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 َمّي زايدة
 1وأبرز منجزاهتاسريهتا 

(1886-1941) 
 

 

 نشأهتا
بلدة والُدها، الياس زّخور زايدة من  .1886يف يوم احلادي عشر من شباط سنة  -فلسطني -ُولدت ماري زايدة يف مدينة الناصرة

معمَّر، فلسطينّية األصل، راقية، هتوى الشعر  هةز  أمُّها ن    كسروان، مارس التعليم يف الناصرة، مّث الصحافة يف القاهرة.شحتول يف قضاء  
 العريّب.

بلدة عينطورة يف ايرة يف ز هبات يف الناصرة، مّث انتقلت، وهي يف عامها الرابع عشر، إىل مدرسة راهبات الابدأت دراستها يف مدرسة الر 
 والشعر والتمثيل.كسروان. ومتّيزت، كطالبة، حبّسها املوسيقّي، ومبيلها إىل الغناء واخلطابة قضاء  

فقدته بعد ل ّما ِلد  أخوها. مّث استوىل عليها األمل وُ ل ّما  رافقت الكآبة هذه الطالبة منذ طفولتها. طارت فرًحا، وهي يف عامها الرابع،
 ما بعد. سنتني. وظّل شبح املوت خمّيًما على كتاابهتا يف

لة إىل ما يشبه العبادة، إّّل ليزيد يف كآبتها وشعورها ابلغربة حّّت لَّ دهتم املدا عن أهلها، وكانت وحيما كان دخوهلا مدرسة عينطورة، بعيدً 
 عن نفسها.

 تلميذة عصبّية
ت بغرابة أطوارها، وسرعة انفعاهلا، وحّدة ذكائها، وبُعد طموحها، ورهافة حّسها، وأنس عشرهتا.كانت منعزلة الروح، هر  تُ يف املدرسة اش

ا، إىل انحية انئية تطّل على البحر، فرتاقب السفن "وقد تضاءلت بشاسع املسافة، مارّة يف تلك قاهتيتنزح عن ساحة اللعب مع رف
اتركة وراءها خطًّا طويًًل ّل ت  ع رُّج فيه، فُتمعن يف تفحّص ذلك اخلّط املستقيم، كأّّنا هي تقابل بينه وبني خّط آخر رمسه  ،الُزرقة القصّية

 نفسها العميقة". أحًلمها شقَّت أمواجفينة من ُسفن يف داخلها مرور س

 عة. يدركن  حماوّلت ارتياحها املصطن  ومتويًها عن كآبتها كانت تبتكر للهو أساليب طريفة. لكّن رفيقاهتا كنّ 
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زق كثريًا ما كانت ماري، يف خلوهتا مع نفسها، تتنهَّد وتشكو وتكتب، وحتسد العصافري املرفرفة على األشجار احمليطة ابملدرسة تزق
 على هواها وّل تراعي موجبات اجتماعّية، وّل حترتم القوانني الصارمة.

دة من الغاب إىل املدرسة الداخلّية، بعد أن دجا الليل، فأنبّتها رئيسة الدير أتنيًبا عنيًفا جعلها متّر أبزمة رِّ ذات يوم عادت الطالبة املتم
ًلمعة يف العزف على البيانو والكتابة ابلفرنسّية والعربّية، أن تُعام ل كسائر ها، ال، هي األوىل يف صفّ عصبّية طوال أاّيم. لقد رفضت  

 الطالبات. لكّن كربايءها أب ت عليها إّّل أن تتظاهر ابّلبتسام.

قى هي م عليها، يف تلك املرحلة الدراسّية، أاّيم األعياد بعد أن تنصرف زميًلهتا إىل منازهلّن يف أحضان أهلهّن، وتبكانت أصعب األايّ 
 ه ل  عن واقعها:ي يف غرفة املوسيقى حتاول أن ت ذ وهمتهتا وصًفا جلّوها املعنوّي القايف يوميّا ت  حدها أسرية الكتاب والقفص، فكتب  و 

يف يدّي وروحي. الربد يف وحديت وغربيت. إّّن  أشّد الربد يف البيانو! بل الربدُت ي د ّي. ما مسُّ أصابع العاج حّّت سحب  "ما ُكدت أ  
 جليد، ولكّّن جليد يتعّذب، وأشعر أبّن كّل ما يف الدير جليد حّي ينبض، يتعّذب، ويبكي".

