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 1َمّي زايدةمؤلفات 
 كتب

 )وفًقا للتسلسل الزميّن للصدور لكل ابب(

 

 األدب 
1. Fleurs de Rêve ،منشورواإلنكليزيّة لفرنسّيةاب، شعر موزون ،، 

نشرته حتت اسم إيزيس كوبيا. يتضمَّن ثالًًث وأربعني قصيدة، وثالث مقطوعات نثريّة،  .1911القاهرة، دار اهلالل، 
 .للغَتني الفرنسّية واإلنكليزيّةوخواطر ُملَحقة به ومنثورة اب(،يومّيات عائدة)ومنها ومذّكرات 

 
 ،لعربّية، منشوراب]كتَب مقّدمته الدكتور يعقوب صّروف[، نقد أديّب، حبث انتقادّي ، 2ابحثة البادية .2

 .1920القاهرة، مطبعة املقتطف، 
 

 ،لعربّية، منشورابأدب اجتماعّي،  ،غاية احلياة .3
 .1921َقطَّم، ُـ قتَطف، مطبعة املُـ مطبعة املالقاهرة، 

 
 ،، ابلعربّية، منشوروجدانّيات، سوانح فتاة .4

 .1922مصر، دار اهلالل، 
 

 ،لعربّية، منشوراب، خطابة، 1- كلمات وإشارات .5
 .1922القاهرة، دار اهلالل، 

                                                           
( وانتهاًء بسليم جماعص 1951، ابتداًء من مجيل جرب )نتاجها، وأصدروها على فرتات زمنّية خمتلفةعناوين كتب ملّي زايدة ليست من وضعها، وقد مجعها ابحثون يف تتضّمن هذه الالئحة 1

(2012.) 
يتناول قاسم أمني  ال يتناوهلا وحدها، بل. والكتاب 1918، وتوفّيَيت فيها عام 1886ابحثة البادية هي املرحومة َمَلك َحْفيني انصف َحَرم عبد السّتار بك الباسل. ُوليَدت يف القاهرة عام 2

اًل يف "الرابطة القلمّية"". وللمزيد حول هذه الناحية، يُراَجع: الكزبري، سلمى احلّفار،  ابحثة الباديةيف فصَلني منه. وبعد صدور كتاب َمّي  َبت "عضًوا ُمراسي َمّي زايدة أو مأساة انُتخي
 .203، ص 1987، اجملّلد األّول، الطبعة األوىل، بريوت، مؤسَّسة نوفل، النبوغ
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 ،لعربّية، منشوراب، مسرح، على الصدر الشفيق .6
 . 1923القاهرة، دار اهلالل، 

 
 ،، أدب اجتماعّي، ابلعربّية، منشور1املساواة .7

 صفحة. 163، 1923القاهرة، دار اهلالل، 
 

 ،لعربّية، منشوراب، ]كتَب مقّدمته سالمة موسى(، مالحظات لغويّة وأدبّية، بني اجلَزر واملدّ  .8
 .1924القاهرة، دار اهلالل، 

 
 لعربّية، منشور،اب، أدب املقالة )دراسات تناولت عباقرة األدب والفّن فضاًل عن أدب الرحلة(، الصحائف .9

 .1924مصر، املطبعة السلفّية، 
 

 ،، نقد أديّب، ابلعربّية، منشورعائشة تيمور شاعرة الطليعة .10
 .1925مصر، مطبعة املقتطف، 

 
 ،، نقد أديّب، ابلعربّية، منشوروردة اليازجيّ  .11

 .1925دار البالغ، القاهرة، 
 

 ،لعربّية، منشوراب، قّصة قصرية )ُمقتَـَبَسة عن مسرحّية الشاعر األملايّن رينر(، اجملرم القدمي .12
 . 125، ص 1928، 73قتَطف، جمّلد ُـ القاهرة، جمّلة امل

 
 ،لعربّية، مفقوداب، (حماضرةطروحات أدبّية )، ِعْش يف خطر! .13

                                                           
حول االشرتاكّية، واجلمعّيات اخلرييّة،   -َمّي واحدة منهم -يف ختام الكتاب فصالن خارجان عن خُمطَّط الدراسة فيه، ومها: التاسع وعنوانه "يتناقشون"، وهو حوار بني مثانية أشخاص1

ح  واخلليط العجيب يف اجملتمع املصرّي. أّما الفصل العاشر واألخري فعنوانه "رسالة عاريف" ، وهو عبارة عن رسالة تّلقتها من أحد القرَّاء يوم كانت تنشر فصول الكتاب يف املقتَطف، ويُرجّي
 ابحثون أّّنا من إنشائها. 
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ر حماضرة ليَمّي، ألَقتها بتاريخ  ة من املستشرق تشارلز يف اجلامعة األمريكّية يف القاهرة، بدعو  1941كانون الثاين   20هي آخي
 .1اإلسالم اجلديدف كتاب لّ آدامز مؤ 

