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Appendix I: Arabic quotes

This appendix includes the original Arabic texts of the quotes that 
are discussed in the case studies.  With the exception of the first 
quote,  I  have preserved the original  spelling,  including diacritics 
and punctuation marks. Some conspicuous spelling variants, found 
in the original texts, have been marked with [sic].
Chapter 3:
Opening quote (Frost 1890: 1)
NB:  Frost’s  manuscript  contains  many  grammatical  errors, 
corrections in the margins, strike-throughs, and other annotations. 
For  the  sake  of  readibility  I  have  corrected  these  grammatical 
errors,  without  accounting  for  the  original  text  or  the  added 
annotations.

 عصار . فهوال ما سبق له من نظير في سالف َّطوار . قلالفهذه ترجمة رجل غريب 
 كتراث بحطام الدنيا وما فيها في السسرآء .ال وصغير مع الصغرآء . قليل ِكبير مع الكبرآء

 ء . وما الدنيا وزخرفها لديه الَّ متاعع ياخذ منه ماآصبور صربر ايوب عليها في الضرسر
 حوال . فساقهاليحتاج في الحيوة اليه . والغالب عليه حب الحرية والستقلل . في سائر 

 طبعه الى التعلم من الصنائع ما تفتقر الحضارة اليه . كي يقضى بها حاجته بنفسهِ اذا جار
 الزمان عليه . فتعلم من الصنائع السكافة والخياطة والتطريز والنجارة وعمل الل ت

 والتحليل الكيمي والطب والتصوير والمتاجرة والطهاية وعمل الحلوى الى غير ذلك . وتعلَّم
 من اللسن عشر لغا ت . ومن العلوم كل ما امتد عقله اليه بعد الرياضيا ت . حتى صار

اكثر الناس استقللل في اعماله واشدهم احترافا في افعاله

Quote 1 (SṢ aā buā njīā 1881: 43):
  بعض من العرب هذا النهار فعرفتهم بما تطلبه منا الدولة البريطانية . فقالوافقد حضر الي

 لي بصو ت واحد ل نقبل ول نهلك نفوسنا بايدينا . اما انا فقل ت لهم اذا رفضنا طلب
النجليز ارسلوا إلينا مراكبهم واجلبوا علينا اضرارا اعظم من هذه التي نخشاها الن
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Quote 2 (SṢ aā buā njīā 1881: 40-41):
 وبذل النفس والنفيس في ربطهم بمقام الخلفة الكبرآء التي هو ركنها الرصين وعمادها

 ) يتساند٤المتين وجعلهم عصبةل واحدةل "كأنهم بنيان مرصوص" (سورة الصف - آية 
بعضه الى بعض

Quote 3 (SṢ aā buā njīā 1881: 41-42):
 ومما يقضى بالعجب العجاب هو انتشار الدين الحمدي في عهد هذا الخليفة المعظم وهممه
 السنية حتى في اكبر مدن اوروپا وامريكا كلندرة وليفربول وباريس ونيو يورق وغيرها .

 وكذالك بنآء الجوامع والمساجد وفتح المدارس ونشر النشرا ت الدينية فيها بالنجليزي
والفرنساوي لتوسيع نطاق هذا الدين في مرابع النصرانية وعواصم اوروپا

Quote 4 (SṢ aā buā njīā 1881: 74):
 ولمن الحقائق الثابتة لدا العالم اجمع ان النصارى الموجودين في الممالك الشاهانية لم

يتضايقوا من المسلمين او من رجال الحكم في وق ت من الوقا ت لمجرد كونهم مسيحيين

Quote 5 (SṢ aā buā njīā 1881: 75):
 التراك قد فاقوا جميع المم في الستقامة ومحبة الضيف والشجاعة والمرؤة . فالتراك

على غاية من التهذيب وحسن الخلق

Quote 6 (SṢ aā buā njīā 1904: 22):
 وبين هولء قوم من اهل سورية ومصر وبعض الذين هاجروا من سورية الى امريكا بلد
 التمدن والحرية ونقلوا معهم في جعبة جهلهم بين جملة شوآئبهم افكارهم الضيقة وتعصبهم
 الشرقي الذميم . وقد ظهر لي من خلل السطر التي سودها بعض كتابهم في هذا الصدد

