بذمانيها أقدام السعادة المستقبلة. وبعد قلينل، نهضنت بنه إلنى مائندة 
الغداء، وهناك لنم تسنتطع أن تمننع عنن فكرتهنا تنذكار األمنو، بمجنرد وقنوع نظرهنا علنى الكرسني، 
 النننذي كننننان جالسننننًا عليننننه أسنننعد. فانسننننحبت إلننننى عننننالم األحنننالم، وطفقننننت تهنننندو بننننذليف صننننباها،
مضطربة بين اليذو والرجاء. ولوال خشية المالحظة من إدموند، ألذرفت الدموع. إنما إدمونند رأى 
كدها، فلم يذخذ ذلك إال لتذثير طرأ عليها من حبه، فذخنذ يالطفهنا بذحاديثنه، راوينًا لهنا عنن غرائنق 
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لهاهنا ذلنك بالده، ورفعة شذن أصحابه، وما جرى له من الوقنائع العظيمنة فني كثينر منن الفننون، فذ
 الحديث، حتى نهضوا عن المائدة. 

ولنم تنزل تلتهنني بالمحبنة الجديندة، كلمننا هزهنا التنذكار إلننى أوائنل اللينل، وهننناك زادت ارتياعنًا وقلقننًا، 
ألن أسعد لم يحضنر، منع أنهنا كاننت ال تشنك بقدومنه، فذخنذت تنردد أفكارهنا بالتنذويالت المختلفنة، 

ميخننالي إدموننند  (5)ننند السنناعة الخامسننة مننن الليننل، دعننا التنني تراكمننت عليهننا بالسننهر الطويننل. وع
 للمنام قائاًل له: 

أن  (6)قنند هيننذوا لنننا حجننرة واحنندة، حسننبما استحسنننت، ألننني ال أرينند أدعننك تنننام وحنندك، فننذردت  -
 أكون بخدمتك في الليل أيضًا. 

 رًا بذاتي. ال، أشكر فضلك. فذنا ال أريد أن أحملك هذه الثقلة، ألني أنام وحدي، فذكون ح -
 الخاطر لك. نحن عندنا حجر وأسرَّة كثيرة، فاختْر األوفق لراحتك. -
 قد أفهمتك. -

َر سنرير  دمونند، فذدخلنه، وقنال لنه: "هنذه حجرتنك"، فندخل إليهناأ ولنم  وحينئذ أمر ميخالي، فتحضَّ
 رأسه على الوسادة حتى سب  في بحور النوم. (7)يلق  

وفني الصنبا  أخنذت تسنتنظر انتبناه إدمونند، لتجلنو أفكارهنا ممنا طنرأ  وأما إميلي فلم تنم إال القليل.
عليهنننا فننني تلنننك الليلنننة منننن التنننذثير، حينننث منننا لبثنننت تحننناول أن تنقنننذ ذاتهنننا منننن أحننند األمنننرين. فلنننم 
تسننتطع، ولننذلك جلسننت ال تقطننع األمننل مننن زيننارة أسننعد. وحينئننذ انتبننه إدموننند، فجننرت معننه كنهننار 

أبوهننا، ليطلعننه علننى منتزهننات حلننق. وحينئننذ خلننت مننع تذمالتهننا األمنو لحنند العصننر، حينمننا أخننذه 
 في الماضي.

أن فنرط  (8) لكنها لم تذنف من نفنرة أسنعد، ألنهنا حينمنا أزادت الفكنرة، انسنرت بنذلك، إذ قند علمنت
المحبة يولد الشكوك والغيرة، التي هي في كل حنال نتيجنة الغنرام. ثنم نظنرت إلنى المسنتقبل، فنرأت 

إدموند، ال بد عنه. كيف ال، وهو وسيلة لزواجهنا بنه، علنى مشنتهى أبيهنا، النذي  أن ميلها الجديد،
وقننف مانعننًا ال يننزول، وعقنندة ال تحننل، أمننام زواجهننا بذسننعد، الننذي فتحننت أعينهننا علننى وجهننه، منننذ 
نظرت النهار. ومع أن من شرط الحق الجديند أن يطنرد القنديم، لنم تسنتطع، بعند الجهند، أن تطنرد 

عد، التي امتلكتها العادة بها. ألن الحق، متى صار عادة، ال يمكن أن يمنوت. من قلبها محبة أس
وكان سهاًل عليها أن تتخلص من عشقها الجديد، الذي من دأبنه أن يفنر قبنل تمكيننه. لكنن تعلقهنا 
بالزوا" كان يعضده باليد اليمنى، ألن الصبايا طالما يهمن بذلك إلى درجة أشبه بالجنون، ألنهنن 

ن المصننائق ال تجسننر أن تمننو الخنندر الطنناهر، الننذي تزيحننه عننن وجههننن ينند الرجننال. ال ينندرين أ
 وبينما كانت غارقة في هواجسها المقلقة، انتبهت على طرق الباق.

وذلك ألن صاحبنا أسنعد لبنث ليلتنه األولنى، ونهناره، متطناير األفكنار، واهني القنوى، تحنت ثقنل منا 
ر لنه ببنال. فنالزم حجرتنه، ال يذكنل، وال يشنرق، وال نزل عليه من هنذه الداهينة، التني لنم تكنن تخطن
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ينام، وال يعني علنى شنيء. وهكنذا كنل منن حاوطتنه أفكنار الهنوى، وأضناع فنؤاده فني سناحة الغنرام. 
كنل هنذا، وهنو لنم يحقنق بعند صندق ظننه، فيمنا نظنره تلنك الليلنة، فكناد ينردد أفكناره، علنى منا ذكرنننا 

ى جبهتننه، كذنننه يرينند أن يكسننر قيننود دماغننه، ويتفلننت أواًل، لكنننه كننان يختننبط كننالمجنون، ويلطننم علنن
، حينمنننا كنننان يفتكنننر بننننزول إدمونننند فننني بينننت حبيبتنننه، وبتشخيصنننها جالسنننة (9)منننن سنننجن الحيننناة 

بجانبه، تالطفه بذلفاظها العذبة. فكان يستحو بدوي في رأسه، ورعدة في مفاصله، كذنه في هول 
بذقدامننه، التنني  (10)لننى هامننات القتلننى معركننة مريعننة، يسننتلقي بوجهننه ضننرق الحسننام، وينندوو ع

كاننننت تتنننذثر منننن دوو البسننناط، وكاننننت تطوحنننه هنننذه التصنننورات المريعنننة إلنننى الخنننرو" منننن عنننالم 
وهننو فنني معمعننة  -الوجننود، حتننى يكنناد ال يشننعر بينند العننذاق، التنني كانننت تمننزق أحشنناءه، وينسننى 

إال نكنند ألقتننه بننه محبننة  عليننه. ولننم يكننن األمننر (11)سننبق تلننك الشنندة، التنني اسننتحوذت  -األحننزان 
الذات، وشقاء رماه بوهدته إفراط الحق، والحرص على حبيبته، ألن الغيرة تنكند العشنق. وينا ليتهنا 
كانت قادرة على إزالته! ولم ينزل علنى تلنك الحنال المقلقنة إلنى عصنر الينوم الثناني، فخنر" يسنتعين 

ًا حتنى دخنل بسنتان الريحناوي بخرير الماء على تسلية أحزانه تحت ظل األغصنان، ولنم ينزل شنارد
(، وهننناك جلننو منفننردًا بسنناحة التفكننرات، يتوسننم بوجننه الطبيعننة. ولكنننه بالباطننل كننان يطلننق 12)

السنننلوى، ألن مينننل األغصنننان كنننان ينننذكره بقنننوام إميلننني، ويسنننمع بخرينننر المننناء صننندى نغمنننات تلنننك 
( الننندالل علنننى 13)األلفننناظ، التننني كاننننت تحلنننى بهنننا وذاننننه. بنننل ينظنننر وجههنننا يرتسنننم أمامنننه بهيئنننة 

صحيفة تلك الفضة السيالة، وشعاع شمو الخريف، الضنعيفة لوجلهنا منن الفنراق، المنسنكق علنى 
سطو  االشجار. كان يشخص له االصفرار، الذي عال جبهة حبيبته ساعة نفناره، ويندور بنغمنات 

، كناد يجنن األطيار ذكرها على سماعه، الذي لم يكن يفهم بكل رنة مطربنة إال اسنم إميلني. وأخينراً 
تمامنًا حينمنا نظنر الخرينف ينثنر أوراق األغصنان علنى وجنه الميناه، ألن ذلنك مثَّنَل ألوهامنه سنقوَط 
محبتننه مننن قلننق فتنتننه. وبينمننا كننان علننى تلننك الحالننة الحننت منننه التفاتننة، فنظننر عننن بعنند ميخننالي 

دموند يتخطران بطرف البستان، فقال بنفسه: "هذه ساعة تمكني أن أزي  الستار عن خفاينا قلنق  واق
إميلي". وللحال نهنض يخنتلو خطواتنه منسنرقًا منهمنا، حتنى خنر" منن البسنتان، وأجسنام األشنجار 

 (.14)تحجبه عن أعينهما. ولم يزل حتى بلغ موضع غرامه، وطرق الباق 
حينئنننذ انتفضنننت إميلننني منننن غبنننرات األسنننى، وأحسنننت بشنننيء قنننذفها لناحينننة البننناق، فهرعنننت إلينننه، 

، ولننم تقننع أعينهننا علننى أسننعد، حتننى ارتمننت عليننه، وأخننذت يننده، ووضننعتها وفتحتننه بينند ترتعنند وجننالً 
 على صدرها قائلة له:

 أنا ال أستطيع الكالم، لكني أترك إلى دقات قلبي أن تخبرك بكل شيء. -
منذهاًل بإزاء القوة التي تسطو على قلوق العشاق، عند مشاهدة  (،15)فذخذته الرعدة، ووقف أبكم 

د على الصدق والوفاء. أخذ لنفسنه منا حنال منن معننى عبارتهنا الرقيقنة،  المحبوق، وبقلق سليم تعوَّ
فرفننع يننده، بعنندما كانننت ألهبتننه بحركننة االتصننال، وأوصننلت لجوارحننه قننوة كهربائيننة مننن خفقننان فننؤاد 
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ذ قد تقرر، في معنارف أصنحاق الهنوى، أن كنل عاشنق جبنان لنم  حبيبته، أمألته وجدًا وغرامًاً . واق
 نكسار، بعد ذلك النفار، بل خشع إليها بعيونه خاضعًا مذلواًل، وقال: يتمالك نفسه عن اال

أنا عبدك، وأسنيرك. ولكنن كينف ال ألتهنق غيظنًا، إذا كاننت برهنة سناعة أضناعت أتعناق سننين  -
 كثيرة!

 وما المعنى بهذا؟  -
 المعنى، يا سيدتي، أنك أردت تضحيتي على أقدام شاق أجنبي قذفه البحر إلى مصيبتي.  -
 وه، فهمت. تعني إدموند. -

 قالت هذه العبارة بصوت يختل  غنجًا ودالاًل، ثم رشقته بنظره تطف  حنوًا، وقالت: 
 لكن، ال تخْف، أنا ال أنساك، وأحبك، حتى أصير ترابًا.  -

 هنا أسعد ارتاق من عبارتها، وأخفى الشك باالبتسام قائاًل: 
 أنا ال أطلق منك أن ال تنسيني. -
 ا تطلق؟ إذن، ماذ -
 وهل يخفاك األمر؟  -
 أنا ال أعلم شيئًا سوى أني أراك كالري ، تهق تارة، وتسكن أخرى.  -
 إذا كان األمر كذلك، فلندْع الجدال، ونسلم األمر للقضاء.  -
 أي شيء يجق أن نتجادل؟ أراك تهدو بذحالم، يا أسعد. ( 16)على  -
 ال، بل متمسك بالحقيقة.  -
وه، يننا ربنني! قنند أمتَّننني، يننا ولنند! مننا هننذه الحقيقننة، التنني تمسننكت بهننا أيهننا الحنناذق!؟ أمننا نظننرت  -

 خفوق قلبي، وزفير صدري؟ أنا أحبك، فذزْل الشك واالرتياق. 
 أنا ال أشك بمحبتك، لكنني أشكو من عدم قناعتك.  -
لتننك، وارتسننم فنني قننواك والنتيجننة مننن كننل هننذا الكننالم؟! أزْ  الحجنناق عننن خفايننا مننا انطبننع بمخي -

 االختراعية. 
 النتيجة... النتيجة أنك خرقت العهود، وأحببت غيري، والسالم.  -
 وه، يا ربي! ومن هذا الذي أحببته! -
 ال حاجة  خبارك عنه، أنت تعرفينه جيدًا.  -
 أنا، ال أعرف أحدًا، أنت مغشو .  -
 لم تمض  بعد دقيقة من إقرارك.  -
  أنا لم أقر بشيء. -
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اآلن، قد نكرت... لكن األمر ال يحتا" إلى بينة وشهود، فإن لحظاتك قند أقنرت بنذلك، ولهفتنك  -
نكننارك اآلن شننهد لنني صننحة مننا  كشننفت الحجنناق عمننا حننل بفننؤادك. ويقيننني أخبرننني بكننل شننيء، واق

 أدعيه. 
ن لنم يغْظنَك ) - ا ( كالمني. فذننت مجننون، أننا ال أغتناظ مننك، ولنو مهمن17أنت قلينل األركنان، واق

وسنتعلم  (،18)قلت لي. تعال، لنجلو، فإنك لم تزل طائشًا من عاصفة الشنكوك الهابنة فني رأسنك 
 قلق إميلي. اآلن نتكلم.  (19)

 قالت هذا، وسحبته بيده، فانجر معها، حتى جلسا على المقعد. وحينئذ هرعت أمها، وقبلته قائلة: 
 أوحشتنا، أين كنت أمو؟ -
 في بيتي، ألني كنت مريضًا.  -

 عن نباهة أسعد، لكنه لم يؤثر عليه.  (20)فقالت إميلي برقاعة وتهكم لم يخَف 
 نعم، قد أصيق أمو بصداع في صدغيه، فلم يذت إلينا.  -

ثم أخذت أمها تالطفه، ألنها كانت قد لحظت األمر. وبعد برهة نهضنت لترتنق العشناء لمنن تنوده 
 أن يذكل الرصاص، فالتفتت إميلي إلى أسعد، وقالت: 

 واآلن، لم تزل على زعمك.  -
 األمر بيدك.  -
 وأنا بيدك، فاحكْم بما تشاء.  -

ذا  الباق قد فت ، فتوقف عن  (21)حينئذ تهلل وجه أسعد، والتفَت إليها مبتهاًل، ليظهر ما بقلبه، واق
 (.22)الحديث 

 
 هوام  الفصل التاسع :  
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 الفصل العاشر                                    
 

ذ تظاهر أسعد بالطريقة الحسنة، التي يسري عليها ثم دخل إدموند وميخالي، فجلسا معهما، وحينئ
كل محق حاذق، يخفي ما بقلبه عن أعين عديله، فتلقاه بوجه بشو . لكن إدموند لم يلتفت إليه، 
محافظًا على رفعة شذنه بذعين أصحابه. ولذلك عمد أسعد أن يعطيه الدواء الشافي، لمنن أصنيق 

دم االكتننراث. فننذثر فعلننه هننذا تننذثيرًا عظيمننًا علننى بنداء النندعوى، فننذعرض عنننه بجانبننه، يظهننر لننه عن
إميلننني، فقصننندت مالطفنننة األمنننور بنننإدارة حنننديثها الرقينننق بنننين االثننننين، لكنننن تلنننك  (1)إحساسنننات 

إدموند بذعذق ما تستطيع علنى إنشنائه منن العبنارات الرقيقنة،  (2)المالطفة أفضت بها إلى تمليق 
و بهنننا، ويتوسنننم، وهنننو يقلنننق صنننحف تفكراتنننه حتنننى كنننادت أحشننناء أسنننعد تتمنننزق ألمنننًا، فذخنننذ يتفنننر 

عن ما يخال  فؤادها من الخفايا. وبعد الجهد، رأى أن ال بد من  (3)الكثيرة، ويبحث بهيئة حبيبته 
االقتناع بمحبتها  دموند، ألننه كنان ينرى صنبا  اآلمنال يزهنو فني وفناق جبهتهنا إلنى ذلنك الشناق، 

لعبننت بقلبننه عاصننفة النفننار، والتهبننت جوارحننه يطفنن  مننن عيونهننا السننود إليننه، ف (4)ودجننى اليننذو 
فهنم علنى االنصنراف، ليلطنق عننان نفسنه الحزيننة فني سناحة (، 5)مترمرًا من علة الغنرام المينؤوو 

ذا بإميلي تقول له بصوت خفي:  الفضاء، واق
 اجلْو، ألنه يلزمنا أن نتمم الحديث. -

". واتخننذ جلوسننه وسننيلة  جابننة فقننال بنفسننه: "ال بنند مننن التجلنند بعننض سنناعات، ألرى نهايننة األمننر
بالعشنناء، فلبننث مسننتغرقًا بهواجسننه،  (6)دعننوى ميخننالي، ألنننه، عننند ذلننك، الننتمو منننه أن يشنناركه 

حتى نهضوا إلى المائدة. فلم تكن أشد تذثيرًا عليه من الجلسة األولى، فكان يشاهد بها كل ما منن 
هننق الشنكوك، ألننه كننان يسنمع، بكننل ( بذشننعة اليقنين منا كننان محتجبنًا عننده بغيا7شنذنه أن يجلنو )

رنة من ألفاظ إميلي، صوت المصنيبة صنارخًا بوجهنه. فاسنتعد للنبو ثنوق الحنداد علنى فقند محبنة 
تلك الغادة، التي كنان يظنن أننه بننى لحبنه فني قلبهنا هنيكاًل ال تقنوى علينه مصنادمات الندهر. ولمنا 

لنم يكنن بقلينل التنذثير عليهنا، عن إميلي هيئة وجهه الغضوق، النذي  (8)نهضوا، وكانت لم تخَف 
بنه  (9)تبعته إلى حيثما مضى، ليغسل يده، على خالف عادة رفقائه على المائدة، وهناك أحدقت 

 قائلة: 
 أراك على غير ما تحق.  -
 ولعلي على كل ما أكره.  -
 ولماذا؟ فذنا لم أقل لك أنني بقبضة يدك. -
 لو كان األمر كذلك، لكنت تجنبت ما أرابني. -
 أنا لم أظن أني أغيظك بمالطفة ضيف في بيتنا. -
 حقوق الضيافة ال تطلق منك ما تتعرضين إليه. -
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 إذن، ماذا ينبغي أن أفعل ألداوي عنادك؟ -
أن ال تجالسنننيه، أن ال تفنننوهي معنننه بكلمنننة قنننط، أن  -إذا أردت أن تدحضننني دعنننواي  -ينبغننني  -

 باتك.تتمارضي، لتمنعي ذلك، أو أن تغيبي مدة عند إحدى قري
أراك قد تجاسرت جدًا. فهذا ال يمكن، وأنا لي الخيار بتصرفي. ماذا يعنيك!؟ لسنت بذختنك، وال  -

 خطيبتك، فماذا لك علي من الحقوق!؟
قالت هذا، وانصرفت معرضة عنه. وأما أسعد فلم تقع ببذانه هنذه العبنارة، التني تخطنت بهنا إميلني 

وللحننال سننقطت مننن عينننه سننقوطًا أدبيننًا، فقصنند حنندود اآلداق النسننائية، حتننى جفلننت نفسننه منهننا. 
 (10)المقعد، وفرائصنه ترتعند اشنمئزازًا منن تلنك، التني صنار يراهنا منن أحنط مخلوقنات البناري. فلنم 

لهيننق قلبننه إلننى رمنناد، ولننم يلبننث ذلننك الرمنناد حتننى صننار  (12)برهننة، حتننى اسننتحال  (11)يجلننو 
مصنارعة الغننرام. وأمنا إميلنني، فلنم تشننعر هبناء منثننورًا. فننهض، وانصننرف إلنى منزلننه منتصنرًا علننى 

حتى رأت ذاتهنا تحنت ثقنل عظنيم منن تنذكاره الشنجي، وأصنرت علنى إخضناعه بنذي واسنطة كاننت 
لسنطوة حسننها، ألن عصننيانه قند أسناءها جنندًا. فلبثنت بعند ذلننك ال تفتنر سناعة عننن التفكينر، لعلهننا 

بهنا، ألن طلنق السنيادة طالمنا تجد حيلة أو داهية ترشقه بها، حتنى تفنوز علينه، وتقينده بسالسنل ح
يشغل النساء أكثر من الحق الحقيقي. لكنها لم تمارو ذلك، بل تركت للوقت أن يمنحهنا الفرصنة 
التني تمكنهننا ممنا تريننده، ألنهننا كاننت ملتهيننة بمحبننة إدمونند. إنمننا هنذه المحبننة لننم تكنن كافيننة لراحننة 

ترتسننم علننى جبهننة المسننتقبل، وال فؤادهننا، الننذي أبننى تغييننر عادتننه. فكانننت تننرى خينناالت الماضنني 
تظن أن السعادة المستقبلة تكفي  زالة الشقاء الحاضر. وقد مضى على هذه الحالة سنتة أسنابيع، 
دموند يحمل في بيتهم على جنا  ا كرام، دون أن يبدي أدننى إشنارة لمنا كنان بفكنر أبيهنا، حتنى  واق

ق، الننذي ال طائننل تحتننه. وكانننت كننادت إميلنني أن تمننل مننن االنتظننار، وهننو ال يظهننر سننوى التملينن
تراه، أكثر األحيان، متغير الوجه، شاردًا بذفكار كثيرة، وال سيما في المدة األخيرة. وقد سذلته كثيرًا 
عنننن سنننبق انشنننغال فكرتنننه، فلنننم يجبهنننا إال بعبنننارات ال يظهنننر منهنننا سنننوى المواربنننة عنننن أمنننر أراد 

مراجعنة أفكارهنا، إال أن هنذا الشناق يهنوى  (، بعند13)إخفاءه. ولذلك داخلها شكوك كثيرة، ولم تر 
غيرهننا فنني بننالده، ولننذلك ال يريننند أن يملننك قلبننه لهننا. فلعبنننت بعطفهننا الغيننرة النسننائية، وابتننندت أن 

 (.14)تظهر له تذثيرها من مسراه 
لكنن إدمونند الحنظ علنى منا سناءها، فذخنذ يزينند حسنن تصنرفه معهنا بنالتمليق المفنرط، ويمننع نفسننه 

الشرود في مهامه األفكار، التي كانت تجذبه لعالم بعيد عن مكان وجنوده. حتنى بقدر إمكانه عن 
جاء يوم أحد، وكانت إميلي مزيننة بذحسنن مالبسنها، التني تجمعنت بهنا مفترقنات األكسنام، فحيتنه، 

عمننا كانننت الصنندفة مزمعننة أن تحننرك بننه لسننانه،  (15)ووجههننا يطفنن  ابتهاجننًا، كذنهننا قنند حننذرت 
ذا به يقول لها: فجلست خاشعة بذبصاره  ا إليه، واق

 وه! ما أبهى جمالك وأظرف مالبسك! -
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 أتظن هكذا؟ -
 بال شك، فقط سلبت لبي بهذا الحسن المده . -
 أفرطت با طناق، أيها الكونت. (16) -
لنننيو بكالمننني أدننننى مواربنننة، فنننإن معصنننمك عنننامود منننن الفضنننة، ووجهنننك صنننفيحة منننن النننذهق  -

 فيو.الوها"، وثغرك عقد من الجوهر الن
هذه العبنارة رفعنت لسنان إميلني ألكثنر ممنا كنان يجنق أن يتصنل إلينه، فلنم تتمالنك نفسنها أن قالنت 

 له:
إذن، لماذا تتوقف حتى اآلن عن المبنادرة الكتسناق هنذا الجنوهر، واقتنناء الفضنة والنذهق النذي  -

 تدعيه؟
 حينئذ إدموند أظهر اندهاشه لعبارتها، وقال:

 سعادة؟وهل تظنين أني أنال هذه ال -
 كيف ال؟! -
 هل يسم  لي أبوك بهذه التحفة السنية؟ -
 الكل بين يديك، وكيف ال، وأنت أمير ابن أمير! -
 هو! هو! هذا معلوم. ولكن ليو من هذا القبيل. فذنا ظننت أن أباك ال يسم  لك بالغربة عنه. -
أننننت هنننو وطنننني كننن مطمئننننًا منننن هنننذا القبينننل، ألن أبنني نظينننري، ينننرى المكنننان النننذي تكننون بنننه  -

 العزيز.
 هنا تعلقت أفكار إدموند بما كان لم يخطر له ببال، فتفرو بها، وقال:

المجابرة، التني أعندها أعظنم حنظ يمكننني الحصنول علينه بهنذا  (17)أشكر لطفك على كل هذه  -
نما... يا هل ترى... ماذا...  العالم. واق

حينئنذ اهتنزت إميلني كمنن أصنيق  وتلجل  لسانه عن الحديث، فصمت مطرقنًا برأسنه إلنى األرض.
 برعدة عصبية، وقالت له:

 لماذا تلجلجت بكالمك؟ (18) -
 ال شيء، لكني أردت أن أتكلم شيئًا، فذبقيته لفرصة أخرى. -
 قْل ما تريده، فال أرى من مانع يعيقك عن إظهار ما بدا لك. -
 أظن أن أمر الزيجة ال يتوفق اآلن، ألني في الغربة. -
 أردت أن تقوله، فإنه ال يعد مانعًا، فاكشْف لي عن قلبك دون مواربة. ليو هذا ما -
هممُت أن أقول شيئًا، ولم أفعل خشية أن يوهمك سؤالي أنني غير قننوع بجمالنك فقنط، وأن لني  -

 غاية خصوصية.
 ال بذو. قل ما تريد. -



 74 

 أبوك؟( أعد لك 19أريد أن أسذلك عن شيء واحد فقط، وهو كم من النقد )الدوته( ) -
 هنا تغيرت ألوان إميلي، واستغربت سؤاله هذا، وقالت له، وهي تبتسم محنية برأسها:

 في بالدنا بعد! (20)عجبًا! كذنك لم تعلم أن هذا األمر لم يجر  -
 ال، بل قد سمعت أنه جرى عن البعض منكم، جريًا على طريقة ا فرن . -
وف عنند األكثنرين، وأود أن ال يعرفنوه قنط، إذا كان جرى عند البعض القلينل فلنم ينزل غينر معنر  -

 ألنه مبدأ شيء طالما أضر بقسم كبير من أخوتنا، بني البشر، في بالدكم السعيدة.
ليو األمر كما تتوهمين، فإن هذا المبدأ قد صار، في بالدنا، الواسطة الوحيدة لسعادة البننات،  -

 ووصولهن ألحسن شباق عصرهن.
مننننن بننننات بالدكننننم، لننننو عننننرفن النننذي وضننننعه، لننننوثبن إليننننه بعاصننننفة ال أظنننن. ألننننني أرى كثيننننرًا  -

الغضق، وخنقنه دون إبطاء. فقد نظرتم كثيرًا مننهن، لنم تسناعدهن التقنادير المالينة علنى بنذل هنذا 
النقد المعشوق منكم، أيها الشبان، فالتزمن إلى االعتزال عن الدنيا فني سنجن الحيناة، أو االنطنرا  

عينناذ بننا  حسننق مننيالن الطبننع الغريننزي الموجننود بكننل منننهن. فننإذا كانننت تحننت أثقالهننا الفظيعننة، وال
هذه نتيجته فني بالدكنم، فكينف تكنون فني بالدننا، التني لنم تكثنر بهنا المنفوخنون بنري  الغننى! وعندا 
عن ذلك، فمن أمعنن النظنر، ال بند أن ينرى فرقنًا عظيمنًا بنين عوائندكم وعوائند هنذه النبالد المسنتقرة 

  له كذق دعنواكم بعنزة النسناء، وتهمنتكم للعنرق بنإذاللهن. فإنننا بالنتيجنة ننرى بذمر الزيجة، فيتض
محبة الزيجة ال تكون منكم إال إلنى منال المحبنوق، ال إلنى ذاتنه، فنال يذخنذ الواحند مننكم بنتنًا، ولنو 
مهمننا كانننت بديعننة الجمننال، إذا كانننت عاطلننة مننن الغنننى، وال يطننرق لمنظرهننا إال إذا رنننت ببذانننه 

االتهنننا. وبننذلك ال تصننن  لكنننم دعننوى الحنننق السننليم، ألننننه ال يكنننون منزهننًا عنننن الغاينننات. طنطنننة ري
وبالضننند إلنننى ذلنننك، ننننرى أن العنننرق عرفنننوا للنسننناء مقامنننًا عالينننًا شنننريفًا لنننم تعرفنننوه قنننطأ فنننإنهم، مننننذ 
 الجاهلية، كانوا ال يسمحون بابنة إال لمن بذل لها نقدًا وافرًا تستحقه عظمة شذنها، ورفعة جمالهناأ
ولنم يرتضنوا قننط، بنل لننم يخطنر ببنالهم أبنندًا أن يثقلنوا أكتنناف االبننة بحمنل األكينناو، كذنهنا مصننيبة 

بمنا يقنوم لنه بتعنويض الضنرر. ومنن  (21)عظيمة يريدون أن يسقطوها على رأو وخر، فيقرنونها 
 لمحبوبة. جهة ثانية طالما رأينا كثيرًا من شباننا بذلوا مالهم، حتى وأرواحهم أيضًا، لنوال الذات ا

قد بالغنت، أيتهنا السنت، فذننا لنم يخطنر ببنالي منا ذكرتنه اآلن، ولنم أقنل ذلنك، إال لموافقنة عادتننا  -
فقنط. لكننن، مننن جهنة مننا قلننت عنن النقنند ومضننرته، فرأينني لنيو مننن رأيننك بنذلك، ألنننه الزم فنني كننل 

ن كنننان  غنينننَا، األحنننوال. فنننإن كنننان الرجنننل فقينننرًا، فهنننو مسننناعدة عظيمنننة لتسنننهيل أمنننر المعنننا ، واق
فلتخفيف ثقلة النساء. فإنك تعلمين أن المرأة عصفور ال يعي  إال في قفص منن النذهق، وكنم قند 
رأينا من المتزوجين من خربتهم وذان نسائهم، حتى كنان النبعض مننهم يكناد يقطنع وذان ابنتنه عنند 

عنيو، إال والدتها، إذ ال يفهم بنذول صنوت تصنرخه، عنند حلنول أقندامها السنعيدة فني هنذا العنالم الت
طلننق الحلننق، واسننتجالق العقننود. وال تظننني بكالمنني هننذا شننيئًا عننن مقاصنندي الخصوصننية، معنناذ 
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ا ! فذنا ال أفتكر بهذا األمر، وليو بعينني منال أبندًا، إنمنا قلنت منا قلتنه خوفنًا منن االسنتهزاء بني، 
ألنننه مننن  إذا تزوجننت بمننن لننيو لهننا نقنند. وال أظننن أن السنننيور، أبنناك، غيننر مسننتعد لهننذا األمننر،

 ا فرن .
أبي إفرنجي بما يعجبه فقط. ومن جهنة أخنرى، فلنيو هنو إال رجنل متوسنط بنذمر الندنيا، فذظننه  -

 ال تمكنه ظروف الحال من دفع شيء يستحق االلتفات.
 ال بذو من ذلك، وسذفتكر بهذا فيما بعد. -

 ثم التفت إليها، وقال:قال هذا، وشرد بتفكراته برهة، حتى أنكرت منه إميلي هذا التذمل المفرط، 
 نعم، نعم. سذفتكر أيضًا ألن الفرصة ال تمكنا اآلن من القرار الشافي. -

 ثم استذذن منها بالذهاق إلى الكنيسة، وانصرف عنها.
(22.) 
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 الفصل الحادي عشر                                      
 

فبقيننت إميلنني تصننطدم بننين أشننبا  وأحننالم فنني ميننادين األفكننار المختلفننة، حتننى أنهننا لننم تسننتطع أن 
، فصننارت تحنندث نفسننها (1)أي واحنند، فنني نتننائ  مننا أراده إدموننند بعباراتننه المضننطربة تركننز علننى ر 

 قائلة:
ال ريننق أن أفكنناري األولننى صننحيحة، وأن إدموننند يحننق سننواي، ولننم ينظننر إلنني بهننذه المنندة إال  -

مطاوعننة لحكننم الصنندف. ولننو لننم يكننن األمننر كننذلك، فلمنناذا أراد يوجنند أسننبابًا تقننف بيننننا كمننانع، ال 
ن الصعوبة؟ لو كان يحبني، لما كان يفتكر بالمالأ ولكان يبادر إلي، ولو كنت أفقنر بنني يخلو م

ذا سننلمت لننه بنندعوى الحننق، مننع مننا أبننداه مننن المجاوبننة، فننال بنند مننن ا قننرار أنننه طننامع  النندنيا! واق
بمننالي، لننيو مغرمننًا بجمننالي. وكيفمننا كننان الحننال، فكالمننه هننذا ال يتضننمن أقننل مننن الهزيمننة مننني، 

أيضًا لم أعجبه. فمن يقندر ينزي  الحجناق عنن سنرائر فنؤاده. ولمناذا قنال لني إن الفرصنة ال  ولربما
ذا روه أعند لنه شنيئًا  (2)تمكنه اآلن من  القرار الشافي؟ فال شك أننه يريند يفنات  أبني بهنذا األمنر، واق

ذن، منن النذهق الغنرار، حينئنذ يحبنني بالظناهر، ويكنون حبنه بنالمعنى لغينري منن المنواد الجذابنة. إ
نفسني إليننه، وهننو غيننر مبننال بالعاصننفة الهابننة  (3)ينبغني أن ال أفاتحننه فيمننا بعنند بهكننذا أمننر، وأذل 

 في فؤادي ألجله.
بعيوننه، وكذنهنا  (4)ثم نهضت مصرة أن تحتجق عنه بيناض ذلنك الينوم، طمعنًا بنذن تجعلنه أسنود 

تردد أفكارها بذسنعد،  حينئذ سقطت إلى الدركة األولى من مهاوي الندم، على ما فات. فذخذت (5)
 (7). ولنم تننزل تتطنو  بميننادين األسنف علنى تركننه، حتنى كننادت (6)وتتصنور شنهامته، وعننز نفسنه 

تستعمل الوسائط، التي منن شنذنها أن تنرده إليهنا. لكنهنا لنم تفعنل طمعنًا بمالحقنة األمنر إلنى وخنره، 
البرينننند  ولننننم تننننزل تظهننننر النفننننور المصنننننع إلننننى إدموننننند حتننننى صننننبا  الخمننننيو. وكننننان قنننند حضننننر

الفرنساوي، فذخذت تتخطر بصحن الدار، ولكن بالرغم عنهنا، أو بقصند منهنا، الحنت منهنا التفاتنة 
إلنننى حجنننرة إدمونننند، فوجدتنننه جالسنننًا خلنننف طاولتنننه، وبينننده كتننناق يعيننند تالوتنننه، وهنننو شنننارد بذفكنننار 

لنم ينتبنه  (10أفنرط فني التفكنر، حتنى ) (9). لكننه (8)عميقة، فجعلته وكتابه معًا مطمحًا ألنظارها 
إليهنننا قنننط، ولنننم يعلنننم أنهنننا تتخطنننر أمامنننه تحنننت شنننعاع عنننديلتها فننني السنننماء. فسننناءها األمنننر جننندًا، 
وأخننذت تبننني سننرايات مننن الظنننون علننى خرابننات األفكننار، وهنني تتمننزق ألمننًا بسننهام الغيننرة القاتلننة، 

كتنوق، النذي ألنها لم ينطبع في مخيلتهنا إال أن هنذا الشناق منرتبط بسنواها فني بنالده، وأن هنذا الم
 أضاع رشده، لم يكن إال منها، أتى يذكره العهود، ويشكو إليه الفراق، أو يوبخه عليه.