وفيما هي على هذه احلال، وقد ألقت رأسها سائمة على خشبة البيانو، اجتذبتها يد لطيفة داعبت خّدها وشعرها، يد راهبة شاءت 
 ل طبائعها أن تكون موضع شفقة؟علّي أحد". وهل ترضى فتاة هلا مث صرخت هبا: "أتركيّن ّل أريد أن يشفقأن تؤاسيها، ف

 يف الكتابة عزاء
مة. أحبُّ الكّتاب إليها كانوا الرومنسّيني الفرنسّيني واإلنكليز، وّل سّيما  دة املتألِّ كان القلم والكتاب رفيق ي هذه الطالبة املستوحِ 

 وبريون، فحاولت يف يوميّاهتا أن حتذو حذوهم.ّلمارتني 

ة ق  ، هو أيًضا، ينعكس على نفسها الق لِ لكّن الشتاء كان .فتبدِّد بعض عبوسه ،يف الربيع كانت إشراقة الطبيعة تنعكس يف صميمها
ار. اجلّو رمادّي األدمي، واألفق متشابه "الشمس مل ُتشرق اليوم. إّّنا ختتفي وراء الغيوم، وتتلّفع بداثر من األسر  فيزيدها توتّ رًا، فتكتب:

هذا الطقس يُلقي على نفسي غشاء من اّلكتئاب  األلوان يف مجيع جهاته، واألرض مغتّمة حسرى، واملطر على وشك اّلّنمار.
فهي أفضل  ،ا صافيةج العامل. والسماء أؤثرهتُبهِ  ابزغةً  إّّن أؤثر الشمس   .اجلّو رمادايًّ كذلك يكون وجداّنر. عندما يكون والتخدُّ 

 .1عندي من أن أرى الرايحني من ّكسة الرؤوس، والورود ذابلة الكؤوس، حتت دفق املطر"

ا يف معهد الرهبات اللعازاراّيت يف بريوت، قبل أن تعود يًّ قضت عاًما دراس ،دراسة يف عينطورةا أمّتت ماري آخر مرحلة من مراحل ال مّ ل
يها يف الناصرة.  إىل والد 

 ، واملساء األخري يف بريوت، قبل أن تستقّل الباخرة إىل فلسطني.ال لبنان، وودَّعت الصيف املوّل نظرهتا األخرية على جبوألقت 

 "إّّن ألشعر بكآبة تًلزمّن وحتّز يف أعماق نفسي، وعلى هذه الورقة البيضاء أخّط آخر وداع حزين فتتسابق إىل عيّّن الدموع".

                                                           
 ها.بعض   بتع رّ من يومّياهتا يف عينطورة وقد كتبتها ابلفرنّسية مثّ 1
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 من الناصرة إىل القاهرة
مت يوميّاهتا بلون وردّي على خلفّية رماديّة. كان فاّتس ،ت وحشتهاتبدَّد   ،يهايف كنف أبو   ،ت ُطل  إقامة ماري زايدة يف الناصرة. هناكمل 

وم، ألنّه عاد ّل حيقِّق حلمها عليها أن تفكِّر مبستقبلها وقد بدأت تتجاوز العقد الثاّن من عمرها. وختلَّت عن خطيبها، نسيبها نعّ 
 ابلشراكة الزوجّية اليت أرادهتا حوارًا دائًما بعد أن تقّدمت هي يف ثقافتها، وظّل هو يراوح مكانه.

 ها املطالعة والكتابة متتطي جواًدا وتتنزّه يف مرج ابن عامر، فتطلق خلياهلا ولفرسها العنان.ت  كانت إذا أتعب   

ه وحيث اجلو الثقايّف يساعد وحيدت    القاهرة حيث جمال العمل أرحب،ر الياس زايدة أن ينتقل مع عائلته إىلقرَّ  1907يف خريف سنة 
 على حتقيق أمنيتها كأديبة ّلمعة.

"إّّن ألجهل ملاذا يشّق علّي اّلبتعاد عن لبنان!  :عنه حني ابتعدت   ذي كتبت  الوكان فراق الناصرة ّل يقّل وطأة عليها من فراق لبنان 
 ناظر خًّلبة".وامل ،والطبيعة فيه عذبة ،إنّه وطّن

 وهي تودّع الناصرة: مثّ كتبت  

"يصعب علّي أن أبتعد عن مكان قضيُت فيه بعض أاّيم، أو بعض ساعات، فكيف لو قضيت فيه سنوات، ذلك ألّّن أترك فيه 
 غامرة يف اجملهول".ومصر م   ،والناصرة مسقط رأسي ،فلذات من صميمي، بعًضا من ذايت أحّن إليه... لبنان وطّن

تها ابلكتابة أن تذهل عن غرب اهرة، حيث ّل أهل هلا وّل أصدقاء، شعرت ماري ابلغربة أكثر من ذي قبل، لكّنها حاولت  يف الق
وتطري يب إىل عوامل ّل  ،"إّن املوسيقى لتخاطبّن بلغة ليس أقرب منها إىل إدراكي وعواطفي. إّنا تُنيلّن أجنحةوالقراءة واملوسيقى: 

 يطرقها غريها. أشكرك اللهّم ألّنك فطرتّن على حّب املوسيقى وحّب اجلمال!"

