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ملخص البحث:
ػلاوؿ ىذا البحث حتسس بعض تفاصيل العالقة العاطفية ادلميزة اليت مجعت بُت األديب عباس زلمود العقاد ،وبُت
األديبة ماري إلياس زايدة ادلعروفة ب ػػ( :مي زايدة) ،وذلك من خالؿ رسائلهما ادلتبادلة أو من خالؿ بعض ما كتباه
وألّفاه .تكمن ميزة ىذا البحث يف رمسو صورة طريفة لشخصية عباس زلمود العقاد اليت قد تكوف ليست مألوفة عند
بعض النقاد والدارسُت ،وىي صورة حتاوؿ أتكيد اجلانب اإلنساي لإلنساف وخضوعو أماـ أتثَت العاطفة وأشواؽ الروح!
توصلت الدراسة إىل أف عباس زلمود ال عقاد قد ظهر يف شخصية عاطفية عطشى ظامئة تلهث وراء ادلتعة وتقدـ
التنازالت أثر التنازالت أماـ ادلرأة ،وكذلك ظهرت مي زايدة أنثى بكل معٌت الكلمة ال تريد أف تصد أحداً ،فأرىقت
الكثَت وأرىقها جرباف خاصةً وكلفها من أمرىا عسراً حىت انتهت زلطمة تعاي االنكسار العاطفي واالهنداـ النفسي إىل
أف انتهت إىل األبد دوف أف حتقق حلم األمومة الذي رافقها مراحل حياهتا كلها.
الكلمات املفتاحية :العالقة -ادلرأة –العقاد -مي زايدة -النهاية.
Abstract:
This study attempts to reveal some details of the unique romantic relationship
between the writer ‘Abbās Mahmoud Al-‘Aqqād and the writer Mary Ilyas
Ziyadah popularly known as May Ziyadah through what transpired from the
exchange of correspondence between them in the from of letters and writings.
The importance of the study lies in its uniquely painting of the character of AlʿAqqad which might be unfamiliar among some critics and scholars; an aspect of
human which is subdued by emotion and romance! It is observed that Al-‘Aqqad
had indeed revealed a romantic character that is thirsty and longing after the
pleasure of love which was willing to give up concessions after concessions for
زلاضر يف قسم اللغة العربية ،كلية آلداب والعلوـ ،جامعة العلوـ والتكنولوجيا األردنية ،ادلملكة األردنية اذلامشية.
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the sake of woman. On the other hand, May was indeed a feminine character par
excellence who would not shut her door to any keen candidate thus exhausting
many while she herself was exhausted by Gibran burdening her with uneasiness
until she finally became broken hearted afflicting her with emotional breakdown
and self-defeat leaving her forever disappointed in realizing her maternal instinct
that would otherwise have been possible during her life.
Keywords: Relationship, Al-‘Aqqad, May Ziyadah, The ending.
Abstrak:
Kajian ini berusaha memperincikan tentang hubungan romantik penulis
terkemuka Abbas Mahmoud Al-‘Aqqad dengan penulis terkenal Mary Ilyas
Ziyadah yang lebih dikenali sebagai May Ziyadah melalui surat menyurat dan
penulisan mereka berdua. Kepentingan kajian ini dapat dilihat pada
pendedahannya tentang aspek peribadi Al-ʿAqqad yang besar kemungkinannya
masih lagi tidak diberikan perhatian oleh pengkritik dan pengkaji; satu sisi
peribadi manusia yang tunduk kepada emosi dan perasaan cinta! Pemerhatian
yang dirumus menunjukkan bahawa Al-Aqqad sememangnya telah mendedahkan
keperibadiannya yang romantis yang dahaga dan mendamba kasih sehinggakan
dia terdorong untuk mengalah dan terus mengalah demi wanita yang dicintainya.
Dari sudut yang berbeza, May pula sememangnya adalah seorang wanita yang
unggul sifat kewanitaannya yang sentiasa menerima lamaran cinta daripada
sesiapa; satu sikap yang melesukan ramai sedangkan dia sendiri tidak berdaya
untuk mendapatkan cinta Gibran yang akhirnya membebankannya sehingga
menjadi patah hati yang menjerumuskannya dengan kecelaruan emosi dan
kekalahan diri. Dia akhirnya kecewa seumur hidupnya kerana kegagalannya
menggarap impiannya menjadi seorang ibu yang sepatutnya dapat dikecapinya
semasa hidup beliau.
Kata kunci: Hubungan, Al-‘Aqqad, May Ziyadah, Penghujung Jalan.