، (11)ولم تلبنث ظنونهنا هنذه حتنى ازدادت تمكننًا فني فكرتهنا، ألنهنا رأت إدمونند نظرهنا محدقنة بنه 
ًا، نظننره فارتنناع مننن نظرهننا إليننه يتلننو ذلننك الكتنناق. وللحننال بننادر لتمزيقننه، كمننن يسننرع ليقتننل عقربنن

( 12)بجانبه، ثم مزقه، ودعك شقفه بين أنامله، ورماهنا منن الشنباك إلنى السنوق برشناقة مفرطنة. و
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جعل ذاته كذنه لم يفتكر بشنيء، وأخنذ يلنبو أثوابنه. وحينئنذ انسنرقت إميلني، فذرسنلت خادمهنا إلنى 
بيهننا، تحننت الشننباك، فجمننع شننقف المكتننوق، وأحضننرها لهننا. فذخننذتها بالحننال، ودخلننت إلننى حجننرة أ

فذخذت منها علبة البرشان، وذهبت لحجرتها، فلصقت شقف المكتوق على صحيفة. ولمنا أتممنت 
عملها، أخنذت تتلنوه، فكاننت تشنعر، كلمنا تلنت سنطرًا، أن فؤادهنا سنقط دركنة منن مكاننه. ولنم تنتمم 
كشننف برقننع الحننروف عننن وجننه المعنناني، حتننى انقضننت الصننواعق علننى رأسننها، فعضننت بذسنننانها 

( أن تنهض، لكنهنا لنم تسنتطع منن شندة الوجنل 13ا، حتى كاد الدم يفر منها. ورامت )على أنامله
 (14)الذي اعتراها، فانطرحت على المقعد، ال تعي على شيء قط 

مننن البيننت، ولننم يرجننع حتننى المسنناء. فجلننو علننى المائنندة، ورأسننه مطننرق  (15)وأمننا إدموننند فخننر" 
لكاد يجاوق صاحبه ميخالي عنن منا يقدمنه لنه إلى األرض، ال يفوه بكلمة عن شيء، حتى كان با

من الكالم. لكن هذا األخير لم يخطر بباله، إال أن إدموند منشغل الفكر من جهة إميلي، ألنها لم 
تجالسهم علنى المائندة بندعواها أنهنا مريضنة، فلنم يعبنذ بتغيينره، بنل أخنذ يالطفنه، ومنا زال بنه حتنى 

 قال له إدموند:
 ذفارقكم في الصبا .أنا مغموم جدًا، ألني س -

 ميخالي اقتبل هذه العبارة كمن يقتبل ضربة الحسام فجذة، فاهتز ارتياعًا، وقال له: 
لى أين تريد الذهاق؟ -  كيف تفارقنا في الصبا ؟ واق
 أشغال ضرورية تلزمني، اآلن، بالرجوع إلى بالدي. -
 ال، ال. هذا مستحيل، فال ندعك تسافر اآلن.  -
 أخذت بهذا الصبا  كتابًا يل  علي بالطلق لشيء ضروري يتعلق بذبي. ال بد من ذلك، فقد -
 ليو أملنا بك أن تفارقنا هكذا سريعًا.  -
أنا ممنون جدًا لمكارمكم، وقد أطلت المدة عندكم، وأنتم تتحفوني بكل إكرام، فنال أنسنى فضنلكم  -

 أبدًا. ومن يعلم، ربما أعود، وأراكم ثانية.
عنننندنا، اآلن. وال يجننق أن تحمننل ثقلنننة. هننذا بيتننك، أيهنننا الكونننت. ولكنننن  ال، ال. يلننزم أن تبقننى -

 ألني أراك على غير العادة. (؟ 16أنت، اآلن، مشتغل الفكر، فقل لي لماذا )
 قد أشغلتني أهبة السفر.  -كما قلت لك  -ليو من شيء. ولكن  -
كلم. وال أشننك بذنننك رجعنننا إلننى السننفر. أرجننوك أن تقطننع هننذا الحننديث، اآلن، ففنني الصننبا  نننت -

 مني.  (17)ستقتنع 
 حينئذ صمت إدموند، وألوان وجهه تتغير بين الحزن والسرور، ثم نهضوا، فذهق لحجرته.

ميخالي الريق في صنيع ضنيفه هنذا، ألننه، بعند كنل منا أظهنره لنه منن النفنار،  (18)ولذلك، داخَل 
ذهنق منن الطعنام إلنى المننام. عنادتهم، بنل  (19)لم يرض أن يجالسه برهة من أول الليل، بحسق 
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فسنناء األمننر جنندًا بصنناحبنا ميخننالي، فنناعتزل بحجرتننه أيضننًا. وبعنند مننا لبننث سنناعة يننردد أفكنناره بمننا 
 الحظه على إدموند، دعى بامرأته، وقال لها: 

 ويلك! ماذا أساء الكونت منا! ألني أراه على غير العادة. -
 عله. نحن لم نقصر بشيء من الواجبات، فال أعلم ما أز  -
ال بد أنه سمع منك كلمة، أو لحظ مَلَلَك من طول إقامته عندنا. فذنا أعلم طبعك واستثقالك من  -

 ا فرن .
أبنندًا، فذنننا قنند احتملتننه لحنند اآلن، دون أن أظهننر لننه شننيئًا. فالظنناهر أنننه يرينند السننفر إلننى بننالده  - 

بهننا كفايننة، فحننان لننه أن للسننكنى فنني مدينننة حلننق، وقنند أقننام  (20)مثننل كننل غريننق، ألنننه لننم يننذت 
 يسافر. 

هل تحققين لي أنه لم يزعل من أمر قط؟ فذنا ال أزال أشنك أننه كنان غينر راض منن مطاعمننا.  -
 ربما أيضًا من عدم إتقان طاولتنا، ألني رأيته لم يذكل هذه الليلة إال شيئًا قلياًل. 

ه مننن المبكننل، وال يننزال ينظننف ال أظننن أبنندًا، ألنننه كننان الليلننة، مثننل عادتننه، يسننتبد بمننا نقدمننه لنن -
 الصحن من وثار الطعام، حتى يكاد يزيل دهونه، فضاًل عن ابتالع كلما يتكردو به.  (21)
منننن ا يمنننان؟ فهنننذه هننني عنننادة ا فنننرن ، النننذين  (22)ويلنننك، ينننا جهولنننة! أال تعلمننني أن النظافنننة  -

 يحافظون على النظافة بكل ما يستعملونه.
لصابون. ولذلك ال يغسلون أينديهم بعند األكنل. وهنذا، بنال شنك، دلينل ليو في االمر إال توفير ا -

! وممننا يزينندنا برهانننًا غسننيل وجههننم عنندة مننرار بالمنناء المسننتقر فنني ا ننناء، كمننا يفعننل (23)النظافنة 
 !(24)صاحبك في كل صبا ، األمر الذي تنفر منه رعاع الناو في بالدنا 

 في الصبا .  (25)ته! فإن إدموند مسافر دعينا من هذا الجدال البارد، ليو اآلن وق -
 محمول بالسالمة، إن شاء ا .  -
 لماذا!؟ لكي تزوجي إميلي إلى ابن عمك، وأنا أموت كمدًا! -
 إدموند خطيق إميلي؟ (26وهل ) -
 . (27)ال، ولكن لي أمل. فإنه قد قال لي إنه أعزق  -
 هذا دليل على رغبته بزوا" إميلي؟  (28)وهل  -
نما كنت أترقق أن يفاتحني بذلك، فلم يفعل. ليو  -  األمر كذلك، واق
 ربما ال يريد أن يتزو".  -
 ولماذا نزل عندنا، إذن، كل هذه المدة!؟ -
 ألنك دعوته.  -
 أما كان يلزم أن يلحظ على مقصدي؟ -
 ال تؤاخذه، فالظاهر أنه أعمى البصيرة.  -



 80 

فنإن لهنا خمسنة أينام تتجنبنه، والينوم منا خرجنت يكفاك جهاًل! ربمنا المغضنوبة إميلني لنم تعجبنه،  -
 من حجرتها أبدًا.

 إذن، ربما هو لم يعجبها، فهل تتزو" بالرغم عنها؟ -
بعقلهنا، طمعنًا بتنفينذ  (29)ويلك! هل تعنارض إرادتني!؟ ولكنن الظناهر أننت، ينا شنيطانة، لعبنت  -

 مقاصدك المحالية. ولكنني سذرد شرك على هامك.
 فمن البداية قلت لك إن األمر ال يخصني، وال سيما مطاوعة لحكم جنابك.أنا، ماذا يعنيني!؟  -
 نعم، ال يعنيك. اذهبي عني، فعلي تدبير األمور.  -

فنهضت، وحينئذ ميخالي انشب  على فراشه يفكر بصاحبه العزيز، ولم يزل يستغرق في هواجسه، 
 حتى لطم بيده على جبهته، يناجي نفسه قائاًل: 

عنننم، هنننذا ا نسنننان منننا علينننه حنننق بشنننيء، فإننننه منننن أينننن يعلنننم أنننني أريننند أزوجنننه اآلن، فهمنننت. ن -
ه ) ( بذلك. ففي الصنبا ، إن شناء ا ، أفاتحنه بهنذا األمنر. وال منالم، فهنذا 30بابنتي؟ فذنا لم أناج 

مسمو  عند ا فرن . وهو، بال شك، يوافي لمقصدي بكنل رغبنة. هنو، هنو، معلنوم! كينف ال يذخنذ 
 ( عديدة أربيها على وفاق الذوق السليم! 31)لي سنون  ابنة إفرنجية صار

 (.32)وحينئذ خمد هيجان قلبه، فنام مرتاحًا حتى الصبا  
فحينما ال  الفجر، سمع حديثًا غريبًا فني صنحن الندار، فوثنق منن فراشنه لنيعلم منا الخبنر، وحينئنذ 

علننى قنندم الرحيننل.  شنناهد أحنند المكاريننة يحننزم صننندوق إدموننند، وهننذا البننو  أثننواق السننفر، واقننف  
 إليه يقول: (33فراعه األمر، فهرع )

 ما هذا، يا سنيور!؟ أما رجوتك، أمو، بتغيير فكرك؟ -
 أشكر فضلك، فذلك لم يعد ممكنًا، ألنه طال الوقت. -
نما الظاهر أنك قد مللت من عشرتنا.  -  لم يطل أبدًا، واق
 علق بعائلتي.ليو من هذا القبيل، ولكني ملتزم إلى السفر لمصال  تت -
 ؟ (34)عجبًا! أما قلَت لي، منذ بداية األمر، أنك أعزق  -
 تحكم علي بالمعيشة في المنفى؟ (36)العزوبة  (35)وهل  -

هننننا حضنننرت امنننرأة ميخنننالي، فحينننت إدمونننند، ولبثنننت صنننامتة، فنننذحنى لهنننا برأسنننه، ثنننم التفنننت إلينننه 
 ميخالي يقول: 

 دنا زمنًا طوياًلً ً . ال، ولكني افتكرت أنها تمكنا من بقائك عن -
 هنا، إدموند أظهر أنه لم يفهم معنى عبارته، فقال له ميخالي: 

 نعم، يا سنيور، كان ال يجق أن تفتكر بالسفر اآلن. -
 إذن، أي متى يجق أن أفتكر به؟ -
 يمكنك أن تبقي هذا الفكر إلى وقت وخر. -
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 (.37أظن هذا الوقت مناسبًا ) -
 ك ال تعلم كم يسوءنا فراقك. أنا ال أظن هذا الظن، فإن -
 المجابرة، ولكني أطلق السما ، فإني معذور. (38)أشكر لطفك على كل هذه  -

 قال هذا وقدم خطواته لناحية الباق، فتعلق به ميخالي، وقال: 
 ( في الطريق.39قف، يا خواجا! يجق أن تصبر قلياًل، لنكون هيذنا لك ما تحمله زادًا ) -
 ق.ال يلزم، فضلك ساب -
 أقله، يا خواجا... -

 وتلجل  لسانه عن الحديث:
 ماذا تريد أن تقول؟ -
 أريد أن تصبر قلياًل، ألكون لبست حوايجي، لكي أذهق لوداعك. -
 لذلك؟ فقد كفاك ثقلة ألجلي.  (40)ولماذا تتعنى  -
 ليو منك ثقلة، يا سنيور. ولكني كنت أريد أن... -

 وصمت برهة، فقال له إدموند: 
 ا تريد؟وماذ -
 أريد أن أقول لك جهارًا أنني قد أحببتك جدًا. -
 وأنا كذلك، يا خواجا. فسذحرر لك دائمًا، كما إنني ومل أن ال تنساني. -
هذا بال شك. فذننا ال يمكنن أن أنسناك، ولكنن يجند حنديث منن طنراز وخنر، كننت أود أن أخبنرك  -

 به، لعله يغير إرادتك عن السفر اآلن.
 قْل ما بدا لك. -
 ليو وقته اآلن، فاألحسن أن تتربص لوقت وخر.  -
 في ا سكندرونة.  (41)ال يمكنني، ألني أريد أن ألحق الفابور  -
 إذن، ال بد من السفر. -
 نعم، يا صاحبي. -
 ، لنتخطر قلياًل، ونفت  القلوق.(42)إذن  -

معة، والشوق الذي فذخذه من يده، وتمشيا بصحن الدار. فذخذ ميخالي يفاتحه بحديث الوحشة المز 
 سيتركه له، حتى جره الحديث إلى هذا الكالم، إذ قال له:

، اكتسننبت محبتنننا الدائمننة. ولننذلك رأيننت أن (43)نظننرًا لسننمو شننذنك، وكونننك مننن أول المتهننذبين  -
أزوجك بابنتي إميلي، ألني رأيتنك خليقنًا بهنا، وهني تلينق بنك. فهنل ال تنرى رأيني، ينا سننيور؟ فرفنُع 

 ملني على مفاتحتك بهذا األمر، مع أني قد رددت مئات من الطالبين لها سواك.التكليف قد ح
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فضلك جدًا على هذا التنازل معي، وكنت أود من صميم القلق أن أحظى بهذا  (44)وه! أشكر  -
الشرف، ولكن يجد أمامي كثير من الموانع. فما العمل بسوء الحنظ؟ أرجنوك أن تعنذرني، وأودعنك 

 ممنونًا أبديًا.
ينئننذ ودع السننت ميخننالي، وهننز بينند صنناحبه مزمعننًا علننى الخننرو"، فمننال معننه ميخننالي لناحيننة وح

 الباق، وهو يقول له: 
 أرجوك باألقل أن تخبرني الموانع. ربما نقدر على إزالتها. -
العننادة عننندنا بننالزوا"  (45)مننن ا فننرن ، ولنم تجننر  -كمنا ال يخفنناك  -لنيو مننن شننيء، ولكننني  -

  أستطيع أن أتبع أمرك خوفًا أن يالحظ علي في بالدي. فبخاطرك، والسالم. من العرق. فلهذا ال
قال هذا، وخر" من باق الدار. فنزلت هذه العبارة نزول الصاعقة على رأو ميخالي، فذخنذ يخنبط 

 ( يعيد ويبدي:46برجليه، ويصفق بيديه، وينط عن األرض، وهو )
 َوي إذن لست بإفرنجي! -

 وهو يصي  ويكرر هذه العبارة، حتى أخذت امرأته بيده، وقالت له: ولم يزل يقعد، ويقوم، 
مهاًل عليك! فهذا ما كاننت أحسنبه. وقند نصنحتك، فلنم تقبنل منني. فدْعنه عنن فكنرك. قند مضنى  -

 الذي انصرف عنا.  (47)ما مضى. فحمدًا   
علم إن كان ( تعارضين كل حركاتي، ومن ي48دعيني من مالمك، ألجل ا ! فذنت ال تزالين ) -

 السبق منك أم ال. 
أي سبق جرى مني؟ ولكنه لو كان ابنن كنرام، كمنا يندعي، لمنا كنان تكلنم بتلنك العبنارة، التني ال  -

 يمكن أن يفوه بها أحد من كبراء ا فرن ، أصحاق الرقة واللطف البديع.
در على وكانت إميلي على مسمع من كل ما جرى بذلك الصبا ، فخرجت للدار. وبالكاد كانت تق

جننر خطوتهننا، فمننرت أمننام أبيهننا مطرقننة برأسننها إلننى األرض، وحينمننا قاربتننه، ألقننت مننن ينندها ذلننك 
الكتاق، الذي كانت جمعت شنقفه، فكنان ضنربة قاتلنة انتهنى بهنا أجنل محبتهنا الجديندة. وانصنرفت 

ذا به تحرير  دموند من أبيه، يقول له به هكذا:   لحال سبيلها، فذخذه أبوها، واق
 

 1859تشرين األول سنة  10و في من باري
 يا ولدي العزيز

بعد فرارك عني، صرت بحالة يرثى لها من جهة المعا . لكنن ابنن عمنك قند أسنعفني بمنا سنددت 
أننك فني الشنرق، فني مديننة حلنق، فبنادرت بنرقم هنذه  -حسنبما سناررته  -به الرمق، وهو أعلمنني 

رة، قد ظهرت عند أحد خدمها، وقد تذكد األحرف، ألطمئنك أن السرقة، التي اتهمت بها في الدسك
صنناحبها صنندق خنندامتك، وعننرف شنندة احتياجننه إليننك فنني ترتيننق المائنندة. فننالتمو مننني أن أحننرر 
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فرننك، عمنا كننت تذخنذ. فعلينك، إذن، اآلن،  30لك، لتحضر سريعًا، وأن أخبرك يزيد لك الماهية 
 بالرجوع سريعًا، كي ال يتعطل شغلك، وا  يسهل أمورك.

 .والدك
 

فلمننا تننال ميخننالي هننذا الكتنناق، اعترتننه الجمنندة، فننذقر بننرغم أنفننه بزلننل عملننه، وعننرف جليننًا مننا كننان 
 محتجبًا بالكمين، فتنفو الصعداء، وصا : 

 وه، فقد انخدعت! -
 حينئذ أقبلت عليه امرأته بهيئة الجندي المنتصر على العدو العظيم، وقالت له: 

الغننرور يورثننك الننندم، وأنننك ال يجننق أن تعلننق ومالننك  أنظننرت، وعرفننت الحننق!؟ أمننا قلننت لننك إن -
 على هذا الغريق، قبل أن تختبره؟ وأما أظهرت لك شكي به؟

دعيني، لم يعد محل للمالم. فذنا عرفت الخطذ، فاصنعي منن اآلن منا تريننه مناسنبًا. تريننني ال  -
 (.49)أعارضك بشيء، فقد زهقت روحي، والسالم 
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 الفصل الثاني عشر                                   
 

هلننننل وجههننننا بعالمننننات االبتهننننا"، واستضنننناءت بمصننننبا  األمننننل بنجننننا  حينئننننذ السننننت ميخننننالى ت
مشروعها في زوا" ابنتها البن عمها، أسعد. وأما إميلي فكانت، حينئذ، بذشد اضنطراق، تشنخص 
أسعد أمامها، وعيونها غرقى بالدموع، ألن ذلنك الشناق كنان أطنال انقطاعنه عنهنا. فكاننت تتملمنل 

جرى منها. تنارة تنرى أن أسنعد لنم يعند يلبني دعواهنا، وطنورًا تعلنُق ألمًا، وتكاد تتمزق ندمًا على ما 
األمَل بعود الماء لمجاريها. ولم تزل معتزلة في حجرتها، ضائعة بين أسنف علنى ماضني الزمنان، 
وحيننرة فنني الحننال منننه، وخشننية المسننتقبل، حتننى شننددت عزمهننا علننى إعننادة إخضنناعه لصننولجان 

داء الندعوى إلنى درجنة مفرطنة بنفنوذ سنطوة جمالهنا علنى حسنها، ألن كل مليحة ال تزال مصنابة بن
قلوق العالمين. وحينئذ أخذت تفكر فيما تصنعه، لتقيد ذلك الشاق ثانية في سالسنل هواهنا، وهني 

 تقول، ووجهها يطف  ببهجة اآلمال:
 والعي  لذ ته ألول منزل     ما الحق إال للحبيق األول          

(1) 
ذا  لالجتمنناع بننه، أغرتهننا لننواع  الهننوى علننى الثقننة بخننادم أبيهننا، فحملتننه لننم يكننن لهننا واسننطة  (2)واق

 الرسالة اآلتية خطًا إلى أسعد، أماًل أنها تجذبه بمغنطيو عباراتها الرقيقة:
 

 حبيبي أسعد
ها أنا أحرر لك، وكنت أود أن يكون المداد سواد عيني، لكنني حفظته، ألني أعلمنك تنود أن تنراه 

فننؤادًا جرَحننه طننول  (3) ن كننان ظننني مصننيبًا، احضننْر هننذه الليلننة، واشننف  المعننًا ببهجننة رؤينناك. فننإ
 بعادك، والسالم. 

 إميلي 
 

هنذا الكتناق، الننذي حررتنه بنننفو الواثنق بإطاعننة رفيقنه، لنم يننؤثر شنيئًا علننى أسنعد، بننل أخنذه وألقنناه 
مننن  بننين أوراقننه، وأفكنناره خاليننة مننن كننل شننيء يتعلننق بغننرام إميلنني. ولمننا عنناد الخننادم، ويننده صننفر

 الجواق، زادت إميلي هياجها، وشخصت برهة، ثم أخذت طرسًا، وكتبت له: 
 

أراك صننامتًا، وكنننت ال أترقننق منننك ذلننك بعنند طننول منندة االنقطنناع!؟ بننذي  (4) مننالي أيهننا الحبيننق
ذنننق حكمننت علنني بهجننرك الماضنني، وعنندم اكتراثننك الحاضننر؟ أزْل غضننبك، فننإن الننذنق لننم يكننن 

أن  (6)من صميم القلق، وجوارحها ملتهبة بالوجند، وعزائمهنا كائندة من تدعوك  (5)بإرادتي! ولق  
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ن كننت ال تعنذر  ، أو بنالحري ال تغفنر، فنال تعتنق (7)تنحل من الخجل، والندم على منا مضنى! واق
 العزيز يهاعلى سهم القضاء إذا نفذ، فذضاع ذاتًا طالما كانت موضوعًا لتذمالتك، أ

 إميلي
 

وة لتنبيننه الحساسننات، التنني كانننت دفنننت فنني فننؤاده، لكنهننا بنننوع مننا ولننم يكننن لهننذه الرسننالة أيضننًا قنن
وجهت أفكاره نحو إميلي. فذخذ يفكر برهة بموضوع صباه الحالي، وهمَّ على أخذ القلم لمجاوبتها، 
لكنه لم يفعل، بل بقي مصرًا على عدم االكتراث، الذي هو أكبر قصاص يمكن إجنراؤه علنى ذات 

ها  جمال. فوضع الرسالة بجيبه،  ( سالمي".8)وقال للخادم: "اهد 
ولمننا بلغتهننا هننذه العبننارة عننن لسننان أسننعد، كننان فرحهننا بهننا موازيننًا لغضننبها علننى عنندم مجاوبتنننه، 
فذخننذت تبننني عليهننا أفكننارًا بسننرها، مستبشننرة منهننا بقننرق خطواتننه إلننى مرسنن  عشننقه القننديم. وكذنهننا 

دون صنبر، شنيئًا منن حركاتنه، وتراقنق أخذتها دلياًل عن نجنا  ومالهنا المتجنددة، فصنارت تنتظنر، 
ذلك الغينور الننافر،  (9) خطوات الوقت، لعلها ترافق خطواته. لكنها لما طال عليها األمر، ولم ترَ 

عمدت إلى حيلنة تجريهنا، لعلهنا تنراه. ألنهنا كاننت تعلمنه عنيندًا إلنى الغاينة، ال ينقناد بروننق الكنالم 
قلق حبيبته، إذا كاننت خاطئنة بإزائنه. فمضنت إلنى وزخرفته، وال يكترث بالعواصف التي تهق في 

 أمها، وقالت: 
 . (10)اليوم، سمعت من ابنة خالتي أن أسعد ابن عمك مريض  -
 ال أعلم، ربما يكون األمر صحيحًا.  -
  (.11)ربما، ألننا منذ مدة طويلة لم نَره  -
أو بنالحري ألننني كننت أحمنل نعم، وأنا لم أفتكر بذلك، ألني كنت منشغلة األفكنار بهنذه المندة،  -

انقطاعه على غير أسباق. ولكن، اآلن، صار يجق أن أستفحص عنه، فناظري نيابة عني لوازم 
 البيت، لكي أذهق فذعوده. 

 . (13)لنهار غد  (12)لماذا هذه السرعة!؟ ابق ها  -
 حينئذ تبسمت األم، وقالت: 

 ال، اليوم أنسق من الغد.  -
ا زار، واتجهننت لزيننارة المننريض المعهننود. فلبثننت إميلنني متهللننة بنجننا" وحينئننذ اتشننحت أم إميلنني بنن

مقصدها، ألنها علمت أن هذه الزيارة ستفت  باق العتاق، وتلزم أسنعد بنالرجوع إلنى عادتنه األولنى 
أ فعادت تحمل خبر مرضه على وجه الغلط، بعند (14)في التردد عليهم. إنما األم ذهبت، ولم تَره 

يارتهننا، ويرجننوه بالتوجننه إليهننا لتننراه. وأمننا إميلنني فكننادت تتمننزق ألمننًا لخينناق مننا أوصننت مننن يبلغننه ز 
األمل، كما إن أسعد أيضًا استغرق تلك الزيارة. وبينما كان يفتكر فني أسنبابها، والغاينة المقصنودة 

 بها، جاءه الخادم وبيده الرسالة اآلتية: 
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 يا قرة عيوني

ى أن منننا احتملتنننه مننننك اآلن يكفننني لتكفينننر ذنبننني. إلنننى متنننى هنننذا النفنننار!؟ قننند أذبنننَت فنننؤادي. فكفننن
فسامحني، أنا قد أخطذُت أمامك. والتفْت إلي، تراني مجردة من العالم بذسره إليك. فكْن كذلك، وال 
تدعني أقاسي عذابات الوحدة ببعادك، أيها الحبيق. اسرْع، الكل تحت أمرك. فهمَت، يا أسعد؟ ال 

ْتننننني ) قاصننننك ا . عننننندي أمننننور كثيننننرة، لكنننننني أبقيهننننا لالجتمنننناع. (، في15تضننننيعني فتننننندم. ال تم 
 وباالختصار إذا لم تحضر هذه الليلة، أقتل نفسي، والسالم

 إميلي
 

فلمننا تالهننا، قننال فنني نفسننه: "لننم يبننق محننل  ظهننار عننزة النننفو، فننذي شننيء أطلبننه أكثننر مننن هننذا؟ 
بنننال قصننند خصوصننني، صنننار يجنننق أن أزورهنننم، أقلنننه مقابلنننة لزينننارة أمهنننا. ومنننا علننني إذا تنننرددت 

وشننناهدت منننن كاننننت تحنننرق فنننؤادي، وخادعتهنننا كمنننا كاننننت تخنننادعني". وحينئنننذ صنننمم النبينننه علنننى 
 التوجه، فقال للخادم: "سلْم عليها، وأخبرها أني أحضر إليهم في هذه الليلة".