 خطر هلا أن تتخصَّص يف دراسة اللغات األجنبّية ألّن صديًقا ألبيها أ مَّلها مبستقبل ابهر. بدأت تدرس اإلنكليزيّة، لغة مصر الثانية
ّياهتا موالعربّية، ّل سّيما وأّّنا بدأت تُعيد النظر يف يو قة. ومع هذا ما ختلَّت عن إتقان الفرنسّية حينذاك، مّث األملانّية على يد مستشرِ 

 شرها يف كتاب.تنكي وقصائدها ابلفرنسّية  

ته الفرنسّية ما ا ع رض  عليها إدريس ابشا راغب أن تعلَّم بنافلمّ  رحلة اّلنتقالّية لتساعد أبو يها. يف هذه املعمًًل وكان ّل بّد هلا أن جتد 
 ترّددت أبًدا يف القبول.

ياس زايدة أن ميارس الصحافة ب قد اشرتى جريدة "احملروسة" اليت توقَّفت عن الصدور منذ سنوات، فطلب من الوكان إدريس راغ
 ٍر طويل.س  بعد عُ  رُ س  آفاق جديدة، وجاء اليُ  ،وألبيها ،وحمُ ختّلى له عنها، فانفتحت للفتاة الكبرية الطَّ  1909ويف سنة  فيها.
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 حنني إىل اجلذور
احلنني مباري إىل لبنان، فجاءت إليه وأقامت يف بلدة برّماان، وانطلقت  جَّ  يف القاهرة، ل ، واشتّد احلرّ  1910ا أقبل الصيف سنة ل مّ 

ويف مطلع اخلريف، اخلريف ". أوديتها الظًللُ  أعماق   ت  وغمر   ،من املرجان ها أكاليلُ هامت   ت  عصب  ا متنقِّلة يف جبال لبنان اليت "منه
من ]...[ منه ما يُشيع فيها " ت  كما أحبَّ   ،منه "النسائم الكئيبة املتناوحة واألمساء اخلاشعة" ت  على حّد قوهلا، الذي أحبَّ  الوسنان

أّناره اليت  لسحيق، وّودعت رقرقةنها غورها اوّدعت ليال لبنان اليت ط بعت يف إنسان عي ،نفحات كأّّنا آخر ما ترسله القيثارة احملطَّمة"
 فيها أّنار احملّبة، فغمرت ضّفاهتا األزهار وشاعت يف جّوها األنغام. ت  ر  ج  أ  

 عادت إىل القاهرة جُم دِّد ة احليويّة، فراحت تُِعدُّ جمموعتها الشعريّة ابلفرنسّية للنشر. 

 أّول الغيث
. بيد أّّنا ما شاءت أن توقِّعها ابمسها، وهي ما زالت 1يوافق مضموّنا متاًما، هو"أزاهري حلم"اختارت ماري لباكورهتا عنوااًن طريًفا 

 .2مسًا مستعارًا يلفت النظر، فقّر رأيها على إيزيس كوبيااجمهولة يف عامل األدب، فآثرت أن ختتار 

أن يكون  ت  لكنَّها فضلَّ  ستمرار يف الكتابة.على اّل يف تشجيع األدبية الناشئةكان للنجاح الذي ّلقتة هذه "األزاهري" أثرها الكبري 
حه هلا لطفي السّيد. نتاجها ابلعربّية، ّل سّيما وأّّنا متّرس   جلُّ   ت على الكتابة هبذه اللغة بفضل ما كانت تنشره يف الصحف، ويصحِّ

: ،ةت كيف بدأ ت  تكتب ابلعربيّ ُسئل   ل أحيااًن خطب تُنشئها لنا املعّلمات، وّنثِّ  ف إبلقاءيف مدرسة راهبات عينطورة كنَّا ُنكلَّ " فأجاب ت 
رُت ، وظفدة اإللقاء ابلفرنسّية والعربّيةفكان هذا يستفّزّن إىل التأليف واخلطابة حّّت اشُتِهر ُت يف املدرسة جبو  .بعض القصص القصرية

قاّلت، أيب حترير "احملروسة"، أخذت أنشُر فيها بعض املر، وتسلَّم ئنا إىل مصجا مّ  ول ابجلائزة األوىل يف اإلنشاء يف هاتني اللغتني.
 .يف ذهّن أن أكون كاتبة" أصول العربّية، وقام منذ ذلك الوقت أتعمَّق يف درس وشرعتُ 

أة، وكيفّية ر يّة امللقي خطااًب يف اجلامعة املصريّة عن حرّ ها تُ ت  ا مسع  ل مّ  3يبة هاشمباليت دفعتها إىل الكتابة أيًضا أتثّرها بل قديكون من احلوافز
 ابهلمسهّن، يتلّهني ، وهي تصغي إليها ابهتمام شديد، أن ترى احلاضرات حوهلا، إّّل أقلّ ظة. لقد آملهائة الشرقّية احملافِ حتقيقها يف البي

 قوقها.أة عن العمل لنيل حرّيّتها وحر واملزاح عن اإلصغاء، فكان أّول مقال ظهر هلا ابلعربّية نقًدا جريًئا لتأخُّر امل