ان الباعث الساسي لتعصبهم للروس ناشئ عن وحدة الدين والمذهب فقط
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Quote 7 (SṢ aā buā njīā 1904: 26):
 لف روسي مسيحي متعصب ومستبد .او وثني "حر" خير من ان ياباني بوذي افعندي 

 وصاف القداسة الظاهرة قوما مثل الروس الذيناوماذا تنفع النصرانية وما يتبعها من 
 لستر استبدادهملدين غطآءايتخذون 

Chapter 4:
Opening quote (Shalfuā n 1871: 13)

 ونحلةعغلم
  راى يوما نحلةل قد حط ت على زهرة . وكان الغلم على جانب عظيم من الخلعةغلم

  وزجته بابرتها بين وانعطف ت اليهفتعرض للنحلة بغضا وعدوانا . فشعر ت النحلة به
  . ويضرب الرض برجليه . وهو يخبط بيديهعينيه . فسقط للحال الى الرض مغشيا عليه

  قد تخمس قلما. فبلغ اباه امره . وكان ابوه فلحا يتعاطى حراثة الرض . وكان وقتيذ
 غليظا يكتب به كتابا لصحابه . فرمى بالقلم وبادر الى ابنه وحمله الى البي ت وطلب الى ام
 الغلم ان تطببه . فقال ت له امراته عليك ان ناتيني بشي من عسل النحلة التي لسبته فيشفى

  قد مات ت . قال ت ياامراة اما تدرين ان النحلة التي لسبتهبه الغلم . فقال لها رجلها ويحك
 كينا عن اسلفنا ان النحلة متى لسب ت انسانا مات ت . وفيما هو يقولُكيف ومتى . قال قد ح

  النحلة ولسبته في وجههذلك واذا بالنحلة تحوم عليه فجفل منها واراد طردها فتمكن ت منه
 الكالح فصرخ ولم ينفعه الصراخ . فقال ت امراته . ويحك يا رجل حتى متى تكون متغفل .
 فلو كان كلمك صحيحا لقتضى ان نقول بان ال سلح النحلة بالبرة لهلكها وليس للمدافعة

  . بل الحيوان السل ح لهلكهعن نفسها . وهذا مردود . لن ال حكيم عادل ولم يعط
 للمحاماة عن نفسه من عدوه . كما اختبر ت هذا في نفسك . فاذا كفاك تغلظ بالكلم وان ت ل

 تدري بانك تجدف على حكمة ال عز وجل . فاسرع واجنِ شيئا يسيرا من عسل النحلة
وتعال به لنطبب الغلم . فطاع الفل ح وذهب . وحتى الن لم يرجع

معناه
 ل يجب على العاقل عن يتمسك بهذيان غيره وان سمعه ممن هو اكبر منه سنا واقدم

عصرا
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Quote 1 (SṢ aā buā njīā 1870b: 61):
نيقة لترتع في بضاضة زهرها نحلتنا الدقيقةل على غرس جنينتهِ ارهوقد

Quote 2 (Bustaā nīā 1870a: 432):
  من عمود العالمينهية ل نخشى ضرال بالتكال على العناية ال]sic[والخلصة ننا 

  والقديسين ماِ الشرقيين من بركا ت النبياء]sic[ف كرتنا فعندنا نانحن المذكورين واذا شر
هشرعنا   عن بلدنا ويكفيدفعه

Quote 3 (SṢ aā buā njīā 1870b: 459):
 لن بلدنا التي تشرف ت منذ البداية بالديان . ل نرضى بان تتدنس بكفر بعض تلمذة فولتر

الجنبي وغيره من كتبة الجنان

Quote 4 (SṢ aā buā njīā 1870b: 463):
 والغرب من هذا كله ان بعض المشرقين من مدينة حلب من الذين يستغرقون في التفرنج

 ويدعون بالتمدن وقلة التدين (وهنا نضرب صفحا عن ذكر اسمائهم) المقيمين الن في
 مرسيليا قد دنسوا اللغة العربية باستخراجهم اليها عشرين بحثا من مولفا ت فولتر الكافر

