
انتقل دي فوغيه إلى روسيا  بعد سنوات من اإلقامة في إسطنبول 
العالم  النبيلة، ونشر كتابات عرفت  حيث تزوج هناك من إحدى األسر 
آنذاك باألدب الروسي، حيث ينسب لفوغيه الفضل في تسليط الضوء 

ولفت االنتباه إلى عدد من األدباء الروس

جمال بيروت
الرحالة الفرنسي يوجين ملكيور 

دي فوغيه مبهورًا

قوافل جمال على طريق ساحلي

تيسير خلف

والــــرحــــالــــة  ــاســــي  ــومــ ــلــ ــدبــ الــ زار 
الفرنسي الشهير يوجني ملكيور 
واليــة   )1910  -1848( فوغيه  دي 
سورية العثمانية في شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1872، حني كان مقيمًا في عاصمة 
الــعــثــمــانــيــة إســطــنــبــول بصفته  الــســلــطــنــة 
ملحقًا في سفارة بالده. وكانت رحلته هذه 
»أيام السفر في سورية«؛ فاتحة  املعنونة بـ
ــم الـــنـــشـــر قـــبـــل أن يــنــشــر  ــالـ مــســيــرتــه فــــي عـ
بعدها رحالت أخرى إلى األراضي املقدسة 

وجبل آثوس وكتابًا عن تاريخ الشرق.
بعد سنوات من اإلقامة في إسطنبول انتقل 
دي فــوغــيــه إلـــى روســيــا حــيــث تـــزوج هناك 
مـــن إحــــدى األســــر الــنــبــيــلــة، ونــشــر كــتــابــات 
عرفت العالم آنــذاك بــاألدب الــروســي، حيث 
الضوء  تسليط  فــي  الفضل  لفوغيه  ينسب 
ولفت االنتباه إلــى عــدد من األدبـــاء الــروس 
أمثال ألكسندر بوشكني ونيقوالي غوغول 

وفيودور دوستويفسكي وليو تولستوي.

شاطئ بيروت
وصـــل دي فــوغــيــه إلـــى مــيــنــاء بـــيـــروت يــوم 
الثاني/ نوفمبر 1872،  السابع من تشرين 
فــانــتــابــتــه مـــشـــاعـــر وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا تــشــبــه 
مــا يشعر بــه املـــرء عندما يــرى الــوطــن األم. 
يـــقـــول: »نـــعـــانـــق بـــيـــروت والـــشـــاطـــئ وقــمــم 
الجبال بنظرة واحــدة، كــان االنطباع األول 
بالتحقق..  بـــدأ  للغاية  عــزيــز  حــلــم  أي  مــثــل 
بـــغـــزارة، والــغــيــوم الكثيفة  الــســمــاء تــمــطــر 
تحجب السماء، وإلى يسارنا سلسلة لبنان 
الطويلة، من بيروت إلى البترون. ومقابلنا 
ــلــــى تـــــــل، تــغــتــســل  ــكـــئ عــ ــتـ املــــديــــنــــة الــــتــــي تـ
منازلها القريبة في البحر، لكن هذه املنازل 
القرميدية  الــطــراز، ذات األسقف  األوروبــيــة 
يبدو مظهرها مفرطا في تحضره، يمكنني 
مــقــارنــة مــنــظــر بـــيـــروت مـــن الــبــحــر بمدينة 
أو أي منتجع آخر  كــان،  أو مدينة  هييرس 