فليتصور القارىء كم كان اندها  إميلي عظيمًا، وابتهاجنًا مفرطنًا، عنند سنماع هنذا الوعند البهني ، 
وذانهننا المشننتاقة لسننماع أقننل رنننة مننن صننوت أسننعد. فذخننذت، منننذ سنناعتها، تتننزين بمالبسننها،  فنني

وتصل  شعرها، وهي ترمق إلنى الشنمو شنذرًا، ألنهنا لنم تغنق قبنل أوانهنا. ولنم تنزل تهندو بذمانهنا 
ذا ببنندرها المنيننر شننق حجنناق النندجى،  وأملهننا، حتننى سننمعت قننرع البنناق، فركضننت إليننه وفتحننت، واق

هشة، حتى كادت تسقط على األرض، ولم تعد قادرة أن تفوه بكلمة، فشدت على فشخصت لذلك د
األمنر علينه، ولنذلك أخنذ يالطفهنا، حتنى جلسنا  (16)يده، كذنها تشكو إليه عظم ما بها، فلم يخَف 

في القاعة. وحينئنذ بنادرت إلينه أمهنا، ونشنرت بسناط عتابهنا الطوينل العنريض، فلنم يطنوه أسنعد إال 
أمننا إميلنني فكانننت طننائرة فنني فلننك األفننرا ، ال تعنني إال علننى النظننر لوجننه أليفهنناأ بعنند بننذل جهننده. و 

وهننو طنننورًا يجاريهنننا، وتنننارة يشننتغل بالتفنننات وخنننر، حتنننى أمضنننوا تلننك السنننهرة. وهنننم علنننى النننذهاق، 
 (17)فشيعته آلخر الدار، وهي توصيه في العودة بالقادمة 
الثنة، فرجعننت أفكننار إميلنني الرتياعهننا األول، لكنن أسننعد لننم يننذت فني الليلننة الثانيننة، حتننى وال فنني الث

وقلقها الماضي. ولذلك كاننت فني نهارهنا الرابنع طائشنة ضنمن دائنرة الهنواجو والحينرة، وكنان ذلنك 
النهار عيدًا، وقند خلنت وحندها بالبينت، ألن أباهنا وأمهنا كاننا ذهبنا لنبعض الزينارات. فاعتزلنت إلنى 

أسنعد. وحينئنذ تنفسنت الصنعداء، ورفعنت أنظارهنا، الليوان، وهي تفكر ماذا يجق أن تصنع، لتنرى 
فتعالننت إلننى السننماء تتوسننم بصننفاء األثيننر، ثننم ألقتهننا إلننى األرض، فلننم تسننقط األولننى وجننه أسننعد. 
فتنبهت لقدومه مثل الغزالنة الجفلنى منن سنهام الصنياد، ونهضنت السنتقباله، لكنهنا لنم تظهنر لنه منا 
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تخطننر أمامننه، وهنني تغننض عنننه النظننر، كذنهننا كننان يخننال  فؤادهننا مننن لننواع  الشننوق، بننل أخننذت ت
 بمعرض عن كل ما كان بينهما من التعلقات. فقال لها:  

 ما بالك، يا سيدتي؟ -
 ال شيء. -
 إذن، ما هذا النفار الجديد؟ -
 دعني. ال جديد، وال قديم. -
 إلى هذه الدرجة؟ -
لى أكثر، إذا شئت.  -  واق
 ن أودعناك.لم يعد لي حق أن أسالك أكثر من هذا، فإذ -

 ( قلياًل، ثم عاد يقول لها، وعيونه تطف  حنوًا: 18قال هذا وأظهر أنه يريد االنصراف، فمضى )
 ها أنا ذاهق، يا موالتي. -

 حينئذ استبشرت بعالئم االنتصار على الخصم العنيد، فتبسمت، وقالت:
 ومن مانعك عن الذهاق؟ -
 ال أحد سواك.  -

 فذجابته بنبرة:
 لظن، فقد مضى ما مضى، وحال الحال.ال تظن هذا ا -
 ولماذا؟ -
 ألنك هكذا تريد. -
 أنا لم تخطر ببالي هذه ا رادة. -
 كيف ال، وعمُلك شاهد  عليك! -
 وماذا فعلُت الستوجق هذا القصاص؟ -
 ال تسْلني، بل سْل من كنت عندهم في الليلتين الماضيتين. -
 ( الظن.19ها قد فهمت، اآلن، فال تسيئي ) -
 أنت، قد أسذت العمل. -
 كال، فإني لم أكن إال في بيتي. -
 نعم، في بيتك، وفي ما هو أعز مكان عندك على وجه البسيطة. -
 ما لي أراك تحدثين بذوهام؟ فقولي لي صريحًا ماذا تظنين؟ -
 أنا، ال أقول شيئًا، لكني أهنئك بالعشرة الجديدة. -
وينا ليتنه حصنل، ألنني كننت باألقنل وخنذ ثنذري من سوء الحظ لم يحصل شيء من هنذا القبينل.  -

 منك.
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 ال تواربني، يا خواجه، فذنا أعلم خداعك، وأعرف بمن تعلقت. -
ما هذا الكنالم! ولنو سنلمنا بصنحة دعنواك، فنذي حنق لنك، اآلن، بمعارضنتي، بعند كنل منا جنرى  -

أظنن. فإننه لنم  منك! نعم، قنباًل، كنان لنك أكثنر منن هنذا الحنق، وأمنا اآلن، بعند مسنذلة إدمونند، فنال
 يعد بيننا سوى حق بسيط.

 إذن، أنت على هذا المذهق. -
 وهل يخفى عنك ذلك؟ -
 إذن، لم تقنع بعد بذني مجردة إليك. -
 ربما بهذه الساعة. -
 ما شاء ا  عليك! فإذا كان هذا ظنك، دعني، والسالم. !ربما بهذه الساعة -
 إذا كان ظني غير مصيق، فذنا ال أدعك قط. -
 أريد منك شيئًا، فلم يعد لك بقلبي ذرة من الحق. ال -
 ال تزيدي الدالل، فقد طف  الكذو. -
ليو بكالمي شيء من هذا، إنما قد سئمت منن الغنرام، وقند انمحنق قلبني، فلنم يعند للحنق محنل  -

 عندي.
 خذي قلبي عوضًا عن قلبك. -
 ع.ال يناسبني ذلك، ألني ال أريد أن تنغرو في سجايا المكر والخدا -
كمنا ال يخفناك  -ليو هو قلق امرأة، يا موالتي، لكنه قلق شاق قد تربى على الصندق والوفناء  -
، فنناألحرى أن تقننولي إنننك ال ترينندين أن تضننعيه بمركننز الكننرات السننيارة، التنني أحرمهننا ا  خننط -

 الثبات.
 دعني من جدالك البارد، فإني قد كرهته، وكرهت صاحبه كل الكره. -
 ال يحق أن يراه. من يكره شيئاً  -
 من كل معلوم. -
 إذن، أذهق عنك. -
 نعم، ألنه لم يبق معنى لطول زيارتك بغيبة أبي وأمي. -

 قالت هذه العبارة بنشوفة زائدة، ظهر بها عالمة الجد ألسعد، فتذثر منها، وقال لها: 
 إذا رأيتني مرة ثانية، فالحقيني بالعصا. -

كننننه لنننم يلحنننق البننناق، إال ويننند إميلننني انقضنننت علنننى أكتافنننه ورمقهنننا شنننذرًا، وتوجنننه لحنننال سنننبيله، ل
 كالصقر، وهي تقول له بابتسام:

أنظنرت أن ا  لننم يخلننق برأسنك ذرة مننن العقننل!؟ ألنننك لنم تحتمننل مننني كلمنات مننز ، بننل أخننذت  -
 األمر على حقه، وأظهرت استعدادك لالنقطاع.
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ي اآلن تعلمتنه، فسنذذهق وأقنبض بعننق أنا، لم أعلم قباًل أن المز  يكنون علنى هنذا الوجنه، لكننن -
 أعز أصحابي، وأصفعه عشرين كفًا، ثم أقول له: ال تغضق، هذا مزا  تعلمته من الست إميلي.

 أشكر فضلك. وهل بلغ منك أن تروي قصصي ألصحابك؟ -
 حاشا! فإني ال أفعل ذلك. ولو كنت أشغلت نساء البلدة بذحاديثي مع حضرتك. -
 غ، فليو وقته. إنما قل لي بالحقيقة بمن أنت منشغل اآلن؟ فإني ال أراك.دعنا من الكالم الفار  -
قسننمًا بعيونننك، إنننني بقفننر فسنني  مننن االعتننزال، إال عنننك. ولكننن كننل مننن بجنبننه مسننلة تنخسننه  -
 (، فال تظنيني نظيرك.20)
 يا ويلي! وهل لم تزل تسنىء ظننك بني؟ فذننا أقسنم لنك، بنا  ومالئكتنه، أن كنل حواسني منشنغلة -

 بحبك.
 وأنا أكثر منك. -
 إذن، دْع سواي، وكن مجردًا إلي، فذنا قد تجردت إليك عن كل العالم. -
 نعم، إال عن إدموند. -
 وأين هو أدموند؟! قسمًا با ، ما عدت أحبه، وال أفتكر به، فذيقْن. -
حببت ا ، ولو ربما اآلن، ألنك ال تقدرين أن تحبي غائبًا. ولو كنت تقدرين أن تحبي غائبًا، أل -

 أحببت ا ، لما كنت غدرت بعهودي األولى.
فلعبننت هننذه العبننارة بعواطننف إميلنني، فذخننذت ترتعنند دالاًل، وتتننابع خبطننات رجلهننا بنناألرض مكننررة 

 (!"، ثم مالت إليه، وقالت: 21)قولها: "يا ربي 
شنننقي بغضنننًا أننننت حقنننود، ال تريننند أن تغفنننر ذنبننني. فقسنننمًا بكنننل منننا أعتبنننره: إننننني أبغنننض ذلنننك ال -

ذا كنَت ال تصدقني، فذنا أقر أمامك، أني أخطنذت، فناغفْر لني،  -شديدًا، فلقد غشني  قاتله ا . واق
 فإن ا  يغفر للخطذة، إذا طلبوا السما ، وتابوا. 

 ا  يسامحك، لست بحقود، وا نسان ال يعرف سوى الحاضر. -
ذا نظرت مني أدنى ذنق فقاصصني بمنا بالحاضر، أنا بيديك. وبالمستقبل أيضًا. فكْن ثابتاً  - . واق

 تشاء، ولكن ال تنتهي عن شيء، وتصنعه أنت.
 حاشا! فإنك تعلمين كم كنت وفيًا. -
 نعم، وأريد أن أراك هكذا دائمًا.  -
ني لني بالنذهاق اآلن، ألقندر أن أعنود، وأراك  - دائمًا. أبدًا. كما تشائين. فقد أوقفت لك قلبي، فنذذ 

 في السهرة.
ياك من العاقة.على  -  هذا الشرط اذهْق، واق

وحينئذ أخذ يدها، فاهتزت اليدان بعاصفة كهربائية من قوة الجوى، وانصنرف، فلبثنت إميلني تنظنر 
 (22)هجوم الليل، ليشرف بدر الدجى 



 92 

ولننم يلبننث األمننر حتننى رجننع أسننعد لعادتننه األولننى، فنني التننردد علننى تلننك الننذات، التنني ضننحى علننى 
. ولكننن القلننوق لننم تكننن علننى حسننها، نظننرًا لمننا عننرض عليهننا مننن تلننك أقنندام هيكلهننا ضننحى شننبابه

التجربننة، ولننذلك تمكننن سننوء الظننن فنني الطننرفين: فصننار كننل  يراقننق حركننات رفيقننه بعننين الصننراف 
المتوسم بنالنقود، ويسنتلقي عبنارات أليفنه بنإذن الرجنل السياسني المشنتبك فني مجلنو الجندال، حتنى 

دورهأ األمر الذي كان يهون على أسعد، ألن أفكاره لنم تكنن صارا عرضة للنفار المتوالي من كل ب
كذفكار إميلي من جمينع جهنات مسنذلة الحنق. ولنذلك كاننت علنى الغالنق إميلني تسنتميله للرضنى، 
لكنها لم تكن تمنع ذاتهنا عنن بعنض تصنرفات، وتحفنظ لسنانها منن بعنض عبنارات، طالمنا جرحنت 

تحننق غيننره، وأنهننا لننم تتننرك حننق إدموننند، وأنهننا بهننا إحساسننات قلبننه، حتننى انطبننع فنني مخيلتننه أنهننا 
تتذكره أينما كان. ولذلك كان كل تذكار منها، وكل منزا  تتالعنق بنه، ينذكره األينام األولنى، وينبنه 
في فؤاده تلك ا حساسات، التي كادت تتالشى. ومن جهة ثانية كنان تصنرف إيميلني معنه، وذلهنا 

لمقاطعتنه إياهنا بالتندري ، وال سنيما ألننه نظنر النناو إليه، يجفل نفسه منها. وكنل هنذا كنان أسنبابًا 
قد لهجت بمحبته لهنا، فنذراد أن ينزي  منن األفكنار منا توهمتنه بنه. لكنن إميلني كاننت تتمنارض عنند 
انقطاعه، أو تمنرض حقيقنة، ليكنون المنرض شنفيعًا عننده بزيارتهنا. ولنم يخنق أملهنا، فإننه قند زارهنا 

بينهمنا، فاسنتقبلته بحركنة منن الوجنل لنم يسنتغربها، ألننه في إحدى الليالي، عقيق خصام كان ثنار 
 كان يعهد طباعها. وقبل أن يحييها، قبضت بيده هاتفة به:

 ستعض على أصابعك ندمًا، يا أسعد!(! 23)وه! ال تدعني أذهق من يدك، فتندم  -
 وماذا جدَّ، اآلن، مما يوجق هذا المقال؟ -
 بعك إذا صرت لغيرك؟يوجد كثير من الطالق سواك، فهال تعض إص -
 لسنا بهذا الصدد اآلن. -
 بلى، في هذا الصدد نفسه، فإلى متى أنتظرك؟  -
 أنت حرة، يا سيدتي، من هذا القبيل.   -
 إلى هنا اتصلت قساوة قلبك؟  -
نما أنا ال أريد أن أتزو". -  ليو هكذا، واق
 ولماذا كنت تريد باألمو؟ -
 ا نسان معرض للتقلبات. -

 ظهرت الغيظ، وقالت: هنا إميلي أ
 كفى، يا خواجا، أن تتكبر على العلك )؟(! تظن أنني ال أجد أحسن منك؟ -
 وأنا طالما كنت، ولم أزل، أترقق ذلك. -
 فهمت كذنك لم تزل تسيء بي الظن. -
 حاشا! -
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إذن خلْصنني منن المواربنة، وقنْل لني صنريحًا عنن أفكنارك، وال تظنن أننني أغتناظ مننك. لمناذا ال  -
 أن تذخذ يدي؟تريد 
 عدك بمحبتي الدائمة.أألن غيري قد أخذها مدة، ومع هذا، فذنا  -
أنا ال أقبل محبنة غينر موطندة بالعهند الثابنت، وال سنيما منن شناق عنديم الثقنة. فنذي محبنة تندوم  -

 إذا لم يوطدها...؟
 فهمت. ولكن ال يمنعني من ذاك إال حكمي على نفسي بعدم الزيجة، فذنا معذور. -
خنت العهود، وارتبطنت منع سنواي، وخطيئتنك علينك. فنإني  -كما يظهر  -معذور، ألنك  نعم، -

 أراك تشامخت، لما رأيتني تنازلت معك بهذا المقدار. فال تغتْر بنفسك! عندي أحسن منك.
 ا  يهنئك، فذنا ال أريد أن تكون زيجتنا موضوعًا ألحاديث الناو. -
 نسيت الماضي؟يا للعجق من حقدك! أفلم تقل لي أنك  -
 إن نسياني للماضي ال يؤمنني من المستقبل، وال سيما لعلمي أن ا نسان مستذسر للعادات. -
 كفى أن تهينني، يا خواجه، فانصرْف عني، فإن سلوتي ستكون بسواك. -
 وقد كانت أيضًا قبل اآلن. -

ا مكنننت بننه أفكننار قننال هننذا، وخننر" معرضننًا عنهننا بحالننة شننديدة مننن النفننار، وال سننيما ألن عباراتهنن
الغيرة، التي جعلته أن ينتصر علنى حاسنات الحنق. فصنمم النينة علنى السنلوان، ولنم يعسنر علينه، 
ذلنننك ألن يننند الغينننرة طالمنننا خربنننت سنننرايات العشنننق. لكنننن إميلننني لنننم تسنننتطع علنننى مقاومنننة غرامهنننا 

بعثت إلينه العاصف، فكانت بقلق ال يطاق، مع ما اعتراها من الغيظ لصنيعه حتى اليوم الثاني، ف
 بالرسالة اآلتية:

 
 أيها الرجل العنيد

ال تظننن أن البربريننة، التنني أظهرتهننا حتننى اآلن، تجعلننني أن أبغضننك، أو أنسنناك. معنناذ ا ! فننإني 
لست نظيرتك عديمة الحو، ال أكترث بشيء مما متعنا به ا  في هذا العالم. ولذلك أناجيك هنذه 

نني ال أمنوت إذا المرة األخيرة: ال تملك أنك قد أخطذت ج ني سذقابل عندم االكتنراث بمثلنه، واق دًا، واق
ننني أخبننرك بذنننك  نننني أجنند أحسننن منننك، وأمننا أنننت فننال تجنند نظيننري، كمننا تعلننم حقيقننة، واق تركتننك، واق
سوف ال تراني قط، لكني ال أصمت عن أن أذكرك بتلنك األقسنام، التني حلفتهنا لني، وتلنك العهنود 

ن ا  شناهد علينك بتلنك المواثينق، التني غندرت بهنا اآلن. التي أوقفت بها حياتك ألليفتك سابقاً  ، واق
ننْئني ذلننك، ألننني عرفننت فيننك التقلننق وعنندم الوفنناء ونكننران الجميننل، حننال كننوني أوفننى الننناو  ولننم ُيس 
إليننك. نعننم، قنند أحببننت سننواك، وال بنندع فننإن ا  لننم يخلقننني أسننيرة لننك، ولكننل حننال حننال، وسننذحق 

 غيك، والسالم.غيرك أيضًا، إذا كنت ال ترجع عن 
 إميلي
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إميلي بعثت هذه الرسالة، وكانت تتذمنل أن منا أملتنه منن التنذكار والتهديند يكفني لنردع حبيبهنا، وال 
سيما ألنها كانت تظن أن ال مقاوم لسطوة الجمال. وأما أسعد فذخذها بدم بارد، لكننه قند تنذثر منن 

فنني االرتبنناك والحيننرة فنني هننذا تالوتهننا، حتننى الم نفسننه علننى مننا تقاسنني بننه. ولننم يلبننث حتننى وقننع 
الخصننوص، فكننان ال يعلننم منناذا يجننق أن يفعننل. فإنننه، مننن الجهننة الواحنندة، كننان يتذسننف علننى فقنند 
المحبة التي نشنذ بهنا، وينرى أن منن سنيتركها تبنذل ألجلهنا األروا . ومنن جهنة ثانينة، كاننت حرينة 

فإنننه كننان كننل مننا تصننور  إميلنني تبعنند أفكنناره عنهننا، وشننكه وعنندم ثقتننه يمنعنناه مننن تلبيننة النندعوى.
دون  (24)الماضي يستحو بنار اتقدت في جميع جوارحه، ويكاد أن يخنر" منن مكاننه هائمنًا منن 

ذا نظننر للحننال، ال يتمالننك نفسننه عننن تلبيننة  صننوت الجمننال، الننذي ال ينقطننع عنننه.  (25)وعنني. واق
ياها من هذا ا  (.26)لنزاع فذخذ يفكر ساعة في وسيلة تبعده عن أفكار إميلي، لعله يرتا  واق

علنننى تلنننك الحالنننة المكربنننة، دخنننل علينننه صننناحق، وبينننده كتننناق هشنننمته السننننون  (27)وبينمنننا كنننان 
ذا بننه مجمننوع مننن األشننعار. ولمننا فتحننه، وقعننت ألحاظننه علننى 28) (، فذخننذه منننه ليتسننلى قلننياًل، واق

جندًا  أبيات جميلة، تالها بهوو أرقص به المكان، ألنه وجد بها إحساسات قلبه الغينور، فسناعدته
على تقوينة عزمنه فني الجفناء واالبتعناد، نظنرًا لموقعهنا الحسنن فني نفسنه. وللحنال نسنخها، وأرسنلها 

بهننا  (30)األخيننرة التنني ينهننزم  (29 ميلنني نظيننر جننواق عننن رسننالتهاأ وكننان يظننن أنهننا الهجمننة )
 ( محبته من قلق إميلي، فتعتزل عن مرس  مصارعته. وهي:31)جي  

 عكف   الركُق  عليها  فبكاها         بالهارقَّ دار  بالغضا طال  
  سمَ  الدهُر  بها  ثم   محاها          در سْت   إال   بقايا    أسطر  
 لصقْت حرَّ  حشاها   بحشاها   وقفْت  فيها   الغوادي  وقفةً 
 عن عيوني أحسن ا   عزاها   وبكْت      أجفانها     نائبةً 
 كلما  حكمتها   رثت   قواها   قل    ألحباق       مواثيقهم
 شجرًا  ال  يبلغ  الطير ذراها   كنت  مشغوفًا  بكم  إذ كنتم
ذا  مدت  إلى   أغصانها  كف جان  قطعت  دون جناها   واق
 هماًل يطمع  فيها  من  يراها   فتمادى األمر حتى أصبحت
 سهلة األكناف من شاء رعاها   ال رعاني ا  أرعى روضةً 

ذا  ما  طمع  رجع  اليذو   لنفسي   فثناها   أغرى  بكم واق
 كثرة   الشوق   وهذا  منتهاها   فصبابات   الهوى    أولها

(32.) 
هنذه األبينات حتنى انقضنت عليهنا صنواعق الينذو، ألنهنا رأت أن ال منرد  (33)لكن إميلني لنم تتنُل 

، وهني غائبنة عنن لما نفذ به القضاء على عقنل أسنعد. فكاننت تتذمنل بهنا، وعيونهنا غرقنى بالندموع
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الوجود. لكنها، بعد برهة، جمعت بقاينا عزمهنا، وقالنت: "ال بند منن مراجعنة هنذا العنيند منرة أخنرى، 
لعلننه يسننتفيق مننن سننكرته". فذلجذتهننا المحبننة إلننى وضننع تلننك الورقننة علننى صننفحة صنندرها، تحننت 

قيت مكانها حتى القميص، كذنها تريد أن تحرقها بنار فؤادها. لكن حدة العشق قد بلتها بالعرق، فب
 اليوم الثاني. وحينئذ رفعتها إميلي، ووضعتها ضمن رسالة إلى أسعد، تقول بها هكذا: 

 
 أيها الحبيق

إنني أحبنك، ولنو ذبحتنني. ولنذلك لنم أغنتْظ منن رسنالتك، التني رمنَت بهنا أن تجنر  كنل حاسنة بني، 
كمنا تنرى منن أثنر  -قد أعززتها مثل أثر شريف، وأنزلتها صدري  -لكونها كتبْت بخطك  -لكني 

، وهنننا هننني واصنننلة الينننك مثنننل أثنننر منننني، فهنننال تعزهنننا ينننا أسنننعد؟ أننننا مريضنننة منننن -العنننرق عليهنننا 
ن كنننت ال تننرق، فذنننا ال أزعننل عليننك، لكننني أثبننت علننى محبتننك  صنننيعك، فهننال تحضننر وتراننني؟ واق

ي إال ألننك مرة في السنة. أنا أعلم أنك لم تثابر على النفار من -ولو بمروك  -مدة حياتي، وأقنع 
مسننلوق بغيننري، فلننك الهننناء، يننا أسننعد! وأنننا أمننوت شننهيدة لننك. فكننْن كمننا تشنناء، وافعننْل مننا ترينند، 

 فستكون زيجتك وجنازتي بيوم واحد. وا  يسامحك بحياتي، والسالم.
 إميلي

 
وأمنننا أسنننعد فنننتال تلنننك الرسنننالة، ووجهنننه يطفننن  ابتسنننامًا، ألننننه رأى أفكنننار إميلننني ضنننربت إلنننى غينننر 

لمقصننود. لكنننه، للحننال، عننرف جسننامة مننا فعننل، فخجننل بنفسننه، وننندم علننى مننا فننرط منننه، المكننان ا
فغلننق عليننه الحنننو، ألنننه قنند قيننل: إن القلننق الننذي يحننق ال يننبغض. فذخننذ يفكننر بمننا يننري  أفكننار 
إميلنني، ويمنحهننا ترضننية، ولننو مهمننا كلفننه ذلننك، علننى أنننه صننار يرينند أن ال تتنكنند بشننيء ألجلننه. 

بجيبه، ولم يجاوق عليها، حتى جاء الليل. فكان هو الجواق نفسه، علنى  فطوى الرسالة، وحفظها
اندها  إميلي، فذخذ يخشع إليها بعيون تطفن  حننوًا، وهني تحندق بنه بذلحناظ تظهنر التشنكي، ألن 
المجلو لم يكن يمكنها من بث ما بالقلوق. لكنه كان، بين ذلك، يشرد في عالم األحالم، ليصيق 

إميلي من يد االكتئاقأ ألنه كان يتذثر جدًا حينما ينرى نفسنه سنببًا النزعنا" الفكر الذي يظنه ينقذ 
ذلننك ا قنننوم اللطيننف، ويكنناد يننذوق خجنناًل، حينمننا يفتكننر بمننا أولتننه إينناه مننن الجميننل بعنند إظهننار 
قسننناوته. لكننننن أفكنننناره األولننننى لننننم تحننننل عننننن مكانهنننا، وكذنننننه بننننين تخطننننرات أفكنننناره ظفننننر بننننالمعنى 

حركننات وجهننه الخفيننة. فهننمَّ علننى االنصننراف لمداركننة ذلننك، لكننن إميلنني المطلننوق، كمننا ظهننر مننن 
رمقته شذرًا، فلبث مكانه حتى وخر السهرة. ثم انصنرف إلنى حجرتنه، ولنم ينزل يتنذاكر منع تذمالتنه 
حتى الصبا . فنهض مشمرًا عن ساعد العزم، مشتغاًل طول نهاره، بما يمكنه من إتمنام منا صنمم 

ضاء، قصند مطنالع األننوار، فحينى إميلني، وعيوننه غرقنى بالندموع، وأخنذ عليه. ولما اسودَّ وجه الف
 يستعذر عما مضى، ويلثم يدها الغراء. وبعد مناقشة طويلة، قال لها:
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أرينند أقتننل نفسنني، آلخننذ بحقننك، يننا سننيدتي، عمننا أسننذُت بننه العمننل، ولكننني ال أنكننر سننالمة قلبننك  -
 ويري  أفكارك.وخلوص محبتك، فسذفعل ما من شذنه أن يمنحك السلو، 

إميلنني لننم تفهننم المعنننى المقصننود، لكنهننا استنشننقت مننن عبارتننه رائحننة الخضننوع، فذرهجننت ابتهاجننًا، 
وشننكرت فضننله، وأرادت أن تجننره ألكثننر، فنندخل ثالننث، فننانقطع الحننديث، واستعوضننا عنننه بكلمننات 
 العينننون، حتنننى انصنننرف أسنننعد. ونهضنننت إميلننني إلنننى حجرتهنننا، مستبشنننرة بعالئنننم االنتصنننار، التننني
ظهرت لها من تصرف أسعد األخير. وللحال، غرقت في فراشها النوثير، تعنانق الننوم النذي كاننت 

، ولم تكن تعلم أن الينذو قند أكمنن لهنا فني طني الصنبا . وقند مكنهنا (34)هجرته منذ بعض ليال 
اطمئننننان فكرهنننا، تلنننك الليلنننة، منننن الننننوم حتنننى السننناعة الخامسنننة منننن النهنننار، وحينئنننذ فتحنننت بننناق 

وخرجت للندار. وللحنال فاجذهنا منظنر غرينق فني األوجنه والهيئنات، فنرأت الندار بسنكوت  حجرتها،
عميق، كذنها إحدى خرابات تدمر، وأباها جالسًا على كرسي، وأعينه مطرقة إلنى األرض، وبإزائنه 

 أمها، وأعينها تتقد غيظًا. وحينما ألقت النظر عليها، سمعتها تقول له: "أنظرَت نتيجة أعمالك".
تفتننْت إلننى المطننبخ، فوجنندت الخنندم ببابننه مجتمعننين علننى حننديث سننري. حينئننذ إميلنني أشننعرت ثننم ال

بذمر مهول اعتراها، فذخطف لونها، وجمدت مكانهنا كالجليند. وللحنال نهنض أبوهنا وأمهنا، واختفينا 
ذا باحدهم يقول:   عنها، فزادت ارتياعًا، وجرت ذاتها لنحو الخدم تفحص ما الخبر. واق

سننيدتي، إنمننا أمننك مغمومننة علننى سننفر ابننن عمهننا، أسننعد. فإنننه أتننى بهننذا  لننيو مننن شننيء، يننا -
 الصبا ، وودعها، وطلق أن يودعك، وكنت نائمة، فلم يرد أن يزعجك.

فلننم يننتمم الخننادم كالمننه حتننى سننقطت إميلنني علننى األرض مغشننيًا عليهننا، فتراكضننوا إليهننا، ورشننوها 
ت تالطفها حتى ملكت وعيها، ثنم أخبرتهنا أن بالماء، حتى انتبهت. فقبلتها أمها بين أعينها، وأخذ

سنننافر إلنننى مديننننة ليكورننننه، فننني إيطالينننا، وأننننه سنننيرجع قريبنننًا.  -ألجنننل أشنننغال ضنننرورية  -أسنننعد 
فوقعننت إميلنني تحننت ثقننل الهننوى الميننؤوو. ولننم تننزل ال تعلننم منناذا جننرى، حتننى كننان ضننحى اليننوم 

ذا بيد ناولتها كتابًا كان أودع بها من أسعد، ف ذا به يقول لها:الثاني. واق  فتحه بالتهاق والتهاف، واق
 

 يا سيدتي
قسننمًا بعيونننك، أن ال شننيء سننوى المحبننة األخويننة ألزمتننني أن أتننرك الننوطن، وصننفاء المعيشننة فنني 
هذه البالد. فإني إذ كنت أريد من كل قلبي راحنة أفكنارك، وعندم تحملنك شنيئًا منن أجلني، صنممت 

عنض أقناربي الموجنودين بهنا. فنإني أعلنم أن وجنودي، النية على السنكنى فني مديننة ليكورننه، منع ب
دائمننًا بإزائننك، ينبننه، بقلبننك السننليم، مننا انطننوى بننه مننن حساسننات الهننوى، التنني ال أزال ممنونننًا لهننا، 

ال ترينننني قننط،  -يننا لسننوء حظنني  -فهجننرت مدينننة حلننق، ليرتننا  سننرك مننن هننذا القبيننل. فسننوف 
منن الكنرة، وبنذلك ترتفنع األسنباق، ويسننهل  (35)ألنني سذصنرف حيناتي بعيندًا عننك، فني قسنم ثنان 
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بعدي عليك السلو. نعم، لم أجد غير هذه الطريقة  نقاذنا من عذابات الهوى. إذ كنت قد عاهدت 
 ا  على عدم الزيجة، فال تتوهمي لي سببًا غير ذلك.

