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  الليالي العربيةقصة "الحكايات اليتيمة" في 
 بين أنطوان غاالن وحنا دياب

 أ.د.عبد النبي اصطيف

 الملخص
يا وشي ر  بين الدارسيين الشيرييين والبيربيين ثمة إجماع  علي  نن الكاايياا اثاثير رواجو

اميا يكيب نن ييدعول البياكثون  ،الليالي العربية، نو ألف ليلة وليلةاء اتياب ر  وتداوًلو بين ي  
ل ميييين الينييييانين واثدبيييياء ومنتجيييي  اثريييي،م الروا ييييية وم رجي ييييا،  يييي  و ومسييييتثمر البربيييييون، 
علاي باباا "، ويصية "عاء  الاديو والمصابال الساحر "، ويصية "السندباد البحااريصص "

الساندباد نن الكاايية اثولي ، ن" " الليالي العربية"، ويعرف معظم دارس  واألربعوو لًصا
غياًلن  يي،ح رك،تيع العدييد  إليي  الشيرق اثدني  وترجم ييا ننطيوان التي  ااتشييي ا  البحاار، 

ليظييير من ييا بنجيياع مننطيي، النظييير، اانييا الكيياره اثابيير ريي  سييعيع إليي  الكصييوح عليي  
عااء  الااديو ميين سييوريا والشييروع ريي  ترجمت ييا، ونن كاييايت " ألااف ليلااة وليلااةم طوطيية 

الليااااالي ". ًل تعيييودان إلييي  نسييي ة لاااي باباااا واألربعااااوو لًصاااا،ع"، ووالمصااابال الساااحر 
  Orphan Tales بالحكاياااا اليميمااة، ونن مييا تييد ،ن مييمن مييا بيياا يعييرف األصاالية

ميين الترجمية اليرنسييية التي  ننجه ييا غياًلن، والتيي  نشييرا  12-9المتَميمننة ريي  المجليداا 
  .1717-1712بين عام  

 يوميااا بيي ا، مسيتعينو ساس  ل ي ل الكاايياان المصدر اثيسع  البكث إل  الاشف ع
لم يان غير الشياب السيور" الكلبي  كنيا ديياب، الي " الت  تؤاد نن   ا المصدر غاًلن، 

، وليم ألاف ليلاة وليلاةبعد نن نيد معين   ا اث ير من يصص  - ريما يبدو -ننن  غاًلن
الحكايااااا رييي  المجليييداا التيي  ميييم ا  غاااالو لاااح يصااار ل  لييأ نن يعييد لدييييع مهييييد من يييا.

التيي   يومياما ، غيير نن بدينا  للرلااو  ولاح يااكرت البمااةالمسيتمدن  مين كنييا ديياب،  اليميماة
ُموثِّا،  ، والتي  ليم يعيد  ا للنشير، 1709تشيرين اثوح مين عيام  25آ ار، و 25دون ا بين 

ال   بماا ممنامن  ماو خءصااا ي  باعمرافام  فيها  هااا الاد   لهاات الحكايااا  بماا و  ومفصِّ
في الك الحكاياا المي لح يدرلها في ملك المللداا الماكورة آنًفا  وماا مياير يليا  ماو 

  وقائع ممصو بها.
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The Story of the ‘Orphan Tales’  
in the Arabian Nights 

 between Antoine Galland and Hanna Diyab 
 

Abstract 

 

There is a consensus among eastern and western scholars that the most 

popular tales of the Arabian Nights are ‘Sinbad the Sailor’, ‘Aladdin and 

the Magic Lamp’, and ‘Ali Baba and the Forty Thieves’. While the first 

tale was behind Antoine Galland’s sustained effort to acquire the original 

copy of the Nights, the other two tales were not found in any written 

form. Hence, they were known as the ‘Orphan Tales’.  

Drawing on both  Galland’s Diaries and Hanna Diyab’s Journey 

from Aleppo to Paris, as well as other recent secondary materials, this 

paper tries to reveal the mystery of these tales, and to demonstrate that 

they were invented by Hanna Diyab, who was their real author. Rather 

than acknowledging his debt to Diyab in acquiring these tales, Galland 

conspired to get rid of him and managed to send him back to Aleppo 

empty handed.  
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 Antoine Gallandعلي  نن اإلنجياه اثابير ثنطيوان غياًلن  1ثمة ما يشبع اإلجمياع
إليي  اليرنسييية، ونن  يي ل الترجميية  ألااف ليلااة وليلااة(  اييان ترجمتييع لاتيياب 1646-1715)

 ل دا اسمع ر  تاريخ انتشار الاتاب وتلن يع ري  النيار  اثوربيية وميا وراء يا، ونسي ما ري  
د ييوح الاتيياب إليي  المراييه ميين دا يير  اثدب العييالم  ميين ج يية ثانييية، وريي  نشيي   الكرايية 

 الرومنتية اثوربية من ج ة ثالثة.
2وثمة إجمياع مماثيح

يا وشي ر  وتيداوًلو بيين ييراء علي  نن النصيصلال  كااياا اثاثير رواجو
وم رجي يييا،  3، ومسيييتثمري ا مييين الينيييانين واثدبييياء ومنتجييي  اثرييي،م الروا ييييةاللياااالي العربياااة

                                       
 انظر عل  سبيح المثاح اليصح اثوح من اتاب مكسن م د" المعنون بي "ننطوان غاًلن والليال  العربية" ر : -1

Muhsin Mahadi, The Thousand and One Nights (Brill, Leiden, 1995), Pp: 11-49. 
عامية و ي ل النصيص  اللييال  العربييةانظر عل  سبيح المثاح المؤلياا اليردية والجمعية التالية الت  تشير إل  ت ثير  -2

  اصة ر  آداب العالم:

Muhsin Jassim Ali, Scheherazade in England: A Study of Nineteenth-Century English 

Criticism of the Arabian Nights (Three Continents Press, Washington, 1981).  
Peter L. Caracciolo (Editor), The Arabian Nights in English Literature: Studies in the 

Reception of the Thousand and One Nights into British Culture (Macmillan 

Basingstoke; St Martin’s Press, New York, 1988).  
Richard Hovannisian and Georges Sabbagh (editors), The Thousand and  One Nights in 

Arabic Literature and Society (Cambridge University Press, Cambridge, 1989). 
David Pinault, Story-Telling Techniques in the Aarbian Nights (Brill, Leiden, 1992). 

Ferial Ghazoul, Nocturnal Poetics: The Arabian Nights in Comparative Context. 

(American University in Cairo Press, Cairo, 1996). 

Robert Irwin, The Arabian Nights: A Companion (Tauris Park Paperback, London, 2004). 
Yuriko Yamanaka and Tetsuo Nishio (Editors), The Arabian Nights and Orientalism: 

Perspectives from East and West, (I. B. Tauris, London and New York, 2006). 
Ulrich, Marzolph, (Editor), The Arabian Nights in Transnational Perspective (Wayne 

State University Press, Detroit, 2007).  
Saree Makdisi and Felicity Nussbaum, (Editors), The Arabian Nights in Historical 

Context: Between East and West, Edited, (Oxford University Press Oxford, 2008). 

Marina Warner, Stranger Magic: Charmed States and the Arabian Nights (Harvard UP, 

2012). 