 
 منشور بعد الغياب،رسائل، ابلعربّية، ، رسائل َميّ  .14

 .1951بريوت، مكتبة بريوت،  تقدمي مجيل جرب،
 

 بعد الغياب، مذّكرات، ابلعربّية، منشور ،امذّكراهتيف َمّي زايدة  .15
 صفحة. 194 ،1956للنشر، للطباعة و بريوت، دار الرَّحياين  مجيل جرب، إشراف

 
 رسائل:ال .16

  حتقيق وتقدمي ألربت الرَّحياين،  الّرحياين ومعاصروه، رسائل األدابء إليه،زايدة، مي، "]رسالة إىل أمني الرَّحياين[" يف
 162-160، 1966بريوت، دار الرَّحياين للطباعة والنشر، 

  حتقيق وتقدمي ألربت الرَّحياين،  الّرحياين ومعاصروه، رسائل األدابء إليه،زايدة، مي، "]رسالة إىل أمني الرَّحياين[" يف
 168-164، 1966بريوت، دار الرَّحياين للطباعة والنشر، 

 حتقيق وتقدمي ألربت الرَّحياين،  الّرحياين ومعاصروه، رسائل األدابء إليه،، مي، "]رسالة إىل أمني الرَّحياين[" يف زايدة
 183-179، 1966بريوت، دار الرَّحياين للطباعة والنشر، 

  مي ألربت الرَّحياين، حتقيق وتقد الّرحياين ومعاصروه، رسائل األدابء إليه،زايدة، مي، "]رسالة إىل أمني الرَّحياين[" يف
 .187-186، 184، 1966بريوت، دار الرَّحياين للطباعة والنشر، 

  حتقيق وتقدمي ألربت الرَّحياين،  الّرحياين ومعاصروه، رسائل األدابء إليه،زايدة، مي، "]رسالة إىل أمني الرَّحياين[" يف
 .226-224، 1966بريوت، دار الرَّحياين للطباعة والنشر، 

 حتقيق وتقدمي ألربت الرَّحياين،  الّرحياين ومعاصروه، رسائل األدابء إليه،، "]رسالة إىل أمني الرَّحياين[" يف زايدة، مي
 368-358، 1966بريوت، دار الرَّحياين للطباعة والنشر، 

 
 منشور بعد الغياب،ابلعربّية، طروحات أدبّية،  ،ابقات من حدائق َميّ  .17

                                                           
 . 437 -435، ص 1987، اجملّلد الثاين، الطبعة األوىل، بريوت، مؤسَّسة نوفل، َمّي زايدة أو مأساة النبوغ للمزيد حول هذه احملاضرة يُراَجع: الكزبري، سلمى احلّفار،1
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 .765 -305، ص 1973األوىل، بريوت، منشورات زهري بعلبكّي، الطبعة  مجع وتقدمي فاروق سعد،
 

قّصة قصرية، قصيدة: "نشيد  -مقالة -حماضرة -منشور بعد الغياب، ]خطابةأدب املقالة، ابلعربّية، ، 2-كلمات وإشارات .18
إىل الشرق" )شعر منثور ابلعربّية( ترمجها عن الفرنسّية جورج نيقوالوس[، الكتاب منشور يف: الكزبرّي، سلمى احلّفار، )مجع 

 283 -107، ص 1982وت، مؤسَّسة نوفل، ، اجملّلد الثاين، الطبعة األوىل، بري املؤلَّفات الكاملة، َمّي زايدةوحتقيق(، 
 (.105 -103حقّيقة من ص ُـ )مقّدمة امل

 
رسائل )يف كتاب(، ابلعربّية، منشور بعد ، 1940 -1912، رسائل خمطوطة مل تُنَشر من قبل، َمّي زايدة وأعالم عصرها .19

 الغياب،
 .1982بريوت، مؤسَّسة نوفل،  مجع وتقدمي وحتقيق سلمى احلّفار الكزبرّي،

 
 ،، شعر منثور )قصيدة واحدة(، ابلعربّية، منشوروعد مع األقدارم .20

، ص 1987، اجملّلد الثاين، الطبعة األوىل، بريوت، مؤسَّسة نوفل، َمّي زايدة أو مأساة النبوغالكزبرّي، سلمى احلّفار، 
533- 540. 

 
 غري منتهيملسرحّية من أربعة فصول كانت تعتزم أتليفها[، ابلعربّية، غري مكتمل ، مسرحّية ]تصميم من بريوت إىل الُفرْيَكة .21

 التأليف،
، ص 1987، اجملّلد الثاين، الطبعة األوىل، بريوت، مؤسَّسة نوفل، ، َمّي زايدة أو مأساة النبوغالكزبرّي، سلمى احلّفار

 ]خمطوط  التصميم صفحة واحدة ونّصه املنشور صفحتان[. 327 -325
 

 طروحات أدبّية، ابلعربّية، منشور بعد الغياب،سلمى احلّفار الكزبرّي، ل أو مأساة النبوغ َمّي زايدة .22
 .543 -477، ص 1987"صفحات مطويّة من أدب َمّي"، اجملّلد الثاين، الطبعة األوىل، بريوت، مؤسَّسة نوفل، 

 
 منشور بعد الغياب،ابلعربّية،  مذّكرات(،)مقاالت، رسائل، حماضرات، خطب، طروحات أدبّية،  ،نصوص خارج اجملموعة .23