قلبنك. سامحيني، يا موالتي، عن كل ما أسذت به العمل، وأبعدي من فكرك تذكاري المغم، ليرتا  
احسننبيني قنند مننت، فلننيو المننوت بذعسننر علنني مننن فراقننك. ال تظننني أننني انهزمننت مننن وجهننك، فلننم 
أفعل هنذا إال لشنقائي، وسنعادتك. فسنوف يرسنل ا  لنك قلبنًا شنريفًا لحلنول حبنك الطناهر، ويمنحنك 
السلوان والراحة. كوني سعيدة، يا إميلي، واقبلي النوداع األخينر منن شناق سنوف تفننى عظامنه وال 

 يفنى من قلبه حبك، وممنونيته للطفك 
    يا موالتي

 الغريق التعيو أسعد
 

هننذا، حتننى محتننه بنندموعها، وحينئننذ سننلمت نفسننها لقطننع الرجنناء. ولبثننت بعننض أيننام  (36)فلننم تتننُل 
تحتسنق الوجنود توهمننًا، ال تلتفنت لشننيء منن التعننازي، التني كاننت تقنندم لهنا مننن عائلتهنا، حتننى ول 

ا، واسنتكراه الجمعينة، واسنتولى عليهنا سنوء الظنن بكنل مخلنوق منن عبناد ا . بها الحال لمقت الندني
وقد كانت تارة ترى أن ما أصابها ليو إال ضنربة قصناص دهاهنا بهنا أسنعد، وطنورًا تحتسنق ذلنك 
ضربًا من غدر الرجال وعدم ثباتهم. وقد تمكن بها اليذو إلى الدرجنة األخينرة، حينمنا سنمعت بينع 

ه، فعلمت أن ال لقاء إال يوم القيامة. وقد اجتهندت بالباطنل أن تسنلي ذاتهنا، دار أسعد من يد وكيل
فلم تستطع، ألن كل شيء، كانت تلقي عليه النظنر، كنان يلهنق بقلبهنا حرقنة التنذكار. فعمندت أن 
تنسننحق مننن سنناحة معركننات الهننوى، لتبعننده عننن أفكارهننا ببعنندها عننن تلننك األمنناكن، التنني بننزغ بهننا 

علنننى الرهبانينننة فننني دينننر، قرينننق إلنننى حلنننق،  -بنننالرغم عنننن عائلتهنننا  -صنننب  صنننباها. فذصنننرت 
لتستري  من هموم الدنيا ومتاعق النناو. فاتشنحت بنالرداء األسنود، ومضنت لتمضنية بقينة حياتهنا 

 في مكان معتزل عن مجمع العالم األنيو. 
وقند حنان  ها قد أطلعناك، أيها المطنالع العزينز، علنى منا جنرى فني هنذه المديننة منن وثنار التفنرن .
( إلننى 37لنننا، اآلن، أن نرحننل بسننالم. فقنند أطلنننا ا قامننة، ولننذلك عبسننت بنننا األوجننه. فهيننا، لنُعننْد )

الوطن على جنا  البخار، فقد أشاقتنا ربوع بينروت الزهنراء. فاحمنْل رداءك، واتبعنني، والحنذر منن 
 .(38)أن تلقي بجسمك في وهدة ا سكندرونة، فتصاق بداهية من المناخ القتال 
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فقنند وردت "الغنننواني" بنندل "الغنننوادي"، و"بثراهنننا" بنندل "بحشننناها"، و"جفننوني" بننندل "عينننوني"، و"جزاهننا" بننندل "عزاهنننا"، 
 و"جيران" بدل "أحباق"، و"يد جن" بدل "كف  جن"، و"فتراخى" بدل "فتمادى"، و"أراني" بدل "رعاني".

 لم يرد في الرواية، وهو التالي: -بيت الثامن ال –كما ورد بيت في المتون 
 "ال تُباُت الليَل إال حوَلها                   َحَرو  َتْرَشُ  بالموت ظباها"،

 لم يرد في الرواية، وهو التالي: –البيت العاشر  –وورد بيت وخر 
 "َتْخصُق األرُض فال أقرُبها               رائدًا إال وقد عزَّ حماها"

 لم يردا في ما عدت إليه في المتون. –هما األخيران فيها  –في الرواية بيتان  وورد
نمنا ألنهننا تشنبه فنني سننبق  ومنا يمكننن قولنه هننو أن خلينل الخننوري اختنار هننذه القصنيدة، ال لجمالهننا البنين وحسننق، واق

ياهنننا علنننى تذليفهنننا منننا يعايشنننه أسنننعد نفسنننه فننني الرواينننة. فقننند ورد أن ا ربلننني أحنننق امنننرأة كاننننت بجنننواره، وت عاقننند واق
 ا خالص، فقامت مدة على الوفاء، ثم بدلت ذلك وأصبحت مطمعًا لكل ذي هوى وموئاًل لكل خيانة.

 : "تتلو": في الجريدة والكتاق.  33
 : "ليالي": في الجريدة والكتاق. 34
 : "ثاني": في الجريدة والكتاق.  35
 : "تتلو": في الجريدة والكتاق.  36
 الجريدة والكتاق.: "لنعود": في  37
ينننناير -كنننانون الثننناني 10 –ديسنننمبر -كنننانون األول 29، 143: يتوقنننف، هننننا، المنشنننور فننني الجريننندة، عننندد  38

1861 . 
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 الخاتمة                                   
 

لقد انتهت مشقة الرحلة وأصبحَت، أيها المطالع العزيز، تحمد السرى عند الصبا ، ألنه قد أوقفَك 
لننى أبننواق الننوطن، بننين ربننوع بيننروت العزيننزة. فننإنى أراك مسننتنكرًا بمقابلننة الوجننوه، تتوسننم متعجبننًا ع

باختالف الهيئنات، التني أحندقت بننا. نعنم، ههننا شنيء نجنم عنن مبنادئ رحلتننا الشنريفة، التني وثنر 
ر، سماع أحاديثها في نفوو القوم، على اختالف مشاريهم. فهذا تبرطَم واقشعر، وذاك قطنق وازو 

وهذا أطلق للضحك عنانًا، وذلك حنرك للمنزا  لسنانًا. ولكنن قنْف، وال تخنف، فذننت معتضند بنالحق 
والحقيقة، تجني أطيق األثمار من بين أوراق الحديقة، فقْل إلى صاحبك الغضبان: إننا لم نقصد، 

متممننًا  بمننا أمليننناه علننى مسننامعك الشننريفة، إال التنبيننه علننى حفننظ نظننام الهيئننة االجتماعيننة، نظامنناً 
لحاجات ا نسانية الجوهرية، حسبما يناسق العالئق الطبيعينة واألدبينة، المنرتبط بهنا الجمهنور منع 
بعضننه. فننإن ا  جعننل لكننل أمننة، مننن نفننو أوضنناعها الطبيعيننة، قابليننة إلننى نننوع مخصننوص مننن 

نظينر  التمدن، ال يمكن إبداله ببخر، إال على خطر من فقند أخنص الفضنائل الذاتينة الممتنازة بهنا،
أمننة مخصوصننة فنني األرض. ولننذلك ال يمكننن إلننى الشننرقي أن يكننون غربيننًا، وال إلننى ا فرنجنني أن 

للمشنابهة ( 1)يكون عربيًا، إال على قدر من العرضيات، مضر في صفاتهما األهلية، وغير كاف  
 بينهما في المزايا الجوهرية، كما أظهرنا لنبرتك الذكية.

ألنه إفرنجي، وال تستحسن كل شيء، ألنه عربي. فإن لكل  لكن، ال يجق أن تستهجن كل شيء،
سنناءات، ال تخفننى عمننن تمعننن بالحقننائق. وا نسننان إنمننا يترقننى باختيننار األمننور،  قننوم إحسننانات واق
وانتخابننه مننا حننل منهننا. فعلينننا، معشننر العننرق، أن نحنندق النظننر، ونتذمننل، بفكننر خننال مننن شننوائق 

ن القننارة األوربيننة، ونذخننذ عنننهم فقننط مننا كننان واسننطة الغننرض، بذبننناء عمنننا، بننني البشننر، القنناطني
لتقنندمهم علينننا بنندرجات التمنندن والتهننذيق، فنكتسننق أشننياء، قنند أحرمتنننا إياهننا األيننام، ونزيننل بعننض 
المزاينا، التني عنندنا بإبندالها بشننيء ممنا عنندهم. علنى أنننا نذخننذ عنن األمنة ا نكليزينة: النتمعن فنني 

، وشنندة االعتننناء بننالفنون والصنننائع، واجتننناق الفخننر والمجنند فنني األمننور والثبننات والمثننابرة والتننذني
الكنننالم بالنسنننبة إلنننى المنننتكلم، ومجانبنننة التجمينننل والتملينننق بالنسنننبة إلنننى المخاطنننق، واالبتعننناد عنننن 
الخداع واالستقالل النذاتي، وعنن الحسند، والتنزام الصندق والجند، والخلنو منن االنفعناالت النفسنانية، 

 نسان صنادرة عنن جنوهر العقنل، وهنو بكمنال هدوئنه وحريتنه. و)علنى حتى تكون جميع حركات ا
أننا نذخذ( عن األمة الفرنساوية: االعتناء بالعلوم والمعارف والمنروءة والنخنوة، والغينرة علنى الخينر 
واللطافنننة والرشننناقة واألننننو وا قننندام. وعنننن األمنننة الجرمانينننة: دقنننة البحنننث، وال سنننيما فننني المباحنننث 

ياشة بتصديق كلما يقع اآلذان، والتعمق في المعارف، والهمة والحرص واألمانة العلمية، وعدم الط
والثبات في األعمال، إلى حد ال ينتهي، واالستنارة في التصرف واالشتغال با بداع واالختراع، أو 
لعل ذلك أسهل عليننا عندم االقتصنار علنى تقليند غيرننا، أو بعضننا. وعنن جمينع األوروبينين بوجنه 
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حق المطالعة، وال سيما في الجرناالت، وغض النظنر عمنا ال يعنيننا، واالنصنباق علنى ا جمال: 
الصوال ، وممارسة الصننائع والعلنوم والفننون، والهمنة فني تقندم التجنارة ونجنا  النبالد، وبنذل المنال 
بندال  في سبيل اكتساق المعارف، واحتمال مشقات السنفر لرياضنة العقنل بالمشناهدات المختلفنة، واق

المذهبية بالغيرة الوطنية، بحق الوطن حبًا يبلغ إلى درجة واحدة فني أفنراد األمنة، كمنا عنند  غيرتنا
ا نكلينننز، فيسنننتغرق بلجتنننه جمينننع العواطنننف البشنننرية، كالحسننند والحقننند والغضنننق والكبنننر بالعنننداوة 
الدينيننة، مضننيفين علننى ذلننك المحافظننة علننى شننرف الجنننو، الننذي ينننجم عننن عننزة النننفو، واطننرا  

متمكن في العموم، وتعليم البنات والنسناء، حتنى يصن  أن تنظنر مننهن لنذة األلفنة العقلينة الكسل ال
واالختبار، قبل الزيجة، للتخلص من اآلالم، التي طالما كانت في بالدنا عاقبة النزوا". فنإذا صن  
لنننا أن نضننيف مننا ذكننر، إلننى مننا عننندنا مننن الحذاقننة الطبيعيننة وجننودة الفكننرة وحننق القريننق ومكننارم 

كنرام الضنيوف، نجلنو فنني األ خنالق وطالقنة الوجنوه ولنين الجاننق ورقنة الننذات ومالطفنة الغرينق واق
 مصاف أعظم أمم الدنيا.

 
 
 

 هوام  الخاتمة
 كما ورد في الجريدة، ال في الكتاق.:  1
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 خاتمة الخاتمة                               
 

قننننع، أيهنننا المطنننالع العزينننز، بسنننالمة نيتننننا وحسنننن هنننذا هنننو عيننننه ننننوع التمننندن الحقيقننني، فهنننل لنننم ت
وفقنننا ا   -طويتنننا؟ بعنند مننا أمليننناه عليننك بكالمنننا األخيننر، جعلننناه لننك خاتمننة خبننر، فتمسننْك بننه 

ياك  ، ألنك صرت تعلم أن تعليمنا العلوم ا فرنجية ال ينبغي عنه أن نصنير بالضنرورة إفرنجنًا -واق
عيننننة، ألن الحقننننائق العلميننننة ال تخننننتص بذمننننة دون أخننننرى. بعوائنننندنا ومصننننطلحاتنا وهيئتنننننا االجتما

! وال تلننك الطنبننورة المكبسننة تمثننال (1)فليسننت دكانننة الخينناط ا فرنجنني مدرسننة التمنندن العننامأ كننال 
التهذيق! فقد عرف وباؤنا، تحنت العمامنة العربينة، مقندارًا منن العلنوم الطبيعينة والتعليمينة والفلكينة، 

فنني لغننات ا فننرن . ولننيو التمنندن بقننائم فنني شننكل اللبنناو، وال بنننوع  قبننل أن وجنند لهننذه العلننوم اسننم
 الطعام، حتى وال بنوع مناولته، ألن الرومانيين أنفسهم كانوا يتناولون الطعام بذيديهم كالعرق.

فالبدار القتبناو منا عنند ا فنرن  منن وثنار المعنارف والفننون، ال سنرقة مختلفنات األكسنام والعوائند. 
ماعيننة، أو التمنندن، قنند يكيننف إلننى مننا ال ينتهنني، بحسننق الننرو  األهلنني التنني لكننل فننإن الهيئننة االجت

أمة، وبحسنق ودابهنا وفنونهنا، العقلينة المختصنة بهنا، كالشنعر والفصناحة والتناريخ والفقنه والمراسن  
والجرننننناالت والقصننننص الشننننعرية، ومننننا شننننابه ذلننننك مننننن الفنننننون األدبيننننة، التنننني هنننني حينننناة الهيئننننة 

 لتمدن.االجتماعية وقالق ا
فاقتصننْر علننى العلننوم والفنننون األوروبيننة، واجتهنند بإحينناء التمنندن الشننرقي، علننى نننوع موافننق لننرو  
األمة العربية، المتذصل في ودابها وفنونها العقلية منذ أربعين جياًل. وكْن عربيًا متمدنًا، ال إفرنجيًا 

المضنروق فني الغنراق،  غير تام، كي ال تنكرك العرق، وال تعرفنك ا فنرن ، فتكنون عرضنة للمثنل
 (.2وتلتزم أخيرًا، بالرغم عن أنفك، أن تستنكر قائاًل: َوي إذن لست بإفرنجي )

 
 
 

 هوام  خاتمة الخاتمة : 
 : مزيدة في الكتاق. 1
 . 1860مارو -وذار 21-9، 153: انتهى المنشور في الجريدة، عدد  2
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 تذخرةمقدمة م                                            

 
 
 

وجدت من الالزم، ومن المفيد أيضًا، أن أجري قراءة تحليلية للرواينة، منن دون أن تكنون مستقصنية بنل تدليلينة علنى 
من التدليل خصوصًا على "ريادة"  –على ما سيتحقق القارىء  –بنائها المخصوصأ وحاصُل قراءة كهذه يفيد طبعًا 

ة، إلنى وضنعها فني ختنام الكتناق، بمنا ال يوجنه القنارىء سنلفًا )وقبنل هذه الرواية. ولقد عمدت إلى تنذخير هنذه المقدمن
 أن يكون قد قرأ الرواية(، وبما يمكنه أيضًا من التحقق مما أذهق إليه من تقويم فني في معرض القراءة.

 
 . الرواية بين الراوي والقارىء 1

وغها، إلنى منا يمهند لبنائهنا المخصننوصأ يتحقنق القنارىء، مننذ "مقدمنة المقدمنة"، منن أن الرواينة احتاجننت إلنى منا يسن
وهو ما أجمعه في الحديث بل في التمييز، في نص الرواية، بين: الخطاق عن الرواية، والرواية نفسها. وهو ما أراه 

 ماثاًل، ابتداًء، في فصول الرواية، إذ تنقسم في صورة بينة إلى جزئين:

الفصنننل الخنننامو، كمنننا الفصنننل السنننادو، فضننناًل عنننن  الخطننناق عنننن الرواينننة: منننن "مقدمنننة المقدمنننة" حتنننى مطنننالع -
 "الخاتمة" و"خاتمة الخاتمة"أ

 الرواية: الفصل الخامو، ثم من الفصل السابع حتى الفصل الثاني عشر. -
 فماذا عن الخطاق عن الرواية؟

الخناص. وهنو كان في ا مكان تسمية هذا القسم برواينة بندوره، وضنمن الرواينة، طالمنا أن لهنذا القسنم مبنناه السنردي 
بننناء يقننوم تبعننًا لعالقننة نتبينهننا منننذ الصننفحات األولننى بننين مننتكلم فنني السننرد يقننود السننرد ويوجهننه، وفننق مشننيئته، وبننين 
 -"قارىء" )أو "مطالع"، حسق تسميته أحيانًا أخرى( يتم استدعاؤه من قبنل المنتكلم، والتخاطنق معنه، ودعوتنه للقينام 

يجتمع، من جهة المتكلم، بذفعال األمر التي يطلقهنا فني أكثنر منن موضنع فني بذعمال بعينها. وهو ما  -مع المتكلم 
ذا كنان المنتكلم  الفصول المنذكورة، ويجتمنع، منن جهنة القنارىء، فني ننون الجماعنة، التني تجمنع بيننه وبنين المنتكلم. واق

 إذا جاز القول.يقوم بذفعال بعينها، ويطلق دعوات، فإن القارىء يبدو أقرق إلى المتلقي السلبي، أو الخاضع، 
لهذا أمكن القول إن الخطاق عن الرواية هو خطاق هذا المتكلم، الذي أسميه منذ اآلن بن"الراوي"، إذ أن ما يفعله ال 
يعنندو كونننه "روايننة" للمتلقننيأ وهنني روايننة تحتننا" إلننى القسننم األول، الننذي أدرسننه، مثننل تمهينند أو تسننويغ لهننا. فخطنناق 

لى رحلة، على أنه يقوم بها، ويدعو القارىء إليهاأ إال أنه دعوة تتعين كذلك فني الراوي في هذا القسم خطاق دعوة إ
خطاق وصفي ألمكننة وعنادات وأحنوال وشخصنيات )"جامندة"، إذا جناز القنول، أي لنيو لهنا حنراك سنردي منن تلقناء 

 .نفسها(
ن كننان بينننًا فنني بننناء الكتنناق ككننل  –إال أن هننذا التقسننيم  ى حقيقننة التعننالق الننالزم بننل يخفنني، أو ال يظهننر بنناألحر  –واق

ن اتخذ شكاًل كتابيًا مخصوصًا، ومختلفًا عن السرد نفسنه  –المطلوق بين القسمين. ذلك أن القسم األول  يتعنين  –واق
بوصفه سياقًا الزمًا للرواية نفسها. فكيف لرواية، بل لنوع أدبي غير مسبوق في العربينة، أن يقندم نفسنه إلنى القنارىء 

 مباشرة؟
الخوري يدرك أكثر من غينره، وقبنل غينره، أننه "يبندأ" بننوع أدبني لنم تعرفنه العربينة بعندأ وهنو منا يقولنه مننذ كان خليل 

"مقدمة المقدمة"، إذ يتحدث عن صننيعه بهنذه الكلمنات: "كننا مبتندئين بهنذا الفنن". وهنو قنول يلنزم الخنوري نفسنه، منن 
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كمننا نعلننم مننن عدينند األخبننار  -فتننه أو تكذيبننه، وهننم دون أن يقننوى أحنند مننن قننراء الجرينندة والمشننتركين فيهننا علننى مخال
 من صفوة الكتاق في زمانه، سواء في بيروت أو في غيرها. فماذا عن القسمين هذين؟ –المتوافرة عنهم 

همننا بننناءان متباينننان، كمننا قلننت، لكنهمننا متالبسننان أيضننًا، بحيننث تسننتوعق الروايننة، أو تشننير أحيانننًا إلننى مننا جعلهننا 
لشننكل أو ذاك. ذلننك أنهننا كتابننة تخبننر عننن نفسننها: ترسننم مجالهننا الكتننابي العننام فيمننا ترسننم مجالهننا تنبننني وفننق هننذا ا

ن كانننت ترسننم  السننردي الخنناص. بننل يمكننن التحقننق مننن أن الروايننة ترسننم السننبيل الننذي قادهننا إلننى البننناء السننردي، واق
لبناء السردي مثل خطى أو نقالت فني خريطة مدبرة لمثل هذا الرسم. ويمكن أيضًا التنبه إلى أن الكلمات تمثل في ا

 فضاء مرسوم.
هذا ما يخلص إليه الباحث، إذ يفحص الكلمات في ما تخبره وتشير إليه في ون، بين بنائها ومرجعها. وهو منا ينتبنه 

بننين الفضنناء الخنننارجي والفضنناء النصنني فننني روايننة خلينننل  –بنننل مننن التواكنننل  –إليننه إذ يعنناين أشنننكااًل مننن التننداخل 
ال يسع الباحث إغفال ما يقع علينه، فني فصنل تلنو فصنل، وهنو أن الكتابنة ترسنم "خطتهنا"، وتكشنف عنهنا الخوري. ف

تباعننًا، فنني نننوع مننن "التثبننت"، تطلُبننه وتقدُمننه للقننارىء فنني نننوع مننن العقنند، أو مننن تذكينند "مصننداقية" يعرضننها الكاتننق 
 عليه. 

القول والوثبة، والجري والعقل، والذهاق واالسنتطراد، ففي هذا الفصل أو ذاك تستوقف الباحَث عالقات  مطلوبة بين: 
والجريان والقلم، وطريق الفكرة وطريق المسافر، والقارىء والسير وغيرها الكثير. وهذه كلها تندل علنى البننائين، علنى 

 تعويل هذا على ذاك، في نوع من الخريطة التي ترسم سبيل خطواتها فيما تبني عالمها الخاص.
ى المكان، إلى التنقل فيه، على أن للكلمات خطوات بطيئة أو سريعة تبعنًا للرسنم الكتنابي المطلنوق: وهو ما يشير إل

فقد تتذنى الكلمات في ما تُقدم عليه في عملها السردي، فتتمهل في وصف ما تلتقطنه العنين علنى عجنل، وقند تسنرع 
كننان مشننهدًا(. يقننول خليننل الخننوري، منننذ أن تجتننازه خننالل أيننام وأيننام )لننو  -بننل للقنندم  –الخطننى فنني مننا كننان للعننين 

"مقدمة المقدمة": "فنقنول، علنى سنبيل االختصنار، أو بنالحري بوثبنة أدبينة"، منا يفيند جلينًا عنن حركنة الكتابنة بوصنفها 
حركة تحتمل الوثوق والتمهل، تبعًا لتدابير تتكفنل بهنا الصندفة و"تقنادير القلنم" )علنى منا يشنير فني "المقدمنة" أيضنًا(، 

 ؤكده في كالم وخر: "القلم قد جرنا إلى بحث..."، و"ساقنا القلم وشرط الصناعة إلى حيث ما ال نريد".وهو ما ي
ولقد أشرت في كالمي هذا إلى خليل الخوري، فيما كان من األنسق، واألدق، الحديث عن "الراوي" في هذه الرواية، 

ويًا معًا في نون الجماعة )كما سبق القول(. وللراوي إذ أن له ضميرًا يتكلم به، ويتوجه به إلى وخر، مما يظهرهما لغ
حضننور وخننر، أظهننُر، إذا جنناز القننول، يتمثننل فنني حصننول مسننافة بننين خليننل الخننوري ووظائفننه المختلفننة: بننين مؤلننف 
للروايننة )وصنناحق الجرينندة التنني تنشننر الروايننة، وصنناحق المطبعننة التنني تطبننع كتنناق الروايننة( والننراوي لهننا. أهنننذان 

 لمتكلم عينه؟يشيران إلى ا
لننى جعننل المؤلننف راويننًا بالضننرورةأ وهننو وصننف متسننرع طالمننا أن خليننل  قنند يسننارع الننبعض إلننى ربننط هننذا بننذاك، واق
الخوري ال يكشف عن اسمه أبدًا، وال تظهر في الرواية أفعال أو سلوكات تشير إليه تحديندًا، أو ينسنبها النراوي إلينه. 

فات التني تندل علنى الخنوري )مثنل كوننه، علنى سنبيل المثنال، الشنخص بل يمكن التنبه إلى أن أقرق الوقائع أو الصن
المؤهل والعارف بذحوال المشتركين في الجريدة(، تبقى ملتبسة في ا حالة عليه. ففي نص الجريندة اتضن ، علنى منا 

عنن ذكرت في التحقيق، أن الخوري أسقط من طبعنة الكتناق مقطعنًا بكاملنه، كنان قند ورد فني الجريندة، ويتحندث فينه 
تخلف أحد المشتركين في حلق عن تسديد اشتراكاته فيها )وهو ما ال يمكن معرفته إال من قبل صاحبها، كمنا يمكنن 

ومنننن المسنننتغربات أن رجننناًل منننن هنننؤالء رأى منننن واجبنننات التفنننرن  االشنننتراك بالجرننننال، فلنننم يتكاسنننل عنننن التنننرجي (: "
خبننار" بالسنننة األولننى مننن عمرهننا بكننل انشننغاف. لكننن تشننريف دفترنننا باسننمه فنني العننام الماضنني، واقتبننال "حديقننة األ

حقوق التفرن  علمته سلق حقوقها، فذبى دفع ثمنها بعد جهد الطالق، ال لسبق وخنر إال ألننه صنار إفرنجينًا، منع أن 
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فاعل هذا األمر تحتسبه ا فرن  والعرق من أحط مخلوقات الباري. ربما ال يفهم مقصدنا هنا سنوى واحند منن أهنالي 
 ".كفانا بذلك ترضيةحلق و 

بذن إيراده ال يناسق الرواية أبدًا، بل يقع فيها  –على األرج   –أسقط الخوري هذا المقطع من الكتاق، بعد أن وجد 
من خارجها، من وسنيطها النشنري السنابقأ أسنقطه منن بناق أن يكنون للرواينة كيانهنا الفنني المكتفني بنفسنه، والمحينل 

الء مزيد إذ نتنبه إلى أن الرواية تشنتمل حنديثًا عنن "حديقنة األخبنار"، لكننه ال يصندر عليه تحديدًا. وهو ما يتعين بج
عن الخوري نفسه اسمًا وتصريحًا، عدا أن الكالم يقع من على مسنافة منن الجريندة، فني ننوع منن التعينين "الخنارجي" 

"المسكينة"، فنني ننوع مزينند مننن )إذا جناز القننول( لهنا. كمننا ال يتننذخر النراوي، فنني الحننديث عنن الجرينندة، عننن وصنفها بننن
إلننى التمييننز، أو إلننى إيجنناد مسننافة بننين   -فضنناًل عننن أسننباق أخننرى  –"التبعينند" بننين الننراوي والخننوري. هننذا مننا يقننود 

 الخوري ومن أطلقُت عليه اسم: "الراوي"أ وهو تمييز يقع بين الشخصي والتذليفي، وبين الطبيعي والثقافي بالتالي.
الرحلننة" فنني الروايننة يتعننين فنني وظيفننة سننردية، بننل فنني وجننود لغننوي، يمكننن التثبننت منننه عننند فمننن يتننولى الكننالم عننن "

الحديث بن"نون الجماعة" في أكثر من موضع في الرواية. وهو ما يجمع بين النراوي و"القنارىء"، أو "الُمطنال ع" )علنى 
المنتكلُم -ضنع فني الرواينة يندعو النراويما يرد لفظًا، ويتم توجيه الحديث إليه في الرواية، منذ مطلعها(. ففني غينر مو 

القارىَء للقيام بذعمال معًا: "ولقد أراَك أنفَت، أيها المطالع العزيز، من ا قامة بها، فانهْض واتبعنا، لنسير على خط 
ذا قطعته وكنت من محبني اآلثنار، فاشنتغْل بالبحنث بنين  الشمال الشرقي، فشمْر قدميك، وخْض في مياه العاصي، واق

 ره من الخرابات المندرسة، حتى نصل بك...".ما يجاو 
إلننى نننوع مننن التكافننل أو  –تذليفيننًا وسننرديًا  –لهننذا طلبننُت الحننديث عننن "الننتالبو" بننين الخننوري والننراوي، وهننو يشننير 

التواكننل بينهمنننا. فنننالراوي ُيْقنندم علنننى نشنننر قصننيدة، فضننناًل عنننن وراء فنني الشنننعر وتعريفاتنننه )والخننوري شننناعر(، ويقنننوم 
ة لالمرتين، فضاًل عن مواقف من الترجمة )والخوري مترجم(، إلى قرائن أخرى دالة على هذه الشراكة، بترجمة قصيد

 الخفية والظاهرة في ون.
إال أن النراوي هننو خصوصننًا "دليننل" القننارىء فني الروايننة بوصننفها رحلننةأ وهننو راو  لننه منا يقولننه، أشننبه برحالننة، فنني مننا 

عرفننه قبننل قيننام الرحلننة نفسننها. وهننو مننا يسننتمر فنني القسننم الثنناني، فنني يعننرض لننه مننن مشنناهد وأحننوال وعوائنند، ممننا ي
الروايننة، إذ يظهننر أو يطننل الننراوي مننذكرًا بوجننوده، بذنننه ال يننزال يرعننى القننارىء بعنايتننه، أو يقننوده فنني هننذه "الرحلننة": 

ارىء كنم كنان أ و"فليتصنور القنفتصوْر، أيها القارىء، كيف كان يجق أن يكون أمامها قلق شناق" )الفصنل التاسنع("
اندها  إميلي عظيمًا، وابتهاجًا مفرطًا، عند سماع هذا الوعد البهي ، في وذانها المشتاقة لسماع أقل رنة من صوت 
أسننعد" )الفصننل الثنناني عشننر(. إال أن ورود هننذه التعيينننات ال يخفنني كننذلك كننون الننراوي هننو المسننتمع أساسننًا للحكايننة 

سابع: "فتْ  أذنيَك لنحدثك بتتمة هنذه الرواينة، التني حندثت مندة إقامتننا فني التي يرويها، على ما يتض  في الفصل ال
 هذه المدينة، حسبما رواها لنا، ليلة أمو، شاق...".

تجتمع في الراوي، إذن، وظائف تعود إلى خليل الخوري نفسه )بوصفه ناشرًا وشناعرًا ومترجمنًا(، ولكنن منن يكفنل أن 
منا أعلنق الجنواق عننه، اآلن، علنى أن أعنود إلنى تبينان المسنذلة أدنناه. ولكنن مستمع الرواية هو الخوري نفسنه؟ وهنو 

 من "القارىء" )أو "المطالع"( الذي تتم مخاطبته منذ مطالع الرواية، ويتم توجيه الرواية له؟
 هننو القننارىء "المغفننل"، إذا جنناز القننول، وهننو غيننر مننن كننان الكاتننق العربنني القننديم يتوجننه إليننه فنني مطننالع رسننالته أو
مؤلفه، أو من كانت ُتهدى له القصيدة، على ما يتض  في "مناسبتها". وما َيظهر، فني مواضنع مختلفنة منن الرواينة، 
هو أن الراوي ال يتوانى عن ا مساك بيد القارىء في مشيته، لو جناز التشنبيه، كمنا لنو أننه يريند بنذلك أن يمكننه منن 

. هنذا منا يسنتدعي أفعنال األمنر، والتني تتحنول أحياننًا إلنى ننون المشي، أن يسهله له، أن يمكنن خطواتنه "القلقنة" فيهنا
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قناعننه بمننا ينندعو الننراوي  الجماعننة بحيننث يجتمعننان معننًا، القننارىء والننراوي نفسننه، مننن بنناق "تشننجيع" القننارىء وجذبننه واق
 إليه.