Paulo Lemos Horta, Marvellous Thieves: Secret Authors of the Arabian Nights (Harvard 

University Press, Cambridge, Ma. and London, 2016). 
 انظر عل  سبيح المثاح: -3

Robert Irwin, “The Arabian Nights in Film Adaptations”, in: The Arabian Nights 

Encyclopedia, by Ulrich Marzolph and Richard van Leeuwen, with the collaboration of 

Hassan Wassouf (A B C, Clio, Santa Barbara, California and Oxford, England, 2004), 

Vol. I, Pp: 22-25. 
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ا اتييب مين سيي اعييية وناشيير" الاتييب الشييعبية، وًلوالعيياملين ريي  ميييدان المسلسيي،ا التلياهييية واإل
عااء  "، ويصيية "السااندباد البحاااريصييص "اثطييياح، ومنتجيي  نريي،م الصييور المتكرايية،  يي  

اإلطيار -"، رمي،و عين النصيةعلي بابا واألربعوو لًصا، ويصة "4"الديو والمصبال السحر 
" التي  يستشي د ب يا دارسيو السيرد علي  ييو    ي ا اليين يهريار وياهرااداإلطيار " -نو الكااية

عادتع إل  جا  د  الصواب! ر  در، الموا عن ش رهاد، ور  تبيير سلوأ ش ريار، وا 
التي   السندباد البحار، نن الكااية اثولي ، ن" " الليالي العربيةويعرف معظم دارس  

وترجم ييا ليظييير من ييا بنجيياع  5ااتشييي ا غيياًلن  يي،ح رك،تييع العديييد  إليي  الشييرق اثدنيي 
ألااف ليلااة مننطيي، النظييير، اانييا الكيياره اثابيير ريي  سييعيع إليي  الكصييوح عليي  م طوطيية 

، 6"عااء  الااديو والمصاابال السااحر ميين سييوريا والشيروع ريي  ترجمت يا، ونن كاييايت " وليلاة
، ونن مييا تييد ،ن الليااالي األصاالية". ًل تعييودان إليي  نسيي ة ،علااي بابااا واألربعااوو لًصاااو

-9المتَميمننة ري  المجليداا   Orphan Tales 7بالحكاياا اليميماةممن ما باا يعرف 
، 1717-1712 ييا غيياًلن، والتيي  نشييرا بييين عييام  ميين الترجميية اليرنسييية التيي  ننجه  12

غيياًلن، لييم يايين غييير الشيياب  يوميااااونن المصييدر اثساسيي  ل يي ل الكااييياا، امييا تبييي ن 

                                       
 اثورب ":انظر عل  سبيح المثاح بكث نولريخ مارهولف "كااية ع،ء الدين ر  اثدب الشيو"   4-

Ulrich Marzolph, “The Tale of Aladdin in European Oral Literatures”, in: Les Mille et 

une nuits et le récit oriental En Espagne et en Occident, Sous la direction de Aboubakr 

CHRAïBI et Carmen RAMIREZ (L’Harmattan, Paris, 2009), Pp: 401-413. 

يؤاد ريع اتسياع دا ير  تي ثير كاايية عي،ء اليدين ري  م تليف اآلداب الشييوية اثوربيية، ويمييف نن تلني يا، بعيد ميا ال " 
عيياداا  ينييرب ميين ث،ثم يية سيينة مييرا عليي  د ول ييا اثدب العييالم  "يشييمح، إمييارة إليي  نسييخ مطبوعيية، وايتباسيياا، وا 

 روض اإليما ية، واثر،م. ومين آ ير اًليتباسياا الر يسيية مياتكص ، ِيَطعوا اثير  من الموسينا، والدراما، والع رواية، ًل
 .407 :ص، "1992يدمتع استديو اا والا ديهن  عام 

  وا لأ بكث:
Eman Elturki  and Suda Shaman, “Aladdin's Wonderful Lamp: How are Foreign 

Folktales Conveyed in Western Children’s Literature?”, Arab World English 

Journal, Special Issue on Literature No.1, 2013 Pp. 115-133. 
للسييير اليرنسي   اايان ري يا مرارنوي 1675م و1670يام غاًلن بث،ث رك،ا إل  الشيرق اثدني : اثولي  بيين عيام   -5

م اييان ري مييا 1688-1679م، والثالثيية بييين عييام  1676-1675إليي  البيياب العييال  ريي  اسييتانبوح  والثانييية بييين عييام  
 بير الملأ لألثرياا والعم،ا والم طوطاا الت  اان يجمع ا للماتبة الملاية، وانظر من نجح تيصي،ا ن رى عين 

 كياتع ماد  "ننطوان غاًلن" ر :
Ulrich Marzolph  and Richard van Leeuwen, Eds., The Arabian Nights Encyclopaedia 

(Santa Barbara, Calif., and Oxford: ABC-CLIO Press, 2004), Volume Two, pp. 556-560. 
 .85-84 :، المجلد اثوح، صالمرلع الساب،انظر  6-
 .667-666 :صالمرلع الساب،  ، ر  ”Orphan Stories“انظر ماد   -7
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بعيد نن نييد معيين  ي ا اث يير  - ريميا يبيدو -السور" الكلب  كنا دياب، ال " ننن  غياًلن
رييي   ح يصااار لغاااالو لااا، وليييم يعيييد لدييييع مهييييد من يييا. ولاييين ألاااف ليلاااة وليلاااةمييين يصيييص 

للرلو  ولح ياكرت     ن  ي  بد  المستمدن  من كنا دياب،  الحكاياا اليميمةالمجلداا الت  مم ا 
، 1709تشييرين اثوح ميين عييام  25آ ار، و 25التيي  دون ييا بييين  يومياماا ، غييير نن البمااة

ال   بماا ممنامن  ماووالت  ليم يعيد  ا للنشير،   ُموثِّا،  باعمرافاما  فيهاا  هااا الاديو  ومفصِّ
خءصاااا لهااات الحكاياااا  بمااا فااي الااك الحكاياااا المااي لااح ياادرلها فااي ملااك المللااداا 

  الماكورة آنًفا  وما ميير يلي  مو وقائع ممصو بها.
، الت  1709آ ار  25وترد نوح إشار  إل  ع،ية ننطون غاًلن بكنا دياب ر  يومية 
 (1664-1737) لوايا يشيير ري يا إلي  الرجيح الكلبي  الي " التنيال ري  منيهح صيدينع بيوح 

Paul Lucas  اليي " جيياح الشييرق اثدنيي  وشييمال  إررينييية ، الركاليية والمستاشييف اليرنسيي
يا ري  تركاليع، ويي ار ري يا  عل  نكو واس، مستعينوا بكنا دياب ال " رارنيع مسياعدوا ومترجمو

 نن كنا دياب كد ثع بكااياا جميلة جدوا، ووعدل بتسليم ا ماتوبة ر  ويا ًلكق.
نييار كتي  الثيان  مين كهييران، موث نية إسي ام كنيا  5مين  اتتيال  اإلشياراا بيدءو وبعد ا ت

 :الليالي العربيةدياب ر  المجلداا اثربعة اث ير  من 
سلم كنا دياب ننطوان غاًلن م طوطة كاايية  1709ري  ال ام  من نيار من عام 

 " عء  الديو"
 " البدورقمر الديو وبدر ور  الساد  منع كدثع بكااية "
 " األعمى بابا عبد اهلل وماريخ سيد  نعماوور  العاشر منع كدثع بكااية "

 "،الحصاو المسحورور  الثالث عشر منع كدثع بكااية "
وريي  ال ييام  عشيير منييع كدثييع بكااييية تييدور كييوح ث،ثيية نمييراء نشييؤوا ريي  يصيير ميين 

 ر  الاريستاح، تشبع اثيروا يصة اث تين البيوَرْين من ن ت ما الصبي
 " أحمد واللنِّي ة بير  بانوور  الثان  والعشرين منع كدثع بكااية اثمير "

"، و يي  األماارا  الثءثااة واللنِّاي  مورهالياااووري  الثاليث والعشييرين منيع كدثييع بكاايية "
 نس ة عربية  Dom Denis Chavis 8الكااية نيس ا الت  ليق ل ا دوم ديني  شاريه

 " األخماو الغيوراو مو أخمهما الصغرىبكااية " ور  ال ام  والعشرين منع كدثع

                                       
 انظر اليصح الثان  من اتاب مكسن م د" المعنون بي " لياء غاًلن" ر : -8

Muhsin Mahadi,  The Thousand and One Nights, ibid, Pp: 51-61. 
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ماااريخ الملااك أااد بخااا وريي  السيياب، والعشييرين منييع كدثييع بكااييية اإلطييار الر يسييية "
 " علي باب واألربعوو لًصا"، وكااية "الوارا  العيرة" نو "وابن 