 الذي قر بنفسه عنها انها تستحق ان تكون طعاما للنار . ثم طبعوها في مرسيليا ورسلوها
 الى حلب ليذيعوا بواسطة اعوانهم تجاديف وكفر فولتر ويجلبوا بها على مشرقنا طوفان

الشقا

Quote 5 (SṢ aā buā njīā 1870b: 482):
 وهذه التعاليم المضلة هي التي جلب ت الخراب والدمار على فرنسا باسرها . ولذلك زبدة

 ون منه . ومكاتب الجنان الماروني الكاثوليكيالفرنسيس يكرهون ذكر فولتر ويتبرا
 البيروتي اختارها واسطة لصل ح وطنه . اساله تعالى ان ينور عقله ويهديه الى الحق قبل

ما يصيبه ما اصاب معلمه فولتر
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Quote 6 (SṢ aā buā njīā 1870b: 8):
 ى ولم يكتفوا بالمسكرا تَّقد اشتد ولع البشر كثيرا في تخدير قواهم العصبية بوسائط شت

 المتفننة النواع وباقي المشروبا ت المخدسرة بل قد هاموا في نباتا ت كريهة الروايح ردية
 العواقب وليس فقط اهالي البلد المتوحشة بل ما يدهش العقول هو ان اهالي اوروبا

المتمدنين انفسهم رغما عن انف معارفهم الجليلة قد نُكبوا بنكبة التبغ الذميمة

Quote 7 (SṢ aā buā njīā 1870b: 459):
  يجب علينا نحن ابنا المشرق ان نتركولم نكن نفهم مضمون قوله المترادف الى الن بانه

 العصبة الدينية ونتمسك بعروة عصبة الوطن . اما الن فقد فهمنا قصده وهو ان نخلع
طاعة اليمان . ونتمسك بالكفر تح ت ردا حب الوطن والعمران

Quote 8 (SṢ aā buā njīā 1870b: 463):
  هي ملخص تعاليم فولتر الكافر٢٣ و٢٢وبما ان الجملة المطبوعة في الجنان جزء 

  مع المذكورين لذاعة تعاليموروسو ومكيافللي يغلب على ظني ان مدير الجنان قد تواطىء
الكفر في المشرق تح ت ردا التمدن وحب الوطن

Quote 9 (SṢ aā buā njīā 1870b: 459):
  دابك يا ايتها النشرة البروتسطنتية . والصحيفة الشهرية الدورية . يا من قد جعل توان ت

 المناضلة عن عقائد كنيستك المركانية . ما لك تغضين النظر عن احد عمدة مذهبك الذي
نشر في جنانه ما يطعن في دينك ودين روسائك ودين علمائك

Quote 10 (Bustaā nīā 1870a: 747):
 ومن هو ياترى هذا الرجل الذي عارض السلمة في العالم هل هو بطل المعارك الذي

  الى بلد ملك اخر ويحب ان يحرك الشعب القتل والسلب او ملك قد طمح ت عينهديدنه
  او امير من امراءِ البدو الذين شانهم شن الغارا ت وصب وشروره في تنفيذ مطامعهليسعفه

 الشرور والويل ت او بربري من برابرة اواسط افريقية الذين يطلبون الحروب كما نحن
 نطلب الصيد ليتمكنوا من اسر ابناءِ جنسهم لياكلوهم او شيطان يحب تدمير العمران
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  المنطبعة على الشر والعدوانوتنكيس رايا ت المحبة والراحة والسلم قياما بحق فطرته
 قسيسِ ولكنهليس هو من هولء

Chapter 5:
Opening quote (SṢ aā buā njīā 1870b: 18-19)

  في لبنان تقصده ديرمار عبدا المشمر هو من جملة قديسي مغفلي الطائفة المارونية . له
  العواقر بامل الحصول على خصب النسل . قال لي من قصد ذلك الدير صحبةالنساء
  . ان الرهبان هناك يامرون المراة العاقر ان ترقد وحدها في مغارة القديس فيامراته