:مقدمة
 فهل كاف يف نية العقاد احلديث عن رجاؿ؟،"ٔ) مقاؿ حتت عنواف "رجاؿ حوؿ ميٜٙٗ للعقاد (ت
ٔ)؟ أـ عنٜٗٔ أـ عن عشاؽ حوؿ مي؟ وىل األنسب احلديث عن رجاؿ ورجولة حوؿ "مي" (ت
 بعد أف كاف عنوانو عشاؽ حوؿ،عشق وغراـ وأحالـ؟ وىل عدؿ العقاد عنوانو يف اللحظة األخَتة
ًمي"؟ وىل ؽلكننا أف نستشعر يف ىذا البحث ما كاف يف ذىن العقاد؟ ىل عدؿ عنو؛ ألنو غلعلو واحدا
 كاف، دوف أف يكوف لو خصوصية ىو يعرفها جيدا عند مي؟ وىل كل من حضر رللس مي،من ال عشاؽ
 أـ نذىب،يستشعر أف لو خصوصية ما يف قلب مي؟ وىل ىناؾ شيء امسو صداقة بُت الرجاؿ والنساء
 حيث أكدت لو أف ال عالقة صداقة، يف احدى رسائلها إىل جرباف خليل جرباف،مع رأي مي نفسها
 بل ىي عالقة حب ال غَت؟ وكم اعًتفت نساء أف ما يقولو لساهنن للرجاؿ ىو غَت،بُت الرجاؿ والنساء
ما ؼلفيو اجلناف؟ مث دلاذا كل ىذا التحايل وادلواربة يف حقيقة ادلشاعر ضلو الطرؼ اآلخر؟
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 .1طبيعة العالقة بني الرجل واملرأة:
يعًتؼ طو حسُت ،أف الناس مجيعاً يتعرضوف للحب ،ويذوقوف لذاتو وآالمو ،وىم يواجهونو كما
يواجهوف ادلوت ،ال فرؽ يف ذلك بُت أصحاب اجلد منهم واذلزؿ أو اًىل العلم والدين أو أىل األدب
ٔ
والفن أو أىل السياسة واحلرب.
ويلخص الشاعر مرواف بن أيب حفصة بعمق مذىل ،ووضوح ساطع ،وعفوية صادقة منسابة،
وصراحة غائرة يف أعماؽ النفس مرػلة ومعربة بصدؽ عالقة الرجاؿ ابلنساء؛ حيث يقوؿ هبدوء:
إف الغوانػ ػ ػ ػػي طادلا
ٍ
من ِ
آنسة كأف
كل

قتلننا
حج ِاذلا
َ
قبَلػ ػَػوُ

ش
أرديْ َن عروَة وادلرق َ
ذؤيب ىائم ػ ػاً
ولقد ترك ػْ ػ َػن أاب َ
وترْكػ ػ ػػن البن أبػ ػ ػي ربيعة ِ
منطقا
َ
أال أكن شلن قَت ْلن فإننػ ػ ػ ػ ػي

بعيوهنػ ػ ػن وال يَدي ػ ػِػ ػ َػن قتيال
ضمن أحور يف ِ
الكناس كحيال
ُ
َ

ذى ػوال
ب وما أطػ ػ ػ َ
ػاؽ ُ
كل أصيُ َ
ولقد تبلْػ ػ ػ َػن كثَتاً ومج ػ ػ ػ ػ ػيال
فيهن أصبػ ػ ػ ػ ػ َػح سائراً زلموال
ٕ
شلػ ػ ػن تركػْػ َن فؤ َاده سلبوال