 " اوماريخ الخوالا حسو الحب  ور  التاس، والعشرين منع كدثع بكااية "
 " الخوالا علي والمالر البغداد والث،ثين منع كدثع بكااية " ور  الكاد"

 ور  الثان  من كهيران من العام نيسع كدثع بكااية ن رى لم تنشر.
ااويييد  الليااالي ، ريي  مجمييوع الكااييياا  يي ل، امييا يؤاييد معظييم بيياكث  حنااا دياااب ر  د  ص 
 .9الاخيرة السردية للير، األدنى ونظيرمها األوربية، عن العربية

 25غاًلن يتناوح ري ا ع،يتع بكنا ديياب، رتيرد ري  يوميية  يومياانما آ ر إشار  ر  
تشرين اثوح، وي ار ري ا ننع تلن  رسالة من كنا دياب يعلمع ري ا بوصولع إلي  مارسييليا 

 الت  اانا المكطة اثول  ر  ركلة عودتع إل  كلب.
ة ليييم ي كيييتَيظ ب يييا رييي  ن" ومييين الجيييدير بالييي ار نن م طيييوط كاايييية "علييي  بابيييا" العربيييي

كييع مكييررا ، نن كنييا موسااوعة الليااالي العربيااة 10ماييان، وربمييا ياييون سييبب  لييأ، مييا يرج 
دييياب لييم ينييدم ا ماتوبيية. وثميية نميير آ يير ًل بييدن ميين اإلشييار  إليييع و ييو نن كنييا دييياب اييان 

ل ا د اللبية التي  اسيتعم، ومي، نن غياًلن ًل يكيد  يسرد حكايام  بالفرنسية المي كااو يمننهاا
التي  درسيا نصيوص الكاايياا،  11دياب ري  كااياتيع، نجيد نن الباكثية روث بوتيب يايمر

غيياًلن، تؤاييد نن لبت ييا إنمييا تعييود إليي  كنييا دييياب  يوميااااوملكنات ييا اليرنسييية الييوارد  ريي  
إل  َيَسيماا نسيلوبية، ونكويية، وصيررية مكيدد ، غريبية عين نسيلوب غياًلن، ومين  ااستنادو 

                                       
 انظر عل  سبيح المثاح: - 9

 Ruth B. Bottigheimer, “East Meets West: Hanna Diyab and One Thousand and One 

Nights”, Marvels and Tales: Journal of Fairy Tale Studies, Vol. 28, No. 2 (2014), p. 302. 
 :، ر  ”Alā’ al-Dīn’“ماد   انظر -10

Ulrich Marzolph  and Richard van Leeuwen, Eds., The Arabian Nights Encyclopaedia 

(Santa Barbara, Calif., and Oxford: ABC-CLIO Press, 2004), Volume One, pp.84-85, 
 . 583-582 :، صالمرلع نفس   المللد الثاني، ر  ”Hannā Diyāb“ وماد 

 : انظر -11

Ruth B. Bottigheimer, “East Meets West: Hanna Diyab and One Thousand and One 

Nights”, ibid, Pp: 302-342. 
 وانظر ا لأ:

Sylvette Larzul, “Further Considerations on Galland’s Mille et une Nuits: A Study of the 

Tales Told by Hanna”, in: Ulrich,Marzolph, Editor, The Arabian Nights in 

Transnational Perspective (Wayne State University Press, Detroit, 2007), Pp: 17-31. 
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مين رواسيب لبية ديياب التي  ننيح ب يا الكاايياا إلي  غياًلن، وناميح ب يا َثمن ًل بد نن تاون 
 .الليالي العربيةغاًلن المجلداا اثربعة اث ير  من 

، ومصيدر ا اثساسي ، يؤايد بايح الحكاياا اليميماةوًل ريب نن ما تند م من تيصي،ا عن 
أنطاواو إلي  اليرنسيية  العربيةالليالي وموع الدنْيَن الابير ال " طو ق بع كنا دياب عنق مترجم 

 ،   ا الدين ال " ياتب عنع دياب بإيجاه وتوام،، عندما يكدثنا عن غاًلن:غالو
"رجح متندم ر  السن، مسؤوح عن الاتب العربية ر  الماتبية الملايية هارنيا غالبويا. 

ترجم يا ينرن العربية بط،ية، وترجم الاتب العربية إل  اليرنسية، ومن بين الاتب التي  
. وييد طليب إلي   ألف ليلة وليلاةاان تاريخ  ،ر   لأ الويا اتاب عرب  إل  اليرنسية

  ا الرجح مساعدتع عل  نشياء مكدد  لم يي م ا، وشيركت ا ليع. وايان ثمية عيد  ليياح 
مينييود  ميين العمييح، وليي ا كدثتييع بييبعض النصييص التيي  نعييرف، وبيمييل ا نتييم الاتيياب. 

عين روث  نن يلب  بسرور بعيض ميا طلبتيع إلييع" )نني،و ب ، ووعدن   اجدو  ااان مسرورو 
 (.314 :بوتيب ايمر، ص

غير ننع بالمنابح لم يتوي ،  والواي، نن كنا دياب لم يطلب إل  غاًلن ن" ش ء مكدد،
تيع، وييسيد علييع مسيتنبلع، ع بالتآمر عليع تيآمروا ي بي ير مجيرى كيايلإياار ع عل  إكسانع نن 

 ة، وي عييدل  يال  الورياض إلي  بليدلسيدل بيوح لوايا  مين وظييي بداية مما وعدل بعريكرمع 
لتراييية، والبرورنسييالية، ن" عييون. ولايين إتنييان كنييا دييياب للعربييية، واليرنسييية، واكلييب بيي، 
سيياعدا غيياًلن عليي  إيميياع  نوسييط ، التيي -الواسييعة ريي  المييتن السييرد" الشييرقوثنارتييع 

ناَرَسييتع لييع ريمييا اييان ًلن ميين مالمسييا ح التيي  استعصييا عليييع، نثييارا م يياوف غييااثييير ميين 
ميع ، ولي ا سيع  جا يدوا إلبعيادل بدايية عين معل  المكمباة الملكياةمين منصيب ري  يطمح إليع 

غرا ع بعرض و م  ن يال عن معل مع، ثم اإلبوح لواا ،  ينياع بين ميا، وتيرأ كنيا ديياب وا 
 ب،، ومن يييا إلييي  الشيييرق، ومدينتيييع كليييمعيييين، رييي  ركلييية عيييود  ممييينية إلييي  مارسييييليابييي، 

مروروا باستانبوح، و و ما تاشيع مناط، من سير  كنا دياب الت  اتب ا بالعربية بعد بلوغيع 
 إليي  2015، والتيي  ت رِجمييا عييام (حلااب يلااى باااري  مااو)ال امسيية والسييبعين والمعنونيية 

ليي  اثلمانييية عييام 12اليرنسييية 2016، وا 
ن نييا ونشييرا مييؤ رو 13 ، وصييدرا 14بالعربييية ا، وك 

 .2017ر  صيف  عام  دار اللموعن 
                                       

 انظر: -12

HANNA DYÂB, D’Alep à Paris: Les péréginationns d’un Jeune Syrien  Au Temps de 

Louis XIV, récite traduit de l’arabe (Syrie) et annoté par Paule Fahmé-Thiéry, Bernard 

Heyberger et Jerôme Lentin, (Sinbad, ACTES SUD, Paris, 2015). 
 الت  تصدر باإلناليهية: األهراح األسبوعيوانظر ا لأ مراجعة نندية للاتاب ر  صكيية 

