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 مناذج من كتاابت حول مي زايدة
ًاًللتسلسلًالزميّن()وفقً 

 

،ًومباًقّدمتًللقارئًالعريّبًواألجنيّبًمنًإبداعّيةًوخصائصًفنّ ّيةًومجالّيةملّيًزايدةًمكانةًيفًأدبناًاحلديث،ًبلغتهاًمباًأُوتَِيْتًمنًموهبةً
مؤلَّفاتًيفًاألدبًواالجتماع،ًومطارحاتًيفًالّنقدًوالبيان،ًدّلتًعلىًرسالةًهذهًالكاتبةًوإخالصها.ًفهيًمنًرّوادًالتجديدًيفًأدبناً

ًكالعقَّاد،ًوطهًحسني،ًواملازين،ًصفًاألوّلًمنًنالوحياتنا،ًومنًالطليعةًالّتحّرريّةًالَبانَِيِةًاليتًبرزتًبنبوغهاًوطموحهاًيفً هذاًالعصر،
ًوجًب ًوالرَّحياين، ًإىلًانوالنعيمة، ًداعية ًاحلديث، ًالفكرّي ًالوعي ًإنشاء ًيف ًوندوهتا ًبقلمها ًمشارَِكة ًمّي ًفكانت ًوأمثاهلم؛ ًوالشبيىي، ،

 احلفاظًعلىًكرامةًالعربّيةًوقومّيتها.ً]...[.ً

مواهبهاًوتعّددًجتاريبها،ًمحلتًآراءهاًوأسلوهبا،ًوَصوََّرتًمنازَعهاًوأشواَقها،ًوكانتًًومؤلَّفاتًَمّي،ًاليتًملًتكْنًعديدة ًعلىًخصب
ًكانًعميق ا.ًفالسعيدًبوّدها،ًوالشقّيًحبقده،ًقدًاعرتفًبفض لها،ًرائدة ًجمّددةًيفًدعوهتاًوتعبريها.ًوإّنًأتثريهاًيفًحياةًاألدبًواألدابء

ًكانتًوملسًمآثرها.ًولوًأّنًَميًّاًقدًانصرفتًإىلً التأليف،ًوملًتشغلهاًندوهتاًاألسبوعّية،ًملألتًاملكتبةًالعربّيةًوالغربّيةًآباثرها.ًلكّنها
ًعنًالقيامً ًُُتِْجْم ًومل ًوجهدها، ًالعربّية،ًوأخذًمنًعمرها ًوالبيانًيفًمصرًوالبالد ًأبقطابًالفكر ًالذيًمجعها ًاألديّب ًابللقاء مفتونة

ًكانتًالقيمةًيفًآتليفًَمّيًابخلطابةًواحملاضرةًيفًحقولًالتكرميًوال ّنهضةًالنسويّةًوالتّبعاتًاإلنسانّية،ًممّاًوزّعًاهتمامهاًونتاجها.ًوما
للكثرةًيفًالعددًوالضخامةًيفًالصفحات،ًبلًيفًماًتناولتًمنًموضوعات،ًوماًأُوتَِيْتًمنًنبوغًيفًاألدبًوالّتفكريًواألداء،ًومتّكنهاً

ًًملعدودينًمنًكبارًاألدابء،ًيفًزماهنا.ًمنًثقافةًعربّيةًوأجنبّيةًملًتتيّسرًإاّلً

   وداد سكاكيين، 
 .٢١٣ًً-٢١٢،ًص١٩٦٩ً،ًالقاهرة،ًدارًاملعارفًمبصر،ًَمّي زايدة حياهتا وآاثرها"مكانةًَمّيًوموقفًالنّقادًمنًأدهبا"،ًيفً

### 

عنًعصره،ًوالًميكنهًأنًًخلينستًعلىًأّنًاألديبًالًننًتوهُّجهاًمنًتوهُّجًعصرها.ًبرهوانطالقًأديّب،ًفكاًتفجُّرً ًنبغتًميًيفًعهدًِ
ًيتوهَّجًيفًعصرًمنطفىء.

ًقًيفًاملوضوعًواألسلوب.يتًالشرقًوالغرب،ًومنوذج اًللتجديدًاملوفَّفًَاقاًحصيلةًالتفاعلًواالنصهارًبنيًثكانًأدهب
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ًجاوزتًالعصر،ًوشارفتًاملستقبلًالبعيد.ًعّبتًعنًأماين ًعصرهاًوحاجاته،ًوأحياًن 

جلتًموضوعاتًالساعة.ًساندتًالنهضةًالنسائّيةًخُبطبها،ًوقلمها،ًوعطائهاًالفكرّي،ًونضاهلاًاالجتماعّي.ًخاضتًموضوعاتًًعا
شرتاكّية،ًهنريًملساواة،ًالدميقراطّية،ًاالكانتًيفًعهدهاًبعيدةًعنًمستوىًاجلماهريًويكادًيتعثّرًفيهاًاالختصاصّيون،ًمنها:ًموضوعًا

ًبرغسن.

ًةًوالشعرًاملنثور،ًويفًأحيانًقليلةًالقّصةًواملسرحّية.بأبنوعها،ًعاجلتًاخلطااملقالةًًستًِماًر

ًحبثيًّ ًشعّرايًًّأسلوهبا، ًكانًأم ًالقرّاء،ًا ًبه ًيستمتع ًوهوًمنًاألساليبًاليتًتثبتًللزمن. ًحبسنًالذوق. ًامللتزم ًاملبدع، ًمثالًللتجديد ،
ًويقتديًبهًالّطالب.

ًكانتًمّيًيفًتفوًُّ ًورفعةًوكما ًالقها ًوليدةًعصرها ًالفقريًابلروحًالعلمّية،ًغنتاجها ًكذلكًضحّيةًعصرها ًكانت ًالالمعني، يّنًابألدابء
ًَتعتبًاالّضطرابًالن ًاخلاضعًلتقاليدًغارقةًيفًالقَدم، ًالعميقة، ًاملتخلِّفًيفًميدانًالطّبًواألحباثًالعلمّية ًالعصايّب ًأو نوًن ،ًجفسّي

ًدونًشفائه.صاحبهًبوصمةًعارًتزيدًيفًشقائًمًُصًِوتًَ ًه،ًوقدًتقفًحائال 

ًابلعواصفً ًينِذر ًالوجه، ًكاحل ًأدب ًعلينا ًوطلع ًالعريّب، ًاألدب ًوجه ًعن ًالبسمة ًانطفأت ًالعمالقة. ًعهد ًانقضى ًمّي، ابنطفاء
ًوالكوارث.ًأدبًالتشاؤمًوالضياع.ًأدبًالتمّردًوالعبثًوالالمعقول.