استعانت أبّمها اليت بل سم املستعار الذي اختارته جملموعة شعرها ابلفرنسّية، تو ّقع مقاّلهتا ابلعربّية ابّلما شاءت ماري زايدة أن 
 ."م يّ "أي  منه، أشارت  عليها أبن ختتصر امسها ماري ابحلرف ني األّول واألخري

                                                           
1Fleurs de Rêve 

2Isis: ابلًلتينّية. راء مرمي، وكوبيا ترمجة زايدةذإيزيس إهلة مصريّة ترمز إىل الع 
 "فتاة الشرق"جمّلة أنشأت ه هاشم، و عبد تج  زوَّ تو زجي، اإبراهيم الي خيت  على الشذ. انتقلت مع عائلتها إىل مصر حيث تتلممن كفرشيما من آل راضي (1947-1880أديبة لبنانّية )3

. وترمج ت عن الرتبيةكتاب يف و ،وشهيد املروءة والوفاء، وجزاء اإلحسان، اخليانةجزاء ، وحسنات احلبّ ، وقلب الرجلعدد من الرواايت، منها:  من مؤلَّفاهتا .1906سنة 
 .وتيمان، شريين :اإلنكليزيّة رواييت  
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 يف الكوخ األخضر
ر الشوير حيث و يف ضه وطاب هلا أن تُقيم  . قد سبقتها إليه ،هذه املرّة ،لبنان، وكانت شهرهتاعادت م ّي إىل  1911يف صيف سنة 

 وُيسق فحتلَّق حوهلا عدد من األدابء. وشاقها أن تقضي فرصتها يف حضن الطبيعة، فسع ت  أل ن  يُبىن هلا كوخ من خشب الغصون، 
 ،عليهما كتب قليلة. وحقَّق فارس مشرق رغبتها هذه ،وى مقعد وطاولةيكون يف داخله من حطام الدنيا س عشاب اليابسة، وّلابأل

 ، ألّّنا جلّلت جدرانه من الداخل بنسيج أخضر ينسجم مع األفنان املخضوِضبة الغضَّة اليت أحاطته"األخضر الكوخ"فأمس  ت  عرزاهلا 
 .1بمن كّل جان

حتت  ]ترتمجه إىل العربّية[أبسلوبه ومضمونه، فراحت  ت  . أُعجب  "األملاّنّ احلب "يف هذه العزلة املختارة طالعت كتاب ماكس مولر 
ن لقي على نفسي أسئلة ُمنطِلقة من جهلي املتعطِّش إىل اإلرتواء: م  ُت أُ "فطفق  يف معىن وجودها:  ت  . وأتّمل  "ابتسامات  ودموع"عنوان 

 .أان؟ ما هو موقفي يف  الدنيا؟"

 "رحيانيّاتهاّن يف "حيبعض ما كتبه أمني الرَّ  ت  كما طالع  .  ليل جربان، فاستهواها أسلوبه النابض ابحلياةأيًضا بواكري جربان خ ت  وطالع  
 بشغف. ت  فلبّ  ،ر ي كةها مع أبو يها إىل صومعته يف الفُ األوىل، فاستزادت. وكان األمني من رّواد كوخها األخضر، فدعا

ة، مثّ ك ت  ب ت  ابإلنكليزيّة بتوقيع رأفت خالد يف ابلفرنسيّ  2"له بروغرةحيفة "، ويف ص"احملروسة"ا رجعت إىل مصر استأنفت الكتابة يف ول مّ 
 .3"يلمشن باإلج"

 جربان الساحر
 إىل األدب احلّي الذي يواكبمن أبرز الكّتاب الذين راج نتاجهم يف القاهرة جربان خليل جربان، وّل سّيما يف أوساط الناشئة الظامئة 

بعد  ،بعض آرائه. فخطر هلارغم حتّفظها حول  ،وخواطره ،وأولعت م ّي ولًعا شديًدا بكّل ما كانت تقرأه من قصص جربانالعصر. 
استهلتها ابلتعريف عن  .1912آذار سن ة  29له عن إعجاهبا أبدبه، فوجَّهت إليه رسالتها األوىل يف  وتُ ع ِرب   ،أن تكتب إليه ترّدد،

مسي وّل ذاك. إّّن وحيدة والد ّي بيا ابلفرجنّية، غري أّن ّل هذا امسي ماري، وأمضي إيزيس كو اختصار ا ابلعربّية وهوأمضي م ّي  نفسها:
وعن أتثري جربان يف ّنضة . وأفاضت يف احلديث عن النهضة األدبّية يف مصر، وعن كتاابهتا هي، وطريقة حياهتا، ألقايب" وإن تعّددت

 وأسلوبه املمّيز ابخليال اجملّنح والعاطفة القويّة. ،وأثن ت  على نظرته التقّدمّيةالعربّية املعاصرة،  اآلداب