David Tresilian, “The Author of the Nights?” Al-Ahram Weekly, Friday, 05 January 2018.  
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ومن الجدير بال ار نن نوح من ااتشف م طوطة السير  ال اتية لكنيا ديياب ايان جييروم 
، نكييد مترجمي ييا الث،ثيية إليي  اللبيية اليرنسييية، اليي " يييدم إليي  رومييا Jéroôme Lentinلينييتن 
يييا مييين مصيييادر مكمباااة الفاميكااااو  عييين المصيييادر الكلبيييية رييي   اباكثويي ثن  يييا تشييياح جيييهءوا م مو

،بحوث في ماريخ اللغة العربية في اليار، األدناى  لداتورال الدولة الت  تكمح عنوان رسالتع
-Recherces sur l’histoire de la langue arabe au Proche) فاي العصار الحاديث،

Orient à l’époque moderne  1997عام  لامعة ليو(، والت  تندم ب ا إل . 
(، ومييييدير BAV) مكمبااااة الفاميكاااااول  ريييي  ايتييييرع المييييدب ر الرسييييو  2006وريييي  عييييام 

، النييام بنسيخ نربي، Triesteمين جامعية  عل  إيلي  اي،  صندو، المخطوطاا اليرقية 
م طوطياا تملا يا الماتبية، وترجمت يا، والتعلييق علي يا. وايان مين بيين  ي ل الم طوطياا 

يياَلَتْين ميين كلييب، تصييف اثوليي  من مييا  ، ميين الانيسيية اثرثو واسييية رحلااة رعااداثنتييان لرك 
بعد ا ييام  رحلة حنا دياب يلى فرنسا.اليونانية، إل  البنديية، ر  كين تسرد الثانية من ما 

مغامراا حناا ديااب ماع باوو لوكاا  وأنطاواو إيل  ا،  باتابة بكث باليرنسية بعنيوان "
در ، التيي  تصييRomano-Arabica" نشييرل ريي  المجلييد ال ييام  عشيير ميين الدورييية غااالو
 .15م2015، وال " نشر عام لامعة بوخاريسار   مركا الدراساا العربيةعن 

                                                                                                                                   
 انظر: -13

Hanna Diyab, Von Aleppo nach Paris: Die Reise eines jungen Syrers bis an den Hof 

Ludwigs XIV, Aus der französischen Übertragung übersetzt von Gennaro Ghiradelli, Die 

Andere Bibliothek, Berlin 2016. 
 انظر:  -14

كننيع وومي،  وامشيع وييدم ليع مكميد مصيطي   مو حلب يلى باري  )رحلة يلى بءط لوي  الرابع عير( كنا ديياب، 
وميين الجييدير  (.2017البراهيييح، منشييوراا دار الجمييح،  -الجيياروو وصييياء نبييو شيي ، جبييران، ميين جامعيية سيياو بيياولو

لبية م طوطية كنيا ديياب انسيسياو "ري  بال ار نن الطبعة العربية تتميه بإمارتين م متين  ما دراسة ريليب بنجامين رر 
 :"، بترجمة شاير نصير اليدين )ص1710اانون الثان  -1709(، و "يومياا غاًلن بين آ ار 30-19: الكلب " )ص

401-474  .) 
 وانظر ا لأ منالة:

العيدد )مسينط(،  نااوى  مجلية  لكنيا ديياب"« ألاف ليلاة وليلاة»المصيدر ال يي  للكاايياا المتي  ر  مين مكمد مظلوم، "
 .211-207 :، ص2017، ناتوبر 92

 انظر: -15
Elie Kallas, “AVENTURES DE HANNA DIYAB AVEC PAUL LUCAS ET ANTOINE 

GALLAND (1707-1710)”, ROMANO-ARABICA , XV, Graffiti, Writing and Street Art 

in the Arab World, Centre for Arab Studies editura universităţii din bucureşti, 2015, 

Pp: 255-267. 
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يتكييدث كنييا دييياب عيين لنا ييع بييوح لواييا ، وعيين عييرض لواييا  عليييع مرارنتييع دلييي،و 
ييا، بعييد نن عليييم بمعررتييع لليرنسيييية، وعيين وعيييدل لييع بوظييييية ريي   ، المكمباااة الملكياااةومترجمو

 :بل جتع العامية رياتب
ليي   ( اكسيين منيي  واكاييا20بتريييد تسييوع مييا بتنييدر تنشيي، ) :( رنليي  اناييان19ن8){

ارال. وارييتو عليي  ( وااتييب مييا 21ادور الييب،د )  نييع مرسييح ميين سييلطان ررنسييا كتنيي ب
( ملييوأ النييدم. وعليي  بعييض كشييايو 1ب8مييداليا اعنيي  معامليية )  تييواريخ يييدم. وعليي
لتليييع نعيييم ان العربييي . ي(  يييح بتعيييرف تنيييرا بلسييي2) :بييي،د. ثيييم سيييالن  حْ موجيييود  رييي  َ ييي

يينوبيياليرنج   سااك فااي خاانااا الكمااب العربيااة او رحااا معااي انااا بلل   :قلااي( 3) ايمو
وانييا ( علوفاا  مااو الملااك. وبمعااير طااوو عماارك محااا ناااح الملااك. 4وبيصااير لااك )

( 6بيي،د. ) حْ ( مين اليوهير بيان  ا يد معي  رجيح يعيرف ينيرا بيالعرب  مين َ ي5موصي  )
}نعم... :يلتلع ؟و  ا بيصير لأ منع  ير عظيم. ابتريد تروع مع 

16 

غاًلن بعد نن وصح إل  باري ، وعن مساعدتع لع ر  شرع بعض ويكدثنا عن لنا ع 
مييييا اسييييتبلق عليييييع ميييين الليييييال ، وعيييين تهويييييدل لييييع بكااييييياا ن ييييرى اسييييتامح ب ييييا غيييياًلن 

 دتع، رياتب:المجلداا اثربعة اث ير  من ترجمتع الت   ل  
( ورييي  تليييأ اًلييييانمس صيييبرل نيسييي  واتميييجرا مييين اًل السيييانة رييي  تليييأ 8ن128){

( واييان يهورنييا اثييير اوييياا رجييح ا تيييار. واييان مواييح عليي   هانييا اتييب 9الييب،د )
( 11( واان ينرا مليح بالعرب . ويننح اتيب عربي  الي  اليرنسياو". ومين )10العربيع )

( 12ب عربي  الي  اليرنسياو" و يو اتياب كاايية )الجملع اان ر   لأ الكين يننح اتا
( ميييا ايييان 13ر ييي ا الرجيييح ايييان يسيييتعين رييي   ًلجيييح بعيييض يميييايا )اليييف ليليييع وليليييع. 

( راكايييا لييع كاايييا 14يي م ييم. رانييا ار مييع ايييا م. واييان الاتيياب نييايص اييام ليلييع )
 ووعيدن  ( رانبسيط مني  ييو" اثيير.15ال " انا بعرر م رتم اتابيع مين تليأ الكااييا )

 }( يلبع.16ع كت  ينمي ا من اح )لِ  بان اان ل  سَ 
بعيادل عين بياري   غير نن وعد غاًلن لكنا دياب لم يان غيير سيع  ميدب ر لليت لص منيع وا 

 ، و و ما يورد تياصيلع عل  النكو التال :المكمبة الملكيةكت  ًل ينارسع عل  وظيية 
                                       

مسييتمد  بصييورت ا التيي  وردا ب ييا ريي  السييير  ال اتييية لكنييا دييياب، ريي   { }جمييي، النصييوص الييوارد  بييين يوسييين  - 16
. وًل شأ نن لبة كنا دياب تستويف النارئ، ر    ليط عجيب من العربية المرلع الساب،من  266-261الصيكاا: 

 اليصيكة والل جاا العربية العامية واللباا التراية واليرنسية الت  اان دياب يتكدث ب ا. وانظر للمهيد عن لبة دياب: 
لاى بااري  )رحلاة يلاى ماو حلاب يريليب بنجامين ررانسيساو، "ر  لبة م طوطة كنيا ديياب الكلبي "، ري : كنيا ديياب، 