ًىًصدرًاألدب.والكابوسًالذيًجثمًبقّوةًعلىًصدرًالعاملًالعريّب،ًجثمًعل

 روز غرّيب، 
ً.٢١0-٢0٩،ًص١٩78ً،ًالطبعةًاألوىل،ًبريوت،ًمؤسَّسةًنوفل،ًشخصّيتها، أدهبا، فّنها -ج واألُفول، حياهتاه  مّي زايدة، التو "كلمةًختامّية"ًيفً

### 

ًوأنوثته،ًًنهيكًأبلوانه ًكأدبًجورجًإيليوت،ًوجورجًصاند،ًومدامًدوستال،ًأبًنقته ًزايدةًهو ًاليتًنضحتًمنًًأدبًَمّي احلضاريّة
ًواإليطال ًواألملانّية، ًواإلنكليزيّة، ًوالفرنسّية، ًالعربّية، ًهي: ًلغات ًتسع ًتتقن ًأن ًملّي ًقّيض ًفقد ًاملنوَّعة. ًالثقافات ًذات ّية،ًشخصيّتها

إىلًهذاالتنوّعًيفًثقافاهتاًالذيًيرمزًإىلًاّتساعًحدودًوطنهاًالذيًهوًوطنًًتحًَ مًَألتينّية،ًواليوًننّية،ًوالسراينّية.ًوقدًواإلسبانّية،ًوالال
ًكأنّهًوطينًاألكب.ًولعّلًأيض اًسياحيتًيف ًزادتًيفًحدودًوطنّييت،ًوجعلتينًأنظرًإىلًالعامل ًاإلنسان:ً"...ًوًلعّلًمعرفيتًلتسعًلغات 

ًأرواّبًقدًزادتًيفًنفسيًهذهًالعقلّية".
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املرأةًاليتًهيًمنه،ًسواءًيفًاملقاالتًاليتًَنَشَرْت،ًأوًاخلطاابتًواحملاضراتًاليتًًةتثبتًأمامًاجملتمعًالشرقّيًجداًرمنًهناًانطلقتًَمّيًل
ًكبارًأدابءًعصرها:ًيعقوبًصّروف،ًمنصورًفهمي،ًعباسًالعّقاد،ًأنطونً ًاألديّبًالذيًحاورتًفيهًوًنقشت أَْلَقْت،ًأوًيفًمنتداها

ًشوقي،ًمصطفىًالرافعي،ًويّلًالدينًَيكن،ًخليلًمطران،ًإمساعيلًصبي...ًاجلمّيل،ًشبليًالشمّيل،ًأمحد

ًمنًااللتفاتًإىلًنشاطاتًبناتًجنسها.ًمنًهناً ًاملمّيزًالذيًطبعًَمّيًبطابعًالفرادة،ًملًيكنًليمنعها ًالنشاطًالثقايّف ًهذا ًأّن إاّل
راوي،ًفيماًقامتًبهًمنًمحالتًلتحريرًاملرأةًورفعًمستواها.ًفقدًًللسّيدةًهدىًشعًاالنضواءهاًعلىًتًْاًاحلركةًالنسائّية،ًومحلًَهتًْاستهوًَ

ًكانتًكانًُتريرًاملرأةًقضّيةًالثلثًاألوًّ لًمنًهذاًالقرن.ًلذلكًنرىًأّنًنشاطهاًاألديّبًمَتَْحَوَرًحولًشؤونًوقضاايًاجتماعّيةًخالصة
 املرأةًمنهًيفًالصميم.ً

 سيمون عّواد،
 .٦-5،ًص١٩8١ًبريوت،ًدارًعّوادًللطباعةًوالنشر،ً،ًمن أدب مّي زايدة"مقّدمة"ًيفً

### 

ًكا ًالدارًواإلقامة، تبةًهيًمنًأشهرًاالديباتًالعربيّاتًيفًجيلناًاحلاضر،ًومنًأكثرهّنًإنتاج اًوماّدة .ًلبنانّيةًاألصلًوالنشأة،ًمصريّة
ًوجدانّيةًرومانطيقّية،ًشاعرة،ًخطيبة،ًنّقادة.

رَة،ًوشعورًكًِتحليل.ًوهيًذاتًخمّيلةًخصبة،ًمبتالية،ًوصاحبةًعقلًواسع،ًبعيدًالنظر،ًدقيقًالهلاًشخصّيةًابرزةًجّذابة،ًوثقافةًع
،ًوقّوةًرقيق،ًدقيقًاحلّس،ًولباقةًتعبريهاًتكادًالًَترتكًزايدة ًملستزيد.ًعبارهتاًجزلةًاللغة،ًلطيفةًالتصوير،ًميتازًأسلوهباًابلعمقًوالصدق

ًالعارضةًومتانةًاحلّجة،ًوابلوضوح.
ًالفرنسّية ًاألوروبّية: ًاللغات ًأشهر ًآداب ًدرس ًعلى ًمنذًً،أكبّت ًزالت ًوما ًاحلديثة. ًوالالتينّية ًواإليطالّية، ًواإلسبانّية، واإلنكليزيّة،

ًقبيلًوفاهتا،ًتنشرًمقاالتًعديدةًيفًالصحفًواجملاّلت،ًابلعربّيةًوالفرنسّيةًواإلنكليزيّة،ًوالًسّيماًيفًالسادسةًعشرةًمنًعمرهاًحّتً
ًواالجتماعّية.ًاسرتعتًماًفاضتًبهًمنًنباهةامل تكوينًمنتداهاًاألديّبًًهبمًإىلًاعالقاهتالدابء.ًفأّدتًاًانتباهًواضيعًاألدبّيةًوالنقديّة

ًكّلًأسبوع،ًيتسابقًإليهاًاألًاألسبوعّيًوجمالسهاًاألدبّية،ًتعقدهاًالثالاثء نًدابءًوالزعماءًوالعلماء،ًأمثالًلطفيًالسّيد،ًوويّلًالديمن
ًيكن،ًويعقوبًصّروف،ًوأنطوانًاجلمّيل،ًومصطفىًالرافعي.

 يوسف أسعد داغر،
 ١٨٠٠الَراحلون ) ،الفكر العريّب احلديث يف ِسََيِ أعالمه،ًاجلزءًالثاين،ًمصادر الدراسة األدبّية"ًيف١٩٤١ً\١0\٢0ً-١88٦ً\٢\١١"َمّيًزايدة،ً

ً.٤٢٢ً–٤٢١ً،ًص١٩8٣ًالدراساتًاألدبّية،ً،ًبريوت،ًمنشوراتًاجلامعةًاللبنانّية،ًقسمً(١٩٥٥ -
ً

### 
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ًكامال ًأبسباهباًاإلنسان،ًمهماًارتقى،ًأنًيلّمًإملأّنًاحلياةًعطّيةًإهلّيةًغنّيةًالًيقدرًا١ًُيستخَلصًمنًحبثًمّيًزايدةً"ًغايةًاحلياة" م ا
بًاملقدِّر،ً دًاخلالقونتائجها.ًواملالَحظًأّنًاألديبةًتقفًموقفًاملتعجِّ ًكنهً.ًاملمجِّ والًشّكًيفًأهّناًتساءلتًعنًمعىنًالوجود،ًوعن