وىذا عاشق آخر؛ لكنو غَت معشوؽ ػلاوؿ أف يرضي من ػلب؛ لكنها تتفنن يف تعذيبو ،دوف أنو يدري
أنو واىم يف حبو ،فيمضي سادراً يف أوىامو ،وما أنقص حظ من يرغب يف زاىد فيو ،يقوؿ ىذا العاشق
الواىم:
كتمت احلب قالت :لشد ما
فلما
ُ

صربت وما ىذا بفعل شجي القلب
ُ

فشكواي تؤذيها وصربي يسوؤىػ ػ ػا
وهنا
قوـ ىل من حيلػ ػ ػ ػ ٍة تعرف ػ ػ ػ ػ َ
فيا ُ

وتنفر من قريب
وجتػ ػزعُ من بعدي ُ

وأدنػ ػ ػو فتُقصيٍت فأبُع ػ ػ ػ ػ ػػد طالبا

رضاىا فتعتد التباع ػ ػ ػ ػ َػد من ذنبػ ػ ػي

أشَتوا هبا واستوجبوا الشكر من ريب

ٖ

وابدلقابل نستحضر مقطوعة للشاعر القدمي عروة بن أذينة واليت تظهر عواطف متوازنة بُت الرجل وادلرأة
يف صورة نقية مشرفة حىت قيل ْتقها "ىذا وهللا الدائم العهد الصادؽ الصبابة" ،يقوؿ عروة:
إف اليت زعم ػ ػت فؤادؾ مل ػ ػ ػ ػها
فيك الذي زعمت هبا وكالكما
ت بُت جواضلي حب ذلا
ويبيِ ُ
يونيو ٕٓٔٚـ

ىوى ذلا
ُخل َقت ىو َاؾ كما ُخل َقت ً
يُب ػ ػػدي لصاحبهش الصباب ػ ػ ػ َة كلػ ػ ػ ػ ػ ػها
حتت فر ِاشها ألقلها
لو كاف َ
ٕ٘ٓ
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بك فَوقَها
مرَىا لو كاف ُح ِّ
ولَ َع ُ
وإذا وجػ ػ ْدت ذلا وساوس ٍ
سلوة
َ َ
َ

ض ِ
حيت إذاً ألظلها
يوماً وقد َ
َشفع الضمَت إىل الفؤادش فسلهػ ػػا

 .2شخصية العقاد:
تتميز شخصية العقاد دلن ال يعرؼ تفاصيل حياتو ،ابجلد والصرامة والعنف ،وقد ظهر ذلك من خالؿ
معاركو األدبية الشرسة اليت خاضها على الصعد كافة ،بكل ما تتضمنو من مواضيع جادة ،وما تعتمد
عليو من قوة حجة ،وعمق تفكَت ،وفلسفة وبعد نظر .ومن اجلدير ذكره يف ىذا ادلقاـ ،أف العقاد مل
زوجة وال ولداً يف حياتو ،أما مظهره اخلارجي ،فقد وصفو صديقو عبد الرمحن صدقي بقولو( :قامة
يتخذ ً
ابسقة كالعمالؽ ،يف غَت عنف وال بدانة ،مسرة كماء النيل يف مستهل فيضانو ،ذقن ابرزة معقوفة ،تنىبء
عن صالبة واستقامة ،فوقها شفة مقوسة تنم عن استخفاؼ وسرعة انفعاؿ ،أنفو أشم مجيل ،فيو عزة
وحدة ،وعيناه غرب واسعتُت فيهما حيطة وزكانة ،تًتاءى يف سيماء وجهو أعماؽ حزف وتفكَت ،وىذا
الوصف يزيد يف تركيز االنطباع العاـ الذي ذكر سابقا عن العقاد)؛ٗ ولكن ىذه اذلالة اليت حتيط ابلعقاد،
والسمعة اليت طبقت اآلفاؽ ،ال دخل ذلا وال قيمة أماـ ادلرأة إذا ما خفق الفؤاد ذلا ،واىتز ذلا الوجداف،