 ظلم حالك بدون مصبا ح وعند انتصاف الليل يحضر عليها المزعوم مار عبدا وهو مشمر
  . المخصبة . فتحمل المراة حينئذ) ويسكب على العاقر سوابغ انعامه(كما حكى من شعر به

وبعد تسعة اشهر تخلسف ذريةل تشابه غالبا هيئرة مار عبدا

Communiqueé  (ḤṢ allaā q 1874: 12-13):
 تها وطبعتها في المطبعة المركانية قدزعم قومع من الموارنة بان النحلة الفتية التي انشا

  انا فاقولُ ل طعنر فيها . بل قد اتر تت راسا بالمدافعة عنا . امهاائطعن ت في امتهم وروس
  اتخذهُ الموارنةاراجعُ كلَّ ما قلتهُ في النحلة الفتية مم على ذلك اني االحق والعرض . وبناء

]sic[اهانةل لهم - (المضا) القس لويس صابنجي 

Quote 1 (SṢ aā buā njīā 1870b: 20):
 فان قرون الجهل المظلمة التي كان فيها المغفلون يركنون لراء زعمائهم عن طياشةة

 بة دون تعقلة وتفحصة . قد زال ت واندرس ت . وقد بزغ ت الن شمس المعارفوتعص
 والتواريخ الوثيقة في افق القرن التاسع عشر بهمة اولي اللباب . فعلى ابناء هذا العصر

المستنير ان يسيروا بنوره

Quote 2 (SṢ aā buā njīā 1870b: 9):
 واذا كان ابناء الطائفة المارونية ل يزالون متمسسكين ومتعصسبين لحكاية يوحنا مارون الى
 الن . فيكون سلوكهم هذا دليلل راهنا على انهم لم يبلغوا بعد الى التلك الدرجة العليا من
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 المعارف التاريخية التي من شانها ان تجعل المم المتمدنة والمتنورة ان يفرقوا بين
الصحيح والفاسد 

Quote 3 (SṢ aā buā njīā 1870b: 18):
  على ان اقول قولل يقارب النبوة بان خلفاء الطائفة المارونية متى ارتفعوا الىانعم اني اتجر

 قمة المعارف والعلوم ونبذوا عنهم تغفل جدودهم وتركوا رو ح تعصب ابائهم تذكروا
 الخوري يوسف داود ومن استنصر لهُ . واقاموا لهما تماثيل شرفية على قمم كسروان فوق

هضبا ت باب الهواءِ رغما عن انف تعصب جدودهم

Quote 4 (SṢ aā buā njīā 1870b: 11):
 ي ت بعيني وسمع تُ باذني اغاليط بشخصي في كنيسة قرية ميروبة ورالوقد حضر تُ مرة

 فظيعة من رجال واولد . كان الخوري يوسف احد تلميذ مدرسة غزير يعلمهم تعاليم
 لهم - ال كم واحد - كن تُ اسمع منهم مرن يقولالمسيحي في كنيسة القرية . فعندما كان يسا

 ق بلغةة ركيكة ويقول - يا بونا- اثنان - ومنهم من يصرخ - اربعة - وسمع تُ شيخا يتشد
عشرة - فاذا كان الى الن في مزرعة كفرذبيان من ل يعرف ال حق المعرفة 

Quote 5 (ḤṢ allaā q 1874: 34):
 ومن الواضح انه ل يزال نصفهُ مسلما ونصفه الخر مارونيا . كما يدل على ذلك اسمهُ .

فان نصفهُ مسلم (ارحتمرد) ونصفه ماروني (فارس الشدياق)

Chapter 6:
Opening quote (SṢ aā buā njīā 1878-1879: 86):
NB: this Arabic version is similar, but not identical, to the English 
quote with which chapter six started. See chapter six for more 
details.

