
 

 

 

 زينب فّواز العاملية

 

 

يف قريِة تبننَي اجلنوبّية، 

حيُث الكون قد جدَل 

سكونه خيوًطا وحاَك هدوءه غطاًء وأسدله عىل تلك القرية 

لتناَم هانئًة وادعًة بني أحضان جبل عامل. ال يقطع أوصال هذا 

 "ميجانا"الّسكون سوى غثاء ماعزٍة شاردٍة عن قطيعها أو 

فّّلٍح قد أسكره العرق املتصّبب عىل جبينه. يف هذه القرية، 

ُد عىل عبارة  كأّيِة فتاٍة "ُولَِدت زينب كأّيِة فتاٍة أخرى. وُأشدِّ

. فالفتيات يولدَن عظيامت مع مهمٍة عظيمة، ُينّميها "أخرى

  .ااملجتمع أو يقتلها يف مهده

 

. شهادُة ١٨٥٠و ١٨٤٥هي زينب فّواز املولودة بني عاَمْي 

ميّلدها ضائعة وما أبقت للّتاريخ سوى شذرات ذكرياٍت يف 

ري القرية. لكأّّنا عدّوُة الّتاريخ الّلدودة. كّلام  ذاكرِة ُمَعمِّ

طبعت أثًرا هلا، مسحها بممحاته اّلتي ال ترحم. هذا السلطان 

 توقيت مولدها املتقارب من ابنة عيل اجلائر، مل ينصفها سوى يف

بك األسعد وفاطمة اخلليل ومها من أعيان القرية. أرادا رفيقًة 

لطفلتهام فكانت زينب فّواز. قادها قدرها إىل قلعة بيت 

األسعد وللتصويب فإّن زينب فواز قد قادت قدرها إىل منابع 

ينهلها  العلم واملعرفة املتفّجرة داخل القلعة. فالعلوم ختتار من

هي، تعبُِّد الطريق وتضيئه وتسوق  "نّداهة  "وتناديِه إليها. 

ُُمتاَرها إليها. وقد أخذت هذه النّداهة زينب فّواز ورمتها بني 

  .ثنايا علوم الرصف والنحو والنقد

 

فنا هي عن نفسها  وقبل أن نبدأ حكايتنا فلنتعّرف إّليها بل فْلُتعرِّ

ّر املنثور يف طبقات رّباِت الد"كام فعلت يف مقّدمة كتاهبا 

: أنا املفتقرة إىل اهلل وبه أستعني، زينب بنت عيل فّواز "اخلدور

بن حسني بن عبد اهلل بن حسن بن حممد بن يوسف بن ابراهيم 

  .فواز، السورّية مولًدا وموطنًا، واملرصّية منشًأ وسكنًا

من  وإذا ُتِرَك يل الّتعريف عنها أقول: هي زينب فّواز املجبولة

ِذي اختذته شعاًرا  إيقاٍع موسيقيٍّ رشقيٍّ يظهر جليًّا يف سجعها الَّ

هلا خاّصًة يف اختيار عناوين كتبها. هي زينب امُلحّجبة مظهًرا، 

غري اجلميلة "املرفوع عنها احلجاب عقًّل وتفكرًيا. هي زينب 

كام وصفها جرجي باز يف جملته -شكًّل  "وغري األنيقة

وعًيا وعلاًم. هي زينب اّلتي ظلمها  والّساحرة -"احلسناء"

ُمثّقفو عرصها بعدم ذكرها وأقساه قد وقع عليها من 

 .معارصاهتا من النَِّساء

 

، تظهر زينب احلّكاءة وهو ما "امللك كورش"يف روايتها 

، يرضع فّن رسد القصص  ترّشبته من قروّيتها. كلُّ قروّي حّكاء 

يته لذيذة مقرمشة، من أثداء األّمهات واجلَّدات، فتأيت حكا

تنزل عىل البطون املتضورة جوًعا إىل حبكتها فتملؤها. لكّن 

 العقول 
ِ
زينب مل تكتِف بسدِّ األفواه اجلائعة بل هدفت إىل ملء

وإنارهتا. لغتها، يف هذه الّرواية بسيطة، والبساطة فنٌّ يف رسد 

احلكايات. انسيابيتها متدّفقة، ال تعرتض طريقها اسرتجاعات 

ستباقات. شخصّياهتا غزيرة ومعّقدة حّتى أّننا لنتساءل وال ا

ونجيُب يف آٍن مًعا: من أين هلذه العاملّية هذه املخّيلة اخلصبة، 

من أين هلا هذا التعّمق يف النفس اإلنسانّية؟ وُنجيب: هي 

العاملّية اّلتي نشأت يف جبل عامل حيث ال حدود سوى 

غربية الّشاُمة تنخفض الّسامء. حّتى أّن سلسلة جبال لبنان ال

جنوًبا وتركع عند سفوح جبل عامل لتتّلشى ّنائيًّا. بيئة  تطلُق 

الرباح للبرص والبصرية يف آن. سؤال  آخر ُيطرح يف هذه 

بفكرة أن  ١٩٠٥-١٩٠٤الّرواية: من أين أتت زينب يف عام 

يرتّبع ابن راٍع عىل عرش أعظم مملكة؟ كيف ملن ترّبى عىل 



 

 

أ بمثل هذا الّذكاء وهذه القدرات؟ واإلجابة أيدي راٍع أن ينش

بسيطة وصارخة. زينب فّواز كانت تتحّدث عن نفسها. طفلة  

ترّبت يف كنِف عائلٍة بسيطة، والدها راعي ماشية ووالدهتا 

َجت علاًم من أعّلم  فّّلحة لكنّها ترّبعت عىل عرش األدب وُتوِّ

  .عرصها. نعم، امللك كورش هو زينب نفسها

 

ئ  
 َمن يعتقد أّن زينب مل تذكر شيًئا عن نفسها خاّصًة يف ُُمطِ

بل إّّنا  "الدّر املنثور"كتابتها عن رائدات عرصها يف كتاهبا 

كتبت عن نفسها يف كّل رائدٍة حتّدثت عنها. كتاباهتا عن تلك 

النَِّساء إن هي إِاّل مرآة تعكس دواخل شخصّيتها. َمْن يتلّمس 

رف حّق املعرفة أّّنا كانت جتاهر ال مبكًرا ذكاء زينب فّواز، يع

بل ترصخ وهي ختّط معامل شخصّيتها يف كل كلمة تكتبها. مل 

تنتظر أن يأيت من ينصفها كَمْي زيادة بل أنصفت نفسها. َوَمْن 

يعي حقيقة حجاهبا وحيرتمه، يعلم أّن هذا احلجاب إنَّام هو 

  .ارشتعبري عن ِعّزة نفسها يف التحّدث عن شخصّيتها بشكٍل مب

 

ذكاء زينب أّّنا قد تركت الباب مفتوًحا أمام من يريد الّتعّرف 

إليها. عليه فقط أن خيلع احلجاب اّلذي يغطي عقله وأن يتلّذذ 

باكتشاف امرأٍة استثنائية، حتّدت كل الظروف اّلتي كانت 

تسمح للنّساء بالربوز يف عرصها. حتّدت القروّية. حتّدت مجال 

ت اخلنوع الّزوجّي. حتّدت كّل هذا الّشكل واألناقة. حتدّ 

 .وبزغت فجًرا جنوبيًّا، مأل الرّشَق نوًرا وضياءً 

 بقلم : فاتن فوعاين
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