فهذا احلجاج بن يوسف بكل جربوتو يقسم قائال( :وهللا رمبا رأيتٍت أقبل رجل إحداىن ،مع أي أعد يف
أعُت الناس شيطاان) ٘.ويقوؿ أنيس منصور وىو أحد حواريي العقاد( :لوسالومي فتاة يهودية ،أحبها
ثالثة من عظماء العصر :نيتشو الفيلسوؼ األدلاي ،وفرويد اليهودي النمساوي ،وريلكو الشاعر األدلاي
التشيكي ،أحبوىا ّتنوف وكانت تعرؼ ذلك ،ركبت سالومي عربة ،وجعلت ثالثتهم غلروهنا ،وأمسكت
الكرابج بيدىا ،ومل تكن ْتاجة أف تضرهبم)؛ ٙيف حُت أف" :مي زايدة" – كما يضيف أنيس منصور –
أحبها كل عظماء عصرىا ،ولو ركبت العربة ،لتعلق هبا العقاد ،ولطفي السيد (تٜٔٗٔـ) ،وسالمو
موسى (تٜٔ٘ٛـ) ،ومصطفى الرافعي (تٜٖٔٚـ) ،ومطراف (تٜٜٔٚـ) ،وطو حسُت
(تٖٜٔٚـ) ،ودمحم عبد القادر محزة (تٜٔٗٔـ) ،ولكن الفرؽ بينها وبُت "سالومي" اليهودية ،أهنا مل
تكن فاجرة ،إظلا ألقت بنفسها حتت العربة ،ليدوسها اجلميع ،ودتوت ّتنوف ،بعد أف تعذبت أبنوثتها،
فتساقطت عليها الصقور ،فكانت عيوهنم أقسى من أقالمهم ،لقد كانوا جحيما كما تقوؿ الفلسفة
الوجودية ،واليت ترى أف اجلحيم ىو اآلخروف ،وعيوف اآلخرين ،وأقالـ اآلخرين ،وقيود اآلخرين،
ٚ
ورغباهتم ،ونزواهتم ،واخلوؼ منهم وعليهم ،مث اذلرب منهم اىل اجلنوف.
تعلق العقاد ب ػػ" :مي" ،وأحبها كما ػلب الرجاؿ النساء ،وأفرغ عواطفو جتاىها ،وأعلن ذلا ضعفو
معًتفا هبزؽلتو أماـ مجاذلا وأنوثتها بكل صراحة ووضوح مقرا معًتفا" :كيف ينهزـ الرجاؿ ،وال يثبتوف أماـ
األنوثة ادلقدسة اليت ػلًتموهنا وػلبوهنا "كتب ذلا وىي يف روما يقوؿ :وأعبد "مي" يف تلك اذلياكل،
ٕٓٙ
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وأحب إ يزيس ،وأحب "مي" ،وأقوذلا اليوـ وأان مستعد لعقوبتها الرحيمة ولكٍت لن أندـ عليها ،نعم لن
أندـ عليها أبداً ٛ.مث وقف أمامها خاشعا متبتال قائال:
ٜ
دعوؾ دعوةَ ٍ
أ ِ
يُزجي الصالة ِ
دلرمي الطهر
عابد َو ِصب
مث رآىا كعبة ،حيث يقوؿ سلاطباً أىل روما ،عندما كانت مي يف زايرة إليطاليا:
يف محاكم كعبةٌ ِ
ِ
ترم ُقػ ػ ػػها
ُم ٌ
هج منا وآم ػ ػ ػ ػػا ٌؽ ظماءُ
ٓٔ
الق ِ
كعبةٌ ال كاليت يَػ ْعم ػُ ػ ػ ػ ػ ػرىا
بنيكم رى ُ
ط ُ
سوس احلنفاءُ
ولندقق يف شهادتو النقدية لكتايب "مي" عندما بعثت هبما ىدية لو ،وعلا" :الصحائف" و"ظلمات
وأشعة" ،والعقاد ال يعجبو العجب  -كما يقاؿ -لكنو رأى ما تكتبو "مي" شيئاً لذيذاً يستحق أف
يستزاد منو بنهم ،يصف شعوره أثناء قراءتو دلؤلفات "مي" فيقوؿ :أقرأ وأعيد ما قرأت ،فأعلم أهنا فاكهة
من فواكو اجلنة اليت ال ينقصها اجلٌت ،وال يشبع منها ادلتناوؿ ،وأتطلع اىل الشجرة "مي" ،فأساؿ ذلا ادلزيد
من الربكة ،وأطلب ذلا السالمة من األيدي اليت ال تعرؼ أف جتٍت حىت ترجم ،وأرجو أف أوفق بعد
ٔٔ