بيران، منشيوراا كننع ووم،  وامشع ويدم لع مكمد مصطي  الجاروو وصياء نبو ش ، ج، بءط لوي  الرابع عير(
 .30 -19 :ص (،2017دار الجمح، 
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برييييد ارعيييح معيييأ  : ( رييييوم مييين  اا اًلييييام وانيييا جيييال  بتكاايييا معيييع يل ييي16ن128){
( معي . 18ما  و ال ير الي " بترييد تصينعع ) :(  ير لان ان كيظا السر. رنلتلع17)

( ميا انت ينيا مين اي،م 19برويأ ال ير ال " بريد اصنعع معأ. ربعيد ) ىن ار غد :رنل 
( ان صيح  يح امير 20ابشير ري  البنيميع ) :مم  من عند". وثان  يوم اجا و و ينلي 

( راجيابن  واوميال  عين رجيح 21اجيبن  ما  يو ال يير ) :بياون ر  سعادتأ. كينٍد يلتلع
( رجيح كتي  يرسيلع للسييياكع 1ب128) مين اايابر الدوليع بيان ايان طليب مني اميير و يو 

(  طير ريي  بييال  بييان ايييوح لييع عنييأ 2واًلن ) ،"  ييو معلميي مثيح سييياكة بوللواييا  اليي 
مييرأ اليي  عنييدل كتيي  يييراأ ( رييامرن  بييان  اك3نييأ انييا سييكا وبتعييرف المطلييوب )ًل

ولايين  ،لييةمْ ( ريي  ريي،ن ماييان كتيي  نييروع لعنييدل ج  4بسييتناأ ) ىون ييار غييد ،ويلنييو معييأ
( ًلنيع بيصيدأ عين اليرواع. راتينيا علي   ي ا اليرا" 5بالأ ثم بالأ تعط   بر لمعلميأ )

الماان ررايتع ر  استندار". رركا  ( مميا ال   لأ6ومم  من عند". وثان  يوم )
عنييدل وبعييد  ني ييع   لييإصييراية  لييأ اًلمييير الميي اور. رييد ح ( اليي  7معييع كتيي  وصييلنا )

 }مامع.ن( بالد وح. رد لا وامتثلا 8دام )امرون  ال 
ويبدو نن دياب يد معف نمام إغراءاا غاًلن ووعودل رنرر ترأ سييدل بيوح لوايا ، 

 لع ر  المستنبح، و ا ا يرر ال روج من باري : ار  نن ياون نظيرو  نم،و 
وارعح ما امرني  بيع اًلميير  ،ال روج من ب ري   ( عل15( رجهمة )14ب132){

( سييياكة معلميي . رصييمما النيييع عليي   لييأ وطلبييا 16الميي اور كتيي  اسييارر واسييوع )
ايي،م ب يا وييياح  حْ ( اسيارر الي  بيي،د". رلميا سييم، مني  َ ي17مين معلمي  ا ن كتيي  )

 حْ ( او انيأ مانيأ راميي  بعيشيأ معي . انيا تعبيا علييأ َ يي18نايصيأ شي  )  يح :لي 
( اليي   يي ل الييب،د كتيي  اصيين، معييأ  ييير واييمييأ ريي  وظييييع شييرييع 19أ )تَييبْ در وجِ يَيي

( 21وانيا ) ،ا وتعيو طوح عمرأ بال نيا والسيرور( تكا نام سلطان ررنس20تاون )
( راسييير 1ن133) اانيييا سيييابنو ير للمسيييلمين اميييا ِسيييبترييييد تيييرر   ييي ل السيييعادل وترجييي، يَ 

( الوهير راسع مشيبوح 2ينل  بان ) اا،مع ر  وغيرا نيت  عن الرواع ًلن اان دايمو 
ح وعيد" معيأ ( لما بيصير الصلح بام  3من جر" الاون الواي، ر  تلأ اًليام. لان )

 }وبد لأ ال   هانة الاتب.
ر نن يبنييي  رييي  و اييي ا غي ييير ت اييييد معلميييع بيييوح لوايييا  لوعيييودل رنييييع مييين جدييييد، ويييير 
علي  اليت لص  اباري ، وينتظر عل  نمح تكنين ا. ولان غياًلن ايان، ريميا يبيدو، مصيممو 

عادتييع إليي  كلييب، وليي لأ عيياود اًلتصيياح بييع، واصييطكبع ثانيييةو إليي  منييهح  ميين م نارَسييتع وا 
ِللُّنَي  اثثريية والم طوطياا يعميح لصيالكع  ياتيب  ااثمير ال " اان يريد نن يت  ل جامعوي

 دياب عن  لأ:
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وعييدلا عيين الييرواع اليي  عنييد اًلمييير الميي اور. رلمييا  ،امييح حْ ( رمييليا ريي  َ يي4){
( رلمييا امتثلييا 6) اًل تيييار( اسييطبطان  بعييد ث،ثيية ايييام ارسييح دعييان  صييكبة  لييأ 5)

أ الي  عنيد". وانيا ري  ( مجيي7لما ا تعويا ر  ) :امامع كيان  بالس،م. وصار ينل 
ا ن معلم  ري  ال يروج مين  ا ق( يعطين 8يا سيد" ما امان ان ) :استندارأ. اجبتع

د كتييي  ييعيييح معييي   يييير ( وجيييابن  الييي   ييي ل اليييب،9ًلنيييع تعيييب علييي   اثيييير ) ،عنيييدل
( وًلجييح  يح سييبب ميا بريييد ارييوا  ياطرل. كينييٍد يليي  10ر البرابييرل )ْسينَ وي لصين  ميين 

ي11ح )وانا بريد ارع :اًلمير تكيا نيام  ا( معأ  ير. واجعليأ مين تيوابع . وتايون دايمو
وبتلتيهم  وسير( امم  يوح لمعلمأ ان جاأ ماتوب مين عنيد ا ليأ 12الملأ ونام  )

( 14( بالرواع ال  ب،دأ. ارعح بالي " ايوليع ليأ و ليم الي  عنيد" كتي  اج يهأ )13)
( جيييواب اًل 15اييي،م انباميييا وميييا ييييدرا رد علييييع ) حْ وارسيييلأ. رلميييا سيييمعا منيييع َ ييي

 }ر  ا ا.بن ( دَ 16بالسير. ر رجا من عندل وانا ر  كيرل. ولان اهلل سبكانع )
( 17يا سييد" انيا جيان  ماتيوب مين ) :( ررجعا ال  معلم  ويلا لع16ن133){

( غمييب 18عنيد ا يوت  وميا بييمان بنيييا اسيتنيم   نيا. رلميا سييم، مني   ي ا الاي،م )
( الوريا اممي  19انيتم ييا وًلد الشيرق يليليين ) :وانكصر من  ر  غاية ما ياون بنولع

( ر  الكاح اعطان  مايية ثليث 20لان بكرد وغيظ شديد. وا رج ) .ال  كيث ما تريد
 }( سوف تندم كيث ما يييدأ الندم.21ولان ) ،روع م، الس،مع :ويل 

والم ييم نن دييياب ممييي  إليي  مارسييييليا منتظييروا  نييياأ وعييود اثميييير وغيياًلن، غيييير نن 
 اانا تجر" عل  غير ما رجال: الرياع

( 2يل  بان كمر  اًلمير ااتب ل  بان ابنيأ عند" ال  )  ا( ... ا يرو 1ن136){
( ري  ماتوبيع 3كين ما يرسح لأ اليرمان وانا بعطيأ ماتوب للنناصر اما اوصيان  )
( ًلن ريي  اييح 4 يي ا. وانييا اييان ظنيي  بييان اليرمييان وصييح يبييح وصييول  اليي  مرسيييليا )

( بيييان مسيييالت  راشوشييية. 5ًلق بمنيييهح الييي  مرسييييليا. ويتييييٍد كسييييا )اسيييبوع بيصيييح او 
ي سييي ةنيييا نهليييا رييي  اسيييترين :( بيييح يلتليييع6وًلجيييح  ييي ا ميييا ردا اسيييتنيم عنيييد الشيييابندر )