ينان لبننان، وفنوق كما يقوم النراوي بحنث  القنارىء علنى القينام بذعمنال محنددة: "فتخطنْر، أيهنا المطنالع العزينز، بنين ود
روابيننه، ونننز ْه لحاَظننك بجمننال الطبيعننةأ ولكننن إذا دخلننت بننين الجماعننة، التنني تكننون غالبننًا علننى شننكل دائننري، احننك  
بالعجنننل، قصنننْر الجمنننل، أوجنننْز، اختصنننْر، أنجنننْز، اقتصنننْر...". ذلنننك أن الرواينننة تصننندر عنننن منننتكلم يتوجنننه بهنننا إلنننى 

لمتبوعان معًا بصفة "العزيز" في أكثر من فصل. وهو مبنى كتابي كان مخاطق، له اسم "القارىء"، أو "المطالع"، وا
نمننا هننو المطننالع والقننارىء، أي متننابُع  لنننا أن ننسننبه إلننى أسننلوق الرسننالة، لننوال أن المخاَطننق لننيو شخصننًا بعينننه، واق

تينا" الرواينة لنه: فصول الرواية نفسها، ما له داللة قوية على تكوين الرواية نفسنها. إذ يندل القنارىء بوجنوده علنى اح
هنذا يعننود، فنني المقننام األول، إلننى أن الرواينة تنشننر مسلسننلة فنني جرينندة، فني "حديقننة األخبننار"، أي أن لهننا أن تجننذق 
إلننى مادتهننا )المنشننورة إلننى جانننق غيرهننا مننن المننواد الصننحفية وا عالنننات( القننارىء أو "المشننتر ك" فنني الجرينندة، فننال 

مننن "األمننان" المطلننوق فنني هننذه الحالنة. إال أن هننناك سننببًا وخننر )لالحتيننا" إلننى  يسنقطهاأ بننل يبنندو التوجننه إليننه نوعناً 
وقنند وجنند بنندياًل عنننه، وهننو  –ذكننر القننارىء(، وهننو سننبق سننردي يقننع فنني أسنناو بنائهننا الفننني، وهننو أن كاتننق الروايننة 

األجلننى فنني اتكننال وجنند لزومننًا  مسنناك القننارىء بيننده فنني الروايننة التنني تبنندو مثننل رحلننة. وهننو يجنند صننورته  –الننراوي 
المبنى الفني للرواية على أسلوق الرحلة، أو على ذريعتها. وهو أمر غير بعيد عما كانت الجريدة توفره للقارىء "في 
 -حجرته"، وهو ا تيان بالعالم إليه )حيث أن بطرو البستاني كتق عن الجريدة بوصفها "مروة" ينظنر فيهنا ا نسنان 

ال العالم(. وهو ما تتكفل به الرواية بندورها، أي ا تينان بعالمهنا إلنى الجريندة، إلنى ، إلى أحو -"وهو مقيم في حجرته"
نمننا اتبعنننا، فنني طريننق الفكننرة، طريننق  الروايننة وفصننولها. وهننو مننا يوضننحه الخننوري بجننالء تننام فنني الفصننل الثنناني: "واق

منا يوضنحه الفصنل بعند الفصنل، المسافر الطبيعية". وهذا ما يعني أن فكرة الرواية اتخذت سبيل المسنافر الطبيعني، 
 بلوغًا إلى نهاية الرواية، التي هي أيضًا النهاية "من مشقة الرحلة"، على ما يرد في "خاتمة" الرواية.

هذا ما يوفره الراوي للقارىء، ألن القارىء "النبيه" قد ال يحتا" إلنى كنل هنذا الشنرو : "فنإن كنان عقلنك، أيهنا القنارىء 
إننه يكتفني بهنذه النقنرات، ويجنري وحنده". ذلنك أن االنتقنال منن فضناء الجماعنة إلنى فضناء العزيز، ذا حياة وحركة، ف

النص لم يكن طريقًا معبدة بعد، لكي يقوى القارىء علنى انتهاجهنا منن تلقناء نفسنه. ولكنن أهني مشنكلة القنارىء غينر 
بمنا يروينه، منن دون حنديث المجرق بعند أم هني مشنكلة النراوي منع روايتنه )حينث أننه لنم يعتند بعند علنى أن "يسنتقل" 

 مسند، أو ضمانة مسبقة(؟
 
 
 
 . مسار سردي بين مكان وزمان 2

الطبيعني، النذي للمسنافر أن يسنلكه منن بينروت إلنى حلنق -يبني خليل الخوري خطاق الرحلة وفنق المسنار الجغرافني
"الخاتمننة"(. بننل ينندعو )مننرورًا بدمشننق وغيرهننا(، ثننم العننودة مننن جدينند إلننى بيننروت بعنند "مشننقة الرحلننة" )كمننا يننرد فنني 

القارىء أيضًا إلى التننزه فني هنذا المسنار، والتمتنع بمنناظر، ممنا ال يحتاجنه طرينق الرحلنة نفسنه )بمنا فينه عبنور نهنر 
العاصي بقدميه(. وهذا يتخذ أشكااًل مختلفة، من الوثبة إلى الجنري والتمهنل والتوقنف وغيرهنا، علنى منا ينرد فني غينر 

صنف فيهنا النراوي صننيعه "منن خارجنه"، إذا جناز القنول. إال أن سنبيل الرحلنة يتعنين موضع في الرواية، غينر التني ي
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كذلك في المبنى الفني الذي تتخذه الحكاية، إذ تتحول إلى بناء سردي، بعد أن تنبهُت إلى أن االستعارة تحولت إلنى 
ظهاره ودرسه. فعمَّ أتكلم؟  سبيل في البناءأ وهو ما سذعمل أدناه على استبيانه واق

أن يعننناين البننناء السنننردي مثنننل جغرافيننة تجنننري فوقهنننا أحننداث تبعنننًا النتقننناالت  –علنننى مننا الحظنننت  –مكننن للباحنننث ي
ووقفات. ولو شاء إجراء معاينة مقربة لما الحَظه لتحقَق من وجود: أمكنة مستحيزة ذات تحديدات وأوصناف )وتندور 

وغيرهنا(، فضناًل عنن مندات زمنينة تحندُد التوقنَف كمنا فيها األحداث(، ووتائر مختلفة منن السَّنير )بنين سنريعة وبطيئنة 
التقدم. وفي إمكان الباحث كذلك أن يرسم خريطة بينة للبناء السردي كما تجري أحداثه في حلنق، منتبهنًا إلنى وجنود 
 األمكنة التالية: بيت ميخالي، دينر الكبوشنيين، بسنتان، وبينت أسنعد. إال أن هنذا التعنداد ال يفني بنالغرض، طالمنا أننه
ال ُيظهر بذن بيت ميخالي يختلف عن غيره من األمكنة، إذ يفوز بعدد كبير من األوصاف، فضناًل عنن أن القنارىء 

فيشنناهد، أواًل، حجننرة مربعننة يتعننرف فيننه علننى الليننوان، والمائنندة، والغننرف وغيرهننا، وعلننى أثاثننه ومحتويننات مطبخننه: "
فنني أحنند جوانبهننا، وأمامننه سننرير المنامننة، وفنني  صننغيرة، علننى غيننر العننادة فنني بيننوت حلننق، مفروشننة بننديوان صننغير

 ". صدرها خزانة إفرنجية للثياق، وفوقها مروة الحالقة
مثل هذا الوصف ال يتوافر أبدًا في الكالم عن الدير، وال عن بيت أسعد، وال عن الطريق الواصل بين بينت ميخنالي 

ه بذمكنننة مغفلننة. ففنني أول كننالم عننن ديننر والنندير، حيننث أن هننذه تبنندو، أو تننرد مننن دون أوصنناف أو تحدينندات، أشننب
ومنا زال يهنرول، حتنى بلنغ إلنى بناق الندير، فسنذل عنن الكبوشيين، وعن حجرة إدموند فيه، ال يرد سنوى هنذا القنول: "

". وهنو منا يصن  كنذلك فني حجرة الكونت إدموند، الذي جاء يسلم عليه، فذهداه إليها أحد الرهبنان، فتقندم وقنرع البناق
حجننرة أسننعد... أمننا الحننديث عننن البسننتان فيبنندو أكثننر تحدينندًا، غيننر أنننه يبقننى فنني حنندود وصننف الكننالم عننن بيننت و 

دموننند حننين يتنزهننان فنني البسننتان: " ولننم يننزل علننى تلننك الحننال الننرحالت، فيمننا ال يننرد أي كننالم تحدينندي لميخننالي واق
األغصنان، ولنم ينزل شناردًا  المقلقة إلى عصر اليوم الثاني، فخر" يستعين بخرير الماء على تسلية أحزانه تحنت ظنل

حتى دخل بستان الريحاوي، وهناك جلو منفنردًا بسناحة التفكنرات، يتوسنم بوجنه الطبيعنة. ولكننه بالباطنل كنان يطلنق 
السننلوى، ألن ميننل األغصننان كننان يننذكره بقننوام إميلنني، ويسننمع بخريننر المنناء صنندى نغمننات تلننك األلفنناظ، التنني كانننت 

تسنننم أمامنننه بهيئنننة الننندالل علنننى صنننحيفة تلنننك الفضنننة السنننيالة، وشنننعاع شنننمو تحلنننى بهنننا وذاننننه. بنننل ينظنننر وجههنننا ير 
الخريف، الضعيفة لوجلها من الفراق، المنسكق على سطو  االشجار. كان يشخص لنه االصنفرار، النذي عنال جبهنة 

يلني. حبيبته ساعة نفاره، ويدور بنغمات األطيار ذكرها على سماعه، الذي لنم يكنن يفهنم بكنل رننة مطربنة إال اسنم إم
وأخيننرًا، كنناد يجننن تمامننًا حينمننا نظننر الخريننف ينثننر أوراق األغصننان علننى وجننه المينناه، ألن ذلننك مثَّننَل ألوهامننه سننقوَط 
دموننند يتخطننران  محبتننه مننن قلننق فتنتننه. وبينمننا كننان علننى تلننك الحالننة الحننت منننه التفاتننة، فنظننر عننن بعنند ميخننالي واق

ينن  السننتار عننن خفايننا قلننق إميلنني". وللحننال نهننض يخننتلو بطننرف البسننتان، فقننال بنفسننه: "هننذه سنناعة تمكننني أن أز 
 خطواته منسرقًا منهما، حتى خر" من البستان، وأجسام األشجار تحجبه عن أعينهما".

هذا ما يجعل من البستان وبيت أسعد والندير أمكننة حكائينة، فيمنا يتعنين بينت ميخنالي بوصنفه مكاننًا حكائينًا بنالطبع، 
يننند تحديننندًا. واألهنننم هنننو أن هنننذا البينننت يسنننتجمع إجمنننالي األحنننداث، التننني تننندور عليهنننا إال أننننه المكنننان السنننردي والوح

الرواينة. فمجرينات السننرد تقضني بإقامنة أحنندهم فني دينر )قبننل أن يغنادره إلنى بيننت ميخنالي(، ولكنن كمننا لنو أن النندير 
 –لو طلق التوسع  –مكان لفظي ليو أكثر. وهو ما يص  كذلك في الكالم على بيت أسعد... وفي إمكان الباحث 

أن يخصننص بيننت ميخننالي لتحليننل متوسننع، يشننير فيننه إلننى العالقننات المنبنيننة فنني السننرد بننين األمكنننة الداخليننة، مننن 
جهننة، ومننع خارجهننا، مننن جهننة ثانيننة، بمننا يشننير إلننى وظائفهننا السننردية المختلفننة. ذلننك أن هننذا البيننت يسننتجمع فنني 

 بما فيه "الحبكة" التي تتجمع خيوطها فيه، وتتفكك فيه أيضًا. أمكنته، في ما يجري فيها، العمل السردي بمجمله،



 108 

إلى الزمن، بين الحكاينة وبنين السنرد، علنى أن أدرو فني وقفنة أولنى النزمن الحكنائي،  –بعد المكان  –ويمكن التنبه 
أن أعنين  ثم في وقفة ثانية الزمن السردي، فضاًل عن العالقات بين الزمنين. وأريد منن الحنديث عنن النزمن الحكنائي

ن ال تتصننف  –إذا اسننتطعُت إلننى ذلننك سننبياًل  – المنندة الزمنيننة التنني تشننملها الروايننة بذحننداثهاأ وهنني عمليننة ممكنننة، واق
 بالدقة التامة.

، على ما انتهيت إلى التثبنت، وهنو منا يجتمنع فني عندة شنهور 1859يمكن القول بذن أحداث الرواية تدور في العام 
هذه المدة الزمنية هو حصول تقاطع بين الزمن الحكائي والزمن النشري، حينث أن  وحسق. وما يستوقف االنتباه في

( 1859أكتننوبر مننن العننام -تشننرين األول 10المنندقق يقننوى علننى مالحظننة أن تنناريخ الرسننالة إلننى إدموننند مننن والننده )
مننن الشننهر نفسننه  13و 1يوافننق تمامننًا بننل يقننع فنني منندة النشننر األول للجننزء األول مننن الروايننة فنني الجرينندة، أي بننين 

 والسنة نفسها )وهو ما سذعود إلى درسه الحقًا(. 
غير أن الرواية ال تفيند عنن األينام أو األسنابيع أو الشنهور التني تنقضني منن هنذه السننة قبنل بداينة الرواينة انطالقتهنا 

أحند الفرنسنيين إلنى  الحدثية )والزمنية(. فراغ زمني، إال أنه زمن قليل، منن دون شنك، بمنا يكفني انتقناَل خبنر  وصنول  
دينننر الكبوشنننيين فننني حلنننق. وهنننو وصنننول، منننا أن يبلنننغ ميخنننالي، حتنننى يسنننتعد لالنتقنننال إلنننى الننندير، ولمالقننناة الوافننند 
األجنبنني. وهننو مننا يتخننذ )أي لحظننة مغننادرة ميخننالي لبيتننه( بدايننة مشننهدية وسننردية نننافرة، حيننث أن الننراوي يقننوم بننذكر 

هنا، ميخالي تفرو في زوجته، وكذنه أومنذ إليهنا ا )في الفصل الخامو(: "هذه اللحظة، بتعيينها، ثم يعمل على وقفه
بعينه، أو بوجهه، بإشارة فهمت معناها أكثر منا، فوثبْت بسرعة مهزوم، واختفت في المطبخ. ولننالحظ إلنى القنارىء 

بخهننا، والسنننيور أن قصننتنا هننذه لننم تنتننه  بعنند، فسننيذتي لهننا كننالم فنني محلننهأ ولكننننا نتننرك اآلن السننت ميخننالي فنني مط
بالقرق من خزانة ثيابه ينتخق ثوبًا جديدًا ليلبسنه، األمنر النذي يظهنر أننه لنيو سنهاًل، ألننه، بعند مجاهندة سناعة منن 

إنمننا قنند بقنني . وال يلبننث الننراوي أن يسننتعيد هننذه اللحظننة التدشننينية )فنني الفصننل السننابع(: ")…("الزمننان، سننمع يقننول 
أن نخبرك بما جنرى علنى صناحبنا ميخنالي، النذي تركنناه فني مبنادىء إقامتننا علينا، قبل أن نودع ضواحي الشهباء، 

أيضننًا منزويننة بمطبخهننا. ففننتْ  أذنيننك  بحلننق، بننالقرق مننن خزانننة ثيابننه، ينتخننق ثوبننًا ليلبسننه، حيثمننا قنند فارقنننا امرأتننه
ة أمنو، شناق منن أقنارق لنحدثك بتتمة هذه الرواية، التي حدثت مندة إقامتننا فني هنذه المديننة، حسنبما رواهنا لننا، ليلن

 السنيور ميخالي، وهي:
إن السنيور ميخالي، حينما تركناه يبحث في خزانتنه علنى ثنوق جديند ليلبسنه، كنان مهتمنًا إذ ذاك بالنذهاق إلنى زينارة 

 ".شاق إفرنجي، علَم بقدومه من أحد خدام السوا ، وسمع أنه نزل في دير الكبوشية
للحظنة منن بنين غيرهنا، إذ يجعلهنا زمنينًا منطلنق السنرد، والنقطنة التني تتجمنع يعتني النراوي، كمنا تحققنت للتنو، بهنذه ا

ابتداًء منها أحداث ومسار، بنل تصنب  أسناو النزمن المحسنوق سنرديًا. وفني إمكنان الباحنث أن يحسنق تنوالي النزمن 
ا قبلنه، أو بعد هذه اللحظنة، إذ يشنتمل السنرد، فني أكثنر منن موضنع، علنى معلومنات تفيند عنن النهنار بالنسنبة إلنى من

إلى الفترة في النهار المقصود، بلوغًا إلى توقف هذا الزمن السردي )في نهاية الرواية( بعد انقضاء وقت بعيننه علنى 
 انطالق اللحظة التدشينية. 

يبدأ مسار السرد بعد انقضاء "ساعة" على انطفاء نرجيلنة ميخنالي )علنى منا يتضن  فني الفصنل الخنامو(، وشنروعه 
يته، منع زوجتنهأ وهني اللحظنة التدشنينية، كمنا سنبق القنول، التني تتوقنف لتسنتعاد منن حينث توقفنت في محادثة، في ب

فني الفصننل السننابع، علننى أن مننا سنبَقها شننمَل وقتننًا غيننر محسننوق، وهننو الخناص بالمحادثننة بننين الننزوجين. ثننم ينطلننق 
د األجنبنني إدموننند، ثننم انفصننال المسننار السننردي مننن جدينند، بعنند انتقننال ميخننالي إلننى ديننر الكبوشننيين، ومحاورتننه للوافنن

 ميخالي عنه وعودته إلى البيت من جديد.
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هذا ما جرى في اليوم الذي انطلقت فيه اللحظة الزمنينة التدشنينية، وهنو منا ُيسنتكمل فني الينوم التنالي، علنى منا ُيقنال 
لنى لحظنة ثانينة فني هنذا أ ثم يتبين بانتقال المسار السردي إ…"في مطلع الفصل الثامن: "ولما بزغ فجر اليوم الثاني

…" ، ثننم "بعند نصنف سنناعة…"، ثنم إلنى دقننائق معندودة: "ولنم يمنض قليننل منن الندقائق…"الينوم: "ولمنا صنار العصننر
قبل موعد العشاء، بلوغًا إلى نهاية العشاء وتفرق  المجتمعين حول مائدة األكل، ما يجعل زمن اليوم هذا متفرقًا: بين 

دموند ف  ي حجرته في الدير، وأسعد وصواًل إلى بيته.من بقي في بيت ميخالي، واق
ثم يتعين في السرد يوم ثالث، الحق تمامًا على اليومين السنابقين، إذ يبندأ الفصنل التاسنع بالجملنة التالينة: "ولمنا ال  

، بلوغنًا إلنى …"وهو يوم له مدات ووقفات زمنية، كما السابق: "بعد قلينل، نهضنت بنه إلنى مائندة الغنداء…". الصبا 
ئل الليل: "ولم تزل تلتهي بالمحبة الجديدة، كلما هزها التذكار إلى أوائل الليل.."أ إلى أن ينقضي اليوم الثالث. ثم أوا

، وصنواًل إلنى لحظنة "العصنر": "فجنرت معنه …"ينطلق السرد بعد ذلك في اليوم الرابع، وعلى التوالي: "وفني الصنبا 
مختلفة فني الينوم عيننه، علنى أنهنا تجنري فني أمكننة مختلفنة،  كنهار األمو لحد العصر"أ وهو ما يستمر في أحداث

ممننا يقطننع خننط الننزمن التتننابعي )وهننو مننا لنني عننودة الحقننة لننه لدرسننه المزينند(. وهنني أحننداث جاريننة فنني اليننوم الرابننع، 
 وتنتقل إلى الفصل العاشر، وصواًلً  إلى العشاء.

ل إلننى مننا بعنند سننتة أسننابيع علننى انطننالق لحظننة السننرد الحنندثي، وينتقنن-بعنند هننذه األيننام األربعننة يتوقننف التتننابع الزمننني
غير أن ما سنيحدث بعند األسنابيع هنذه لنن يتسنم بتحديند أكيند، …". األولى: "وقد مضى على هذه الحالة ستة أسابيع

ن يفيد السرد في الفصل الحادي عشر عن يوم بعينه  : "ولنم تنزل -وألول مرة  –وال بتتابع مركز، كما في السابق، واق
حتى صبا  الخميو"، ولكن من دون أن تكنون لهنذا التحديند أي قيمنة تحديدينة، إذ ال نعنرف وقنوع هنذا …( تظهر )

الخميو من غيره، وبعد األسابيع الستة واأليام األربعة التي سبق أن أشرت إليها. ثم يتض  في يوم الخميو هذا ما 
تننى المسنناء". ثننم يتننوالي يننوم الحننق علننى جننرى مننن أحننداث الحقننة فنني اليننوم عينننه: "فخننر" مننن البيننت، ولننم يرجننع ح

غينر أن النزمن ال يلبنث أن "يتراخنى" )إذا جناز الوصنف(، ويقنع فني الالتحديند، بعند …". السابق: "فحينما ال  الفجر
ولهننذا يصننعق علننى …". هننذين اليننومين ا ضننافيين: "كننان أطننال انقطاعننه عنهننا"، ثننم: "لكنهننا لمننا طننال األمننر عليهننا

يام التالية، مثل هذه: "لم يذت في الليلة الثانية، حتى وال في الثالثة"، وصواًل إلى اليوم الرابع: الدارو معرفة وقوع األ
، الننذي يحننرك مسننار األحننداث مننن جدينند. غيننر أن تننوالي األيننام لننم يعنند ممكننن …""ولننذلك كانننت فنني نهارهننا الرابننع

ن أن نعرف مكنان هنذه الليلنة منن سنابقاتها. ثنم التعيين: "ولم يخق أملها، فإنه قد زارها في إحدى الليالي..."، من دو 
تتننوالى ليننال أخنننرى، بعنند هننذه، وينننذتي صننبا : "ولننم ينننزل يتننذاكر مننع تذمالتنننه حتننى الصننبا ". ثنننم تحننل ليلننة أخنننرى، 

مننن  –وتنقضنني سنناعاتها حتننى "السنناعة الخامسننة مننن النهننار". ثننم يتحقننق النندارو مننن حصننول أحننداث أخننرى تننؤدي 
 ى نهاية الرواية.إل –دون تحديد زمني بي ن 

 وأخلص من هذا التتبع للزمن الحكائي إلى القول بذن أحداثه تنقضي في مدتين زمنيتين: 
 واحدة محددة، تتعين في ثالثة أسابيع على األكثر بعد انطالق اللحظة التدشينيةأ  -
ا يمكننن الننتكهن مننن وثانيننة غيننر محننددة، تننذتي متباعنندة بعننض الشننيء، ولكنهننا ال تتعنندى الشننهور القليلننة، علننى منن -

 األحداث الجارية في هذه المدة. 
وهو ما يدعو إلنى طنر  السنؤال: تنقضني الرواينة بمجمنوع أحنداثها فني عندة شنهور، ولكنن كينف يمكنن تفسنير التبناين 

 بين المدتين؟

الجننواق عننن هننذا السننؤال يمكننن أن يشننكل وجهننًا أول فنني تبننين الننزمن مننن جهتننه السننردية، ال الحكائيننة وحسننق، كمننا 
الحننندثي فننني المننندة األولنننى، -جنننرى أعننناله. ذلنننك أن الباحنننث يالحنننظ، منننن دون جهننند كبينننر، انتظنننام التتنننابع الزمنننني

و"تراخيه" في المدة الثانية. وهو تباين ال يتذتى من الحكاية، إذ أنها متتابعنة، بنل منن سنرد الحكاينة، حينث أننه يتعنين 
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فني  -الحكنائي -من دون أن ينقطع المسار الزمنني -اعيده ويتركز ويتعالق في المدة األولى، فيما يتباعد وتخفى مو 
 المدة الثانية. 

مثل هذا القياو الكمي يساوي بين يوم ووخر، بين دقائق وغيرها، منن دون أن يعننى بمنا يولينه السنرد منن أهمينة فني 
ي هننذا القينناو عرضننه لهننذا اليننوم أو ذاك، لتلننك السننهرة مننن ذلننك النهننار أو لننذلك الصننبا  مننن نهننار وخننر. بننل ال يننول

االنتباه إلى ما يطول أو يقصر تبعًا لمدات السنرد نفسنها. وهنو منا أطرحنه فني سنؤال كهنذا: كينف عنال  السنرُد النزمَن 
 بين موعد ووخر في الحكاية؟ وكيف يتباطذ السرد ويطيل توقفه في موضع، فيما يتسارع ويقفز في موضع وخر؟

سننيطة: تسننتغرق حكايننة العشنناء عنندة صننفحات، فيمننا يكتفنني السننرد وهننو مننا يمكننن التنبننه لننه مننن خننالل مقارنننة كميننة ب
بجملننة واحنندة ل،شننعار بمضنني سننتة أسننابيع. ويمكننن الوقننوع علننى أمثلننة أخننرى دالننة علننى التباينننات عينهننا بننين الننزمن 

 الحكائي ومعالجاته السردية.
 
 . "توزيع" الوقائع  3

حنندد أيضننًا منندة زمنيننة ال تتعنندى الشننهور فنني العننام  سننبق أن حنندد النندرُو لحظننة تدشننينية تبنندأ منهننا األحننداث، كمننا
لجريان هذه األحداث. وما يبقى للدرو، في هذا الشق، يتعين فني رسنم مسنار األحنداث نفسنها. وهنو مسنعى  1859

ممكن، بل هين الرسم أيضًا، إذ أن المسنار النذي تتخنذه األحنداث فني حركتهنا ال يتسنم بنذي تعقيند، بنل يقتصنر علنى 
 ابلة للتعيين والتلخيص:حركات محدودة ق

 
 )في الفصل السابع(

 ) في الدير(: لقاء ميخالي بإدموند، -
 )في الطريق بين الدير وبيت ميخالي(: ميخالي وحده، -
 )في بيت ميخالي(: محادثة ميخالي مع زوجته. -
 

 

 )في الفصل الثامن(

سنننتقبال إدموننند، ثننم وصننوله إلنننى )فنني بيننت ميخننالي، بننين الصنننب  والعصننر( : ميخننالي وزوجتننه، واالسننتعداد ال -
 بيتهم،

دموند وأسعد، -  )في البيت عينه(: جلسة بين ميخالي واق
)في البينت عيننه(: العشناء، النذي يضنم المنذكورين، وتشنارك فينه زوجنة ميخنالي، فضناًل عنن الخنادم، ثنم العنودة  -

األكنل والمطنبخ، لتوضنيق طاولنة إلى قاعة االستقبال، من دون إميلي وزوجة ميخالي، اللتين انصنرفتا، بنين قاعنة 
 العشاء،

دموند وأسعد، تلتحق بها إميلي، ثم يغادر إدموند البيت، -  )في البيت عينه(: جلسة بين ميخالي واق
ميلي، -  )في البيت، على مقربة من الباق(: محادثة بين أسعد واق
 )في البيت عينه، في حجرة ميخالي(: محادثة بين ميخالي وابنته، -
عينننه، فني حجننرة إميلني(: وحينندة، فيمنا تصننلها محادثنة أبيهنا مننع أمهنا فنني الحجنرة الثانيننة، ثنم ُتراجننُع  )فني البينت -

 حاصَل السهرة بعد انقطاع المحادثة،
 )في بيت أسعد، في حجرته(: وحيد، يراجع حاصل السهرة، -
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 )في الدير، في حجرة إدموند(: وحيد، يراجع حاصل السهرة. -
 

 )الفصل التاسع(
 لدير، في حجرة إدموند، ثم في الطريق(: ميخالي يذتي لمصاحبة إدموند إلى بيته،)في ا -
دموننند وميخننالي، فيمننا يتنقننل الخننادم بينننهم لتنفيننذ الخنندمات المطلوبننة،  - )فنني بيننت ميخننالي(: محادثننة بننين إميلنني واق

 وصواًل إلى الغداء، ثم المساء، فالنوم،
دموند، في العصر، إلى أحد منتزهات حلق، )في البيت عينه(: إميلي وحدها متذملة، وقد -  خر" ميخالي واق
)في حجرة أسعد(: يتم، في حركة استرجاعية، معرفة ما أصاق أسعد منذ العشاء، إلى أن يخر" للتنزه في "بستان  -

دموند، ما يدعوه إلى الخرو"،  الريحاوي"، فينتبه فيه إلى وجود ميخالي واق
ميلي )بعد أن تنبه إلى وجود المذكوَرين سابقًا في البستان(.)في بيت ميخالي(: لقاء بين أسعد و  -  اق

 

 )الفصل العاشر(
دموند من نزهتهما، يلتقيان بذسعد، ثم يتناولون العشاء سويًا، -  )في بيت ميخالي(: يعود ميخالي واق
ميلي في محادثة، -  )في البيت عينه، قرق المغسلة(: أسعد واق
 يت، ثم بقاء إميلي وحيدة،)في بيت ميخالي(: مغادرة أسعد للب -

دموند في محاورة بينهما، ثم انصراف إدموند. -  )في البيت عينه، يوم أحد بعد ستة أسابيع(: إميلي واق

 
 )الفصل الحادي عشر(: 

 )في بيت ميخالي(: بقاء إميلي وحيدة، بعد انصراف إدموند، -
ننند فنني حجرتننه، بعنند اسننتالمه للبرينند، ثننم تمزيقننه )فنني البيننت عينننه، يننوم الخمننيو التننالي(: إميلنني تراقننق أفعننال إدمو  -

لى رسالته،  للرسالة، بعد خوفه من استراق إميلي النظر إليه واق
عادة ترتيبها، وصدمُتها بما قرأت، -  )في البيت عينه(: استعادة إميلي، بواسطة الخادم، الرسالة الممزقة واق
 ميلي التي لم تجالسهما، ومحادثة بينهما،)في البيت عينه، عند العشاء(: إدموند وميخالي، من دون إ -
 )في البيت عينه(: محادثة بين ميخالي وزوجته، -
دموننند، المسننتعد للرحيننل، بعنند مجننيء أحنند  - )فنني البيننت عينننه، فنني اليننوم التننالي صننباحًا(: محادثننة بننين ميخننالي واق

 "المكارية" إليه،
 موند، )في البيت عينه(: محادثة بين ميخالي وزوجته، بعد رحيل إد -
 )في البيت عينه(: انضمام إميلي إلى المحادثة. -
 

 )الفصل الثاني عشر(
ال يفيد استعراض األحداث، كما في السابق، ألن ما يجري فني هنذا الفصنل يقتصنر علنى رسنائل توجههنا إميلني إلنى 

لبينت ميخنالي، ومحادثاتنه أسعد، ثم على زيارة تجريهنا والندة إميلني لقريبهنا أسنعد فني بيتنه، ثنم اسنتعادة أسنعد لزياراتنه 
مع إيميلي، بين صد واقتراق، إلى أن تتحقق إميلي من خبنر رحينل أسنعد إلنى ليكورننة، ثنم مغادرتهنا بينت أهلهنا إلنى 

 الدير.
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إن هذا االستعراض لألحداث، تبعًا للفصول، يؤدي إلى استخالص مجموعة من التحققنات المفيندة فني درو المسنار 
 السردي، وهي:

يارة إلى بسنتان، وقطنع مسنافة بنين الندير وبينت ميخنالي، تجنري األحنداث جميعهنا فني البينت، وال سنيما فيما خال ز  -
 في بيت ميخالي، ما يمكن وصفه بتعيين "داخلي" لألحداث.

ما يجري من أحداث يقتصر في الغالنق علنى محادثنات ورسنائل، فيمنا تقتصنر األحنداث المادينة )إذا جناز القنول(  -
ميلنني(، مننا يمكننن وصننفه بتعيننين "حننواري"  علننى حادثننة الرسننالة وحنندها، فضنناًل عننن رحيننل الثالثننة )إدموننند، أسننعد واق

 لألحداث.
دموننند إلننى البسننتان،  - يسننلك تننوالي األحننداث مسننارًا تتابعيننًا، ال ينقطننع إال فنني حننالتين: مننرة عننند خننرو" ميخننالي واق

حني إميلني بذسنعد، قنرق المغسنلة، فيمنا يجتمنع وتحين أسعد للفرصة للقاء إميلي وحدها فني البينت، والثانينة، حنين تنت
 الباقون في جهة أخرى من البيت. 

وجننق التنبننه إلننى أن تتننابع الوقننائع ال يتتننالى، وال يعننرض للقننارىء بحسننق حصننوله، بننل يننتم "ا مسنناك" عننن كشننف  -
 الحقًا(. مضمون الرسالة فترة من الوقت، ما له داللة "فنية" أكيدة في بناء السرد )وستتم العودة إليها

( بتتابعهننا الحركنني والسننردي، مننا يجتمننع فنني وقننائع متعننددة، 11و 10، 9، 8، 7تتميننز األحننداث )فنني الفصننول:  -
وهو ما يتخذ سبياًل سرديًا "بطيئًا"، إذا جناز القنول، فيمنا تقنوم الوقنائع فني الفصنل الثناني عشنر علنى أحنداث محندودة 

قتضاق والتلخنيص فني الغالنق. وهنو وصنف للمندتين النزمنتين، ضمن مدة زمنية واسعة، ولكن في سرد يميل إلى اال
بننل لوتائرهمننا، يسنناعد فنني تبننين الوظيفننة السننردية لكننل منهمننا: حيننث أن الننوتيرة فنني المنندة األولننى تعمننل علننى تجميننع 
األحننداث وتحريكهننا وتوجيههننا صننوق إدموننند،  يقاعننه فنني زوا" إميلنني، ومننا يولننده ذلننك مننن نفننور أسننعد وتبننرم والنندة 

يلنني، وهننو مننا يبلننغ، مننع وصننول الرسننالة، خاتمتَننه، كنننزاع محمننل برغبنناتأ أمننا الننوتيرة الثانيننة فتعمننل علننى "إماتننة" إم
 الحق بين إميلي وأسعد، بين تسوية وفشل، بلوغًا إلى لحظته الختامية في نهاية الرواية.