ًأيًّ ًدقيقً أنًيكونًًنموسً ًأوًشعورًمعنّيًالًيصحًًّدًموقفًخاصًُّتديدًجمرًًّجوهرًاحلياة،ًواعرتفتًأبّن ا.ًويبقىًاإلنسانًاًواضحً ا
ًهذهوحده،ًيفًنظرها،ًالقوًّ ًابجلسدًفالعقلًفالروح.ًةًبدءً القوًًّةًاملبدعةًتسهمًيفًحماوالتًفهمًالكونًوأسرارًاحلياة،ًبرغمًحمدوديّة ا

ً ًوغايةً،إذناحلياة، ًاإلنسان، ًقلت،ًًوجود ًكما ًفهلًحننًسعداء؟ًحاولتًأنًجتيبًعنًالسؤالًوهيًاليت، ًالسعادة، ًالوجود هذا

ًاستسالمً  ًيكن ًمل ًإمياهنا ًلكّن ًاخلالق، ًبصنع ًكلًّأُعِجَبْت ًيًّا ًعن ًابلبعد ًموقفها ًفاّتسم ًالكويّن، ًللروح ًعدًّا ًبطوابع ًوانطبع ة:ًالواقعّية،
ًعقالنيًّوجودّي،ًورومنطيقّي،ًوروحّي،ًاترةًإىلًالتفاؤل،ًواترةًإىلًالكآبة.ًويلمحًقا إىلًفهمًغايةًاإلنسانًمنًًارئً"غايةًاحلياة"ًميال 

رية.ًوماًترضىًعنه،ًيفًًوجودهًدونًالتوّصلًإىلًماًيرضيًطموحًمّيًزايدةًالكاتبةًاليتًظّلتًتدورًحولًاملشكلةًرغمًاألجوبةًالكث
ًوالغًوكتاابهت ًالتأّمل ًعلى ًالقدرة ًهو ًالسعادةًًصا، ًإىل ًوسعيها ًوطموحها ًاإلنسانّية ًالنفس ًمرارة ًفهم ًعلى ًوالقدرة ًاالعماق، على

إمّناًواخلالص.ًيكونًاإلنسانًسعيد اًحنيًيتخّلصًمنًاملقاومةًواألمل.ًفمتًيتخّلصًمنهما؟ًحتم اًالتخّلصًمنهماًالًيتحّققًفجأة،ًًو
ًكّلًإنسان.ًورّبًمتسائلًهلًحّققًالصراعًملّيًأحالمها؟ًهلًحّققًالصراعًسعادهتا؟ً ًمتواصلًهدفهًاحللمًاجلميل،ًحلم هوًصراعًًنم 

ًمّيًعاشتًمعّذبة،ًًواجلوابًالتلقائّيًع ًاإلنسانًخبأنًالسؤالًأّن لقهًسلمتًالروحًوهيًحزينة.ًولكنًأليستًهيًاليتًاعتبتًأّن

.ًأملًتعتبًالسعادةًيفًهالةًالكرامةًوماًيرافقًذلكًمنًصعوابت؟ًأليستًهيًالقائلة:ً"ماًأعظمًاحلّبًوأشرفهًاًصغري اوإبداعهًيصبحًإهلً 
ً".رةببنائهاًاألبطالًواجلباأمنًثقاهلا،ًخالق اًأًاطريقها،ًخمّففً ًال ًدرًعاملًينهضًابالنسانّيةًمسهًّيفًالقلبًاملتبّصرًاحلكيم!ًهوًأق

 ربيعة أيب فاضل،
ً.١٤5-١٤٤،ًص١٩85ًةًاألوىل،ًبريوت،ًدارًاجليل،ًع،ًالطبمدخل إىل أدبنا املعاصر"مّيًزايدةًروحّيةًوهنرًاحلّبًدائم"ًيفً

### 

شَعرتًَمّيًقبلًأنًتفّكر،ًوأتّلمتًقبلًأنًتعي،ًوشردًهباًاخليالًقبلًأنًتدركًالواقع.ًأحالمهاًأكبًمنًيقظتها،ًوقلبهاًأرحبًمنً
ًراعًدائم.ً]...[عقلها،ًونزعاهتاًيفًص

نًوالقلبًعندًَمّيًفطرة،ًوالعاطفةًمزاج،ًوالشعورًطْبع.ًأّماًالتعّقلًفاكتساب،ًوالتفكريًتطّبع،ًوأحكامهًمعاندةًوقسوةًُتاوالنًاحلّدًم
ًرّقةًاملشاعرًورهافةًاألحاسيس.ًوقدًأدرَكْتًَمّيًهذاًاألمرًيفًنفسهاًمنذًصباها.ً]...[

                                                           
ً.١٩75،ًبريوت،ًمؤّسسةًنوفل،غاية احلياةزايدة،ًمّي،١ًًً
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مرحلةًطويلةًمنًاالستغراقًالعاطفّي،ًإاّلًأنّهًملًيُزِلًمنًشخصيّتهاًمعاملًالنزعةًالعاطفّيةًاألوىل،ًوبذلكًوجهادًَمّيًالفكرّيًجاءًبعدً
ً ًكانًالقلبًيفرضًعليهاًحالةًمنًحاالتًالوجدانًفيأيتًالفكرًليمليًعليهاًرأاي  جتاورتًالنزعتان:ًقلبًيشعر،ًوفكرًينّقب؛ًوكثري اًما

ًالقلب،ًوهذاًماًجعلًحياهتاًصراع اًدائم ا،ًومحلهاًعلىًإدراكًوجودًشخصّيتنيًيفًنفسها.ً]...[ًأوًموقف اًيناقضانًماًمييلًإليه

ً،مرتي سليم بولس
ً.٤8ً–٤7ً،ًص١٩85ً،ًجونيه،AGATEًالطبعةًاألوىل،ًًأدب النهضة الثانية، يفً"َمّيًزايدةًوالصراعًالوجدايّن"

### 

ًكالاوممّاًيسرتعيً ًكّوةًاحلياة"ًنتانتباهًيفًتفكريًمّي،ًمنذًأن ًكانًعنواهنا:ً"من جيلوًلناًحريهتاًأمام١ًًشابّة،ًهوًمقطعًمنًمقالةًهلا
ً.]....[ًلغزًاحلياة،ًوشعورهاًابلغربةًبنيًاألحياء،ًوأيسهاًمنًجماراهتمًيفًفرحهمًوهلوهم

ًُمسب ًَ ًمبهم ا ًوشعور ا ًنفسها، ًمنًشفافية ًًنبع ا ًمنًالناسًيفًاحلياة،ًحدس ا ًكانًخوفًمّي ًمنًترّبصًالناسًقً تُرىًهل ًهبا ًحلَّ ًمبا ا
ًكانً ًاختفاءهاًالصامتًيفًأاّيمهاًاألخرية،ًحّتًعنًأقربًأصدقائها، والقدرًهبا؟ًوهلًماتتًمّيًحقًّاًوهزمهاًاألعداءًاأللّداء؟ًإنَّ