 }( اليرمان ارسح ادعون  ال  عندأ.7ولما بيصلأ ) ،بتسمابت  ب ري 
 جاءل ال بر الينين، وتبين ماد ب ر لع من جانب غاًلن: اون يرو 
ميين مدينية ب ييري  رجييح عييابر طريييق ونييهح   يييام اتيي( ... وري  تلييأ اث1ب136){

( 3( ر  استريا الت  ناهح ري ا الينير. ريوم من  اا اًليام لما انيا اتسيامر انيا )2)
( لييع عيين 4تلييأ الييب،د. راكايييا )  الن  عيين بيي،د" وايييف اييان يييدوم  الييال. رسييوينيي

( الملأ واييف اني  5ا بوللاا  من سواع )من سَ سبب مجي . و و ان  جيا م، رجح ي  
( واييييف ان 6ممييييا معيييع الييي  ب يييري . ويصييييتلع بنصيييت  مييين اول يييا الييي  ا ر يييا )
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( بوعيييدل 7) بعيييياًلميييير الي،نييي  جيييونن  وا رجنييي  مييين عنيييد معلمييي . واييييف انيييع  يييرم 
  ( الييي8  اًلميييير ميييا ليييع دنيييب اليييدنب )صيييديا ييييا ا ييي . ولاييين كمييير  :معييي . رنلييي 

( ييييهورأ  يييو 9بالمجراوييييع اييييف تمييا. راًل تييييار الييي " ايييان )وانيييا بكايليييأ معلمييأ. 
تكنييق  حْ ( ًلنييع سييم، بِيي10السييياكة تكييا تلبسييع )  اًلمييير ريي  ارسييالأ الييق ون اليي " َشيي

 تيلييا  يي ل ا لييي،ن ورويي( العربيي . و َ 11بييان معلمييأ بيريييد يا ييد لييأ وظيييية  هنييع اتييب )
ميير . لمييا تييم اًلرسييالأ( وشييوق اًلمييير ريي  ا12الوظييييع ميين يييدل رلعييب  يي ا الملعييوب )

ياتييوب لييأ ررمييان ميين الملييأ. رييي  تلييأ   ( كتيي13)  واًلمييير ارسييلأ اليي  ورسييليا كتيي
لييع بانييأ اعطيييا ماتييوب اليي    ( معلمييأ واكايي14ءأ رجييح ميين اصييكاب )را لييةاللي

يليي، لييأ ررمييان طِ ( الييدوأ واج ييأ ميي، رييي  الاتيياب كتيي  يْ 15ريي،ن دوأ. وايييف ان )
رممي   ،ياكتأ. رلميا سيم، معلميأ  ي ا ال بيرسي( توصيا" رييأ ًلجيح 16من الملأ )

( 18( اليييي  ورسيييياليا لعنييييد  لييييأ الييييدوأ واسييييت بر منييييع كنينيييية اًلميييير. رانكصيييير )17)
( عنييد 19رمميي  ريي  الكيياح ) ، ل وظييتييع عنييد الملييأ و يي  السييياكعمعلمييأ بمييا ان  يي

( ال  واكيد مثيح 20تسلم امرأ )بالأ يا سيد"  :ووش  عليأ بنولع لع ،ميركمر  اث
( امرأ يا د من النناصير مياح 21ًلن اوًلد الشرق  اينين بيمان عل  موجب ) ،  ا

ي ،( منيدرل علييع1ن137يعيود يصيير ليأ )وميا ب ،  ر  بي،دلويعص ل ياطرأ انيا  اواارامو
. رلما سم، اًلمير مين و  أ    سلن رْ (  دمع. وايو ما جنيتع بِ 2) حْ بنوب عنع وب دمأ  َ 

 }ايسع.  وجع لع بان يسوع علم تبير عنلع و ( الا،3معلمأ   ا )
ودارا اثيام، والتن  ثانيةو معلٍّمع بوح لواا ، ولاين  ي ل المير  ري  كليب، وايان لنياء 

 عتاب وتسامح:
  الي  بعد وصيول  الي  كليب بميدل وصيح معلمي( ًلن 4( ... و ا ا صار )3ن137){

وعهمتيع لعنيدنا وويييا ري  واجبيع واارمتيع غايية اًلايرام.  ،( علييع5كلب رواج تيع وسيلما )
( ميييا مميييوا ا يييوت  7تييي . ربعيييد )ي  ( وبيياا تليييأ الليلييية عنيييدنا. وررشيييا ليييع ررشيييع رييي  عل  6)

( اييف ان ميا اعطيتيع  بير ري  اتيياي  8وبنيا انيا واييال جلسينا نتسيامر. رصيار بيعياتبن  )
ومييا   ، يي ا ننييص جيير" منييأ ريي  كنيي :( ويليي 9ميي، اًلمييير كتيي  امميي  اليي  السييياكة. )

اًل  ،ت  لأ اانا ليأ ارعيح معيأ  يير عظييم( ًلن ني10اان امل  منأ تيعح مع   ا ا )
 }( وبعد ا،م مستطيح او عتاب جهيح. ريدنا...11). انأ ررسا النعمة

  ا ما نوردل كنا دياب ر  سيرتع ال اتية عن الظروف المكيطة بعودتيع المياج ية إلي  
" ننطيوان غياًلن، الي " اسيتبلع الخميااريتع باح من معل ميع بيوح لوايا  و"كلب، وعن ع،

، ثييم سييارع إليي  الييت لص منييع بطرينيية  اييية، ثنييع الليااالي العربيااةريي  اسييتاماح ترجمتييع لييي 
 الشا د الوكيد عل  شرااتع ر  إتمام   ا العمح الصو   ر  متن اثدب العالم .
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ش ء عن   ل الظروف  ، إشار  اثوح ولما اان غاًلن وبوح لواا  ًل ي اران ن" 
من ميا إلي  رسيالة ديياب التي  ت علميع بوصييولع إلي  مارسييليا، ريإن علي  الميرء نن ييديق ريي  
الظروف والدوار، الت  نكاطيا بنيرار ديياب الت لي  عين معل ميع، واًللتكياق ب دمية اثميير 

نن  عليي  ميي،و بنيياءو عليي  ايتييراع غيياًلن اليي " هعييم ننييع ي ييدم دييياب ويسييع  لييع بييال ير، ر
ش اد  دياب    اح ما ب يدينا عن عودتيع إلي  كليب، ر يو المصيدر الوكييد لنصية ركيليع 

 ع".يسِ عن باري  إل  موطنع كلب "عل  اِ 
ك ااح  والكنينية نن اييح الوييا ، التيي  ييي ار ا تشيير إليي   ميين جانيب غيياًلن اليي "  ماادبير ُمح 

، علي  كيد تعبيير 17"في يعاادة روايمهاا ابالنصة الليدة بارعً  ا،كاو قصاًصا موهوًبا بصيرً 
، وال " ًل ريب ننع نراد من ترجمتع لليال  ر  تعلُّم اثير من العربية اللياليليتمان دار  

مروب ال داع ونلوان الكيح ورنون الايد لآل رين. ويد است دف غاًلن ب  ا التيدبير كنيا 
. المكمبااة الملكيااةوظيييية  ديياب، لنييييع ميين بيياري ، واًلسيت ثار بالبنيميية وكييدل، رميي،و عين

ريي   صااورة مركبااة مااو صااور العءقااة باايو الياارقي والغرباايو يي  تعايي  عليي  ن" كيياح 
اليار، يار، الطرف اثيوى   لأ نن " االت  اانا ت دم دا مو  مطل، النرن الثامن عشر،

ييا عليي  ميير  العصييور، والغاارب غاارب "، و مييا، عليي   يي،ف مييا هعمييع ايبلنييا، يلتنيييان دا مو
النوى بينهما كاو وحدت ما يحد د  في أ  لنا  أو موالهة أو حوار بينهماا  ميااو ولان 