على شاطئ البحر األبيض املتوسط..«.
كاسر صغير  عند حاجز  »نزلنا  ويضيف: 
الحجرية  األســاســات  على  يتكئ  لــأمــواج، 
لبرج كبير من بقايا تحصينات األمير فخر 
الـــديـــن. يــحــيــط بــنــا الــحــمــالــون ونــحــن على 
ظهر السفينة، ويتشاجرون على حقائبنا. 
كلهم من الشباب املاروني الفخور والذكي، 
ــيـــق والــســتــرة  ــزي الــــســــوري األنـ ــ يــــرتــــدون الـ
القصيرة والسراويل املنتفخة بأناقة. إنهم 
وال  بسهولة،  )الفرنسية(  لغتنا  يتكلمون 
ــر بضعف وخــنــوع  يــذكِّ فــي لهجتهم  شـــيء 
ــيـــني، أو الـــيـــهـــود الـــذيـــن  ــانـ ــونـ ــيـ ــرة الـ ــ ــرثـ ــ وثـ
يخدمون كأدلة سياحيني في موانئ الشرق 

األخرى«.
يــقــود مــرشــد، أكــثــر إقــنــاعــًا مــن زمــالئــه، دي 
ـــي الـــرحـــلـــة إلـــــى »فـــنـــدق  ــه فـ ــ ــاقـ ــ فـــوغـــيـــه ورفـ
ــنـــني  ــــاك مـــواطـ ــنـ ــ ــيــــث يــــجــــد هـ أوروبـــــــــــــــا«، حــ

فــرنــســيــني مـــن بــيــنــهــم الــقــنــصــل الــفــرنــســي 
الــــذي يــعــرف الــبــلــد جـــيـــدًا، كــمــا يـــقـــول، وقــد 
األعــمــال  مــن  الغنية  لــهــم مجموعته  عـــرض 
الفنية وهي: نحاسيات فارسية مع خطوط 
تدمرية  ونقوش  سلوقية،  وعمالت  كوفية، 

ذات رموز غامضة.

جولة في أسواق المدينة
بعد ذلك يقودهم القنصل في جولة شملت 
أنــحــاء املــديــنــة، وكـــان يحدثهم عــن ســوريــة 
ــدة ثــمــانــيــة  ــ ــال فــيــهــا ملـ ــ ــتـــي جـ وفــلــســطــني الـ
أشــهــر. ويـــقـــول: »تــتــمــيــز الـــبـــازارات بمظهر 
أكثر شرقية من تلك املوجودة في إسطنبول 
ــقـــة ومـــحـــاطـــة  ــيـ ــوارع ضـ ــشـــــ الـــــ ــيـــــــر..  أو أزمـــــ
قطع  واألروقـــة.  واألقبية  املرتفعة  بالبيوت 
الحصير تتالعب بالضوء والظل من خالل 
ــتــــراقــــات مــتــقــلــبــة مــظــلــمــة تـــحـــت لــبــنــات  اخــ
الـــبـــنـــاء، تــنــتــهــي بــبــقــعــة مـــن ضــــوء الــشــمــس 
ــــواس الــحــجــريــة،  فــي الــفــنــاء. عــلــى طـــول األقـ
وفـــي أكـــشـــاك ضــيــقــة ومــظــلــمــة مـــن الخشب 
ــات الــتــجــاريــة  ــعــــروضــ املــــتــــآكــــل، تــنــتــشــر املــ
الفاكهة  الــشــام: جبال من  بــالد  الخالبة في 
ــاع الـــعـــيـــون،  ــتــ مـــرتـــبـــة بــشــكــل مـــتـــمـــاثـــل إلمــ
والــــتــــوابــــل واألعـــــشـــــاب تـــعـــلـــن عــــن نــفــســهــا 
مــــن بــعــيــد عــــن طـــريـــق عـــطـــورهـــا الــغــريــبــة، 
والـــجـــبـــهـــات مـــزيـــنـــة بـــكـــوفـــيـــات، ومـــنـــاديـــل 
حــريــريــة زاهــيــة األلــــوان يلفها الــعــرب على 
من  بضفائر  هــنــاك  ويربطونها  رؤوســهــم، 
الصوف أو شعر اإلبــل، وســروج من الجلد 
األحمر بأغطية المعة. تقتصر هذه التجارة 
بشكل أو بآخر على الضروريات األساسية 
الفرسان،  وألبسة  واملــؤن،  العربية،  للحياة 
ومــســتــلــزمــات الــخــيــل. ومـــع ذلـــك تــجــد هنا 
ــإنـــزال  ــة املــــجــــوهــــرات الــــذيــــن قــــامــــوا بـ ــاغـ صـ
أناقة في مصوغاتهم  الفيروز بكل  حجارة 
الــذيــن ينقشون  املــزخــرفــة، والــجــواهــريــون 
آيــات  اليماني  العقيق  على  قديمة  بــأحــرف 
من القرآن الكريم. خارج البازارات، الشوارع 
ــــي،  الـــطـــراز األوروبـ واســعــة مستقيمة عــلــى 
ذات  جديدة  منازل  جانبيها  على  تصطف 
طراز عربي متفرنج، تتخللها أشجار التني، 