 

 . "الشخصيات" وتعابيرها 4
دنناه، ولكنن بعند الوقنوف علنى مكنونين اثننين فني السنرد، وهمنا: أكتفي بما توصلت إليه، علنى أن أسنتعيده وأسنتكمله أ

"الشخصننيات" ومسلسننل األحننداث، حيننث أن التوصنننل إلننى درسننهما يمكنننني مننن معايننننة مقربننة للتبنناين السننردي بنننين 
مواقيت زمنية وأخرى في الرواية. وهي وقفة الزمة في القراءة لكي يتم اسنتكمال جمنع مكوننات العمنل السنردي: فبعند 

وف علننى المكننان والزمننان، وجننق التوقننف عننند "الشخصننيات" لمعرفننة مننا يصننيبها مننن أحننداث، أو مننا تحدثننه هنني الوقنن
 بدورها، في األمكنة واألزمنة التي جرى استحيازها وتحديدها. فما يمكن القول في "الشخصيات"؟
ي، أسننعد، إدموننند، ال يجنند النندارو صننعوبة فنني إحصنناء "الشخصننيات"، فهنني معنندودة: ميخننالي، زوجتننه، ابنتننه إميلنن

والده، ووخرون مغمورون، محددون من جهة أعمالهم: الخادم )أو الخدم(، أحد الرهبان، المكاري وغيرهمأ وهو ما ال 
يتعنندى التسننعة شخصننيات. وال تننزداد الصننعوبة إذا مننا طلننق النندارُو "التعننرَف" المقننرق علننى هننذه "الشخصننيات"، وال 

افر فني هننذا التقننديم يبقننى محندودًا، وينحصننر فنني "شخصنيات" أقننل عننددًا مننن سنيما مننن جهننة "هيئاتهنا". إال أن مننا يتننو 
المذكورة. ويمكن القول إن "هيئة" ميخالي هي التي تحظى بالتقنديم األوسنع واألبنين، بنل يمكنن أن يقنع القنارىء علنى 

ده األعلنى كنان يشاهد بهذه المدينة رجل في لبناو ا فنرن ، قينل إن جن"لوحة" كاملة له، من جهة ملبسه خصوصًا: "
تزو" بامرأة شبين أخيها من بالد الغرق..."أ ثم يستكمل وصف هيئته الخارجينة فني موضنع وخنر: "وبعند أن انتخنق 
ما وقع بيده من المالبو، خر" من داره مغلفًا سيقانه ببنطالون أخضنر، يعلنوه زننار منن الحرينر الطرابلسني، عرضنه 

فصنلها لذاتنه منن منسنوجات حلنق القصنبية، ويحنيط بهنا الجلبناق  قدم ونصف، وفوقه صدرية، يظهر من هيئتهنا أننه
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ا فرنجنني، الننذي قنند صنننعه مننن قمننا  أزرق مننبطن بنسنني  الحريننر األصننفر، وفنني عنقننه ربطننة مننن نسنني  الصننوف 
األحمننر، وقنند تتننو" رأسننه فننوق جميننع هننذه المواهننق السنننية ببرنيطننة مننن القنن  المضننلع، وبيننده كفننوف مننن الصننوف 

 السميك".
يره من "الشخصنيات" ال يحظنى بمثنل هنذا الوصنف، بنل ينتم التعنرض لهنا بكنالم قلينل، وفني أشنكال مضنمرة إال أن غ

أحيانًا، مثل الكالم عن إميلي، التي يظهر أنها حسنة المنظر: "ثم شرق الكذو، ودار إلى ناحية إميلي، وأخنذ معهنا 
ه إميلي البديع، حتى أشعر بخفقنان فني لكنه لم تقع عينه على وج"بحديث كان موضوعه حسن مالبسها وكسمها"أ و

فننؤاده، وانجننذاق فنني كننل جوارحننه، ألن إميلنني مننن المفننردات بالجمننال، تكنناد تسننلق األلبنناق بجننواذق حسنننها وجمالهننا" 
)الفصل الثامن(. فيما تظهر "دمامة" وجه إدموند: "فلم يخطر بباله قط أنها تحق هذا الغريق، الذي قلما توجد عين 

إلى صورة وجهه"أ و"لم تر إدموند موضنوعًا يسنتحق االلتفناف منن مثلهنا، ألننه كنان ننافر الهيئنة،  ال تذنف من النظر
ذا وجننه عبننوو، شننديد السننمرة، غلننيظ التقنناطيع" )الفصننل الثننامن(. وتظهننر فنني موضننع وخننر "وسننامة" أسننعد: "كانننت 

أبدًا ما يدل علنى هيئتهنا. وهنو منا  إميلي جالسة، وبجانبها شاق لطيف الذات، ذو تقاطيع حسنة". أما الوالدة فال يرد
يمكننن قولننه فنني غيننرهم، ممننن يننردون مننن دون أي تحدينند، مثننل الخننادم )أو الخنندم أحيانننًا( فنني بيننت ميخننالي، أو أحنند 

 الرهبان في دير الكبوشيين.
 غير أن الرواية تحفل بذوصاف تطاول "شخصيات" أخرى، وال سيما في الشق المتصل بن"الرحلة"، من دون أن يكون

"يرى على شاطئ البحر الخواجا شاهين الفارودي مكسوًا بمنا لها أي حراك في الرواية تحديدًا، مثل الخواجا شاهين: 
يص ، عند فقد األسماء، أن يسمى لباسنًا، وملتفنًا بنرداء أبنيض ذي أذنناق، ممنا يسنمى، فني غينر دينار، "ردينكنوت"، 

حنندى يديننه قابضننة علننى عصننا، كذنهننا مجننذاف سننفينة، وشننعر  ه يسننيل سننمخًا ولعابننًا، ويننده األخننرى فنني جيبننه، كمننن واق
، التنني تننورث األصننابع -أعننني بهننا مننا يسننمونها السننيكارة  -يخنناف أن ينهننزم كيسننه منهننا، وفنني فمننه مدخنننة الفننابور 

شخصيتين أخريين يرد ذكرهما ووصفهما: "إن واحدة من هؤالء ". ويمكن أن أضيف خاصة ال تزول إال بسلخ جلدها
والقنندر المحتننوم يتيمننة مننن الجمننال، وكننان ممننا يزينندها ألمننًا اصننفرار وجههننا. فلننم تننزل تبننذل جهنندها  خلقننت بالقضنناء

عجاق زوجها، حتى صنارت فني أحند األينام ذات وجنه أحمنر المنع كقشنرة الرمنان، ولنم تلبنث حتنى  بخداع األعين، واق
ه، فوثننق إليهننا، واقتطننف قبلننة. وقعننت عليهننا أعننين زوجهننا الحنناذق، فانننده  لننذلك التغييننر السننريع، ولننم يتمالننك نفسنن

وللحال انقذف عنها، وصرخ صرخة أدوت لها الدارأ فهرعنت الجينران لينظنروا منا األمنر، فوجندوا الرجنل مطرقنًا إلنى 
"! وامرأتنه العزينزة وخنذة بينده، وهني تقنول: "ال  ! ماذا وضعت  األرض، ويده على شفتيه وهو يصي : "وه! ماذا وضعت 

مر شيء مخطر، فذنا لم أصنع ذلك إال لكي أعجبك، ألنني بعد االمتحانات الكثينرة لنم تخْف! ال تخْف! ليو في األ
أر شيئًا أحسن من الفليفلة يكسق الوجه لونًا دائمًا، فعمدت إليها، ولعلي بذلك أجلنو فني مصناف أعظنم المختنرعين 

، فُكفنني، واحننذري أن تعلمنني هننذا ألمثالننك كننيال يصنن اق أمثننالي بالتهنناق الشننفاه فنني هننذا العصننر". فقننال لهننا: "أسننذت 
 المؤلم".

وهننو مننا يجريننه الننراوي مننن أوصنناف تطنناول بعننض السننكان فنني هننذه المدينننة أو تلننك، ممننن ال نعننرف لهننم أسننماًء، وال 
أدوارًا فننني شنننبكة األحنننداث الجارينننة: "فهنننناك تنظنننر الصننندور المتدرعنننة بتناسنننق األزرار، تعلوهنننا أعنننناق قننند تطوقنننت 

ى ال تمكننن مقابلتهننا إال لألرجننل المتبنطلننة، التنني يعلوهننا الزنننار الشننرقي الكبيننر. فننإذا بننذطواق، ولكننن مننن الحريننر، حتنن
أتقنننن صننناحبنا مننننهم اسنننتحكام قينننود عنقنننه، وصنننقل الشنننعر فصنننار لماعنننًا كنننالحمر، يقفنننز إلنننى كرسننني مجنننده، وبينننده 

بمنزلننة المننروة لقاعتننه صننولجان العياقننة، فيركننق رجلننه فننوق األخننرى، حتننى يكننون أسننفلها هنندفًا لسننهام العيننون، فينزلهننا 
األنيسننة، ويشننخص بذعينننه إلننى األفننق، فينجننذق بننالرو  إلننى السننماء، ورجلننه تهتننز وترتعنند كذنهننا امننتألت مننن السننيال 

 الكهربائي".
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مثُل هذه األوصاف قليل في الرواية، إذن، بل محدود أيضًا، إذ ال يطاول سائر "الشخصيات"، ما يشير إلنى أن لهنا 
وحسق، تفيد طبعًا في ا ظهار العام لما طلبنه الخنوري، وهنو الكشنف عنن مظناهر "التمندن"  وظيفة سردية "مظهرية"

وصننف  لنندخول أدوات  –السننتكمال العننرض والشننر   –الناشننئة عننن تغيننرات فنني الملننبو خصوصننًا. وهننو مننا يقابلننه 
طبنناق األكننل، أو األكننل الغربنني )مننن سننكين و"شننوكة" و"فرتيكننة"(أ وهننو مننا يظهننر أيضننًا فنني سننوء أو حسننن "إنننزال" أ

نمنا  ترتيق الصحون، علنى مائندة الطعنام. أي أن هنذه األوصناف ال يفيند رسنمها فني حركنة األحنداث، أو توجيههنا، واق
في االستهداف العام الذي أراده الخوري لروايته، أي ما طلبه فيها من سبيل "سناخر"، ومنن غنرض "تهنذيبي" فني نقند 

 دناه(.العوائد )على ما سيتم شرحه في صورة أوفى أ
غير أن الدارو يقوى على تتبنع العالقنات الناشنئة بنين "الشخصنيات" فني الرواينة، بمنا يندل عليهنا، ويعنرف بحراكهنا، 
وبمننننا سننننتؤدي إليننننه أحوالهننننا فنننني مسننننار الروايننننة، وال سننننيما فنننني ختامهننننا. وهنننني عالقننننات تنبننننني تحدينننندًا بننننين خمننننو 

د، إذ هنني التنني تصننيبها األحننداث، وتحركهننا أيضننًا "شخصننيات"، هنني: ميخننالي، زوجتننه، ابنتننه إميلنني، أسننعد، إدموننن
)فضاًل عنن دور والند إدمونند، النذي تحنرك رسنالته منا يجمنع بنين المنذكورين وتفضني بهنم إلنى نهاينة منا(. ولنو طلنَق 
 الدارُو التدقيَق المزيَد لوجَد عالقات  بينة والفتة في تركزها الحدثي: بين ميخالي وزوجته، بين ميخالي وابنته إميلني،
دموننند، وبننين إميلنني وأسنعد... ويمكننن أن أزينند عليهننا عالقنات أخننرى أقننل أهميننة  دموننند، وبننين إميلني واق بنين ميخننالي واق
وتنذثيرًا: بنين إدمونند ووالننده، أو عالقنة زوجنة ميخنالي بقريبهننا أسنعد، وعالقنات "مضنمرة" بننين إدمونند وأسنعد اللننذين ال 

تركة )فيمنا تبندو عليهمنا، وال سنيما منن أسنعد إزاء إدمونند، مشناعر يتبنادالن أي كنالم، طالمنا أنهمنا ال يتقننان لغنة مشن
الريبة بل النفور(، فضاًل عن عالقة "مضمرة" أخرى بين إدموند وزوجة ميخالي )التي ُتظهر خشيتها من األجاننق(. 

 ورسُم هذه العالقات ُيظهر بذن إميلي هي التي تستجمع العالقات، وتنعقد حولها األحداث بالتالي.
أن اسنننتكمال درو  "الشخصنننيات"، منننن ناحيننننة وظائفهنننا السنننردية، يسنننتدعي الوقننننوف علنننى مواقعهنننا منننن جهننننة  غينننر

األحداث التي تعرض لها أو تقوم بها، بما يدل علنى الوجهنات التني تتخنذها "الشخصنيات"، بنين منا كاننت علينه عنند 
بياُن العالقات بين "الشخصنيات" المنذكور ابتداء الرواية وما انتهت إليه عند ختامها. وهو ما يرسمه في صورة أولى 

 التي تبدو أشبه بن"الكنز" في القصص الساحرة.  -للتو، والذي أظهر خصوصًا "محورية" موقع إميلي 
أو مننا يبسننط شننبكَتها يصننيق إميلنني تحدينندًا، ولكننن فنني اتجاهننات  –علننى مننا يتضنن    -ذلننك أن مننا يحننرك األحننداث 

 -أفضننل مننن حننراك هننذا أو ذاك حولهننا  -الننداخلي والبننين هننو الننذي يلخننص متضنناربةأ بننل يمكننن القننول إن نزاعهننا 
مساَر األحداث: فهي محل نزاع بين ما تريده والدتها لها، وما يريده والدها، وبين ما يريده أسعد منهنا )النزوا"(، ومنا 

ا يعرفنننه مسنننار يرينننده إدمونننند )تمضنننية الوقنننت المسنننلي، فضننناًل عنننن "الننندوتا"، أي المهنننر فننني حنننال النننزوا"(. وهنننذا مننن
"شخصية" إميلي في تقلباته العديدة بين بداية الرواينة وختامهنا، إذ تنتقنل منن حنق أسنعد )والتماشني منع رغبنة أمهنا(، 
إلى حق إدموند )والتماشي مع رغبة والدها(، ثم عودتها إلى حق أسعد و"مالعبتها" الغرامية له، انتهاء بدخولها إلى 

 الدير.
ذا كانننت إميلنني هنني محننل ا جتمنناع الرغبننات، وصننراعها، فننإن مسننار "شخصننية" ميخننالي هننو الننذي يعننين االمتحننان واق

األصعق الذي يستجمع ويجلو شبكة المسبقات والمرغوبات التي تتصارع في الرواية: فمنا يحنرك الرواينة، ابتنداء منن 
نسننبه ا فرنجنني، لحظتهنا التدشننينية، ومننا سنتعينه فنني المسننار السنردي، يتمثننل فنني مسنعى ميخننالي ألن "يثبننت" دعنوى 

وهو ما يخطط له في عملية اسنتجالق إدمونند للنزوا" منن ابنتنه. وهنو الرسنم النذي تنقناد إلينه إميلني، ثنم ترغبنه، فيمنا 
تتنذفف مننه والندتها، وينفنر منننه أسنعد. وهنو االمتحنان الننذي ينتهني إلنى فشنل، ويظهنر فنني صنرخة ميخنالي التني تبلننغ 

 بإفرنجي".صفحة الغالف في الرواية: "َوي. إذن لست 
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 . "الحوار" أساسًا للسرد 5
المننَو التحليننل، فنني غيننر مننرة أعنناله، المسننار السننردي للروايننة، وعننددًا مننن أحداثننه، بننل المننَو أيضننًا الوجهننة التنني 
اتخننذتها بعننض "الشخصننيات"، وبننات مننن الننالزم السننتكمال التحليننل اسننتبيان األحننداث، ومفاصننلها، والوجهننات التنني 

 تتخذها.
لمسار السردي في استخرا" مجموعة من الخالصات، وهو ما سيعينني الحقًا في التعرف على المبنى ساعَد تتبعي ل

السنننننردي العنننننام للرواينننننةأ وهنننننو منننننا أؤجنننننل البحنننننث فينننننه اآلن طلبنننننًا لمعايننننننة: "الحنننننوار" و"التعبينننننرات" الصنننننادرة عنننننن 
التنبه إلنى أن مجمنل الوقنائع تندور أو "الشخصيات". ذلك أن درَو الحوار الزم ، بل مل   في هذه الرواية، بعد أن تم 

تجتمع فني محناورات ورسنائل. وهنو منا يمكنن قولنه أيضنًا فني االحتينا" إلنى درو "التعبينرات"، حينث أنهنا ال تفيند فني 
نما تفيد أيضًا في معرفة "إماالت" الكالم بين المتحاورين.  التعرف على أصحابها و"نواياهم" وغيرها، واق

الكمي من حاصل الحوار في الرواية لتحقق من أنه يفوز بالقسم األغلنق منن السنرد )ومنن فلو طلق الدارُو التحقَق 
صفحات الرواية(. ويستطيع الدارو أن ينتبنه إلنى أن للحنوار وظنائف سنردية، ال "توقنف" السنرد )مثلمنا يحللنه دارسنو 

نما تكشفه وتجعله يتقدم وتسر عه أيضًا. فما يجري من محاور  دموند هنو النذي السرديات عمومًا(، واق ات بين ميخالي واق
يمك ن ميخالي من وضع "خطة" الزوا"، وهو الذي يؤدي أيضًا إلى فشلها فني الختنام. ومنا يجنري منن محناورات بنين 
دموننند هننو الننذي يننؤدي إلننى قيننام "عالقننة" بينهمننا، لهننا دوافننع مختلفننة بينهمننا. والمحنناورات هنني التنني ال ُتمك ننن  إميلنني واق

 عد... فضاًل عن الرسالة من والد إدموند التي تحتل موقع الحسم في مسار السرد.إميلي من استعادة أس
لهذا أمكن القول إن للحوار وظيفة "نفسية" تمكن من "كشف" النوايا والمواقف )بما فيه أخفاؤهنا أحياننًا(أ ولهنا وظيفينة 

نننه بنننالوقوف عنننند "تحريكينننة" لألحنننداث كمنننا لمواقنننع "الشخصنننيات" ولمصنننائرها السنننردية. وهنننو منننا يمكنننن ا سنننتكمال درس 
 "التعبيرات" النفسية والسلوكية التي لهذه "الشخصيات". فماذا عن هذه التعبيرات؟

لنى محدوديتنه، فنإنني أالحنظ، بالمقابنل، وفنرة  إذا كنُت قد أشرُت أعاله إلى فقر وصف الهيئة التي لنن"الشخصيات"، واق
ة في السنرد، عنند دوران األحنداث، منن دون أن َيظهنر منا يندل المباني اللفظية الدالة على تعابيرها. فال تنقضي جمل

على "موقف" هذا أو ذاك، أو على تعابير وجوههم أو أجسادهم وخالفها، مما ينير الوجهات التي تسنلكها األحنداث، 
د و"المصائر" المتبدلة التي تصيق هذه "الشخصنيات". وهنو منا يظهنر فني العناينة التني يوليهنا السنرد لتحديند المقصنو 

هننا، ميخنالي تفنرو فني "، و"هنا ضنحك ميخنالي ضنحكًا عظيمناً "، و"التفت إلى زوجته بوجه عبوومن "التعبيرات": "
زوجتننه، وكذنننه أومننذ إليهننا بعينننه، أو بوجهننه، بإشننارة فهمنننت معناهننا أكثننر منننا، فوثبننْت بسننرعة مهننزوم، واختفننت فننني 

 " )من الفصل الخامو(.المطبخ
بيرات" هذه هو أنها مختلفة، متعددة، متصنارعة، تخفيهنا هنذه "الشخصنية" عنن تلنك، أو وما وجق التنبه إليه في "التع

تظهرها لها، وهي معها أو بعد انتقالها إلى غرفة مجناورة. وهنو منا يظهنر فني عالقنات التعنارف "الحنذرة" التني يبنديها 
ارته، ألنه كان يظن أن ال أحد حينئذ اضطربت أفكار ذلك الشاق، ورابه أمر هذا القادم، واستغرق زيهذا من ذاك: "

يعرفنه بتلنك المديننة، وال سنيما ألننه لنم يحضنر كتناق توصننية ألحند قنط. فتقندم إلنى البناق علنى وجنل، وفتحنه وعالئننم 
االصفرار تغشي جبهته، فاستقبل زائره على جهل من معرفته، وقدم له كرسيًا ليجلو، فذخذه بينده اليمننى، وأحننى بنه 

"وكاد ينذهل من مهاجمة هذا الصاحق االرتجنالي، لكننه . وهو ما يتكرر في موضع وخر: خلف ظهره مستندًا عليًه"
 تمالك نفسه محتسبًا األمر من العوائد المستقرة في هذه البالد" )الفصل السابع(.

وال سيما من جهنة إدمونند، "الحنذر" فني غالنق األحنوال  –كما يتحقق القارىء، في غير موضع، من أن هذا أو ذاك 
ْمسنك" عنن التعبينر عننن مواقفنه أو تعبيراتنه: "فلننم تقنع هنذه العبننارة األخينرة فني وذان إدموننند، حتنى كناد أن ينطننر  "يُ  –
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حينئذ كادت أحشاء إدموند تتمزق ألمًا، ألنه كان و"من الضحك، لكنه تمالك ذاته، وأجابه مبتسمًا" )الفصل السابع(أ 
"حينئننذ إدموننند لمننا أ وأن أحاديننث صنناحبه ال ترينند أن تنتهنني"يرينند أن يجعننل طريقننة لبسننط الحننديث مننع إميلنني، فننرأى 

شاهد فرط التعظنيم المقندم لنه، اعتنز بنفسنه"أ و"وبكنل دقيقنة كاننت تظهنر ألنف حركنة علنى عيوننه، التني كاننت تغنزل 
متقنندة بننالغرام. إنمننا ذلننك لننم يخننَف عننن إحساسننات إميلنني ونباهننة أسننعد. لكننن إميلنني لننم تننرتض  أن تظهننر لننه شننيئًا، 

"كان إدموند ينظر كل هنذا، دون أن يظهنر أدننى إشنارة عنن اسنتغرابه لمبنادىء إفرنجينة أ وظة على عزة النفو"محاف
 صاحبه" )الفصل الثامن(.

"لنم تتمالنك نفسنها إال أن إميلي ال "تتمالك"، بالمقابل، عن إظهار تعبيراتها، وهو ما يمكن مالحظته في هذه الجملة: 
ذلك فكانت جبهتها تتكلل باالبتها"، ووجههنا يطفن  بالسنرور" )الفصنل الثنامن(أ أو عن إظهار ما شملها من الفر ، ل

في هذه: "وأما إميلي فقد لحظت من حركات أبيها ما كان معنى كالمه، ولكنها لم تظهر علنى ذاتهنا شنيئًا". وهنذا منا 
ه، ليلهني ذاتنه، أو ليخفنني يتضن  منن "تعبينرات" غيرهنا أيضنًا: "فندار عنهنا بوجهنه، وأخنذ قشنة، وبندأ ينظنف بهنا أسننان

 أخذ لنفسه ما حال من معنى عبارتها الرقيقة" )الفصل التاسع(."غيظه عن ضيفه"، أو: 
ولنيو لوصنف التعنابير أن َيظهننر منن دون ريشنة  دقيقنة فنني المالحظنة، حينث أن النراوي ال يقننوم بنن"سبر" دواخنل هننذه 

نما يقوم أيضًا باالنتقال العجول من  موقع هذه أو تلك ليرى إلنى منا تعبنر بنه، ثنم ينتقنل إلنى "الشخصيات" وحسق، واق
الموقننع اآلخننر المقابننل، بحيننث تكننون لكننل "شخصننية" تعبيراتهننا المخصوصننة، المتماديننة والمسننتمرة فنني رسننمها أو فنني 

 تتبع "مصيرها" السردي.
دورًا أكثننر مننن هكننذا "تعننوض" التعننابير، إذا جنناز القننول، عننن فقننر األوصنناف الدالننة علننى "الشخصننيات"، بننل إن لهننا 

ذا كاننت "التعنابير" غامضنة، أو  تعويضي في تقنينات السنرد، وهنو أنهنا تمحنض الفعنل، أو الكنالم، و جهنًة وحمولنة. واق
مختزنة، أو غير مصر  بهنا كفاينة، فنإن "الحنوار" يضنع "الشخصنيات" فني امتحاننات جلينة، إذ لهنا أن تعبنر بنفسنها، 

 ه الوجهة أو تلك، بما يقربها أو يبعدها من هذه أو تلك. وبكالمها، عما يحركها أو يدفع بها، صوق هذ
 
 . "حبكة" ومبل 6

وهننني أحنننداث تقنننيم نزاعنننات وتوافقنننات بنننين هنننذه "الشخصنننيات"، منننا يعنننرض "نفسنننياتها" أو "عوائننندها" إلنننى امتحاننننات 
لها إلنى ومواجهات، وما يفضي كذلك إلى خيارات حدثية أو نفسية غينر التني باننت فني تضناعيف الرواينة قبنل وصنو 

خاتمتها. إال أن هذا يحتا" إلى تبين عالقات األحداث بعضها بنبعض، والتنبنه إلنى أسنباق االنتقناالت فني منا بينهنا، 
فضناًل عننن الوقنوف عننند منا أصنناق "الشخصنيات" نفسننها بنين مننا تبندأ بننه ظهورهنا، ومننا تواجهنه، ومننا تنتهني إليننه فنني 

 ختام الراوية.

ذا كنننان سنننابُق التحلينننل أظهنننَر وجنننو  د لحظنننة تدشنننينية تنطلنننق بعننندها األحنننداث، فنننإن التحلينننل اكتفنننى أعننناله بتبنننين واق
الوضعيات السردية في انتقاالتهنا فنوق المسنار السنردي بنين مكنان وزمنان. ولقند لحنظ التحلينل وجنود مندتين زمنيتنين، 

و"متراخيننة" مننن جهننة، ووجننود وتيننرتين مختلفتننين لكننل واحنندة منهمننا، مننن جهننة أخننرى، حيننث أنهننا "متسننارعة" لألولننى، 
 للثانية. 

وهو ما ال يكتمل شرحه إال بالتنبه إلى ما أصاق "الشخصنيات" نفسنها فني هنذه االنتقناالتأ وهنو منا سنبق أن توقفنت 
عنده في رسم أول لعالقاتها بعضها ببعض، متنبهًا إلى أن إميلي تبقى موضوع الرهنان، والتني تنعقند حنول شخصنها 

ُك وتندفُع "الشخصنيات" صنوق هنذا الخينار أو ذاك. وهنو منا  الوجهات التي تتخذها األحداث، فضالً  عن "ننوازع" تحنر 
 يمكن رسمه في صورة أجلى لها بين ما تبدأ عليه وما تنتهي إليه:
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ميخننالي: إذا كننان الوالنند هننو الننذي يعطنني الروايننة انطالقتهننا، وينندفعها فنني الوجهننة التنني ترسننمها األحننداث حتننى  -
ولى، فإننه ينكفنىء تمامنًا فني المندة الثانينة، منا يظهنر فني فشنل االندفاعنة التني الحدثية األ-انقضاء المدة الزمنية

حركته وقادها بنفسه إلى المواجهة الحاسمة التي انتهت بفشله، وبفشل مراهنتنه، بنل بشنيء أكبنر منن هنذا، وهنو 
 تحقُقه من "زيف" ما بنى عليه اعتقاده )بل اعتداده( بنفسه.

لوال أنها لم تكن "البادئة" بتحريك مجنرى األحنداث، كمنا ظهنر أعناله، ذلنك أنهنا إميلي: كان يستحسن البدء بها،  -
تستجمع في انتقاالتها، بل في ما يصيبها من "تحوالت"، أوسَع إجمنالي  لألحنداث ولتغيراتنه. ذلنك أنهنا هني التني 

نها "توجه" وتقنود تبقى محل التعين السردي في الرواية، إذ تشتبك حولها األحداث أكثر من غيرها، فضاًل عن أ
عددًا منها. وما يمكن االنتباه إلينه بخصوصنها هنو أنهنا هني التني ترسنم مسنار األحنداث فني المندة الثانينة، فيمنا 
كانننت تتلقننى وتنسننجم مننع معطيننات السننرد فنني المنندة األولننى أكثننر ممننا كانننت فاعلننة فيهننا. ومننا يجننذق فنني مسننار 

( فني المندة الثانينة، "شخصيتها" هو أنها ستكون محنل تجناذق وتننازع، منن ج هنة، وصناحبة مبنادرة )بنل كنر  وفنر 
وهي في ذلك تمد الرواينة بغننى سنردي أكيند، يبعندها تمامنًا عنن أن تكنون "نمطينة"، بنل مفتوحنة علنى احتمناالت 
مختلفة. وهو ما يظهر فني صنورة أقنوى لنو تنبهننا إلنى المسنار، أو "المنبل" النذي سنتنتهي إلينه "شخصنيتها" )منن 

الموعنودة" إلنى راهبنة فني دينر(، ذلنك أننه "منبل" )معنروف فني بعنض الرواينات الفرنسنية(، إال أنننه أنهنا "العنروو 
 يشبه انقالبًا تامًا لها، يجعلها بالطبع األكثر عرضة للتحول بين غيرها، واألكثر فشاًل كذلك.

بتحوالته الكبيرة،  بعد إميلي، وقبل إدموند، لوال أن ما أصابه، -ترتيبيًا  –أسعد: كان يستحسن وضع شخصيته  -
ن كننان ضننعيف الحركننة والمبننادرة فنني المنندة  يرسننم خطننًا بيانيننًا واسننعًا جننديرًا بالعنايننة والترصنند والتحليننل. فهننو، واق
األولى )إذ يبدو متلقيًا أكثر منه فاعاًل وموجهًا لألحداث(، ال يلبث في المدة الثانية أن يحتل الحيز األوسع من 

ل الحدثية، ويمحضها قنوة هائلنة فني ختنام الراوينة، إذ يمهند لوجهتهنا األخينرة )وهنو الحركة، عدا أنه يطلق األفعا
قننراره بمغننادرة حلننق، والننذي سننيؤدي بحدوثننه هننذا إلننى "ترهننق" إميلنني نفسننه(. وتتخننذ "شخصننيته" بالتننالي فنني هننذا 

ن بنوع من االعتزاز.  المسار "مبل" الفشل بدورها، واق

ر" "سليمة" من االمتحانات التي تتعرض لها "شخصيات" هذه الراوينة، إدموند: هي "الشخصية" الوحيدة التي تخ -
إذ تعود إلى وطنهنا النذي هربنت مننه، واسنتعادت كنذلك البنراءة التني حرمنت منهنا، قبنل انطنالق أحنداث الراوينة، 

 فضاًل عن أنها أمضت رحلة "استشراقية" مارست فيها بعض أوجه تسي دها على غيرها.

مسننار هننذه "الشخصننية" عمننا أصنناق أفننراد عائلتهننا، وقريبهننا أسننعد، مننن "فشننل"، إذ أنهننا  والنندة إميلنني: ال يختلننف -
خاضننعة ومتلقيننة لمجننرى األحننداث، فننال تقننوى علننى  –علننى الننرغم مننن حضننورها "الخفيننف" فنني المنندتين  -تبقنى 

ططاته، وال توجيهه في هذه الوجهة أو تلك، كما تمنى بن"الفشل" بدورها، إذ أنه لن تنج  في ثني زوجها عن مخ
 عن إتمام زوا" قريبها أسعد من ابنتها.