رة""األجنحة املنسخة من إليه وقد ضّم فتلّقته ر جواب جربان بضبابيّته املشوِّقة، ما أتخّ   روايته اليت ظهرت يف مطلع تلك السنة. ،تكسِّ

من ستؤنفت بعد ّناية احلرب، فكانت العاملّية األوىل املواصًلت بني أمريكا ومصر. مّث اواستمّرت املراسلة بينهما إىل أن قطعت احلرب 
 بدون أن يلتقيا قّط. 1931 عام أطرف ما كتبه العّشاق الروحّيون، ودامت حّّت موت جربان

                                                           
 ."ابتسامات ودموع"مقّدمة  1

2Le Progrès Egyptien 
3  Egyptien Mail 
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 صالون َميّ 
أن يشارك يف هذا التكرمي فلّّب، لكّنه اعتذر قّررت اجلامعة املصريّة إحياء حفلة تكرميّية خلليل مطران، فطلبت إىل جربان  1913سنة 

م يف حفلة فيها فتاة عربّية تتكلّ  ت  ة وقف  أّول مرّ ". فكانت "الشاعر البعلبكيّ "لقي كلمة جربان وعنواّنا عن احلضور، فُعهد إىل م ّي أن تُ 
كان هلا وقعها البليغ يف      ،و "شاعر الُقطر ين"ألق ت  كلمة حّيت هبا  ،اليت كتبها جربان هلذه املناسبة "األسطورة". بعد أن ت  ل ت  م ّي رمسّية"

 برائسة إمساعيل صربي ابشا. ا األديبّ صالوّن أنشأ ت  م يّ  وبُ ع يد  هذه احلفلة التكرميّيةنفوس احلاضرين. 

، لم يف مصر وسائر البلدان العربّيةبرز َح  ل ِة القأ فيهاتقبل تس،و كّل يوم ثًلاثءكانت م ّي تعقد ندوهتا األسبوعّية يف صالون بيتها الوالدّي  
 يتباحثون يف شؤون الفكر والثقافة واجملتمع، ويتبادلون الرأي يف نتاجهم يف جّو من الثقة والتفاهم.

 آرائهم وطبائعهم.تولَّت  م ّي إدارة الندوة بلباقة وخربة ففرضت احرتامها، وهي بعد يف عّز شباهبا، على أقطاب الفكر والفّن رغم تبايُن 

صربي، لطفي السّيد، مصطفى عبد  ن اجلمّيل، داود بركات، إمساعيلِلّ الدين ي ك ن، طه حسني، أنطو كان من رّواد الندوة املداومني و  
صّروف، إميي خري،  الرافعّي، يعقوبصادق العّقاد، منصور فهمي، شبلي الشمّيل، مصطفى حممود الرازِق، خليل مطران، عّباس 

 وكان من ضيوفها كّتاب من بلدان شّّت، وّل سّيما املستشرقون. وبركات بركات.

يها. يّ واستمّر هذا الصالون ملتقى األدابء حّت ُنكبت م    مبوت والد 

 يف اجلامعة املصريّة
فلسفة، واألدب العريّب، طوال ثًلثة أعوام، لكّنها خًلل احلرب الكونّية األوىل التحقت م ّي ابجلامعة املصريّة حيث تعمَّق ت  يف دراسة ال

 مل هُتمل ندوهتا، وّل مقاّلهتا الدوريّة يف الصحف.

 اليّات واليواننّيات والروسيّات. كان فيها الفرنسيّات واإلنكليزاّيت واإليطامعة املصريّة أّي فتاة مصريّة.يف ذلك العهد مل ي ُكن  يف اجل

ل ة األنظار   ا حتلَّت به من توقُّد الذهن واجلاذبّية.ل م  فكانت م ّي ِقب  

 تداء الدروس، فتسرتسل يف األحًلمهلا، فكانت تدخل إليها قبل اب "مهبط وحي"ّي، م ن هٍل علم فقط بل م   مل ت ُكِن اجلامعة، ابلنسبة ل
ل ع ه بني ُوريقات شجرة خضراء تتمايو كم من فكر إنساّّن يف ما حييط يب من آاثر احلياة. وكم من أتّمل التقط نظري موض"والتأّمًلت:

ه متخلِّلة خيوط األشعة املطلَّة علينا... كلَّما رأيتّن وألوان   ،ه مرسومة يف جّو قاعة الدرسخطوط   أمام النافذة، وكم من حلم حملتُ 
ياّلت األفكار املطّلة على أبّن يف جّوها روًحا هي جمموع أرواح النوابغ احلاضرين ههنا برسومهم، وخب وحدي، يف هذه الغرفة، شعرتُ 

 .1"حداقهمأ

 يف اجلامعة املصريّة تعرّفت إىل هدى شعراوي، زعيمة النهضة النسائّية يف مصر، فعملتا مًعا يف حقل النهوض ابملرأة.