والصبار، األكاسيا والرمان«.

تنوع بشري
يــأخــذ الــتــنــوع الــبــشــري الـــذي يميز بــيــروت 
بــحــمــاس كبير  فـــوغـــيـــه، ويــشــيــر  بــلــب دي 
إلــى االخــتــالف املطلق بــني املــديــنــة التركية 
الــعــربــيــة، فتحت األزيــــاء املتنوعة  واملــديــنــة 
والــجــمــيــلــة بــشــكــل خـــيـــالـــي، يــلــحــظ الــقــامــة 
الــطــويــلــة والــــقــــوام املـــمـــشـــوق، والــعــضــالت 
التي  البارزة  العريضة  والجبهة  الفوالذية 
تميز العرق السامي، كما يقول، »هنا الدروز 
 في 

ً
مكسوون بجوخ يكسبهم مظهرًا نبيال

وبدو  دمشق،  من  شيوخ  وثمة  مجالسهم، 
أقــل ترتيبًا، وعـــرب الــديــانــة األرثــوذكــســيــة، 
بــيــد أن العنصر  الــجــبــل والـــصـــحـــراء؛  أهــــل 

املاروني هو السائد في التجارة«.
ــلـــمـــات  ويــــتــــابــــع وصـــــفـــــه: »الــــفــــتــــيــــات املـــسـ
واملــســيــحــيــات مــحــجــبــات بـــالـــكـــامـــل. أثــنــاء 
ــيـــهـــودي، نــلــتــقــي ببعض  عــبــورنــا الـــحـــي الـ
الفتيات الصغيرات اللواتي يتمتعن بجمال 
مــمــيــز. وهــــن أفــضــل حــــااًل مـــن نــســاء يــهــود 
احتفظت  فــقــد  الــدمــيــمــات،  القسطنطينية 
كما  الطبيعية  بمالمحهن  الــنــســوة  هـــؤالء 
كبيرة  القديمة: عيون  املراجع  وصلتنا من 
مستبد  جمال  وذات  رقيقة،  بنعومة  داكنة 
ووحشي، لذا يمكننا أن نفهم كيف واجهت 

إستير قرار امللك الفارسي أحشويروش«.
قــبــيــل املــســاء يــجــلــس دي فــوغــيــه وصحبه 
في مقهى صغير في الساحة الرئيسية في 
بــيــروت، وهـــي عــلــى األرجــــح ســاحــة الــبــرج، 
كما  وهــم  الحاضرين  صمت  نــظــره  ويلفت 
يــقــول يــتــكــونــون مــن الــعــديــد مــن العاطلني 
والجّمالة،  واملــكــاريــة،  والــعــوام،  العمل،  عــن 
والــتــجــار، يــنــتــظــرون مــثــل الــتــمــاثــيــل، وفــي 
غروب  بالكامل،  املجهزة  النراجيل  أيديهم 
بشهر  يتعلق  األمـــر  أن  ويخبرنا  الــشــمــس. 
ــوم املـــســـلـــمـــني، كـــمـــا يـــقـــول  رمـــــضـــــان، فــــصــ
يــحــرم تــنــاول الــطــعــام وتــدخــني الــتــبــغ قبل 
يــراعــون  املسلمني  إن  ويــقــول  الــيــوم.   نهاية 
ــفــــروض، ويــســتــطــرد بــالــقــول  ــذه الــ بـــدقـــة هــ
ــيـــني، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  ــرقـ إن جـــمـــيـــع الـــشـ
للممارسات  أتباع مخلصون  ديانتهم، هم 
الــديــنــيــة املــظــهــريــة واملـــاديـــة، ويــضــيــف أنــه 
ــنـــون إلــى  حـــاملـــا ضــــرب املــــدفــــع، هــــرع املـــؤمـ
نرجيالتهم ليستنشقوا نفخة من التمباك؛ 
حــتــى بــعــد هــــذا الــصــيــام ملــــدة أربــــع عــشــرة 
أقــوى بينهم من  التبغ  فــإن اشتهاء  ساعة، 