دادًاليأسًهبا،ًعنًرغبة ًآخرًانتصارًحّققتهًلصونًصورهتاًاحلقيقّيةًيفًأذهاهنم،ًفقدًعّبتًبعزلتهاًإاّبنًاشتدادًاملرضًعليها،ًواستب
ًاملشاعلًيفًاتريخ ًكسائرًمَحََلِة ًكرامتها.ًومّي ًعلىًصيانة ًنفسها،ًوحرصها ًتتفقًمعًعزّة ًمجيلةًالئقة، ًهلاًصورة  ًيفًأنًحيفظوا ًقويّة 

ًالعصور،ًوفكرةًمضيئةًتستنريًهباًاألجيالًعبًماًقدَّمتًمنًآاثر،ًوماًأجنزتًم نًخدماتًللفكرًاإلنسانّية،ًستبقىًحّية ًعلىًمرِّ
ًأنًختتارً ًيُ َتحًهلا ًمل ا ًأهنَّ ًفكما ًيفًإرغام، ًإرغام ا ًكانتًحياهتا ًاحلديثة. ًالعربّية ًكذلكًُحرمتًمنًواألدبًوالنهضة ًوأهليها، والدهتا

ًكتبتًتقولًللدكتورًيعقوبًصرًّا ا ًذلكًأهنَّ ًكانتًتشتهيًاملوتًيفًأحضانًاألمواج! ا ًألهنَّ ًموهتا، ًوهيًيفًأوًْختيارًطريقة ِجًوف،
ًالشباب:

ًاألحياءً"ماًدامًاملوتًحمتَّم اًفحّبذاًاملوتًيفًأحضانًاألمواج،ًوحّبذاًالراحةًاألبديّةًيفًالقرارًاخلالدًحيثًالًتُ ْزِعُجًاألمواَتًًأصواتًُ
٢ًالقساة،ًوالًيُوِجُعًتراهبمًوقُعًأقدامهم!!"

اًملًجتَِدًًِوسواءًضّمتًاألمواجًرفاتًمّيًأوًاحتضنتهاًالرمالًفإنّناًالًنغايلًإذ ًكانتًرجاء ًيفًسراب،ًوإهنَّ ًحياهتا الراحةًإاّلًًنقولًإنَّ
 بعدًأنًالتّفتًبرداء ًمنًتراب!

 الكزبري، راسلمى احلفّ 
 .٤٤٢-٤٤١،ًص١٩87ًاجملّلدًالثاين،ًبريوت،ًمؤسَّسةًًنوفل،ًالطبعةًاألوىل،ً،ًمأساة النبوغ وأمّي زايدة "التألُّقًوالغروب"ًيفً

                                                           
ً.7،ًص١٩7٩،ًالطبعةًالثانية،ًبريوت،ًمؤسَّسةًنوفل،ًظلمات وأشّعةزايدةًمّي،ً"كّوةًاحلياة"ًيف١ًً
ً.١٦5صًً-١٩١٩-٢-٢٩منًرسالةًمّيًإىلًأمنيًالرَّحياينًاملؤرَّخةًيفًًالرحياين ومعاصروه٢
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### 

 نشاطًَمّيًاألديّبًيفًًنحيتنيًجوهريّتني:ًالناحيةًالوجدانّية،ًوًنحيةًالدفاعًعنًحقوقًاملرأة.احنصرًمعظمً

أوًمذّكراتًًًأّماًاألدبًالوجدايّنًفهوًأمسىًماًتركتهًلنا،ًألنّهًمرآةًصافيةًلنفسهاًالغنّيةًاملتمّردةًالكئيبة،ًوقدًأفْ َرَغْتهًيفًصيغةًيومّيات
ًكبري.ًولعّلًلألدبًاللبناينًّخواطرًزاخرةًابحلياة،ًابرًزًأو ًكانًللصناعةًاللفظّيةًوالتنميقًالسطحّيًوالرواسمًاحملّنطةًشأن ةًالعفويّة،ًيوم

ًاملهجرّيًأتثريهًالفّعالًيفًتوجيههاًهذا.

ًال ًكتابتها ًالدفاعًعنًحقوقًاملرأةًفقدًاستأثرًابلكثريًمنًنتاجًَمّيًاألديّبًواخلطايّبًوالصحفّي،ًوكانتًابرعةًيف صحفّية،ًتربط،ًأّما
ًأبسلوبًرشيق،ًالواقعةًاخلاّصةًالزائلةًبقضّيةًشاملة،ًفيبقىًهلاًطراءهتاًبعدًمرورًالزمن...ً

ًكبلنغًيفً"أّنًالشرقًشرقًوالغربًغربًولنًجيتمعا"،ًوقالتًب "تغريب"ًالشرقيًّ نيًمنًحيثً]...[ًتبّنتًمّيًالفكرةًاملعاكسةًلرأي
ً.١مران،ًعلىًأاّلًيتخّلواًعنًطابعهمًاملّمَيز.ًوبوحيًهذاًاملبدإًصرفتًبعضًجهدهاًيفًالتعريباإلقالعًعنًالتواكل،ًواألخذًبُسننًالع

شدًونزعتًإىلًاحللولّيةًالشاملةًووحدةًالوجود،ًوهيًالفلسفةًاهلنديّةًاليتًأيّدهاًأفلوطنيًوأتباعهًبعدًأفالطون،ًوحاولًابنًابجهًوابنًًر
ًخص ًهذه ًنزعتها ًظهرت ًوقد ًبعد. ًمن ًيفً"عقلنتها" ًت َُمْذِهَبه.ًظلمات وأشّعةوص ا ًأن ًدون ًالوجودّي ًالقلق ًعن ًعّبت ًأهنّا ًكما ،

ًوأيّدتًاألفكارًاالجتماعّيةًالتقّدمّيةًدونًأنًيكونًهلاًفيهاًهنجًخاّص.

ًاألمني.ًعاشتًمشاكلهًوجّسدتًنفسيّته،ًوعكستًأمانيه،ًيفًصفحاتًإّنًأًَ ًعصرها ًكانتًَمّيًاألديبةًشاهدَة ًزًَوًَعًْلقد هاًأحياًن 
ًطولًالنفسًورصفًالبناء،ًفلمًيُ ْعوِْزهاًالًالشعورًالعميق،ًوالًحرارةًالتعبري،ًوالًصدقًالتجربة.ًًًً

 مجيل جرب،
ً.١78ً-١7٦،ًص٢000ً،ًطبعةًاثنية،ًبريوت،ًدارًاجلديد،ًَمّي يف حياهتا املّضطرِبَة"األديبةًامل ُ  لَتزِمة"ًيفً

### 

ًفانكبًّ ًابألدب، ًُموَلعة ًواإلنكليزيًّ...كانت ًكالفرنسّية ًلغات ًعّدة ًخالل ًمن ًفيه ًوالتعّمق ًدراسته ًعلى ًواإلسبانيًّت ًجانبًة، ًإىل ة،
األاّيم،ًفتقاطرًإليهاًًكجنمًأديبةًًنبغة،ًعّزًنظريهاًيفًتلًالعربّية.ًنشرتًأدهباًيفًعددًمنًالصحفًواجملاّلتًاملصريّة،ًفذاعًصيتها،ًوملعًَ