ري  ييوم مين اثييام،  اوالوايي، نن  ي ا المييهان ليم ياين متاار وي أيهما المابع وأيهماا الممباو  
 ول ا ظل ا ع،ية "التاب، والمتبوع" م يمنة عل  ص،ت ما. 
، ث يييم  جم، بسييييدل بيييوح لوايييا  نوًلو وصييلة "كنيييا ديييياب" الكلبييي  الميييارون ، اليييدليح والمتييير 

ري  البيرب،  اللياالي العربياة ب نطوان غاًلن المترجم اثبيره واثوسي، شي ر  ليي اصلتع ًلكنو 
كاو ماا منطاو  عليا  ماو مااياا للممباو  وعنابياو و قة المابع باالممبو   عي، عل ًل ت رج 

 من .للمابع الا  علي  أو ينبو بحصيلمها على أنها ق د ُرت الا  ل مفر 
ركنا دياب المولود ر  كلب ر  نوا ر النرن الساب، عشر، والمترعرع ري  مدينية مهد ير  
و اا ع،يييياا تجاريييية وثناريييية وطييييد  مييي، نوربيييا البربيييية، عميييح رييي  مييييدان الترجمييية، مييين 
اليرنسييية إليي  العربييية وبييالعا ، منيي  نن اييان ريي  الثانييية عشيير  ميين عمييرل، ونراد نن يصييبح 

ر رنيييع عنييدما عيياين كيييا  التنشييف التيي  عليييع نن يكيا ييا ريي  نوح هيييار  لييع را بوييا، ولانييع غي يي
لجبح لبنان، ولم يستنر رنيع عل   دف مكدد إل  نن التني  ري  طرييق عودتيع بيوح لوايا ، 
المستاشف اليرنس  ووايح الملأ اليرنس  لوي  الراب، عشير، الي " ايان يرتكيح ري  الشيرق 

                                       
 .36 :(، ص1982بيروا،  الاتاب اللبنان  وماتبة المدرسة،، )دار ألف ليلة وليلة: دراسة ومحليوليتمان،  انظر: -17
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والم طوطيياا، والنباتيياا والكيوانيياا البريبيية، يجمع ييا  عيين الل نيي  اثثرييية، والعميي،ا، ابكثويي
 ، وال " نغرال بعرض وارق طموع الشاب وتطلعاتع: المكمبة الملكيةويرسل ا إل  

  ، دليح ومترجم لبوح لواا  كت  يص، إل  باري 
  ،)وعمح ر  الماتبة الملاية ) هانة الاتب العربية 
  .وصلة ملاية تنيعع طواح العمر 

الترجميية، المشيييوعة بمعرريية عييدد ميين اللبيياا التيي  تعل م ييا كنييا دييياب ريي  لنييد رتكييا 
المااي أعادماا  مااو  -وياللمفارقااة -لاا  الطرياا، يلااى باااري   وهااي نفسااها مسيينط رنسييع،

ييا  باااري  يلااى حلااب بعييد ركليية مملييوء  بالمعانييا ، اانييا ننيييض ركليية   ابييع إلي ييا مترجمو
 ودلي،و لسيدل بوح لواا .

يعليم كيق العليم ننيع مجيرد ندا  يسيتعمل ا اآل يرون ثداء وظيا ف  وكنا دياب الكا ر ايان
ي تارون ييا  ييم ثن ييا ت ييدم نغراميي م  رنييد صييكب لواييا  لينييدم  ييدمت  الدًلليية، والترجميية، 
ويسييياعدل بييي لأ علييي  نداء م متيييع رييي  جمييي، اثثريييياا والم طوطييياا والنباتييياا والكيوانييياا 

إل  ررسا"، رند نلبسيع بيوح لوايا  الثيياب  البريبة للملأ، و و ما رآل ب م عينع عندما وصح
، ولي لأ ييام الكميور عي ناة ماو غرائاب اليار، وعلائبا الكلبية ويدميع إلي  المليأ بوصييع 

ييع ومعاينتييع عليي  ننييع "اآل يير" البريييب العجيييب. وعنييدما عيياد ميين ررسييا" إليي   لييع وتيكص  بت م 
يييياا شيييريية بييياري  التنييي  ننطيييوان غييياًلن صيييديق لوايييا ، وييييص  علييييع ميييا ييييص  مييين كاا

بيرنسييييتع المشيييوبة بالل جييية الكلبيييية، شييييع ا بييينص عربييي  بالعاميييية المكايييية لكاايييية "عييي،ء 
 المجلداا اثربعة اث ير  من ا.  الليالي العربيةالدين"، نتم ب ا غاًلن مترجم 

، نو مادتع النصصية الت  استامل ا غاًلن بمساعد  الليالي العربيةوا   ااتمح مشروع 
كنييا دييياب، اليي " سيياعدل ايي لأ عليي  توميييح اييح مييا اسييتبلق عليييع ري ييا ميين مصييطلكاا 

دياب عن مسرع  يبمعدوالماا وتمميناا، رند اان من اثرمح، بح من المرور"، نن 
 ليأ نن غياًلن   ل سييسيد علي  غياًلن إنجياهل اليرييداثكداث المتصلة بالليال ، ثن وجود

إلييع وكيدل، وييد اميطرل تمسياع  -الليالي العربياةمجد ترجمة –اان يريد نن ي نَسب المجد  
يام بع من صني، عندما نماف إل  المجليد  ب  ا المجد إل  نن ي نِار عل  ناشرل اثوح ما

 François Pétis deمن ترجمة ررنسوا بت  دوًلاروا  حكايميو مركيميوالثامن من الليال  

la Croix ،،وطلييب إلييع نن يشييير صيراكة، بم،كظيية تم يديية ريي  مندمية المجلييد التاسيي ،
إليييي  نن  يييي ل اإلمييييارة اانييييا ميييين غييييير علييييم المتييييرجم، ونن مييييا سييييتك ران ميييين الطبعيييية 
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، وانت يي  بييع المطيياف إليي  تبيييير الناشيير. وليي ا اييان ميين الطبيعيي  نن يبعييد ن" 18ال،كنيية
ما ننيع ايان يعيرف اليرنسييية سيين  مثيح كنيا ديياب ميين المشي د اليع، وًل ياريك ا  مصاداقية

وينيم ر  بياري  بصيكبة رجيح  " نييو   ولاين اييف يماين نن يكنيق  ي ا البيرض، وكنيا 
المكمباااة ديييياب مكمييي   بيييالموظف الملاييي  بيييوح لوايييا  الييي " ايييان ييييد وعيييدل بوظييييية رييي  

  يصييبح ماشيوروا، ًل سيند لييع، ؟ لي لأ اييان علييع نن ييسيد ع،يية دييياب بسيي دل كتيالملكياة
ا و اي ا اسييتبح مليح دييياب ميين سيانال ريي  بيياري  مي، سيييدل، ونغييرال ب يير ماتييوم، نرادل سيير  

دون علم سيدل إل  نميير وعيدل بوظييية صينو وظييية سيي دل، و يح  بين ما، واصطكبع ًلكنوا
 ثمة إغراء نيوى من نن يتكوح التاب، إل  سيد؟!

يييرل  و ايي ا ممييي  كنيييا ديييياب إلييي  سيييي دل يطلييب إلييييع اإل ن بيييالعود ، رثيييار غميييبع، و ان
بالوظيية الت  تنتظرل، والت  كاح انشباح الوهير بالشؤون العامة دون استاماح إجراءات ا، 
رجعيح  ي ا كنيا ديياب يكييار ري  نميرل، وينيرر مين جديييد البنياء ري  بياري  عاصيمة النييور. 