اشتهاء الطعام.
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بعد ذلك يتابع دي فوغيه ورفاقه رحلتهم إلى جبيل على الطريق الساحلي، فيصلون إليها عند 
حلول الظالم، وبعد تناول العشاء يذهب للجلوس تحت ضوء القمر على الشاطئ، في امليناء 
القديم، أخت  للعالم  الغامض  املالذ  اإللهية،  الفينيقية. ويقول: »ها هي جبيل  للمدينة  القديم 
مصر وآشور، حيث جسد أحد أقدم األجناس البشرية، الفكرة الدينية بهذا الشكل الطبيعي«. 
القديم،  التاريخ  في  قــراءاتــه  يستذكر  وجعلته  بالكثير  لرحالتنا  أوحــت  قد  أن جبيل  ويبدو 
أفكاري بشكل تلقائي  الــذي تداعبه األمــواج، تستحضر  امللتهب  الشاطئ  فكتب: »على هذا 
هذا املاضي البعيد على مسرح لم يتغير. إنها ساعة األسرار والصالة لآللهة الليلية، العذراء 
أمامي  الهادئ  التي يشع جاللها  القمرية، 
مناطقها،  ببطء  تعبر  وهــي  األمـــواج  على 
من صور إلى البترون وتتوقف بحب على 
الــجــبــل. عــشــتــروت، إلــهــة الــظــالم املــعــاديــة 
البحر،  الــظــالم،  املـــوت،  املسيطرة،  والــقــوى 
التي  الحياة، لذة السيادة  عشيرا، تواصل 
 تسعى لتمزيق قبر تموز وإحيائه بقبلة.. 
الجوقة املجنونة من النساء الالئي يبكني 
امليت.  لإلله  أنفسهن  ويقدمن  تموز  على 
بــيــنــمــا تــضــمــحــل الـــعـــربـــدات املــقــدســة في 
الــذي يوجه  الليل مع صوت الناي الباكي، 
األرجوانية  النهر  مياه  إلــى  جبيل  سكان 
حيث نزف الجرح اإللهي، تنحدر أصوات 
الــتــل؛ فــي هــذا امليناء  املــديــنــة العظيمة مــن 

الذي بات مهجورًا..«.