ًكّلًأسبوع،ًُتطرحًفيهًاألدابء،ًفَوّطدتًُعرىًالصداقاتًمعهم،ًممّاًأّدىًإىلًانًيكونًمنزهلاًمنتد ىًأدبيًّ اًيعقدًجملسهًيومًالثالاثءًمن

                                                           
،ًًنهيَكًعنًاألحباثًواملقاالت١٩٢5ًسنةًًرجوع املوجةو،ًاحلّب والعذاب،١٩١١ًسنةًًابتسامات ودموعترمَجتًعنًاألملانّيةًوالفرنسّيةًواليوًننّيةًواإليطالّية،ًوقدًنشَرت،ًعداًعن١ًً

ًالكثرية.
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ًكبارًاملوضوعاتًاألدبّيةًوالعلمّيةًواالجتماعّية،ًمبستوىًرفيعًمنًاحلديث،ًومَسَرًعفيفًحلو،ًوالنكتةًالنادرة،ًوالش عرًالراقي،ًويراتده
اًينتظرهًاألدابءًبفارغًالصب. ًأدابءًمصرًيفًتلكًاألاّيم.ًوأصبحًيومًالثالاثءًموعد 

يفًًوكانتوقّاد،ًونظرةًاثقبةًبعيدة.ًهاًاجلّذابة،ًومجاهلاًالاّلفت،ًإىلًجانبًثقافةًعاليةًوعقلًرحبًُمنفتح،ًوذهنًت...متّيزتًبشخصيًّ
ًأدهباًدفّاقةًالشعور،ًخْصبةًاملخيّلة،ًجزلةًالعبارة،ًمجيلةًالتصوير.

 ،إميل بديع يعقوب
،ًص٢00٦ًاجلزءًالرابعًعشر،ًبريوت،ًدارًنوبليس،ًالطبعةًاألوىل،ً،ًموسوعة أدابء لبنان وشعرائه("ًيف١٩٤١/١٣٦0ً-١٣0٣م/١88٦"َمّيًزايدة"ً)

١7١.ً

### 

وحّتًهذهًاللحظة،ًعندماًيُطرحًاسمًَمّيًزايدةًعلىًبساطًالبحث،ًتتواردًإىلًالذهنًفور اًأربعًُصَورًمرتابطةًاألطرافًشكََّلْت،ًيفً
ًوالنّقادًعلىًالسواء:ًءارًّمالمحًاألدبيةًواإلنسانةًعندًالقحياهتاًوبعدًمماهتاً،ًاهلالةًاليتًرمستً

ًكانتًتنعقً-أّوال ً ًكانتًتقطَّعْتًاجتماعاهتا١٩٣5ًوحّتًالعام١٩١٣ًًدًيفًمنزلًآلًزايدةًابتداءًمنًالعامًندوةًالثالاثءًاليتً ،ًوإْن
ً(.١٩٣٢(ًووالدهتاً)١٩٢٩وانفرطًعقدًأبرزًحضورهاًًيفًالسنواتًاليتًأعقبتًوفاةًوالدًَمّيً)

ًكَتبْتهاًلهًيفًالعالقةًاألدبّيةًوالعاطفّيةًاليتًربطتهاًجببانًخليلًجبانًاملقيمًيفًالوالايً-اثني ا تًاملّتحدةًاألمريكّية،ًوذلكًمنذًأّولًرسالة
ًدةًوغريبة.سنةًوفاته.ًوهيًعالقةًمعق١٩٣١ًًَّ،ًوحّتًآخرًرسالةًيفًالعام١٩١٢ًآذار/مارس٢٩ً

ًكبارًاألدابءًوالصحافّينيًالسورّينيًواملصرّينيًمبَّي،ًسواءًابَدلَْتهمًهيًاملشً-اثلث ا اعرًنفسهاًأوًحافظتًعلىًماًتردََّدًعنًتَ َولّهًعددًمن
ًكشفًيفًفرتاتًالحقةًعنًرسائلً ًاألسبوعّية،ًوبعضهم ًكانًمنًرّوادًندوهتا مسافةًمنًاملّودةًواالحرتامًبينهاًوبينهم.ًمعظمًهؤالء

ًمتبادلةًمعًَمّي.

بانًيفًغضونًسنواتًقليلة.ًوأدّىًاالهنيارًالنفسّيًواجلسدّيًالذيًحّلًهباًابتداء ًمنًمنتصفًالثالثينيّاتًبعدًوفاةًوالَديهاًوجً-رابع ا
ذلكًإىلًمأساةًاحتجازهاًيفًمستشفىًاألمراضًالعقلّيةً)العصفوريّة(ًيفًإحدىًضواحيًبريوت،ًمبسعىًمنًأقرابئهاًآلًزايدة.ًتلكًً

تشرين١٩ًًوفِّيتًيفًالتجربةًاملريرةًخّلَفْتًجروح اًعميقةًيفًنفسهاًويفًجسدها،ًحبيثًملًتستطعًالعودةًإىلًسابقًأتلُّقهاًونشاطها،ًفت
ةًيفًأحدًمستشفياتًالقاهرة.ًوعندًهوامشًالصورًاألربعًاليتًذكرًنهاًأعاله،ًميكنناًأنًنتلمَّسًوحيدةًمنسي١٩٤١ًّاألولً/ًأكتوبرً

ًكافيةًللمسامهةًيفًُتديدًهّويّةًَمّيًاألدبّيةًوشخصّيتهاًالفكريّة.ًوهذهًالظاللًترتافقًدائمً  ًأخرىًقدًالًتكونًوحدها اًمعًالصورًظالال 
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ًتلكًاليتًتغّطيً ًكتبًاألدب،ًخصوص ا ًاليتًتتبوَّأهاًيف ًاملكانة ًالًميكنًإحاللًَمّي ًمطلق ا،ًإذًمنًدوهنا الرئيسّيةًفالًتنفصلًعنها
ًالنصفًاألّولًمنًالقرنًالعشرين.

 أمحد أصفهاينّ،
ً.١٩صً،٢00٩دارًالسامي،ً"بنيًالتصفيقً...ًواآلهات!"ًيفًَمّيًزايدةً...ًصحافّية،ًالطبعةًاألوىل،ًبريوت،ً

ً
### 

نيًيفًأمريكا،ًوأّنًاجّتاههاًحنوًتنميةًأسلوبًشخصّيًبدلًنيًالسوريًّةًفكرةًأّنًَمّيًأتثّرتًأبدبًاملهجريًّلقدًشاعتًبنيًالعاّمةًواخلاصًّ
 .حماكاةًأساليبًاألقدمنيًيعودًإىلًهذاًالّتأثّر.ًشاعتًهذهًالفكرة،ًرغمًامتعاضًَمّيًذاهتاًمنهاً]...[