ويمكن القول، في ختنام التعنرف علنى أحنوال هنذه "الشخصنيات"، إن العنرق مننهم "فشنلوا"، فيمنا عناد األجنبني الوحيند 
 "بريئًا" إلى بالده.

  
 . مرجعيتا الرواية: روى ورأى 7

م األول المنشور في الجريدة( العبارة التالية: "التبعنة إذا ترد في ختام الفصل األول من الرواية )وهو أيضًا ختام القس
سننم  الوقننت إلننى العنندد اآلتنني" )وهنني العبننارة عينهننا التنني يسننتعملها فنني روايننات أخننرى فنني الجرينندة(. منناذا يعننني هننذا 

وبنشنرها، أم القول؟ أيعني أن تتمة )أو "تبعنة"، كمنا يقنول( الرواينة ليسنت مكتوبنة بعند، إال إذا "سنم  الوقنت" بكتابتهنا 
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سنيرتذي منا إذا كاننت منواد العندد التنالي منن الجريندة تسنم  بنشنر  -كناشنر  –يعني أن الرواية مكتوبنة لكنن الخنوري 
 التالي منها؟ 

ال يقننوى الباحننث علننى ا جابننة الننناجزة عننن السننؤال، إال أنننه يسننتطيع تننرجي  الجننواق المتضننمن فنني الشننق األول مننن 
نمنا السؤال، وهو أن الرواية غير مك توبة بعد بكاملها، طالما أن "الوقت"، بوصفه العائق الظناهر، ال يخنص النشنر واق

يخص عمل الكاتق نفسه. إال أن وقائع أخرى في النشر )في الجريدة( تظهر خالف ذلك، إذ يضطر أحيانًا الخوري 
اننت مكتوبنة قبنل نشنرها. إلى وقف المنشور قبل اكتمال الجملة، ال المقطع، وال الفصل، ما يعني أنهنا ك –كناشر  –

إال أن الجواق األكيد عنن هنذا السنؤال قند يفيند فني التعنرف علنى "تكنوين" الرواينة، أي علنى مجرينات تذليفهنا، إال أننه 
يحيل في كلتا الحالتين إلى مرجعية فرنسية أقامت الصلة التكوينية والسردية بنين الرواينة والجريندة، كمبننى للرواينة إذ 

الباحننث إلننى أن الخلننوص إلننى نهايننة فصننل فنني الروايننة ال يناسننق وقفننًا قنناباًل للتشننويق، بننل يقننع  تصنندر كتابننًا. ويتنبننه
 أحيانًذ في وقائع النهار الواحد.

يشننير واقعننًا إلننى جملننة مننن األسننباق األخننرى، التكوينيننة )بمختلننف المعنناني(،  –الظنناهري  –إن هننذا الوجننه الطبنناعي 
ها في األدق "العصري" العربي. وما أغفَل عننه الدارسنون، أو لنم ينتبهنوا التي تكمن وراء ظهور هذه الرواية، بل نو  ع 

 -قبنل الكنالم عنن "منوروث سنردي"، حكنائي وغينره  –إليه، أو لم "يحفروا" للتنقيق عن أسنبابه، هنو أن الخنوري عناد 
(، ثننم فنني La presse، فنني جرينندة "الصننحافة" )1836إلننى تقالينند ناشننئة فنني الصننحافة الفرنسننية ابتننداء مننن العننام 

غيرها، وكانت تقضي بنشر روايات مسلسلة يكون الروائي قد كتبها قبل نشرها، عاماًل على وقف القسم المنشور في 
مواضنع تندعو إلننى التشنويق )أشننبه بشنهرزاد، إذا جنناز القنول(. وهنو مننا افتتحنه روائيننون منن أمثننال: ألكسنندر دومنناو 

(Alexandre Dumasاألق وغيننرهأ وهننو مننا تكننرو خ )( صوصننًا مننع الروائنني أوجننين سننوEugène Sue مننع ،)
 Le، فني "جريندة المناقشنات" )1842(، التني نشنرها فني العنام Les mystères de Parisروايتنه "أسنرار بناريو" )

journal des débats علنى منا أشنرت فني "المقدمنة" فني هنذا  –(. ووجنق التنذكير، فني هنذا السنياق، بنذن للخنوري
علنى اطالعنه عليهنا،  –بنين جملنة أدلنة  –أكيدة مع هذه الجريدة المنذكورة، منا يقندم دلنياًل  صالت بينة بل –الكتاق 

 وعلى تقاليدها األدبية والصحفية الناشئة.
نمننا شننمل أيضننًا نننوع الروايننات  وممننا وجننق ذكننره أيضننًا هننو أن تمثننل التجربننة الفرنسننية مننا اقتصننر علننى هننذا الشننق، واق

ه منن نقند "للعوائند" الشنرقية المتفرنجنة )كمنا يسنميها بلفظنه( يقتنرق ممنا ابتندأ بنه نفسها. فما يعالجنه الخنوري فني روايتن
( فننني الرواينننة الفرنسنننية تحنننت عننننوان: "رواينننة العوائننند" )أو العنننادات(، Honoré de Balzacهونننوري دو بلنننزاك )

(L'histoire des moeurs مننذ العنام ،)ا نمسنانية بمننا  ، والتني حنددها بنالقول إنهنا: "منروة عاكسنة" للحيناة1841
 يعتورها من وفات وصراعات ونزاعات وغيرها.

وهو ما يمكن قوله أيضًا في التسويغ الذي طلبْته الرواية في قيامها: لقد وجدت الرواية الفرنسية، وال سيما منذ القنرن 
مختلفنة: منهنا أن الثامن عشر، حاجة لتبرير قيامهاأ كما احتا" الروائي إلى منا يبنرر صننيعه. وهنو منا اتخنذ أشنكااًل 

" وحسق لما بلغه، وال سنيما فني مخطوطنات، وهنو منا لنم يتنذخر أكثنر منن ناقند منن  ُيقد م الروائي نفسه على أنه "ناقل 
جناك روسنو -الناشر. إال أن هذا المخطوط، الذي يجري العثور عليه ونشره بالتالي، كما عنند جنان-تسميته بالروائي

(Jean-Jacques Rousseauوغيره، ال )  يعدو كونه واقعًا السنَد المتخينل لقينام الرواينةأ وهنذا منا يعطيهنا مصنداقية
ن  نمننا هنني مصننداقية مجلوبننة مننن الخننار"، مننن سننند سننابق واق مننا، ال يمحضننها إياهننا الكاتننق نفسننه، بصنننيعه نفسننه، واق

منن دون تبرينر أو ( يتعين فني صننيع الروائني نفسنه، fictionغير معروف. أما الرواية، بوصفها اختالقًا أو تخياًل )
تمهيد أو تسويغ، فإنها لم تكن بعُد قابلًة للتعين هذا. ويمكن القول، في السياق عينه، إن التعويل علنى الرحلنة سنبياًل 
النبنناء الرواينة شننكل  وخنر مننن أشنكال التعويننل السنابق، حيننث ال يقنوى الروائنني بعنُد علننى "التكفنل" بمفننرده بمنا يرويننه. 
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( فنننني "جننننناك القننننندري" Diderot(، وديننننندرو )Candide( فننننني "كاندينننند" )Voltaireوهننننو منننننا ُعننننرف عنننننن فننننولتير )
(Jacques le fataliste( أ وهننو مننا بلننغ عننند سننتاندال)Stendal مثننل هننذا التعريننف: "الروايننة مننروة ننزههننا علننى )

 طول الطريق".
دة أو في الرواية، وهنو منا يمكنن كان الخوري يعرف، بحكم ثقافته الفرنسية، مثل هذه التقاليد الناشئة، سواء في الجري

التنبه إليه خصوصًا في الجمع بين التوجنه إلنى القنارىء )وهنو الخطناق عنن الرواينة، كمنا أسنميته أعناله( وبنين سنرد 
الرواية نفسنه. وهنو منا فعلنه هوننوري دو بلنزاك فني غينر رواينة منن رواياتنه، إذ ينبنه أو يشنر  للقنارىء كيفينة حصنوله 

ها، بل يخبر القارىء أيضًا أن راوي الحكاية )بل "صاحَبها"، إذا جاز القول( "أجاز" له كتابنة على الحكاية التي يروي
 ما يرويه عليه. وهو ما فعله روائيون عديدون بعده... 

كما ظهر في صورة أجلى في عدد من روايات بلنزاك، هنو هنذا الجمنع بنين العمنومي )منن المندن والقنرى( و"الضنيق" 
(، التنني أتننرجم منهننا هننذه المقنناطع 1833كمننا يمكننن أن نلقننى ذلننك فنني رواينة "أوجيننني غرانديننه" )فني األمكنننة البيتيننة، 

ُث )فني نْفنو النناظر إليهنا( كببنة )...(. مبنادىء الكببنة هنذه تتعنين  األولى: "هناك بيوت فني بعنض مندن الرينف ُتْحند 
تبقنى مرتبطنة بذحنداث هنذه الحكاينة في هيئة مسكن قائم في )مدينة( "سومور" )...(. إن وصف بقية أقسام المسنكن 

نوفمبر، أشعلْت "نانون" الكبيرة النار للمرة -، في مطلع السهرة، في وسط شهر تشرين الثاني1819)...(. في العام 
(. إن مجمننوع التعيينننات المكانيننة والسننردية هننذه نلقنناه، كمننا سننبق التحليننل، فنني روايننة خليننل الخننوري، مثننل 1األولننى" )

عن حلق، والتوقف المتمهل والمتذني في بينت ميخنالي، فضناًل عنن وجنود "لحظنة تدشنينية" تبندأ بهنا الكالم ا جمالي 
 حركة األحداث.

غير أن قراءة متبصرة لرواية الخوري، ولما تحيل علينه، ُتظهنر وجنود مرجعينة أخنرى، أقنل ظهنورًا منن السنابقة، وهني 
خبنننر" ال يقنننوم منننن دون "سنننند"، منننن دون "صننناحق"، لنننه ا سنننالمية القديمنننة، القائمنننة علنننى أن "ال-المرجعينننة العربينننة

"مصداقية" ويمكن الوثوق به. وهو ما َيظهر في أكثر منن موضنع فني الرواينة، وال سنيما عنندما يفيند الخنوري بنذن منا 
يرويه الراوي ال يعدو كونه "حديثًا" سمعه في حلق، وينقله بدوره. إال أن "السند" مختلف بين المرجعيتين: الراوي فني 
التقاليد الفرنسية يفيد أنه "عثر" على المخطوط النذي ينقلنه، وهنو بالتنالي "سنند" كتنابيأ أمنا النراوي فني رواينة الخنوري 
فهو ينقل ابتداًء مما "سمع"، أي من "سند شفوي"، ما يقربه من األحاديث النبوية في بنائها، أو من كتابة الخبنر عنند 

ففنتْ  أذنينك لنحندثك بتتمنة ي عدة مواضنع فني رواينة الخنوري، مثنل هنذه: "الجاحظ في "البخالء" وغيره. وهو ما يرد ف
هننذه الرواينننة، التننني حننندثت مننندة إقامتننننا فننني هنننذه المديننننة، حسننبما رواهنننا لننننا، ليلنننة أمنننو، شننناق منننن أقنننارق السننننيور 

 ميخالي، وهي:" )الفصل السابع(.
منننع الرواينننات الفرنسنننية، ذات األسننناو  ومنننن المفيننند لفنننت االنتبننناه، فننني هنننذا السنننياق، إلنننى أن الخنننوري تعامنننل حتنننى

 "الكتننننننننننننابي"، علننننننننننننى أنهنننننننننننننا صننننننننننننادرة عنننننننننننننن أسنننننننننننناو "قنننننننننننننولي". فقنننننننننننند الحظنننننننننننننُت، فنننننننننننني أكثنننننننننننننر مننننننننننننن رواينننننننننننننة 
أو أقصوصة مترجمة ومنشورة في "حديقة األخبار"، أن فعل السرد يتحنول فيهنا إلنى فعنل "قنول" )أو يبندأ علنى األقنل 

-تشننرين الثنناني 17-5، 98ي بنندأ نشننرها فنني الجرينندة فنني العنندد بفعننل "قننول"(، بنندليل أن روايننة "بولينننه موليننان" )التنن
( تبنندأ بالعبننارة التاليننة: "قننال اسننكندر ديمنناو...". وهننو مننا أقننع عليننه فنني أقصوصننة مترجمننة بعنننوان: 1859نننوفمبر، 

(، والتننني تبننندأ بالعبنننارة التالينننة: "قنننال أحنننند 1860فبرايننننر -شنننباط 2-21، 109"الرسنننم السنننري" )"حديقنننة األخبنننار"، 
مصننورين...". ومننن يعننود إلننى تنندقيق مزينند فنني روايننة "بولينننه موليننان" المننذكورة يالحننظ كيننف أن الننراوي فيهننا يتكفننل ال

، 1834بالسرد إثر تبلغه بمضمون الرواية التي ال يلبث أن يسردها: "بينما كنا مجتمعنين ينوم سنبت فني أواخنر سننة 
ن طويننل، بعنند مننا صننادفته مننرارًا مننع صننبية تنكننرت دخننل علينننا صنناحق لنني يسننمى ألفرينند نيرفننال كنننت فارقتننه مننن زمنن

علي، لكنني كنت الحظت كما يجق ما كان يلو  عليها من التنذثر الشنديد والحنزن المفنرط وتغيينر األحنوال المريعنة، 
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ولما ظفرت به في ذلك المجلو دعاني بعد حديث طويل إلى دسكرة ليملي علي حادثة تلك الصبية، لكي أرويها إذا 
 ها في مصاف مؤلفاتي. ولما خال بنا المكان، أخذ يحدثني بما جرى، فقال:...".أحببت، وأضع

كمننا وجبننت المالحظننة إلننى أن الخننوري ذهننق )فنني "َوي..."( أبعنند فنني التعويننل علننى سننند "الحننديث"، إذ أرفقننه بسننند 
إلنى لنبو  –ينة كمنا فني القصنص "السناحرة" العرب –حكائي "شعبي"، إذا جناز القنول، حينث أن النراوي يندعو القنارىء 

وليفنرْض نفسنه "طاقية ا خفناء" لالنتقنال منن مكنان إلنى وخنر، بنل للتنصنت علنى منا يقولنه المتحناورون فني الرواينة: "
متعممًا بقبعة ا خفاء، ولنسمع المحادثة الجارية في ما بنين صناحق المننزل وزوجتنه" )الفصنل الخنامو(. كمنا يشنير 

ولنقْل ذلك   -وربما أيضًا "أذن القارىء ما يرويه له )ال ما يكتبه له(:  الراوي في أحد المواضع إلى أنه "يهمو" في
بصوت منخفض" )الفصل السادو(. وهو جمع  بين الحكائي على أنه سمعي وبين الكتابي على أننه مرئني، ويحتنا" 

 إلى مزيد من التحليل، على ما تحققت في دراسة رواية الخوري. فعمَّ أتكلم؟
صننننل األول، عننننن سننننكان بعينننننهم فنننني بيننننروت، فيصننننفهم بننننذنهم "يبربننننرون بلغتننننه )أي بلغننننة يتحنننندث الننننراوي، فنننني الف

ا فرنجي(، ويتشحون بلباسه، وهنم ال يمينزون بنين البنطنالون وألنف لغتنه"أ ويسنتكمل الخنوري الشنر  فني حاشنية تفيند 
" إلى "تفكينك" وتفسنير: "أ وكان قد ورد في طبعة الجريدة: "ونون لغته". وهي أقوال تحتاA"هي هذا الحرف التالي: 

فرنجية، مشيرًا إلى الحرف األول ) ( التي Aوجق القول، بداية، إن الخوري يتحدث عن حروف بعينها، بين عربية واق
لى "ألف" العربية أو "نونها". هذا يعني أن البينروتيين، المشنمولين  تعرف به الفرنسية أو ا نكليزية )وغيرها أيضًا(، واق

ين اللغنننة ا فرنجينننة )التننني ينندل عليهنننا حرفهنننا األول( واللبننناو ا فرنجننني. إال إن هنننذه االلتفاتنننة بننالكالم، ال يمينننزون بننن
تذهق أبعد، إذ يريد الخوري منها االنتباَه إلى الشكل الظاهري، الشنكلي، النذي يتخنذه شنكل البنطلنون األوروبني علنى 

 (.Aساقين بالمقارنة مع شكل حرف )
ة بنين الرواينة ومبننى مرئني، أرى أننه يتعنين فني االنبنناء المسنرحي. وهنو منا وهو أكثنر منن شنكل شنكلي، إذ يقنيم صنل

يننرد فنني أكثننر مننن موضننع، ويتبننين فيننه أن المسننر  )أو "المرسنن "، حسننبما كننانوا يسننمونه( اسننتعارة يتبناهننا السننرد فنني 
ي الشننرق شننكله العننام: "يتننوهم، بوصننوله إلننى محروسننة بيننروت، أنننه داخننل فنني مرسنن  عظننيم، يهننزؤون فيننه علننى أهننال

والغننرق والجنننوق والشننمال" )الفصننل األول(أ و"فيننوهم أنهمننا يلعبننان فصنناًل مرسننحيًا" )الفصننل األول(أ و"فتعتننزل عننن 
مرس  مصارعته" )الفصل الثاني عشر(أ و"تبني عليها أفكارًا بسرها، مستبشرة منها بقرق خطواته إلنى مرسن  عشنقه 

 القديم" )الفصل الثاني عشر(.
ذا طلبننُت اسننترجا عًا للعدينند مننن التوصننالت البحثيننة والتحليليننة أعنناله تذكنندُت مننن وجننود المسننر  كخلفيننة اسننتعارية واق

للرواية. فما سقُته أعاله عن انعقاد األحداث فني أمكننة "داخلينة" تكناد أن تجتمنع فني مكنان واحند، هنو بينت ميخنالي، 
للحنوار فني تقندم السنرد نفسنه، وغيرهنا منن وما أبنُته من تحديد ضيق ومعدود لن"الشخصيات"، وما أظهرُته من أهمينة 

 -المحددة   -الظواهر األخرى، تفيد كلها عن انبناء الرواية في هيئة مسرحية. وهو ما يمكن قوله في المدة الزمنية 
التني تجننري فيهننا أحننداث الروايننة، حيننث أنهننا تشننبه المسننرحية كننذلك )فضنناًل عننن وجننه وخننر ال يقننل أهميننة عمننا ُذكننر، 

متمادية المدة، حتى أنها تختصنر حيناة  -التقليدية طبعًا  –ية" تشترط المدة الزمنية، فيما تبدو الحكاية وهو أن "الروا
 بكاملها(. 

وهو ما يظهر أيضًا في الوصف المتذني ألفعنال و"تعبينرات" الشخصنيات، حينث تبندو أقنرق إلنى إرشنادات وتنبيهنات 
قال هذا، وجلو علنى ثلين، كما في هذا المقطع من الرواية: "المؤلف المسرحي الذي يضع سياقًا ألقوال وأفعال المم

دمونند" )الفصنل السنابع(. وممنا يجنق ذكنره، فني هنذا السنياق، هنو أن الخنوري كتنق المسنر  بندوره، إالكرسي، فجلنو 
تعننرف علننى صنننيع مننارون النقننا  "األول" فنني العمننل المسننرحي، فاتبعننه فنني مسننعاه، وقننام بتننذليف مسننرحية: بعنند أن 
(. وقند أجند فني مننا سنبق قولنه أعناله عنن االنبنناء "المسنرحي" لرواينة الخننوري 2ان وحنظلنة"، كمنا سنبق القنول )"النعمن
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رجعًا بعيندًا لمنا سنبق أن قنام بنه الخنوري فني مطلنع صنباه، وهنو عملنه المسنرحي األول واألخينر. وممنا يجنق االنتبناه 
ي كتابنات الكثينرين )حتنى مطنالع القنرن العشنرين، إليه خصوصًا، في هذا السياق، هو أن لفظ "الرواينة" كنان يعنين فن

علننى مننا تحققننت( الروايننة نفسننها والعمننل المسننرحي فنني الوقننت نفسننه: يقننول نقننوال النقننا ، أخ مننارون النقننا  "رائنند" 
(. هننذا 3المسنر  العربنني والمسننرحي بندوره، فنني تقننديم مسنرحه: "إن بهننذا المكننان عيننه قنند تقنندمت أول رواينة عربيننة" )

ن الرواية والمسرحية، من جهة االسم الموحد لهما، نجده في أكثر من مقالة في النصف الثناني منن القنرن التداخل بي
 (.  4التاسع عشر وبعده )

إال أن هنننذا التوصنننل يبقنننى أبعننند قيمنننة، إذ يشنننير إلنننى الصنننالت التننني باتنننت الزمنننة بنننين مشنننتقات ولنننوازم فعنننل "رأى" 
تحتا"، عبر السرد، إلى تعيينات الزمة، قابلة ألن يراها القارىء، أن  ومثيالتها في فعل "روى"، حيث أن اللغة باتت

"يتفننر"" عليهننا فعنناًل، ال أن "يسننتمع علننى سننبيل الفرجننة"، مثلمننا حنندد الجننوزي عمننل القصاصننين مننع المسننتمعين إلننى 
 حكاياتهم.

 
 "عن الرواية و"الريادة.  8

الروايننات العربيننة المبكننرة حننازت علننى قنندر طيننق مننن وجننق القننول إن مسنناعي التعريننف، والتحقيننق النقنندي أحيانننًا، ب
المجهننودات فنني السنننوات األخيننرة، وسننقط بالتننالي الموعنند المضننروق للروايننة العربيننة األولننى، التنني فننازت بهننا لعقننود 

(: نبنننه محمننند يوسنننف نجنننم، فننني أول مسنننعى جننندي 5( لمحمننند حسنننين هيكنننل )1914عديننندة ومديننندة رواينننة "زيننننق" )
اية، وال سيما في بداياتها، إلى عدد كبينر منن الرواينات العائندة إلنى لبننانيين، سنواء فني بينروت للتحقق من تاريخ الرو 

أو فننني القننناهرة، والتننني نشنننرت خصوصنننًا فننني الننندوريات الصنننحفية األولنننى، مثنننل: "حديقنننة األخبنننار" لخلينننل الخنننوري، 
مالحظته في هذا الخصوص هو أن و"الجنان" لبطرو البستاني، و"الهالل" لجرجي زيدان وغيرها الكثير. وما يمكن 
ها، ونشر ها منذ العام  ( ما وجدْت استعادة لهنا، 6) 1952الكثير من المعلومات التي عمل نجم على تجميعها، ودرس 

 أو تصحيحًا، بل بقيت متجمعة على فائدتها.
وموضنوع، ويشنمل والعائد إلى كتاق نجم يتحقق من وجود ما يزيد على خمسين سنة من السنرد العربني، بنين متنرجم 

بنذي دراسنة تاريخينة  –فني منا خنال أعمنال جرجني زيندان  –مئات الروايات والقصص، من دون أن تحظى هذه كلها 
أو فنية. وهو ما يشكك بالكثير من الخالصات التي انبنى عليها تحليل السرد العربي الحديث أو تاريخنه. وقند يكنون 

تنى أن نجنم ينذكره باقتضناق فني كتابنه، وبهنذه العبنارات: "فمنن هنذه خليل الخوري الغائق األكبر عن هنذا التناريخ، ح
(، فقننند نشنننر فيهنننا 1858الصنننحف والمجنننالت التننني اهتمنننت بالقصنننص، "حديقنننة األخبنننار" لخلينننل الخنننوري )بينننروت، 

صاحبها عدة قصص موضوعة ومترجمة، ومنها قصته االجتماعية: "َوي. إذن لست بإفرنجي"، وقند جمعهنا وطبعهنا 
صننفحة. وكننان كثيننر مننن أصنندقائه يترجمننون بعننض القصننص والمقنناالت  162، فنني 1860سننورية سنننة بالمطبعننة ال

(أ وهو منا يسنتعيده فني 7ويبعثون بها إليه لينشرها في صحيفته، ومن هؤالء سليم بسترو واسكندر تويني وغيرهما" )
قط" رواية الخوري عمليًا، بدليل (. بل ينتبه الباحث إلى أن نجم "أس8الطبعة المنقحة من كتابه من دون أي تعديل )

 ، أي بعد صدور رواية الخوري.1914-1870أنه وضع عنوانًا فرعيًا لكتابه يشير إلى عقود بعينها، وهي 
ومننن يعننود إلننى كثيننر مننن الكتننق التاريخيننة الطننابع عننن الروايننة العربيننة لننن يجنند ذكننرًا للخننوري، إلننى أن يصننرف لننه 

(، بنل يمكنن التشنديد علنى أن عناينة إبنراهيم بنالخوري هني االلتفاتنة 9تنة فني كتبنه )الباحث عبد ا  إبنراهيم عناينة الف
"اليتيمة" والثمينة بعد إشارة نجم المنذكورة. ومنن الواجنق ذكنره، فني هنذا الخصنوص، هنو أن عنددًا منن الدارسنين تنبنه 

(، 1882ن" لعلي مبنارك )إلى بعض هذا التاريخ المغيق، مثل الكشف المتذخر عن روايات مغمورة، مثل: "علم الدي
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( لفرنسنيو المنرا  وغيرهنا. وهنو منا بلنغ منؤخرًا خلينل 1865(، و"غابنة الحنق" )1899و"غادة الزاهرة" لزيننق فنواز )
بإعننادة طبننع روايننة الخننوري، كمننا  -كمننا سننبق ذكننره فنني "المقدمننة"  –الخننوري نفسننه، إذ قننام أحنند البنناحثين المصننريين 

قيننق نقنندي، مشننيرًا، منننذ الغننالف، إلننى أسننبقيتها فنني هننذا الفننن، مضننيفًا إلننى وردت فنني طبعتهننا األولننى، مننن دون تح
 عنوانها التعريف التالي: "أول رواية عربية". فماذا عن البدايات السردية، وماذا عن رواية الخوري فيها؟

نينًا علنى األقنل زم –سيجد العائد إلى كتاق نجم المذكور أعاله كمًا كبيرًا من الروايات والقصص، ال تسبق بنل تتبنع 
روايننة الخننوريأ وهنني تتننوزع بننين مترجمننة وموضننوعة وفنني السنننوات عينهننا. هننذا يصنن  فنني إقبننال بننل فنني تشننجيع  –

دوريات صحفية عديدة علنى نشنر هنذه المنواد السنردية، مثنل: "حديقنة األخبنار"، و"الشنركة الشنهرية" ليوسنف الشنلفون 
(، 1870(، و"النحلننة" للنويو صنابونجي )بيننروت، 1870ت، (، و"البشنير" ل بنناء اليسنوعيين )بينرو 1866)بينروت، 

(، و"جريندة لبننان" 1886(، و"الصفا" لعلي ناصر الدين وابنه أمين )1877و"لسان الحال" لخليل سركيو )بيروت، 
( لبشننارة الخنوري )التنني 1908( لجرجنني وصنموئيل يننني، و"البنرق" )1908(، و"المباحنث" )1891 بنراهيم األسننود )

( 1909( لجرجنني بنناز، و"المننورد الصننافي" )بيننروت، 1909قاصننيص خصوصننًا(، و"الحسننناء" )بيننروت، اعتنننت باأل
ن فنني حنندود أقننل  –لجننرجو الخننوري المقدسنني وغيرهننا. وهننو مننا يصنن   فنني القنناهرة، مننع كتنناق لبنننانيين، فنني:  –واق

منن  1881ري" فني العنام ( التي نشرت ترجمة رواية ألكسندر دوماو "الكونت دو مونغومي1876"األهرام" )القاهرة، 
( لشناكر شنقير التني 1895أ ومجلنة "الكناننة" )القناهرة، 1884قبل قيصر زينية، و"ذات الخدر" لسعيد البسنتاني فني 

 نشرت "أسرار الظالم".
ولقد بلغت العناية بنشر الروايات والقصص حندودًا أبعند، فني دورينات أخنرى أفنردت لهنا مجنااًل أوسنع، تحنت عننوان: 

( التننني نشنننر فيهنننا سنننليم البسنننتاني رواياتنننه كلهننناأ 1870ومنهنننا: "الجننننان" لبطنننرو البسنننتاني )بينننروت، "الفكاهنننات"، 
(، ثم أقدمت في العام 10و"المقتطف" التي تمنعت في البداية عن نشرها أو ترجمتها، بحجة أنها "مفسدة لألخالق" )

د"أ و"اللطنننائف" لشننناهين مكننناريوو علنننى كسنننر هنننذه القاعننندة، إذ أهننندت مشنننتركيها ترجمنننة لرواينننة "قلنننق األسننن 1887
(، التننننني اشنننننتهرت بسلسنننننلتها الروائينننننة التاريخينننننةأ 1892(، و"الهنننننالل" لجرجننننني زيننننندان )القننننناهرة، 1886)القننننناهرة، 

(، و"الجامعنة" لفنر  أنطننون، ومجلنة "فتناة الشننرق" للبيبنة هاشنم وغيرهننا. 1898و"الضنياء"  بنراهيم الينازجي )القنناهرة، 
(، 1884ت بنشننر الروايننات تحدينندًا، مثننل: "سلسننلة الفكاهننات" لنخلننة قلفنناط )بيننروت، كمننا وجننق ذكننر مجننالت انفننرد

ثننننم  1909(، و"الننننراوي" لطننننانيوو عبننننده )بيننننروت، 1885و"ديننننوان الفكاهننننة" لسننننليم شننننحادة وسننننليم طننننراد )بيننننروت، 
ة، "وينزوده (. ومن هذه الدوريات ما كان يصدر في القناهر 1910(، و"النفائو" ألنيو عيد الخوري )بيروت، 1910

(، ومنهننننا: "منتخبننننات الروايننننات" السننننكندر 11الكتنننناق اللبنننننانيون بقصصننننهم وأقاصيصننننهم، موضننننوعة أو مترجمننننة" )
(، و"الروايات 1909ثم  1899(، و"سلسلة الروايات" لمحمد خضر وبشير الحلبي )القاهرة، 1894كركور )القاهرة، 

(، 1903لنننديم"  بننراهيم رمننزي وعننزت حلمنني )القنناهرة، (، و"مسننامرات ا1902الشننهرية" ليعقننوق الجمننال )القنناهرة، 
(، 1908(، و"الفكاهنننات العصنننرية" لعبننند ا  غزالنننة )القننناهرة، 1905و"مسنننامرات الشنننعق" لخلينننل صنننادق )القننناهرة، 

(، و"حديقننة الرواينننات" لشننركة نشننر الروايننات )القننناهرة، 1908و"سلسننلة الروايننات العثمانيننة" لجرجننني دهننان )طنطننا، 
(، 1911(، و"السننمير" لقيصنر الشننميل )االسننكندرية، 1910لرواينات الجدينندة" لنقنوال رزق ا  )القنناهرة، (، و"ا1909

 ( وغيرها.1914و"الروايات الكبرى" لمراد الحسيني )القاهرة، 
 هذا ما تبَع روايَة خليل الخوري، إذن، ما يلزم بطر  السؤال المؤجل: أهي "أول" رواية عربية، كمنا سنارع ناشنرها فني

 القاهرة إلى ا عالن ابتداء من غالفها؟
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 . الروايات "األولى" 9
ن كان لم يحقق، ولم يدقق كفاية، ال في الجانق الزمني، وال في الجانق الفنيأ وهو ما يحتا"  لم يخطىء الناشر، واق

يننة والقصننة إلننى الوقننوف عننند عنندد مننن الروايننات، المترجمننة والموضننوعة، وعننند أنمنناط مختلفننة مننن السننرد، بننين الحكا
 والرواية. فما يمكن القول؟

وجق، بداية، ومنن الناحينة الزمنينة، ذكنُر عندد منن األعمنال السنردية التني سنبقت نشنر رواينة: "وي..."، وفني "حديقنة 
األخبننار" تحدينندًا. وكننان الباحننث إبننراهيم تنبننه إلننى قصننة بعنننوان: "البننر اق بننن روحننان"، فننذكرها علننى أنهننا ُنشننرت قبننل 

(أ وهنو أمنر تحققنُت مننه، وتوصنلت إلنى الخالصنات التالينة: وجنق التنبنه، قبنل الحنديث 12المنذكورة )رواية الخوري 
للروايننات،  –بسياسننة أكينندة مننن ناشننرها  -عننن هننذه الروايننة أو تلننك، إلننى أن "حديقننة األخبننار" أفسننحت سننبيل النشننر 

، وأخنرى موضنوعة. ففني مجننال مترجمنة وموضنوعة. وهنو منا ظهنر مننذ أعندادها األولننى، فني ترجمنة رواينات فرنسنية
ترجمنننة الرواينننات، يمكنننن التوقنننف مننننذ السننننوات النننثالث األولنننى عنننند األعمنننال التالينننة: "رواينننة بوليننننه مولينننان"، وهننني 
ألكسنننندر دومننناوأ كمنننا تنننرجم سنننليم بسنننترو عنننن الفرنسنننية رواينننة الكاتنننق مننندام كنننارلوو رينننو، بعننننوان: "مننندموازيل 

، ورواية المناركيز فونتنان أ كمنا نشنرت الجريندة قصصنًا مثنل: 1860ية" في ماالبيار"، وصدرت عن "المطبعة السور 
 "فصل في بادن" و"الرسم السري" وغيرها. 