في جبيل

ــارة  ال يــنــســى دي فــوغــيــه اإلشــ
إلى أحداث العام 1860 املؤسفة 
التهدئة بإخماد  لم تنفع  التي 
ــل الـــــشـــــرارات الـــكـــامـــنـــة الــتــي  كــ
تهدد بإشعال هذا املوقد النائم 
تــحــت حــجــاب الــبــغــضــاء وعــدم 
الــثــقــة. ويــقــول: »ألبــســط سبب، 
عــنــد أدنــــى شـــجـــار، يــمــكــنــك أن 
ــرة الــغــضــب  ــريـ ــعـ ــقـــشـ تـــشـــعـــر بـ
بأكمله«.  الجبل  تعبر  والرعب 
التي  املشاعر  هــذه  أن  ويعتبر 
ملـــســـهـــا عـــنـــد الــــســــوريــــني ومـــا 
ــنـــوات املــاضــيــة  جــــرى فـــي الـــسـ
يــذكــرانــه بجو الــقــرن الــســادس 
عــشــر والــــحــــروب الــديــنــيــة في 
ــــول إنـــــــه يــفــهــم  ــقــ ــ أوروبــــــــــــــا؛ ويــ
بشكل أفضل كــل مــا أذهــلــه في 
ملونتلوك  املحمومة  الحكايات 
أو دوبــيــنــي. ويـــرى أن فــي ذلك 
تكمن جاذبية السفر وفائدته، 
لدرجة أنه غالبًا ما يعلمنا في 
املاضي.  الحاضر درس  الوقت 
يــســيــر  ال  الـــــوقـــــت  أن  ويـــــؤكـــــد 
ــاتـــجـــاه واحـــــــد، إنـــمـــا يـــتـــوزع  بـ
بـــاتـــجـــاهـــات مــخــتــلــفــة، و»لــكــن 
يمكننا أن نعثر لدى الشعوب 
منطق  املـــتـــأخـــرة  أو  الـــبـــدائـــيـــة 

التاريخ ذاته«.
ولــكــنــه يـــعـــود لــيــقــول إن حــالــة 
الــتــي ملسها فــي البلد  الــغــلــيــان 
 مأساويًا مطلقًا 

ً
ال تتخذ شكال

فالكلمات هنا ال تعني املعاني 
ــي يـــعـــرفـــهـــا األوروبـــــــيـــــــون،  ــتــ الــ
فـــالـــحـــرب تــســمــى طــلــقــة نــاريــة 
واملـــذبـــحـــة تــســمــى طـــعـــنـــة. وال 
بــــمــــوقــــف  يــــشــــيــــد  أن  يــــنــــســــى 
ــــرك املــــــــارونــــــــي الــــــذي  ــريـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ
يــســتــحــق الـــثـــنـــاء، والــنــصــائــح 
األجانب،  للمبعوثني  الحكيمة 
ــامـــح الــــــذي يـــضـــرب بــه  ــتـــسـ والـ
املثل من جانب األتــراك، والذي 
ســيــســاعــد كــثــيــرًا فـــي الــتــهــدئــة 
الـــســـالم  ــم يـــكـــن  ــ لـ املــــؤقــــتــــة، إن 
الذي يصعب تحقيقه  النهائي 
ــقــــريــــب الــــعــــاجــــل بــســبــب  ــــي الــ فـ

الخالفات العميقة.

أحداث 1860 
المؤسفة

بعد بيروت يتوجه دي فوغيه وصحبه إلى 
بالحديد  محملة  جيدة  خيول  على  جبيل 
الزهر واألسلحة، وكــان هدفه أن ينام ليلة 
فـــي املــيــنــاء الــفــيــنــيــقــي الــقــديــم، ومـــن هــنــاك 
ــبـــل. ويـــبـــدو  ــى كــــســــروان فــــي الـــجـ ــ يــتــجــه إلـ
أن روعــــة الــطــبــيــعــة قـــد أطــلــقــت أحــاســيــســه 
مــن خطوات  كــل خــطــوة  ففي  ملشاعر شتى 
الحصان كان يلقي خلفة واحدًا من الهموم 
وآخر من األحزان، وثالثًا من بؤس الحياة 
الــحــضــاريــة املــعــقــدة والــقــلــقــة، الــتــي عاشها 
ــقـــول، لــيــدخــل في  ــك الـــحـــني كــمــا يـ حــتــى ذلــ
حــيــاة خــالــيــة مــن الــواجــبــات واالنــشــغــاالت 
ــيـــة عــلــى  ــا قـــاسـ املـــصـــطـــنـــعـــة، صـــحـــيـــح أنــــهــ
للنفس. ويصادف  مريحة  ولكنها  الجسد، 