 .1993بريوت، دار أمواج للطباعة والنشر، تقدمي وإعداد أنطوان حمسن القّوال، 
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 طروحات أدبّية، ابلعربّية، منشور بعد الغياب، ،األعمال اجملهولة ملَّي زايدة .24
. يضّم هذا 1996منشورات اجملمع الثقايّف، حتقيق جوزيف توفيق زيدان، تقدمي غادة السّمان، الطبعة األوىل، أبو ظيب، 

، 1939و 1911ّي زايدة بني مقالة وحماضرة وخاطرة وقصيدة، ُنشَرت يف سبع دوراّيت بني عاَمي َـ عماًل مل 118الكتاب 
 .472 -35وهي تتوزَّع على الصفحات التالية: من صفحة 

 
 ابلعربّية، مفقود،، ]سلسلة من اثنََت عشرة قّصة[، قّصة، قصص هادفة للناشئني .25

حادثة يف القاهرة، الفجالة، املؤسَّسة العربّية احلديثة للطبع والنشر والتوزيع، ]د.ت.[. نشرت أَنْتييا زيْيغيلر اثنتان منها: الرابعة )
استغالل املواهب يف األعمال ، كان ترتيبه األخري(، والعاشرة )َمن خالَف تعليمات املرور عرَّض نفسه للخطر، الطريق

، ص 2009، الطبعة األوىل، بريوت، مؤسَّسة نوفل، كتاابت منسّية، َمّي زايدة(، يف كتاهبا يكشف النبوغ وحُيقِّق األعمال
 .1. أّما نصوص قصص السلسلة العشر األخرى فلم ميكن العثور عليها بعد864 -849

 
 لّية، واإلنكليزيّة، منشور،، أدب املقالة، ابلعربّية، والفرنسّية، واإليطاَمّي زايدة: كتاابت منسّية .26

صفحة بعد  43صفحة، تقدمي وإعداد وحتقيق أَنْتييا زيغلر، )فضاًل عن  864، 2009الطبعة األوىل، بريوت، مؤسَّسة نوفل، 
 الصفحات العربّية، ُمرقّمة ترقيًما أجنبيًّا حتت عنوان: "نصوص يف لغات أجنبّية" هي: الفرنسّية، واإليطالّية، واإلنكليزيّة(.

 
 منشور بعد الغياب،ابلعربّية، طروحات أدبّية، جماعص، سليم ل، نشوء وارتقاء املثقَّفة احلُرَّة، َمّي زايدة .27

 .364 -285، ص 2012الطبعة األوىل، بريوت، دار ُكتب للنشر، ، "10[ ملحق -] 1"ملحق  
 

 ،مفقود ، أقصوصة، ابلعربّية،حرب الدردنيل أو اجلندّي العثماينّ والفتاة اإليطالّية .28
 . 2صفحة 47بريوت، ]د.ن[، ]د.ت.[، 

 
 .، ابلعربّية، منشور(مقاالت أدبّية واجتماعّية ووجدانّيةأدب املقالة )، ظلمات وأشّعة .29

 

                                                           
 -14. يُراَجع أيًضا: "قصص َمّي زايدة لألطفال" يف مقّدمة املرجع نفسه، ص و، ز؛ واحلواشي رقم 855حول عناوين هذه القصص العشر، تُراَجع احلاشية )*( من: زيْيغيلر، أَنْتييا، ص 1

 ، ص أأ. 16
 ، ص هـ. 2009، الطبعة األوىل، بريوت، مؤسَّسة نوفل، َمّي زايدة، كتاابت منسّية للمزيد حول هذه األقصوصة، يُراَجع: زييْغلير، أَنْتييا،2
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 .1، شرح أديّب )نثرًا(، ابلعربّية، غري منتهي التأليفالفينيقّيون يف قصائد هومريوس .30
 

 . 2مذّكرات، ابلعربّية، خمطوط ،1941خريف إىل  1936تفاصيل مأسايت من ربيع  ،ليايل العصفوريّة .31
 

 . 3، مذّكرات، ابلعربّية، خمطوطاملنقذون .32
 

 :منشورات مجعت كتاابت هلا
 .1981، بريوت، دار عّواد، من أدب َمّي زايدةعّواد، سيمون )تقدمي(،  .1
 .1951بريوت، مكتبة صادر،  خمتارات من َمّي زايدة، .2

 

 

                                                           
  . 217، ص 1987ة نوفل، ، اجملّلد األّول، الطبعة األوىل،بريوت، مؤسَّسَمّي زايدة أو مأساة النبوغللمزيد حول هذا الكتاب يُراَجع: الكزبري، سلمى احلّفار، 1
 .441، واجملّلد الثاين ص 216 -215، اجملّلد األّول، مرجع سابق، ص َمّي زايدة أو مأساة النبوغللمزيد حول هذا الكتاب يُراَجع: الكزبري، سلمى احلّفار، 2
 .441الثاين، ص ، واجملّلد 217وللمزيد حول هذا الكتاب يُراَجع املرجع السابق نفسه، اجملّلد األّول، ص 3