إال أن البحث يقتضي كذلك جالَء عالقات ملتبسنة، بنل متداخلنة، بنين الترجمنة والوضنع، حينث أن الحندود بينهمنا لنم 
لتذليف. فالمترجم "تصرف" في أحوال كثيرة بالنص األصنلي، تكن مرسومة بدقة، إذ عرفت الترجمة قدرًا مطلوبًا من ا

بل عمد إلى أنواع مختلفة من المعالجات، مثل التلخيص والزيادة وغيرها، مما يدخل في باق إعادة ا نتا" األدبني. 
ر ( للكاتننق الفرنسنني فيكنننو Les misérablesوهننو مننا يقولننه سننليم البسننتاني صننراحة فنني تقننديم ترجمتننه لننن"البؤساء" )

(: "حمننندًا لمنننن ال ُيحمننند سنننواه، إننننني بمطنننالعتي المؤلنننف الجمينننل، النننذي للخطينننق الشنننهير Victor Hugoهيغنننو )
والشننناعر البلينننغ موسنننيو فيكتنننور هيكنننو، فننني األشنننقيا والمنكنننودي الحنننظ )لوميزاربنننل( فننني اللغنننة الفرنسنننوية، رأينننت فينننه 

علنى زبندة األخبنار، وذكنر الوقنائع ومنع قصنرها،  للمطالع عظيم فائدة، فعولت على أن أترجم منه شيئًا اقتصرت فينه
وحذف تفاصيلها الكثيرة المذمول أن تذتي بفائدةأ وقد غيرت بعنض التنواريخ وبعنض أسنماء األعنالم. وال يخفنى عمنن 

ال لعمري، ومعاذ ا  أن أتصور هنذا  –طالع هذا الكتاق في أصله أنني لم أقصد في ترجمتي هذه مقابلتها ألصلها 
وأخنناف أن أسننميها ترجمننة، فكذنهننا حكايننة سننردتها مننن بنناطن مننا  –قصننر بنناعي وطولهننا للعننالم المننذكور األمننر مننع 

 (. 13استقيته من بحر ذاك المخترع العظيم الذي له الفضل من ربه واالفتخار" )
أمنا فني مجنال نشنر الرواينات الموضنوعة، فقند تحرينت فنني "حديقنة األخبنار"، وخلصنت إلنى إقندام الخنوري علنى نشننر 

 عملين سرديين قبل روايته )التي قمت بتحقيقها(. فماذا عنهما؟
وجق الحديث، بداية، عن أن الخوري أقدم، قبل "البر اق بن روحان"، على نشر قصة موسنومة بنن"قصة أهنل الكهنف" 

، 36، و35، و34، و33، و31)كما ظهر اسمها في الجزء الثاني المنشور منها(أ وقد نشرت تباعنًا، فني األعنداد: 
(، كمننا 1858أغسننطو، -وق 7-26) 31. وقنندم الناشننر هننذه "القصننة"، فنني العنندد  1858مننن صننيف العننام  37و

يلننني: "قننند َتقَننندمت لننننا هنننذه القصنننة منننن الخواجنننا أنطنننون حسنننن فننني فييننننا معلنننم اللغنننة العربينننة فننني المدرسنننة الكلينننة 
تمامًا لمرغوبه قد طبعناها في صحيفتنا،   وهي:..."أ ويبدأ بعدها نشُر القصة. "ا يمبراطورية" )حسبما كتبها( واق

تبدأ القصة بالكالم التالي )منن دون ضنبط أو تصنحي (: "قنال حندثنا ا منام عبند ا  بنن عبناو رضني ا  عننه عنن 
حديث أهل الكهف وما جرى لهم من خير وشافهم وكان متكيًا فاستوى جالسنًا وقنال للسنايل ويحنك سنذلتني عنن عبنرة 
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جر وقد مضى النهار ولكن في الغد أحدثك انشا ا  تعالى فانصرفت إلى داري وبت ليلتي لمن اعتبر وزجر لمن انز 
 فلما اصبحت قلت له أين ما وعدتني به فاقبل علي بوجهه وقال اعلم...". 

راو  "مضمر"، يمكن تعيينه بلفظ: "قال"، الذي يرد   –إن شئُت التحديد  –ويتض  أن هناك راويًا يتكفل بالسرد، وهو 
ابتداءات كثيرة في النص السردي، على ما تحققتأ وهو يروي ابتداء ممنا قالنه المحندث ا سنالمي الشنهير. كمنا  في

يمكننننن التحقننننق مننننن أمننننر وخننننر، وهننننو أن العنايننننة السننننردية التنننني يوليهننننا للعبننننارة التاليننننة )"... وكننننان متكيننننًا فاسننننتوى 
ن أسلوق السرد يتعنين فني "حكني" متالحنق، إذا جناز جالسًا..."(، ال ترد إال في هذا الموضع، من دون غيرهأ ذلك أ

القنننول، منننن دون تعييننننات ذات نمنننط "روائننني" األسنننلوق )مثنننل التننني تنبهنننُت إليهنننا عنننند تحلينننل "َوي..."، كالتعييننننات 
المكانينة والزمانينة التنني تموضنع السنرد فنني سنياقات ملزمنة ومحننددة لنه، أو كالنن"الشخصيات" و"تعبيراتهننا"، فضناًل عننن 

حداث ذي التدرجات، والحبكة المحكمة البناء(. وما يستوقف في "قصة أهل الكهف"، من الناحية السنردية، مسار األ
هنننو أنهننننا تنتسنننق إلننننى أسننننلوق الحكاينننة القننننديم )ذي المرجعينننة ا سننننالمية(، ال إلننننى أسنننلوق الروايننننة )ذي المرجعيننننة 

 األوروبية(، كما اتض  في: "َوي....".
، الصادر في 39موضوع"، وهو "البر اق بن روحان"، فبدأ بالظهور في الجريدة في العدد أما العمل السردي الثاني "ال

، تحت العنوان التالي: "البر اق بنن روحنان"، وقند أتبعهنا الناشنر بنالكالم التنالي: 1858أكتوبر، -تشرين األول 20-2
رواينة البنر اق بنن روحنان التني  "قد رأينا أن نتحف الجمهنور برواينة صنحيحة اقتطفناهنا منن كتناق جمهنرة العنرق وهني

تضمنت شيًا )شيئًا( غير يسير من وقايع العرق الجاهلية وتحلت بذكر منا جنرى لهنذا الفنارو منن أطاينق األحادينث 
 (. فماذا عنها؟14في حق ابنة عمه ليلى العفيفة فنقول: إن أول العرق نزار بن معد بن عدنان..." )

ليننل الخننوري هننو كاتننق هننذا العمننل السننردي، ال غيننره، وأنننه أخننذها مننن أن خ -إن لننم نقننل: يؤينند  -كننل شننيء يننوحي 
منن متاننة  –فني حسنابه  –الكتاق الشهير، مشددًا على أنها رواينة "صنحيحة"، أي غينر متخيلنة أو مختلقنة، منا يزيند 

ي يرويهنا، هنو النذ سندها و"مقبوليته". وما يتض  في أعداد مقبلنة منن الجريندة، هنو أن ابنن ننافع، الراوينة ا سنالمي،
، علننى سننبيل المثنننال. إال أن قننراءة الروايننة ال تشننير إلننى أسنننلوق 42وهننو مننا يننرد فنني أكثننر منننن موضننع فنني العنندد 

بنننن"تحريك" سنننردي بسنننيط  –وحسنننق  –الخنننوري، كمنننا تحققنننُت مننننه أعننناله فننني الدراسنننة التحليلينننة لروايتنننه: أهنننو اكتفنننى 
 الجديد؟ –على عناية مزيدة بذسلوبه بما يناسق النوع الروائي  للحكاية القديمة؟ أهو عمَل الحقًا )في رواية "َوي..."(

يمكنننني، طبعننًا، طننر  هننذه األسننئلة )وهننناك غيرهننا مننن دون شننك(، إال أنننني ال أقننوى علننى جالئهننا، عنندا ان الجننواق 
ول فنني ال يبنندد القناعننة التاليننة، وهنني أن روايننة: "َوي..." قنند ال تكننون العمننل السننردي العربنني األ -إن تننوفر  –عنهننا 

"الروايننة" األولننى، بننالمعنى الفننني، مننن دون أي  -ضننمن حنندود المعلومننات المتننوافرة  -القننرن التاسننع عشننر، إال أنهننا 
يحتنا" إلنى تندقيقات مزيندة تطناول  –الذي يالقي مسعى عبد ا  إبراهيم ويضيف عليه  –لبو. غير أن هذا التذكيد 

 أعمااًل سردية أخرى، هي التالية: 
السياق، ذكُر ما قام به المستشرق الفرنسني مارسنيل، إذ نشنر ترجمنة فرنسنية للكتناق: "تحفنة المسنتنيم  وجق، في هذا

ومقامننات المارسننتان" للشننيخ المهنندي )وهننو مننن مشننايخ األزهننر الننذين اتصننلوا بعلمنناء الحملننة الفرنسننية(، تحننت عنننوان 
(Contes de Cheikh El-mahdyأ وهو في أساسنه حكاينات قريبنة منن ألنف ل) يلنة وليلنة، منن دون أن يطبنع فني

 (. 15العربية، على ما يقول أحد الدارسين )
وهو ما يمكن قوله في عمل مصري وخر للطهطاوي تحديدًا، إذ أقدم على ترجمة "مواقع األفالك في وقنائع تليمناك"، 

القنرن التاسنع ( الفرنسني فني ثالثيننات Fénélon(، لفينيلون )Les aventures de Télémaqueواسمها الفرنسي )
عشر، بعند نفينه إلنى السنودان، إال أننه لنم ينشنرها إال فني بينروت، وفني مطبعنة... خلينل الخنوري، بنل فني... "حديقنة 

. ولقنند قنندمها الناشننر بالعبننارات التاليننة:  1861أغسننطو، -وق 15-3، 174األخبننار" قبننل ذلننك، ابتننداء مننن العنندد 
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هطنناوي( رافننع ننناظر المدرسننة الحربيننة فنني مدينننة مصننر القنناهرة "إن حضننرة العالمننة الفاضننل رفاعننة )بننك( بنندوي )الط
صاحق الدراية التامة في اللغتين العربية والفرنسوية الذي قد ترجم بنفسنه وبمسناعدته عنددًا عظيمنًا منن كتنق اآلداق 

تنق الجليلنة والمعارف والتاريخ الفرنساوية فزاد المكتبة العربية تحت جنا  الحكومة المصرية قسمًا غير يسنير منن الك
التي اكتسنق بهنا الشنرق فوائند جمنة منن وداق الغنرق وفنوننه قند تنرجم أيضنًا رواينة تليمناك البديعنة المشنحونة بالفوائند 
والحكننم التنني أصننلها تننذليف فنولننون العننالم الفرنسنناوي الشننهير بننذلطف أسننلوق وأفصنن  عبننارة مننع التننزام الدقننة بمطابقننة 

انيه فجاءت بعنايته كتابًا نفيسًا )وردت: "نفسنيًا"، وهني منن بناق الخطنذ، األصل وعدم الخلل في أساليق المؤلف ومع
مننن دون شننك( تقصننر عننن معارضننته عظننام الكتبننة والمتننرجمين ولمننا كانننت غايننة الفاضننل المشننار إليننه فائنندة األمننة 

ر لفاينندة العربيننة بهننذا العمننل الجليننل الشننان أتحفنننا بنسننخة مصننححة بيننده مننن هننذه الترجمننة لتشننهر فنني حديقننة األخبننا
الجميننع فبادرنننا منننذ اآلن  شننهارها بالتنندري  فنني صننحيفتنا خدمننة لمطالعينننا ولعمننوم بننني بننالد الشننرقية الننذين طالمننا 
سمعوا بحسن هذا التذليف واشتاقت نفوسهم لمطالعته وكذلك سنطبعه كتابًا مستقاًل لتعميم هنذا المقصند شناكرين همنة 

نمننا فقننط لمننا توجهننت بالقضننا والقنندر إلننى بننالد مترجمننه الجليننل وبراعتننه". ويقننول الطهطنناوي  فنني تقننديم كتابننه هننذا: "واق
السودان وليو مما قضاه ا  مفر أقمت برهة خامد الهمنة جامند القريحنة فني هنذه الملمنة حتنى كناد أن يتلفنني سنعير 

ليمنناك وتقريننق ا قلننيم الفننائر بحننره وسننمومه ويبتلعننني فيننل السننودان بخرطومننه )...(. فمننا تسننليت هننناك إال بتعريننق ت
الرجا بدور األفالك وقلنُت لقلبني ان تعرينق تليمناك بكنل منن فني حمناك أو لنيو أننه مشنتمل علنى الحكاينات النفنائو 

 (.16)...(. فبذلت غاية المجهود في إنجاز هذا المقصود وأديت التعريق بذسهل تقريق وأجزل تعبير" )
خنار" النقنا ، ولجملنة أسنباق: أواًل، ألن العمنل لنم يبلنغ غير أن التعرف على هذه الرواينة المترجمنة يوجنق وضنَعها 

القنننارىء إال بعننند صننندور رواينننة الخنننوريأ وثانينننًا، ألن العمنننل متنننرجم وغينننر موضنننوعأ وثالثنننًا، ألن العمنننل المقصنننود 
بالتحليننل يالمننو الحكايننات، كمننا يفتقننر إلننى عنندة "روائيننة" متنوعننة. أمننا عننن كتنناق الطهطنناوي: "تخلننيص ا بريننز فنني 

(، فهننو ينتسننق إلننى الشننهادة الشخصننية، عننن الرحلننة التنني قننام بهننا كإمننام لبعثننة تعليميننة إلننى 1839بنناريز" ) تلخننيص
نمننا هنني الواقعننة الفعليننة التنني ينبننني عليهننا الكتنناق، فضنناًل عننن أن  بنناريو. فالرحلننة ليسننت سننندًا مجازيننًا للروايننة، واق

ي انتقاله من ا سكندرية إلى بناريو منرورًا أسلوق الرحلة يقتصر على مطالع الكتاق وحسق، حيث يصف الطهطاو 
بمرسيليا، على أن بقية الفصول تنصرف إلى الحديث عن نظام الحكنم وأنمناط العني  وغيرهنا ممنا ال يقنع فني السنرد 

 (. وماذا عن الشدياق؟17)
ق: "الساق يذكر خليل الخوري في الرواية، في مرة واحدة، اسم عمل أدبي سابق عليه، وهو عمل أحمد فارو الشديا

على الساق..."، الذي يشير، منذ عنوانه )وعلى الرغم منن داللتنه الجنسنية غينر الخافينة(، إلنى الجلسنة المناسنبة فني 
المجننالو المحليننة للقننص وروايننة األخبننار. وهننو أثننر  أدبنني ال يقننوى النندارو علننى إغفالننه فنني معننرض الحننديث عننن 

علنى سنردية جنديرة باالنتبناه والندرو،  –ن جوانبنه اللغوينة البيننة علنى النرغم من –بدايات السرد العربي، إذ أننه يتمتنع 
وال سيما في السيرة الذاتية. وهو ما عندت إلينه فني أحند كتبني، فني الحنديث عنن "اشنتقاق الهوينة"، ابتنداء منن السنرد، 

ائلننة والملننة وهننو مننا قننام بننه عبننر إيجنناد "خلننيص" )أو "قننرين"( للننراوي نفسننه، هننو "الفارينناق"، بعينندًا عننن تحدينندات الع
 والسلطان.

فالخوري تنبه، من دون شك، إلى عمل الشدياق، وعرفه، غير أن الحديث عنن "تنذثرات" الخنوري بصننيع الشندياق ال 
يخفنني ابتعنناد روايننة الخننوري عمننا فعلننه الشنندياق، إذ أن العمننالن يختلفننان بننالمعنى الفننني والبنننائي للسننرد. فمننا قننام بننه 

السردية التني قنام عليهنا واحتنا" إليهنا السنرد فني رواينة الخنوري: فمنا ظهنر فني تحلينل  الشدياق ال ينتسق إلى البنائية
البننناء السنننردي، وال سنننيما فنني "توجينننه" األحنننداث صنننوق مراهنننة، هننني محنننل امتحنننان، وتفضنني إلنننى تغينننرات تصنننيق 

الصننادقة أو  "مصننائر" الشخصننيات، ال نقننع عليننه فنني "السنناق علننى السنناق..."، إذ أن بناءهننا يقننوم علننى "الشننهادة"،
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المتخيلة أو المختلقة، من دون أن يكنون لألحنداث فني تتابعهنا منا يخندم ويوجنه أي مراهننة، أو أي امتحنان. وهنو منا 
يمكنننن قولنننه فنننني أمنننور "فنيننننة" أخنننرى، مثنننل "رسننننم" الشخصنننيات و"تعابيرهننننا"، ومثنننل االنتقننناالت بننننين هنننذا وذاك مننننن 

كننل متحنناور مننن موقعننه مننن الكننالم، وبمننا يناسننق كننل واحنند المتحنناورين، التنني تقتضنني )فنني روايننة الخننوري( تمكننين 
منهم، وعل اختالف في ما بينهم، فيما ينصرف الراوي في "الساق..." إلى وتيرة سنردية واحندة ال تفيند إال ابتنداء منن 

 موقعه ومما يشاء ويرغق فيه.
لنى هنذه المالحظنات هني أن ويعنيني، في ختام هذا الكتاق، أن أخلص إلى مجموعنة منن المالحظنات ا جمالينة: أو 

مجمننوع تحقيقنناتي وتحليالتنني ينندفعني إلننى التذكينند بننذن تنناريخ السننرد العربنني الحننديث يحتننا" إلننى تحقيقننات مزينندة، بمننا 
يضننيء جوانننق مظلمننة فيننه، وهننو مننا لننن يكننون ممكنننًا مننن دون التنقيننق، والتوفننق بمصننادر جدينندة تننوفر لهننذا التنناريخ 

ضننمن  –المالحظننات، هنني أن روايننة "َوي..." لخليننل الخننوري هنني األولننى عربيننًا سنننده المننادي األكينند. وثانيننة هننذه 
، على أن لعمل الشدياق فني "السناق علنى السناق..." مكاننة أولنى بنل رائندة طبعنًا -المعلومات المتوافرة حتى تاريخه 

احتكامها المرجعي إلنى  في نطاق كتابة السيرة الذاتية. وثالثة هذه المالحظات هي أن "جدة" رواية الخوري تعود إلى
"فنية" الرواية الفرنسية، بنل إلنى ننوع بعيننه فيهنا )وهنو منا يمكنن أن يقنال أيضنًا عنن تنذثر جرجني زيندان بندوره بصننيع 
ألكسندر دوماو في الرواية التاريخية(. ورابعة هذه المالحظات هي ان رواية الخوري هي "الرائدة" أيضًا، إذ أنهنا لنم 

نمنن ا باتننت "نموذجننًا" لغيرهننا. وهننو مننا يمكننن التحقننق منننه بننالعودة إلننى بعننض التحققننات التنني تسننبق غيرهننا وحسننق، واق
خلصُت إليها إثر مقارنة فنية بين بعض أسو البناء السردي في رواية الخوري وغيرها في روايات تالية عليها. وهنو 

 ما يمكن التدليل عليه بذكر المعطيات الدالة التالية:
السننرد: تحققننُت فنني التحليننل السننردي أعنناله مننن وجننود بنننائين، بننل خطننابين، فنني روايننة قالننق الرحلننة سننبياًل إلننى  -

الخننوري، علننى أنهمننا متباينننان ومتكننافالن، وهمننا: الخطنناق عننن الرحلننة، والروايننة نفسننها. وهننو مننا أجننده بينننًا فنني 
( لسنننليم 1870العدينند مننن الروايننات التنني صنندرت بعنند روايننة الخنننوري، مثننل روايننة: "الهيننام فنني جنننان الشننام" )

البستاني، التي تدور أحداثها في جولة يقوم بها سليمان الخالد في سورية. كما تتخذ رواية فر  أنطون: "الوح  
الننوح  النننوح " شنننكل سننياحة فننني أرز لبننننان... يقنننول نجننم فننني كتابنننه المنننذكور أعنناله: "فمننننهم )منننن مترجمننني 

صنة أو القصنة، ويسنتهلها بعبنارات معروفنة، مثنل: وكتاق الروايات األولى التي درسنها( منن كنان يذخنذ باألقصو 
"أخبرننني صننديق عنناد مننن بننالد كننذا..."، أو "حكنني أن..."، ليننوهم القننارىء أنهننا مننن وضننعه )...(. وهننذا واضنن  

(. وهنننو منننا نعرفنننه عنننن رواينننة سنننليم 18وكثينننر فننني مجموعنننات "الضنننياء" و"النفنننائو" و"فتننناة الشنننرق" وغيرهنننا" )
لراوي يفيد فيها، منذ مقندمتها، أننه ال فضنل لنه فيهنا إال بجمعهنا وترتيبهنا، بعند سركيو: "سر مملكة"، حيث أن ا

"سماعها". وهو ما يبلغ في إحدى روايات سليم البستاني حندود التوقنف عنن السنرد بحجنة أن النراوي لنم يتوصنل 
ا لننم يمننن إلننى اسننتكمال معرفتننه باألحننداث التنني أصننابت "بطننل" روايتننه )"عزمننت علننى عنندم إنهنناء هننذه الروايننة منن

علننيَّ الزمننان بخبننر صننحي  عننن نهايننة أمننر الحبيننق والمحبوبننة"(. وهننو مننا يقننوم بننه سننعيد البسننتالني فنني روايتننه: 
(، حيننث أن حكايتهننا رواهننا للمؤلننف صننديقه الننذي رافقننه فنني جولتننه فنني قصننر خننرق فنني 1884"ذات الخنندر" )
 ا سكندرية...

لسردي لرواية الخوري من عمل الروائي على رسنم مسنار بين "حبك" األحداث وصدفويتها: تحققُت في التحليل ا -
لألحداث، وعلى عقدها تبعًا لنوازع ورغبات الفناعلين فيهنا، وهنو منا يفتقنده الندارو إذ يقتنرق منن معالجنة بعنض 
الروايات التي تبعت الخوري من دون أن تبلغ "مهارته" المتقنة فني السنرد: يشندد نجنم، فني درو هنذه الرواينات، 

عتمنند علننى "الحننوادث الضننخمة" )بخننالف المشننهدية "الداخليننة"، كمننا أسننميتها عننند الخننوري(، وعلننى علننى أنهننا ت
"المخنناطرات العجيبننة" )بخننالف التعالقننات السننبيية "المقنعننة" بننين أحننداث وانتقنناالت السننرد عننند الخننوري(، والتنني 
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تتقلنق وتتغينر دون منا تمهيند  "تقوم على عاملين أساسيين هما: الصدفة والمبالغةأ الصندفة التني تجعنل حوادثهنا
 (. 19عقلي أو منطقي، يقتضيه التطور الطبيعي لها..." )

الروايننة و"التمنندن" الصننحي : تنعقنند المراهنننات والصننراعات واالمتحانننات، فنني أكثننر مننن روايننة، علننى مننا انعقنندت  -
و "السننطحي". فمننا عليننه فنني روايننة الخننوري، أي علننى قابليننات المحليننين علننى "التمنندن" الصننحي ، ال "الزائننف" أ

يختبره ويكابده ميخالي، يختبره ويكابده أكثر من "شخصية" في الروايات، كما عند سليم البستاني: "فصا  علينه 
وتوعننده وشننتمه، وقننال لننه إنننك لسننَت مننن المتمنندنين، وال مننن الننذين ينندركون رو  العصننر، ولكنننك جاهننل مغفننل" 

ا: "منا منن شنيء أشند إخنالاًل براحنة األمنة منن اقتباسنها (. وهو ما ينرد فني مواضنع أخنرى منن الرواينة عينهن20)
عوائد أجنبية، مع محافظتها على عنادات ال توافقهنا"أ أو هنذه: "لكنن منا توهمتنه منن موافقنة ذلنك أجمنع للعنادات 
الغربيننة كننان يسنند وذانهننا عننن التنكيننت، ويعمنني بصننرها عننن الصننواق"أ أو هننذه: "وكننن يحرصننن علننى االقتننداء 

(. بل يمكن التنبه إلى أن الخوري ربط بين الرواية والتمدن، 21أن يكن عالمات بعاداتهن" ) بنساء الغرق بدون
، مننا يمكنننن 1858سنننبتيمر(، فنني العنننام -أيلننول 4—23) 35قبننل كتابتننه لروايتنننه، بنندليل أننننه شننر ، فننني العنندد 

سنابقة ألحند كتناق المجلنة  تسميته بن"الرسم األولي" لروايته بعند وقنت. ففني هنذه المقالنة، التني يسنتعيد فيهنا مقالنة
(، يتوقف الخوري عند التمندن الصنحي  والمنزور: "لنيو التمندن بقنائم فني شنكل اللبناو، وال بننوع 28)في العدد 

نمنا يقنوم بنظنام  الطعام، حتى وال بنوع مناولته، ألن الرومانيين أنفسهم كانوا يتناولون الطعام بذينديهم كنالعرق، واق
مًا لحاجنات ا نسنانية الجوهرينة، حسنبما يناسنق العالئنق الطبيعينة واألدبينة المنرتبط الهيئة االجتماعية نظامًا متم

بها مع اآلخرين". كما يخلص الخوري في مقالته إلى ما سيخلص إليه الحقًا فني الرواينة، أي موقفنه الجلني منن 
امين". بننل يمكننن القننارىء التمنندن، إذ ينهنني مقالتننه بننالقول: "ألننننا نرينند أن نكننون عربننًا متمنندنين ال إفرنجننًا غيننر تنن

التنبننه إلننى أن بعننض األوصنناف التنني يقننوم بهننا فنني المقالننة، والخاصننة بننزي "المتمنندنين" الجنندد،  تننوحي وتننذكر 
 بهيئات المتمدنين في الرواية.
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من تلك السنة، بدأت أتردد في النشر. وكنت كلما مضت الشهور في عملي الجديد ازددت ترددًا خشية ما قد تجنني 
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 .   420-418، صص 2005المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

قاهرة، بدليل ما كتبه أحمند حسنن الزينات عنهنا، : غير أن الخشية من "إفساد" الرواية لقرائها ستبقى مقيمة في ال 10
(: "سنتظل )الرسننالة( تنقننل خطاهنا الوئينندة السننديدة 1927يننناير، -كننانون الثناني 4، 183فني مجلننة "الرسنالة" )العنندد 

المتزنة على ما رسمته لها كرامة الجنو، وطبيعة البيئنة، وحاجنة الثقافنة. ال تتخنذ لهنو الحنديث، وال تصنطنع خنوادع 
لبسنوها علنى هنذه الخشنونة، فنال يرينندون  -والحمند   والشننكر لهنم  –ال تتملنق شنهوات األنفنو. وأصندقاؤها الحنو، و 

أن تخطر في وشي، وال أن تطرى في كالم، وال أن تميل إلى هوى العافية. حتى أبوا كل ا باء أن يتسع فيها مجال 
 القصص".

 ، كما جرى ذكره أعاله.1914هيكل، في العام كما وجق التنبيه إلى أن هذه "الخشية" بلغت محمد حسين 
 .  69، ص 1952: حسق لفظ نجم، في كتابه: "القصة في األدق العربي الحديث"، م. و.، طبعة  11
 . 214: عبد ا  إبراهيم: "السردية العربية الحديثة: ..."، ، م. و.، ص  12
 . 442، ص 1879وليو ي-تموز 15: سليم البستاني: "الجنان"، الجزء الرابع عشر،  13

وهننو مننا يننذكره جرجنني زينندان عننن عمننل هننؤالء المتننرجمين، مثننل الشننيخ نجيننق الحننداد، حيننث أنننه تننرجم روايننة لننولتر 
فننني قالنننق  –حسنننق عبنننارة زيننندان  –سنننكوت، وأصننندرها بعننننوان: "رواينننة صنننال  الننندين األينننوبي"، "فسنننبكها المتنننرجم 

يصنن  أن يقننال إنننه ألفهننا": جرجنني زينندان: "تننراجم مشنناهير  التشننخيص )أي: التمثيننل(، وغيننر فيهننا، وبنندل، حتننى لقنند
 . 291الشرق في القرن التاو عشر"، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، مطبعة الهالل، القاهرة، ص 

: ومنن المعننروف أن البننراق هننو أبننو نصننر البننراق بننن روحننان بننن أسنند بننن بكننر بننن مننرة مننن بننني ربيعننة، الفننارو  14
 –حسنق األنسناق الجاهلينة  –من أسرها، بعد أن حملها خاطفها إلى بنالد فناروأ وليلنى هني  الذي أنقذ حبيبته ليلى

 بنت لكيز بن مرة بن أسد، من ربيعة بن نزار، المشهورة بن"العفيفة".
("، دار المعنارف، القناهرة، 1938-1870: عبد المحسن طه بدر: "تطور الرواينة العربينة الحنديث فني مصنر ) 15

 . 60، ص 1992مزيدة ومنقحة، الطبعة الخامسة، 
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: يمكن العودة أيضًا إلى هذه المقدمة منشورة فني: رفاعنة رافنع الطهطناوي: "األعمنال الكاملنة"، الجنزء الخنامو:  16
"فننني الننندين واللغنننة واألدق"، تحقينننق: محمننند عمنننارة، المؤسسنننة العربينننة للدراسنننات والنشنننر، بينننروت، الطبعنننة األولنننى، 

 . 330، ص 1981
يمكن قوله في "رحلة" سليم بسترو، الذي عاون خليل الخوري في النشر السردي فني الجريندة، وهني:  : وهو ما 17

(، التننني قامنننت المؤسسنننة العربينننة للدراسنننات والنشنننر )بينننروت( بإعنننادة 1855"النزهنننة الشنننهية فننني الرحلنننة السنننليمية" )
 في أبي ظبي. ، بالتعاون مع دار السويدي للنشر والتوزيع،2003طبعها، محققة، في العام 

 . 78: محمد يوسف نجم: "القصة في األدق العربي الحديث"، م. و.، الطبعة األولى، ص  18
 .  102: محمد يوسف نجم: "القصة في األدق العربي الحديث"، م. ن.، الطبعة األولى، ص  19
 . 113، ورد في كتاق نجم: م. ن.، ص 32، ص 1877: سليم البستاني: "الجنان"، سنة  20
 . 114: سليم البستاني: م. ن.، ورد في الكتاق نفسه: ص  21
 