ــقـــول  ــئ الـــجـــمـــيـــلـــة. ويـ ــواطــ ــشــ ــذه الــ ــ ــلـــى هــ عـ
ــة املـــســـلـــحـــة  ــمــ ــديــ ــقــ ــــور الــ ــعـــــصـ ــ ــل الـ ــ مـــــــرت كــ
 مـــن هـــنـــا، حــيــث تـــم حــفــظ كـــتـــابـــات قــديــمــة 
ــقــشــت عليه 

ُ
عــلــى الـــجـــدار الــحــجــري الــــذي ن

لــوحــات مــحــفــورة واحــــدة بــجــانــب األخـــرى. 
نـــــقـــــوش بـــجـــمـــيـــع لـــــغـــــات وشــــــــعــــــــارات كــل 
في  بــني معركتني  تــوقــفــوا  الــذيــن  الفاتحني 

وادي نهر الكلب. 
املسافرون  النزل، يكتب  الحال في  كما هو 
هـــــم فــــــي كــــــتــــــاب، فــــــــإن كــــــل هــــــؤالء  أســـــمـــــاء
الــســائــحــني الــرهــيــبــني كـــانـــت لــديــهــم نـــزوة 
كــتــابــة أســمــائــهــم عــلــى هــــذه الـــصـــخـــرة. ها 
ــم، الــفــراعــنــة  ــالـ ــعـ هـــم أواًل ســـــادة أســـيـــاد الـ
تـــزال رســومــات  الــقــديــمــة؛ ال  غـــزاة فينيقيا 

الشاطئ:  على  صغيرة  قــوافــل  الطريق  فــي 
ــزارعـــون مـــن الــســاحــل يــركــبــون حميرهم  مـ
بــيــروت،  إلــى  والــفــاكــهــة  السكر  لنقل قصب 
كــاهــن مــن طــرابــلــس برفقة قـــواس بمالبس 
مـــشـــرقـــة، قـــافـــلـــة مــــن الـــجـــمـــال تـــتـــوجـــه إلـــى 
ــواًل إلــى  ــ الــقــاهــرة عــلــى طـــول الــســاحــل وصـ

صحراء العريش.

جدار الذكريات
الكلب يترك  إلــى وادي نهر  الوصول  وقبل 
ليتسلقوا  الــشــاطــئ  وصــحــبــه  فــوغــيــه  دي 
حــافــة ضــيــقــة مــقــطــوعــة فـــي الــصــخــر، تطل 
ــراحـــت الــجــيــوش  ــتـ عـــلـــى الـــبـــحـــر، حـــيـــث اسـ
اآلســيــويــة مــن تعبها تحت أشــعــة الشمس 

أو  توثميس ورمسيس مرئية، ملدة ثالثني 
ا؛ ثم الغزاة اآلشوريون من نهر 

ً
أربعني قرن

الـــفـــرات، وتــجــالت فليصر ونــبــوخــذ نصر، 
وشخصيات يمكن التعرف عليها من خالل 

الرداء الطويل مللوك نينوى. 
وبــعــدهــم جــاء الــرومــان بنقوشهم الــرنــانــة. 
لكن مــاركــوس أولــيــوس، وهــو رجــل حكيم، 
يتحدث عنه حجر وسط كل هؤالء الجنود، 
ــل بالخط  ــ كــمــا وقـــع الــخــلــفــاء الـــعـــرب األوائــ
ال  التي  الصفحة  هــذه  على  القديم  الكوفي 
تــنــســى. أخــيــرًا، هــنــاك نــقــش يــرجــع تاريخه 
ــرور الــجــيــش  ــ ــى مـ ــام 1860 يــشــيــر إلــ ــى عــ إلــ
الــفــرنــســي الـــــذي جــــاء مـــن أجــــل الــحــضــارة 

والعدالة، كما يقول.

رسم لبيروت في 
القرن التاسع عشر 
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