                                                           
 مذكَّرات اجلامعة املصريّة.1
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 خطيبة ابرعة وشاعرة قَِلَقة
مل "، وهي تسمعها ختطب: 1جوليا طعمة دمشقّيةقّلما عرفت املنابر خطيبة أهلبت مشاعر اجلمهور يف عصرها كما أهلبتها م ّي. قالت 

ن سامعيها مشدودة إليها أجفا وهي ختطب، كأنّ  ،ت  إليه األعناق، وشخصت إليه األحداق، كم ّي. كانتأر  يف حيايت خطيًبا اشرأبَّ 
وّل ابلضعيف أو  ،ابألجّش اخلشن. وكانت إشاراهتا عفويّة رشيقة، ومل يكن صوهتا اللَّحن 2كًلمها من ُمع ر ة  لقد خًل .ابألهداب"

 .احلاّد، بل كان حارًّا رخيًما حيمل سر جاذبّيتها الشخصّية. وعند الكًلم كانت عيناها تتأّججان َحيَّة، فتفرض اّلنتباه الكّليّ 

عىًن. ظلَّت وحيدة قَّة من حول م ّي يبتسم هلا، ويُبدي إعجابه بعبقريّتها، لكّنها مع هذا ظّلت ق ِلق ًة ّل تعرف للطمأنينة احلم   كلُّ 
البشر تعيش حيات ني طائفة كبرية من "الروح، تتوق إىل املطلق وّل تستقّر. لطاملا ردَّدت، وهي يف حالة انقباض وسأم:  القلب، وحيدة

عرّبت عن نفسها. مل  . لكأّّنا هبذا الكًلم"حياة ظاهريّة واقعّية مع الناس، وحياة ابطنّية مع أمانيها وذكرايهتا واألحًلممًعا:  يف وقت
مهّية جلربان، إاّيها دوًما يف صالوّنا األديّب، وّل يف احلفًلت واجملالس، بل كانت هي إاّيها يف نعيم ختّيًلهتا، يف معايشتها الو  تكن هي

 أحاسيسها ماّدة لقلمها. ويف استقطار

ويتغىّن الشعراء حبسنها  ،صوب الثناء عليها من كلّ  ة كانت جنمة حلقات التكرمي، تُلقى خطبمرّ  ويف كلّ  ،3جاءت مرّات إىل لبنان
 .انوذكائها وحضورها الفتّ 

 يف رومة
ها ومتاحفها وروائعها األثريّة ومكتباهتا، واجتمعت إىل وساح ت  يف أقطارها، وزارت معارضسافرت م ّي إىل إيطاليا،  1926يف صيف 

 ة. وكثريًا ما وقفت أمام هذهّن اليت أضف ت  على عيون رومة مسحة مجال فريدعدد كبري من كتّاهبا وفّنانيها، واستوقفتها منحواتت برني
 العيون لتناجيها:

 أن يُنسيّن نفسي اجلرحية! خرير كِ  ، اي عيون رومة. ولكم سأل تُ ول لديكِ من املث عطشي اّلرتواء   "كم طلب  

يد إّّل كانت زكاة لعاطفة الذي ّل يرتوي، وما فز ُت بفهٍم جد 4امو  ...لقد رجع ُت إىل حال فما ارتويت بقطرة إّّل كانت هليًبا يف األُ "
 ."اليت ّل تشبع يّف وّل تكتفي احلنان

                                                           
 ."املرأة اجلديدة"أديبة لبنانّية أصدرت جمّلة  1
ر ة، كاملغ ع ر ة" ُ "امل] 2 م يف 856، طبعة جديدة، بريوت، مكتبة لبنان، ص قاموس ُمطوَّل للغة العربّية ،حميط احمليطر ة ابلغني )البستاّّن، املعّلم بطرس: لون يضرب إىل احلُم  (. وهي ُتستخد 

ن، هنا، هو التَّطريب يف القراءة، والرتنيم فيها )املرجع نفسه، ص  (. واملعىن املقصود أّّنا مل ت ُكن  تلجأ إىل تلوين كًلمها أو صباغته ابلتطريب والتلحني، كما 811الصباغ والتلوين. واللَّح 
 خطبهم[.طباء أثناء إلقاء يفعل العديد من اخل

ًدا ، ويف زايرهتا األخرية مضت إىل سوراي، مثّ زارت لبنان 1923و  1922ت إىل لبنان يف عامي جاء3  .1925يف سنة جمدَّ
رُّهُ  ،العطشام اأُلو ]"4 ، طبعة جديدة، بريوت، مكتبة قاموس ُمطوَّل للغة العربّية،حميط احمليطوأن يضجَّ العطشان من العطش": البستاّن، املعّلم بطرس،  ،الرأس وُدو ار ،والدخان ،أو ح 

 [. 22، ص 1987لبنان، 
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ه لوعة احلرمان، وتلّح عليه إىل جربان تروي له تفاصيل رحلتها، وتبثّ  ت  وعادت من إيطاليا إىل القاهرة وهي أشّد ظمًأ من قبل، فكتب  
 ا النداء، ألّن العّلة، كما صرّحمبرضه الطويل، ألّن يف الشرق دواء سقمه. لكّن جربان مل يستجب هلذابلرجوع إىل وطنه، بعد أن علم ت  

 إلميل زيدان، كانت تنهشه يف الصميم.