ًابكرً منً ًأنشَأت، ًَمّي ًأّن ًاألوىل" ًمّي ً"زهور ًهذاًالواضحًمنًاستعراضنا ًهوًأّن ًإليه ًالتنبيه ًنريد ًشخصيًّا.ًوما ًأدبيًّا ًأسلواب  ًجدًّا، ا
ًكانتًَمّيًقدًجعلتًمنًبعضًاألعمالًاألدبّيةًالذّكوريّةًزاد اً ًفكرايًًّاإلنشاءًالًحيتاجًإىلًمنوذجًذكورّيًيتبعهًختصيص اًأوًاحتكار ا.ًفإذا

ًومس ًملًجندًيفًأسلوهبا ًاليتًسبقتها ًنظرًنًيفًالكتاابتًالّنسويّة ًإذا ًعاّمة،ًألننّا ًذلكًبسببًغيابًالنماذجًالنسويّة ًفإّن راهاًوأدبيًّا،
ًكانًاحملّركًاألّولًلنمّوًاألدبًال شخصّي.ًإّنًاألديّبًماًميّيزهاًعنًأدبًالرجال.ً]...[.ًلكّنًتعينيًالزادًاألديّبًالًيعينًأّنًذلكًًالزاد

سريًمنّوًأسلوهباًاألديّبًالّشخصّي،ًوتطّوره،ًمعًمنّوهاًفيفًمثلًذلكًًاالعتبارًظلم اًًل َمّيًوألدهبا.ًإنّناًنرىًأّنًيفًذاتّيةًَمّيًماًيكفيًلت
ًأوًمنًنعيمة ًمنًجبان، ًمستعار ا ًوليسًصوات  ًومكنوًنهتا، ًهوًتعبريًعنًَمّي ًأسلوبًَمّي ًإّن ًووعيها. ًفكرها ًمنًوارتقاء ًأوًحّت ،

مًمصادرًالرَّحياين.ًنقولًذلكًألنّناًنشعرًمبصداقّيةًَمّيًيفًأدهبا،ًويقينناًأهّناًأكثرًمصداقّيةًيفًأدهباًمنًالذينًتُدرَجًأمساؤهمًعلىًأهنًّ
ًكيفًنشأًوارتقىًأسلوهباًاألديّبًمعًنشوءً ايّف.ًوجيدًقارتقاءًفكرهاًالثًًّومتيُّزِها.ًوإذاًتتّبعًالقارىءًنتاجًَمّيًيفًنسقهًالتارخيّي،ًَوضَحًله

ىلًالقارىء،ًحّتًيفًتفاصيلًاألسلوبًاألديّب،ًأّنًهذاًاألسلوبًيتبعًحمتواهًالفكرّي.ًومعًارتقاءًهذاًالفكرًمنًالرومانسّيةًالشاعريّةًإ
ًالثّقافّيةًاجلوهريّة،ًارتقىًاألسلوبًوترّكزًوتصّفى.ًًيّةواجلدًّالواقعّيةًالّنقديّةًالّتحليلّية،ً

 جماعص،  سليم
ً.٤5-٤٤،ًص٢0١٢ً،ًالطبعةًاألوىل،ًبريوت،ًدارًالكتبًللنشر،ًَمّي زايدة، نشوء وارتقاء املثقَّفة احلّرة"بداايتًواعدة"ًيفً

### 

ًة.كانتًجُتيد،ًابإلضافةًإىلًالعربّية،ًالفرنسّية،ًواإلنكليزيّةًواإلسبانّيةًواألملانّيةًواإليطالّيةًواليوًننّيةًاحلديثةًوالالتينيًّ
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ًكبارًالكّتابًيتقاطرونًحلضورً ًكانتًتنشرهًمنًمقاالت،ًوكان وسرعانًماًاشتهرتًيفًاألوساطًاألدبّيةًبذكائهاًوسعةًاّطالعهاًوما
ًكّلًيومًثالاثء،ًومنًبينهمًطهًحسني،ًوخليلًمطران،ًولطفيًالسّيد،ً ن،ًوعبّاسًكًَويّلًالدينًيًًَوالندوةًاألدبّيةًاليتًدرجتًعلىًإقامتها

ًاختيارهاًاسمًحممودًالعّقا ًالصحايّفًماًأخبتهًاألديبةًالكبريةًعنًسّر د،ًوأسعدًحسينًرئيسًُتريرًجمّلةًالعاملًالعريّب.ًوقدًروىًهذا
ًكانتًوالدهُتاًتل "مّي"ًلتوقيعًمقاالهتا.ًفقالتًلهًإنّهًل لشاعرًاإلنكليزّيًألكسندرًاميذة ،ًمثَّلتًدورً"مّي"ًبطلِةًإحدىًمسرحيّاتًّما

ًفتدعوًبهًابنتهاًالوحيدةًاملدلَّلة.ًولًبوب،ًفبقيًهذا ًتوّقعًبهًً االسمًحاضر اًيفًذهنًاألّم ّماًأرادتًاألديبةًأنًختتارًهلاًامس اًمستعار ا
امسهاًكتاابهتا،ًأشارتًعليهاًالوالدةًأبنًتّتخذًاسمً"مّي"ًلرشاقتهًوقّلةًتداولهًبنيًالنساءًوألنّهًمكّونًمنًاحلرَفنيًاألّولًواألخريًمنً

ًل.األصي

ًالالتينيّةً ً)ابلكلمة ً"زايدة" ًوإىل ً)=مرمي( ًاإلله ًأّم ًإيزيس ًإىل، ًبذلك ًترمز ًوهي ًُكوبيا، ًإيزيس ًمستعار: ًابسم ًكتاابهتا ًبعض وّقعت
ً"ُكوبيا"(.

 األب كميل َحشْيمه اليسوعّي،
اجملّلدًاخلامس،ًبريوت،ًدارًالطبعةًاألوىل،ً،ًيناملؤلَّفون العرب املسيحّيون من قَبل اإلسالم إىل آخر القرن العشر ("ًيف١٩٤٢ً-١88٦"زايدة،ًماريً)

ً.٦٦،ًص٢0١٣املشرق،ً

### 

ًيَولِّده ًالذي ًاحلزن ًومن ًواجلسدّي، ًالروحّي ًواألمل ًالروحّي ًالعذاب ًمن ًاألخريتني ًالسنتني ًيف ًقاَسْته ًما ًعلى ًَمّي، ًاآلنسة ًإّن ]...[ً
تَفقْدًإمياهَناًابحلياة،ًوابملبدإًاإلهلّيًالذيًيثريًاحلياَةًيفًأمجِلًمظاهرها،ًوجيعلهاًيفًاالضطهاُدًواجلَور،ًيفًالناس،ًملًتَفقْدًإمياهَناًابّلّل،ًوملً

 أحّطهاًوأظلمهاًشيئ اًيُرثىًلهًوالًيُنبذ.

ًُت،ًأهّناًمنذًنشأهتاًمستقّلٌةًحرٌّةًيفًتفكريها،ًَتستشفًُّتُثبت،ًفوقًماًقّدمًْ]وهي[ًهذيًهيًاحلقيقُةًالكبىًيفًحياةًاألدبيةًالنابغةً
هْتا،ًوتستوحيًاحلياَةًيفًمظاهرهاًالكلّّيةًواجلزئّية،ًوتطاِلعًوتدرسًوتفكِّرًدونًأنًتقتدَيًأبحد ًممّنًتقّدمهاًأوًمواطَنًاإلهلامًحيثماًوَجدًَ

ًعاصرهاًمنًاألدابء.