ر واستدعال ثانييةو، وايتيرع علييع نن يعتي ر إلي  سيي دل بوصيوح  ولان غاًلن لم يتراع وما ير 
من يرار ديياب تابعيع،  ارسالة من ن لع  تطلب إليع العود  إل  كلب، واستعر السيد غمبو 

 ولانع لم يان يملأ غير نعتع بنلة الوراء. 
ومم  دياب إل  مارسيليا منتظروا ررمان اثمير، ب، جدوى، رند علم السييد ري  نثنياء 

اًلن( ب بير ركيليع إلي  الجنيوب واتياييع مي، اثميير، رثني   ليأ )ربميا بترتييب مكايم مين غي
السيد  لواا  اثميَر عن يرارل، وايف لع نن يؤيدل ريع عندما تاون عايبتع ا تيار منياِر  

 عليي  لييع يعييرف لبيياا الييب،د التيي  يهور ييا، مثلمييا يعييرف ن ل ييا وعييادات م وتناليييد م، رميي،و 
 سع؟ ال بر  الت  ااتسب ا من مرارنتع للواا  ني

، نمييام كنييا دييياب ميين  يييار غييير العييود  عليي  كسييابع إليي  كلييب، ولان ييا نْ لييم يبييق، إ َ 
 اللياااااليسيييياكة اًلكتييييياء بإنجيييياه ترجميييية –اانييييا عييييود  الم يِليييي   و ايييي ا  لييييا السيييياكة 

ميين المرشييح  المكمبااة الملكيااةلبيياًلن، ميين ن" منيياِر  اا نوييا ميين اييان، و لييا  -العربيااة
 نيياأ، وبعييد ا ظييير بارسيي  العربييية ريي   الكمااب العربيااة خاانااةالمنيياِر ، وتسييل م غيياًلن 

 ، ن" بعد ركيح كنا دياب إل  كلب.1709عام الكوليج دو فران  
، إلي  الليااليعين  اوبن  الراو" اليعل  لكااياا المجلداا اثربعة اث يير  وِ اير ل بعييدو 

وا كنينية ميا ، وعرريالحكايااا اليميماةغياًلن، وتتبعيوا  ييط يوميااا نن نظر الباكثون ري  
                                       

 انظر تيصيح  لأ ر : 18-
Sylvette Larzul, “Further Considerations on Galland’s Mille et une Nuits: A Study of the 

Tales Told by Hanna”, ibid, P: 19. 
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اخياارة ، ميين لليااالي العربيااةيدمييع كنييا دييياب ميين إسيي ام ريي  اسييتاماح الترجميية اليرنسييية 
 .يفوية لح مكو في الممو األصلي المكموب للحكاياا

 ييي ا ميييا ايييان مييين صيييني، غييياًلن بكنيييا ديييياب الييي " نعانيييع علييي  ر يييم بعيييض المسيييا ح 
، و يي ا مييا حكاياااا اليميمااةبالص ، وعليي  إامالييع  يي ا اليينن الليااالي العربيااةالمتصييلة بيينص 

لع كتيي  ينمييي ا ميين اييح  ووعييدن  بييان اييان ليي  َسيي .وعييدل بييع: "رانبسييط منيي  يييو" اثييير
 يلبع"،   ا ما ارل كنا دياب ر  معرض كديثع عن غاًلن. 

لنييد س يير  غيياًلن ني مييا سييرور باييرم دييياب ريمييا يد مييع لييع ميين عييون ريي  عملييع الترجميي . 
، الليااالين عليي  الييت لص منييع شييرياوا ريي  ترجميية ولايينن التنييار  غييير الشييريف كيييه غيياًل

 .المكمبة الملكيةومنارسوا لع مؤ  ،و  لوظيية 
واَطييَ  غيياًلن عليي  تييرأ تنمييا بييوح لواييا  رنييد اييان موييييع م َتوينعوييا ميين كنييا دييياب اليي " 

 دمتييع، ون ييي  عنييع كنينيية مييا دار بينييع وبييين غيياًلن واثمييير، وانطييوى عملييع  يي ا عليي  
مييمن  للمتبييوع، ومكاوليية لمنارسيية السيييد، بييح سييع  ملمييو  لبلييو   يي ل طمييوٍع  ييو تكييدٍّ 
فاي حا،   اناقصً  فعًء  -ريما بدا لسيي دل-نن ما يام بع كنا دياب اان  عل  المنهلة، رم،و 

معلِّم   وهو ما واله  ب  عندما المنات في حلب  ،ماا كااو أملاي مفعاو معاي هكااا  ألو 
 ال انك رفسا النعمة،. نيمي لك كانا لك افعو معك خير عظيح.

لند وي، كنا دياب مكية لمعف إرادتع،  لأ ننع لم يان يعرف ما يرييد، ولي لأ ييادل 
 اآل رون: 

  يييادل بييوح لواييا  ريي  البداييية عنييدما التنييال ريي  طريييق عودتييع ميين جبييح لبنييان وعييرض
 عليع مرارنتع دلي،و ومترجموا ر  تنن،تع وركلتع ر  ن اية المطاف إل  باري ، 

 يادل ننطوان غاًلن ال " استثمر معررتع للبتيين العربيية واليرنسيية، و برتيع الواسيعة  ثم
النايصة لديع والت   الليالي العربيةبال  ير  السردية للشرق والبرب اثورب ، ر  استاماح 

 ليلة. 282لم يان لديع من ا غير 

َنلَنيح صكيح نن الكيا  ري  بياري  بعيد العيود  مين ررسيا" اانيا مملنية لكنيا  ديياب، الم 
الكا ر، عل  الرغم من نن  ري ا جالية كلبيية ومارونيية )ايان ري  إماانيع نن يصيبح شيرياوا 

، وصييكيح نن عييرض اثمييير 19لواكييد ميين "بلدياتييع" اييان يييدير من يي  ري ييا، ويتييهوج ابنتييع(
                                       

 انظر: -19

“Introduction”, in: HANNA DYÂB, D’Alep à Paris: Les péréginationns d’un Jeune 

Syrien  Au Temps de Louis XIV, récite traduit de l’arabe (Syrie) et annoté par Paule 

Fahmé-Thiéry, Bernard Heyberger et Jerôme Lentin, (Sinbad, ACTES SUD, Paris, 2015), 

Pp: 19-20. 
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وًل يعن  مبادرتع ل ا، واانا تعن  معاود  التركاح ال " َ ِبَرل  واسيتمت، بيع نيميا اسيتمتاع، 
ييا، وريي   يي ا مييا ريييع ميين إغييراء تصييعب مناومتييع وًل سيييما  سيييما ننييع سييينوم بييع سييي دوا متبوعو
عنييدما تشيييعع رعاييية ملاييية َ بِييَر بعييض وجو  ييا عنييدما هار ررسييا"  غييير نن  كنييا دييياب 

ميييرد د لاييي،م غييييرل، بيييوح -م بينبييية لصيييالح سييييدل، رايييان مجيييرد ناييييح ارمييي  بييي ن يايييون  اتوييي
ى منهلية الناييح  يتعيدن وايان ي يتيَرض بيع نًلن  -اان غياًلن متيرِجم  كااياتيعلواا ، وبالمنابح 

يكيوح بييين  ي ل الي اا وبييين متلن ي يا، و ليأ عنيدما انتكييح صيوتع وييد م مييا  اكجابوي -اثميين
 سمعع منع عل  ننع صوا غاًلن م ترِجِم الليال .

َجتْيع ، ونسسيا كيث ركبا عا لتع بع، وهون  1710و ا ا عاد كنا دياب إل  كلب عام 
لييع متجييروا للم،بيي  والمنسييوجاا ريي  سييوق كلييب ندارل برعاييية  الييع، ولييم يجييد عييهاء ريمييا 

)كي ف من يا كتي  اسيم ننطيوان، اليي "  حلاب يلااى بااري ماو كيدث ليع غيير اتابية سييرتع 
كاناا ملرباة "( التي  ليم ينطيف مين ثمار يا غيير ال يبية، وب ي ا الخميااراان يشيير إلييع بيي "

 الوحيدة المي باا يناف  بها اكر غالو ولوكا  مًعا. ًة الثمرة  اسمرلاعها كماب
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