قردع ناطق
 من جملة الزائرين معرض باريس هذا السنة قرد ناطق من بلد البرازيل باميريكا الجنوبية
 وحكاية هذا الحيوان غريبة . كان رجل اسمه كولمبر ت قد خرج ذا ت يوم يريد القنص في

 غابة على ضفة نهر امازون فصادف قردة قد جرحها وحش جرحا مميتا وفي حضنها
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 ولدها . فدنا منها الصياد وتناول الولد واتى به حيا الى منزله ودعاه باسم "جان لروس" ثم
 اودعه عند امراة زنجية لكي تعتني به وكان من دأب الزنجية ان تكثر اللفظ بكلمة "كارامبا"

 . فتلقن القرد من الزنجية اول هجاء الكلمة . فلما انتبه ت الزنجية اليه ورا ت ما عنده من
 الحذق والستعداد عني ت بتعليمه النطق بالكلم فاتقن اول كلمة "بابا" (اب) "ماما" (ام)

 "مارون" (اسم الزنجية) "برازيل" (اسم المملكة) الى غير ذلك حتى صار يفهم شيا من كلم
 البشر . فهل صدق المعلم داروين بقوله ان اصل النسان من السعدان والقردان . وكان قد
 سبقه الى هذا التعليم الفيلسوف العربي ابن طفيل وهو اول من علم من العرب ان النسان

 ترقى في الصل من الحيوانا ت الدنيا . وعاش ابن طفيل في اواسط القرن الثاني عشر
 للميلد . (ل تقول النحلة بقول ابن طفيل وداروين . وانما تقول قد خلق النسان نوعا قائما

بنفسه لم يتسلسل عن نوع اخر من الحيوانا ت الدنيا)

Quote 1 (SṢ aā buā njīā 1878-1879: 365):
 يا ابناء المشرق افل تعلمون سلطة الغربيين وسيادتهم عليكم انما كان ت بارتفاع درجتهم في

 كم بنيران الشوق لهذا المؤلف البديعالعلوم والمعارف وانحطاطكم فيها فلم ل تتقد احشاؤ
 وامثاله حتى يبرز بمعدا ت رغبتكم وكمال شوقكم من عالم القوة الى الفعل هل رضيتم بعد
 ما كان لكم ذروة الشرف بواسطة العلوم والمعارف ان تدوم لكم تلك الحالة الوخيمة التي

 اوصلتكم اليها الجهال ت والضلل ت حتى عاد ت ترق لكم قلوب العداء فضل عن
الصدقاء

Quote 2 (SṢ aā buā njīā 1877-1878: 50):
 من ادارة النحلةاعلنع مهم

 ليس بخاف لدى كل بصيرة ان طبع نشرة ادبية مزينة بتصاوير بهية يجبرنا الى صرف
 دراهم وافرة لرسم صور وحفر قوالبها وما يتعلق بها من الجهاز الكهربأي . وزد على ذلك
 ان تركيب الحروف العربية والهندية في بلد اجنبية من اقوام ل يفهمون اللغة ول يميزون

  على ذلك قد صمم ت ادارة النحلة على ان ل يضاعف مصارفنا . فبناءاممبين الباء والياء 
 ترسل بعد هذا العدد الرابع "الَّ للذي يدون اسمه في صك الشتراك الذي يراه ضمن العدد
 الحاضر ثم يرسله الينا مصحوبا بقيمة اشتراكه" ونحن نتعهد بارسال النحلة له باوقاتها .

 فالمأمول من اصدقائنا الكثير عددهم ان يعذرونا اذا مسكنا عن ارسال النحلة لهم بل ثمن .
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Appendix I: Arabic quotes

 في ذوقهم اللطيف لعلمنا بانهم ل ينسرون بتسبيب الخسارة للصديق لعلمهم بماة ولنا ثقة تام
  مبينع - وعلينا تقديم الشكر للسادا ت الكرام اصحاب مُخسسرع عدوسار به المثل - صديق

 النخوة والمرؤة الذين ارسلوا الينا قيمة اشتراكهم سلفا لعلمهم "ان الجرائد ل تطبع بماء
 وازاد فيهم ئالغمام على صُحُف الهواء بل تحتاج الى الدينار الوضا ح" . بارك ال في ذكا

 مرؤتهم . ول در منر قال - ل يُمدر ح النسان الَّ بعمل الحسان - وقد استغنينا عن طبع
 هذا العلن بالنكليزي لن المشتركين من النكليز قد دفعوا قيمة اشتراكهم سلفا عند

وصول العدد الول من النحلة اليهم
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