ًكماًنشأًفكُرًَمّي،ًويرتقي،ًومُيِعنًيفًاستجالءًحقائقًاحلياة،ًًو الًيتورَّعًأمامًأْسرتَةًالتقاليد،ًإاّلًوَلعمريًإّنًالفكرًالبشرّيًالذيًينشأ
ًكانًأوًلرجل.ًهوًالفكُرًيفًنوعهًوقّوتهًونفوذهًومشوله،ًال ًممتاز،ًإلمرأة  ًيفًصونًعقيدة،ًأوًاحلرصًعلىًإميان،ًإمّناًهوًفكٌرًبشريٌّ

،ًإمياهَناًابّلّلًوأبكوانهًوخملوقاته،ًإّنًهلذاًجنسّيَةًله،ًالًمؤّنٌثًهوًوالًمذّكر.ًوإّنًالفكَرًيفًأدبًَمّيًَلكذلك.ًوإّنًإميانًَمّيًاألعلى
احلياةًوالًتدركهاًعواديًالشّكًوالقنوط. ًاإلميانًرواسَيًالًهَتّزهاًأنواءًُ
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رسالةًاألديبًإىلًالعاملًالعريّب،ًبلًإىلًالعاملًعلىًً-ولقدًجاءتناًابلبهانًعلىًذلك.ًوالدليُلًيفًحماضرهتاًاألخريةًيفًاجلامعةًاألمريكّية
ًكماًهيًحريصٌةًعلىًقدسّيةًالتَِّبَعةًاليتًتصحبًالعبقريّة.اإلط ًالق.ًفإّنكًَلرتاهاًيفًهذهًاحملاضرةًحريصة ًعلىًمشعالًالعبقريّة،

ًخاصًّاًهبا ًكلمة ًيفًأسلوبًَمّيًوعقائدها.ًفمّماًالًريبًفيهًأّنًهلاًيفًاإلنشاءًأسلواب  مبزاجها،ًبعصبها،ًً-أحّبًأنًأَزيَدًعلىًذلك
ًاحملّدثة،ًواألديجّتاهاهتا،ًوبشّتًالعواملًالنفسّية،ًوالذهنّية،ًوالروحّية.ًفرتاهاًفيهًاألدبذوقها،ًاب ًاحملقِّقة،ًواألديببَة ًاملرِشدةيبَة َةًبي،ًواألدَة

ًكّلًمظاهرهاًشيئ اًابهر اًساحر اًيفًنقاوتهً ،ًيفًهدأتهًواّضطرابه،ًوغيامهالالهية.ًفيرتقرقًالنورًخاللًهذهًاملزاايًالشخصّية،ًوُيكسبهاًيف
ًكلُّهاًيفًأسلوهبم. ،ًَمنًتتجّلىًهذهًاحملاسُن ًُكتّابناًاليوم،ًنساء ًورجاال  ًًًيفًنقمتهًوحنانه،ًيفًسخريتهًوهتّكمه.ًإنّهًلَيندُرًيف

 أمني الّرحياين،
ًيفً ًإىلًَمّي" ًِبَك ًالًر١،ًطاملؤلَّفات العربّية الكاملة يفقّصيت مع َمّي "أَُعْوُد ًاجمللَّد ،ً ًلبنانًًنشرون، ًمكتبة ًبريوت، ًر٢0١٦ًابع، ًم )ص٢٣ًًً-٢١،

٤٢57-ً٤٢58.)ً

### 

اًقاسيةًتعتنقًالباطل،ًفنهضتًإىلًرحلةًالتأّملًغريً َمّيًزايدةًاملتحّديةًاملظلومةًاليتًتطاولتًالنكباتًإىلًصميمها،ًأحّستًأبّنًيد 
عنًقضّيةًاإلنسانًأمامًقدره. ً]...[.ًاملصطنعًيفًاملوجودًاملتشّتت،ًحبثاً 

ًعلىًطبيعةً ًالنار ًفراحتًتفّضلًطبيعة ًمبلحمة، ًهيًأشبه ًحراب  ًالدنيا ًخاضتًمع ًالوجودًيفًاخلطوطًاألمامّية، ًالدائمة ًزايدة َمّي
احلياةًًوقودًالطنّي.ًوقدًزلزلتًالّنارًحياهتاًاملتكّلسةًوحّولتهاًمرارة ًالًتنتهي،ًغريًأّنًتضميدًاجلراحًملًيتّمًإاّلًيفًالكتابة.ًوالكتابةًهي

ًعراض ا،ًفقدًأصّرتًعلىًأنًختتصرًرحلةًاحلزنًوأنًتكافحًآاثرًالّضيق،ًلتحّققًابلكلمةًماًعجزتًعنهً اليتًعقدتًعليهاًَمّيًآماال 
ًيفًهنرًاألاّيم.ً]...[.

ًكماًواّلدةًيفًالشع١ًًّميًزايدةًمحلتًواّلدةًاألندلسّية ر،ًلكّنهاًختطّتهاًيفًُتتًإبطها،ًوكانتًجمموعةًمبدعنيًيفًإمرأة ًواحدة،ًفبعت
ًكانتًالعاشقةًاليتًملًمتتنعًعنًأنًتعيشًيفً ًكماًيفًالّنقدًومقاالتًالّدفاعًعنًاملرأةًواحلقوق.ًوكماًواّلدة، عاملًاخلطابةًوأدبًالرسالة،

نهًشيءًإذاً"أبدلناًالّرجالً"ماًدامتًستظّلًفيهًإمرأة".ًأّماًجرأهتاًفإهّناًرفضتًعصرًالبطولةًوالّسجودًآلدم،ًهذاًالذيًلنًيبقىًم
ًالنورًواحلرّيّة".ًلكّنًمسافةًاأللفًميلًبينهاًوبنيًالّرجل،ًزرعتهاًمًَ ًملًًيًّاملرأةًبه،ًوحرمناه ًفوقًاأللغام،ًوأبقتًيفًقلبهاًزهرة  زهور ا

ة ً"لكيًتبقىًصورهتاًيسطتعًأحدًأنًيقطفها،ًوقدًمتّنتًَمّيًأنًجيتذبًعطرهاًَمنًدفعتهاًإليهًعبًاألثري،ًلكّنًجبانًظّلًرسالةًبعيد
ًلته".نقّية ًيفًخميًّ

                                                           
ًكانتًختالطًالشعراءًوتساجلهم.ًمشهورةًأبخبارهاًمعًا]شاعرة١ً لوزيرًوالشاعرًابنًزيدون.ًاتريخًوالدهتاًأندلسّيةًمنًبيتًاخلالفة.ًوالدهاًاملستكفيًابهللًحمّمدًبنًعبدًالرمحنًاألموّي.