  فإذا هي تصرف ساعات يف مطالعة ه ابلعمل املرهق.وينقضي الزمان على وترية واحدة، والسأم يرسخ يف أعماق م ّي، فتحاول خداع  
رهاق على أعصاهبا توتّ رًا فإذا فة، وّل سّيما كانط وفرويد وسبينوزا، وأحيااًن يف درس مبادىء مناجاة األرواح. وينعكس اإلكبار الفًلس

 ه ذات يوم يف مدرسة عينطورة:األربعني، تناجي مرآهتا أبمل، وتتذكَّر ما كتبت   سنَّ  هي، وقد جاوزت  

 ! ّل. أتراّن أصل إىل هذا العمر!"عجوز أان"

 لبَّدتتآفاق 
بدأت آفاق م ّي املشرقة ابألمس البعيد، تتلّبد. عامذاك مات صديقها وأستاذها يعقوب صّروف، وبعد سنة  1930منذ مطلع سنة 

 فإذا الفتاة الوحيدة، املدلَّلة، أمس ت  وحيدة بدون دّلل يف جّو يزداد عبوًسا مع األاّيم.  ، مثّ مات والداها.مات جربان

ِر آّل برّواد صالوّنا،  الذي غصّ  مها وأحزاّنا على واقع قامت. وجدت نفسها شبه منبوذة، ومنفردة يف البيت العائليّ أفاقت من خ د 
يها وخًّلّنا، وعّودها العيش اهلّنء يف كنف والد ين غمراها بعطفهما. اعتزلت اجملتمع شيًئا فشيئً وفاض  ا، وزال من ذهنها حبنان والد 

. ووصف "ًقا بعد سكب الدموعلقويّة تزيد هباًء بعد التغّلب على الكروب، والعني اجلميلة تزيد أتلُّ أبّن النفس ا"املاضي  اعتقادها
يها"صديقها طه حسني وحشتها املتزايدة بقوله:  قة، ها املشرِ وبعد أن غمر احلزن نفس   ،أخذ ميلها إىل العزلة يظهر بعد أن فقدت والد 

مقتصرًا على األصدقاء ابلناس فجأة، وإّّنا قلَّلت لقاءهم، وجتّنبت ما يدعو إىل هذا اللقاء... حّّت أصبح لقاؤها  تقطع صلتها ولكّنها مل
 . وكان طه حسني يف طليعتهم. األ د ِنني"

ين هي تلك اليت  هبا احلز حسب ت  م ّي أّن يف الوحدة بلسًما لكلومها املعنويّة، لكّنها سرعان ما أدركت أّن أقسى الساعات اليت ميرّ 
يف خريف  إىل فرنسا عزيز عليها. سافرت   ت ماضٍ ا أن هتجر منزهلا الذي غّص بذكرايفخطر هل فيها على ذاته، وجيرّت مآسيه.ينطوي 

، وجالت يف مناطقها، مّث إىل إنكلرتة وزارت أكسفورد ومدينة شكسبري، واّتصلت أبدابئها تتلّمس يف كّل مكان عزاًء 1932 ةسن
 يدوم.

، ]إىل العربّية[ لفكر اليوانّنّ روائع أعًلم ا ]برتمجة[السياحة. رجع ت  إىل مصر، وانتقل ت  إىل منزل آخر. وراحت ت ذه ل عن نفسها  ت  ملَّ 
جه أصول اللغة غوته وشيلر وشاتوبراين، حّّت ضاق هبا اجلّو من جديد، فسافرت إىل إيطاليا حيث درس ت  يف جامعة برو  وتطالع آاثر

، تظهر عليها عوارض 1934، منذ أواخر سنة ترمجت عنها. وتكّررت رحًلهتا، لكّنها كانت حتوم يف دائرة مفرغة فبدأت  اإليطالّية، مّث 
كة يف غمرة أحًلم مريضةالكتابة، واضطّرت إىل اّل اإلعياء العقلّي واجلسدّي، فعجزت عن ، ستعانة بيد سكرترية صديقة. وانزوت متنسِّ

 .بةغري ّوراتوتص
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إن كن ت  تريدّن على " ويؤاسيها، فعرض عليها مرّات أن خترج من دارها وتتنزّه، فاستجابت وقالت له: وكان طه حسني يرتّدد إىل منزهلا
 .قف ِعرب ة وأتّعظ أمام أيب اهلول"اخلروج فاصحبّن إىل األهرام، فإّّن أحّب أن أشاهد هذه اآلاثر، وأن أ قف  مو 

