
  جامعة سّيدة اللويزة

                                                                        ١٤/٤/٢٠١٠  

  آلمة رئيس جامعة سّيدة اللويزة األب وليد موسى

  النصب التذآاري لألديبة مي زيادة ازاحة الستارة عنفي 
  

  .األصدقاءأّيها   

  .تنذآر وما تنعاد:  ن، ونقولنتذّآر مأساة لبناوقفنا نيسان،  ١٣البارحة،   

نيسان، فنتذّآر عظمة لبنان، ونفتح النافذة على صورة بهّية، ترمز إلى  ١٤أما اليوم، 

سبعين  ورغمانها صورة مي زيادة، المرأة التي، .  الحضارة اللبنانية في أرقى مظاهرها

ا فصوًال من أدبها سنة، على غيابها، ال نزال نقرأ آتبها، ونستعين بأقوالها، وندّرس طّالبن

  .الرفيع والممّيز

من شحتول، الضيعة الوديعة القائمة في فتوح آسروان، تخرج فتاة صغيرة، في 

يتحّدى الواقع، ينتصر عينيها أحالم آبيرة، وفي صدرها طموحات ال تحّد، وبين أصابعها قلم 

المرأة  انها مي زيادة، رمز.  الغياب، ويسّجل اسمه في تاريخ األدب والحضارةعلى 

اللبنانية، التي ال تنتظر آوتا نسائية، وال قوانين المساواة، وال تستعطي من الرجال، مرآزًا 

  .أو لقبًا معّينًا

فرضت نفسها، عقًال وقلبًا وابداعًا، فكانت المرأة الرائدة التي تقود، وال ُتقاد، والتي 

لتؤّآد للعالم أّن المرأة  –وال أقول في المواجهة  -تقف إلى جانب الرجال، وفي الطليعة، 

  .مصدر جمال وحياة وثقافةاألم، األخت، الحبيبة، الزوجة، االبنة والصديقة، تبقى دائمًا 

قرب خمسة عشر رجًال، الجامعة،  وتقف تتصّدر مدخل  نرافقها آيلهذا، نحن اليوم، 

وال يتمّيزون  بأجسادهم،ُيقاسون ، ال الفكر عمالقةّن أل...  وأنا أيضًا:  ودون استئذان، لتقول

  :  بعقولهم التي ال تمّيز رجًال عن امرأةُيعرفون بل بجنس أو لون، 

  .وال التذآيــُر فخــر للهــالل    فـال التأنيث السم الشمـس عيـب
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نعم، أيها األصدقاء، نحن فخورون، في الجامعة، بأن يكون وجه مي، واحدًا من   

م نأمل أن تكثر وجوه النساء يتصّدرن المحافل، يقفن على وآ.  الوجوه الكبيرة في هذا الوطن

  .وجه أّمي وجُه أمتي:  التالل، يرفعن الصوت، يعبِّرنَّ عن حقيقة لبنان ويرّددن

  فشكرًا لكم جميعًا

وتحّية تقدير للمجلس البلدي في شحتول، بشخص رئيسه األستاذ فرنسوا آّالسي 

  .نصب التذآاريعلى تعاونهم معنا في رفع هذا الوأعضائه، 

  .وآل االمتنان للفنان الممّيز بّسام آيرّللس الذي نحت التمثال، بإزميل المحّبة واإلبداع

ة الرائد آما أحيي، بتقدير، األورآسترا الكالسيكية التابعة لقوى األمن الداخلي بقياد

بين الكلمة  نعمة مطر التي، بصوتها الجميل، تؤّآد التالزم والترابط زياد مراد، والسيدة ليال

  .واللحن والموسيقى

  .آما أشكر جميع الذين ساهموا في إقامة هذا االحتفال

عّلموا مي زيادة :  تبقى آلمة أخيرة، أوّجهها إلى المسؤولين التربويين في آل لبنان

.  في مدارسكم وجامعاتكم وصفوفكم، تعّلمون أوالدآم حقيقة لبنان، حضارة وفّنًا وجماًال

  .لبنـــانعشــتم وعـــاش 