ًكانتًوفاهتاًمبدنيةًقُ ْرطُبةًسنةً ًم[.١0٩٢ه /٤8٤يكتنفهًالغموض.
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 جورج شبلي،
 .١٢٤-١٢٣،ًص٢0١٦ً،ًالطبعةًاألوىل،ًدارًصادر،ًمبدعون من لبنان"مّيًزايدةً"واّلدة"ًاثنية"ً"ًيفً

### 

يف١ًًكوبيايفًاخلاطر،ًيفًاحلّس،ًيفًخلجاتًالقلوب،ًيفًارتعاشاتًالنفوس،ًيفًاألغوارًمنًإنسانّيةًاإلنسان،ًترتاقصًأطيافًإيزيسًً
ًس.المًَهتاًوتساؤالهتاًوقلقها،ًوتوقهاًاملشرئّبًإىلًمراميًبعيدة،ًالًُتداىنًوالًتًُأشعارهاًومتاهاهتا،ًوَمّيًيفًاّضطرااب

ًاليتً ًَمّي ًتساؤالتًمًُتًْضًَّمًًَأًَوعتًنفسهاًحّتًًإنًْما َمنًحنن؟ًماًمعىنًالوجود؟ًملاذاًأنيتًإىلًهذهًًقةًالًتفارقًخاطرها:رهًِةًمًُحًّلًِها
ً]...[.ًإىلًأينًننتهي؟ًماًهوًسياقًاحلياة؟ًالدنيا؟ًماًهوًمصريًن؟

ًشعريّةًألّفتهاًابلفرنسّيةًبعنوانً ً."زيسًكوبيايإ"ًُمستعارً ،ًُتتًتوقيعً"زاهريًحلم"أكانًأّولًنتاجهاًجمموعةًقطع 

ًكانتًُُتِْسُنًاللغاتً ًاالسمًاملستعارًفالًختلوًمنًالطرافة.ًفَمّيًاليت ًواألملانّيةًواليوًننّيةًوالروسيّةًأّماًحكايةًهذا الفرنسّيةًواإلنكليزيّة
ًشاءتًأنًيكونًهلاًاسمًيفًالتأليفًحُيِْدثًاثر ا.

ًكانتًحمبوبة.ًفإ ًكانتًُتملهاًاإلالهاتًاليت ًكتبًامليتولوجياًعنًاألمساءًاليت ًكانتًمتثِّلًالعذراءًمرمي،ًيففّتشتًيف زيسًزوجةًإيزيريس
ًاألّولًإيزيس.ًأّماً"كوبيا"ًفيعينًيفً ًاحلقيقّي،ًففرحتًلالكتشافًوقرَّرتًأنًيكونًامسها ًَمّيًهيًتصغريًماريًاسمًالكاتبة وكلمة

هًوتشجَّعتًعلىًمواجهةًمجهورًالقرّاءًأسرهتا،ًفاستعملتًُوفَِّقْتًإىلًوجودًامسهاًواسمأيًالفائض.ًفوجدتًَمّيًأهّناًً"زايدة"اليوًننّيةً
ًكانتًتتوقَّع. ًكما ًابسمًمستعار،ًوهوًاسمًأحدثًأثر ا

 إملي فارس إبراهيم،
 .١٣١ً،١٩٣،ًالطبعةًاألوىل،ًبريوت،ًدارًالرَّحياينًللطباعةًوالنشر،ً]د.ت.[،ًصأديبات لبنانّيات"ًيف١٩٤١ً-١88٦"َمّيًزايدة،ً

### 

نثىًأّيًالكاتبةًخريًفمًَ.ًتفاعلتًيفًقلمهاًالثقافتانًفكانًمنًنتاجهاًتعبريًرصنيًملًتظفرًمبثلهًأنثىًقبلهاًَمّيًغربّيةًشرقّيةًيفًتفكريها،
ًاء.سًَنًْالكثريينًمنًالفحولًكماًقيلًيفًبنتًعّمهاًاخلًًَ،ًوهيًيفًأسلوهباًاملتنيًتبزًُّعرفهاًالشرقًالعريبًّ

فاألّمًغريًالبنت،ًوالشقيقةًً:َصْخر،ًواعتصمتًَمّيًابحلياءًفماتتًبدائها.ًوهلاًعذرهاهاًمباًقالتهًيفًراثءًأخيهاًتًَُكْرب ًًًَنفسَّتًاخلنساءًُ
ًغريًاحلبيبة.

                                                           
ً."أزاهريًاألحالم"الذيًوضعتهًابلفرنسّيةًإنتاجهاًًرةاملستعارًملّّيًيفًابكًوًالتوقيع١
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ًرائحةًُ ًاألًَذكيًًّشعرً ًيفًمنثورها ًموسيقىًبعيدة ًة،ًويفًتعبريها ًكانًأدبًاملقالة ًكغثر. ًفتأثّرت ًيفًعهدًصباها، ًأبسلوبًمسيطر ا ريها
ًكتّابً ًالقرنًالتاسعًعشر،ًمثًّضّمتًإىلًقسماهتاًالفنّ ّيةًبعضًمالمحًجبانّيةًرحيانّية.الشدايقًواحلّدادًواسحقًوغريهمًمن

ًكماًيقولالكثريًمنًأدبًَمّيًيؤثِّرًبقارئةًألنّهًابنًاال ً،ًمخريةًاإلبداعًالفيّنّ."ريبو"ًنفعال،ًواالنفعال

ًكثري ا،ًومتثّلتًماًقرأته،ًفأخرجتهًمّتسم اًبطابعها ،ًوإْنًملًيكنًيفًهذاًالطابعًنتوءًيدّلكًعليهًالشخصيًًّحيّسًقارىءًَمّيًأهّناًقرأت
ًكانًاحلًُعفَوًاخلاطرًرسلونًاملقالًَعنديًأّنًَمّيًليستًممّنًيًًُوجدته.ًوالذيًفتعرفهًأىنًّ عبَدًالشعر،ًفَمّيًًةًُئًَي ًْطًَ،ًبلًتنقِّحًوُتكِّك.ًفإذا

يُ ْعَقُدًهلاًاللواءًيفًأدبناًالنسائّيًاحلاضرًوالغابر،ًوحسبهاًًقًّ حبوالَعَلم،ًًوًربّةًالبندر.ًأّماًأثرهاًيفًبناتًجنسهاًفبعيدًجدًّا،ًإهّناًأََمةًالنث
ًهذا.

وحدهاًتشّيعًًتًْإّنًاملطرةًظَلًَّ.١"بنيًاجلزرًواملدًّ"هللاًحياةًضاعتًًةغةًهيًإحدىًحلقاتًسلسلتناًالذهبّية،ًويفًذمًّبًنرحمًهللاًفتاةً
 ابلضباب.ًبنظرهاًحّتًتوارتً-نةًنيّبًجبانسفيً-السفينة

 عّبود،مارون 
 .585-58٤،ًصً[د.ت.]،ًاجملّلدًالثاين،ًبريوت،ًدارًمارونًعّبود،ًدارًالثقافة،ًيف الدراسة،ًاجملموعة الكاملةيفُجُدٌد وُقدماء ءًعنًَمّي"ًيفً"شي
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