 تدَّت عليها السويداء، طلبت من نسيبها الدكتور جوزف زايدة أن أييت إليها، فلّّب طلبها وعاد هبا إىل لبنان.اش  ّاومل

إّّل القليل من الرتاب. إّن خذوّن إىل قرييت الصخراء الشجراء، الراقدة حتت حنااي األفق على هدهدة الناي. لسُت أطلب من أرضي "
 ."املساء يرجع ابلكّل إىل البيت

 يف العصفورية
، من حيث ّل تدري، إىل مصّح  يف بريوت طُبِّق ر. مل تتقدَّم صحيًّا يف الفرتة اليت قضتها يف دارة نسيبها، فُنِقل ت  على م ّي احل ج 

يف العصفوريّة  إليه بني اجملانني اثر اثئرها. وبقيت تالعصفوريّة، ألنّه مل يكن بعد يف لبنان مصّح لألمراض العصبّية. فلّما و ع ت  ما صار 
 ."ليال العصفوريّة"أشهر رفضت خًلهلا أن تقابل أحًدا. ودّونت انطباعاهتا يف كتاب ظّل خمطوطًا عنوانه  تسعة

ة حيث كان يزورها بعض األوفياء وأقامت يف منزل قرب اجلامعة األمريكيّ  ،غادرت م ّي املستشفى على أثر َحلة عنيفة شنّتها الصحف
 القدامى.من أصدقائها 

، يف قرأ هلا ومسع عنها ل مّ أذهلت م ّي مجيع من عرفها أو  رسالة "، حماضرًة يف اجلامعة األمريكّية عنواّنا 1938آذار سنة  22ا ألق ت 
 . وخرج اجلمهور من احملاضرة وكأنّه يُفيق من حلم عميق."األديب إىل احلياة العربّية

 الرَّحياّن إىل منزله يف الُفر ي كة. مثّ انتقلت إىل منزل آخر قريب منه.حني استعادت م ّي بعض حيويّتها، دعاها أمني 

  يف السهرات احلميمة كانت تنشد ألخّصائها بعض قصائدها ابلفرنسّية، وتروي مأساهتا يف العصفوريّة، مّث تعود إىل فكرة ّلز م ت ها هي  
 الرجوع إىل مصر.فكرة اّلّضطهاد. ويف آخر الصيف عادت إىل بريوت لكي تعّد عّدة 

 املرحلة األخرية
ا ضاقت هبا الدنيا عادت ّل تطيق أحًدا، وّل إّّل القليلني من أصدقائها. ول مّ  لبأقامت م ّي يف القاهرة يف شّقة أرضّية متواضعة ّل تستق

ففيما هي تتوّقع أجوبة على ن، ولكّن القدر حرمها من هذا العزاء. ًّل اؤها الوحيد يف حمنتها رسائل اخلتطيق حّّت الرقاد. وكان عز 
 نيها شبح الغروب.ما، فتجّسم أمام عيهُ ي ُ ع  ها ن   غ  رسائلها إىل أمني الرَّحياّن، وفليكس فارس، بل  

 ف وتبكي.ر  ترقبها وهتتف. والشيخة جتيل الطَّ  ."اجلماهري السعيدة ترقب أفاعي النور اليت شرعت تتلَّوى يف الظًلم

 عليها طعامها الغ ّث اجلاّف."هذه هي الطاولة اليت تتناول 

 عليه تستطلع خبااي الليل البهيم. ت  "وهذا هو املقعد الذي طاملا جلس  

 وهذه هي املرآة الكاحلة البّلور اليت تُ ر ِجُع صورة وجهها الكئيب، ودموعها الغريزة.
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 "وجيع. وجيع مشهد دموع اليأس يف املرآة الصلبة الباردة".

اولة قرب سريرها ُكتب أربعة هي: لفظت م ّي أنفاسها األخرية، وكان على الط 1941ن األّول سنة يف صباح التاسع عشر من تشري
 وكتاهبا هي ابحثة البادية. ،صورة دوراين غراي، و ليل حلمي التائه، وديًّل رازيغ

ع لساٌن أن حيّل عقدته. وُخيِّل سار يف جنازهتا نفٌر من األصدقاء. وأمام الضريح راثها لطفي السّيد. وكان الصمت شامًًل، فما استطا 
 ّي من خًلل القرب.للموكب احلزين أنّه يسمع صدى لكلمات م  

 بت وجاهدت مثّ قضت"."هذا قرب فتاة مل ير  الناس منها غري اللطف والبسمات ويف قلبها اآلّلم والغّصات. لقد عاشت وأحّبت وتعذَّ 

 جاء يف مقال م ّي "دمعة على املغّرِد الصامت":

 ت".ت مثّ ذبل  ت وأسكر  ت فعطّر  "وردُة أثرٍي تنفسَّ 

 ت.ت حياهتا وهكذا انته  هكذا ب ّدأ  

 