استيعاب ما يف الكتابُت النفيسُت ،إىل التعبَت عما يف نفسي من الشكر والتقدير.
ىل يص ّدؽ من يعرؼ العقاد أف ىذا الكالـ للعقاد؟ ىل يصدؽ القارئ أف فهم العقاد
واستيعابو يغص من قراءة ما تكتبو "مي"؟ ىل العقاد مل يرجم أحدا ،وال يؤمن ابلرجم؟ وىل سلم أحد
من العقاد؟ إف ىذا النقد تفوح منو رائحة ظاىرىا احلب وابطنها اخلديعة وااليقاع ،وقد سبق لو أف قسا
على "مي" يف نقده دلقاؿ ذلا عن فلسفة "برجسوف" ،وعلق يعقوب صروؼ حينها على قسوتو ْتضوره،
ٕٔ

قائال لو( :اي راجل اتتمرجل على بنت" ؟!).
وكم شكا العقاد منها ،وما يلمسو من فرؽ بُت "مي" يف رسائلها ،وبُت "مي" يف رلالسها حىت قاؿ:
صربي وطالت يف ىو ِاؾ أانيت
اجلميل ولذ يل
علمتٍت الص َرب
َ
ٍ ِ ٖٔ
فات وكل آت آت
فات َ
ما َ
ال أشتكي أبداً وىا أان قائلٌ
بل إف العقاد ليعًتؼ متلذذاً بصراحة اهنا أذلتو ،وكسرت كربايءه ،وىو الذي ال يعرؼ الذؿ واإلىانة
يقوؿ:
أعرؼ مكانَ ِ
ِ
العذاب لو فيو حيٍت
وألذ
ك عندي
ع ِّذبيٍت ْ
ٗٔ
ِ
وأُ ِىن ِ
هُت
فيك كربي ػ ػ ػاءَ ع ػ ػ ػزي ٍز
قبل أف يراؾ يَ ُ
مل يكن َ

يونيو ٕٓٔٚـ
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والعقاد ال يتحرج من إعالف اهنزامو أماـ "مي" ،فيقوؿ معاتباً ذلا يف عدـ إىدائها لو أحد مؤلفاهتا( :أرجو
أف يكوف ذلك احلرماف الذي خصتٍت بو اآلنسة عقوبة ال إعلاال ،ألف العقوبة عندي ابدلرتبة التالية بعد
ادلكافأة  ...وال حتسب سيديت أي خاؿ من ىذا الغرض بتقدمي ىذا القرابف ،فإظلا أردت أف أريها كيف
ينهزـ الرجاؿ وال يثبتوف أماـ األنوثة ادلقدسة اليت ػلًتموهنا وػلبوهنا)ٔ٘ .يعلق صاحب كتاب رسائل

العقاد على ىذه الرقة عند العقاد ( :يبدو العقاد أديبا يتكلم بلساف احملب أو زلبا يتكلم بلساف األديب
كالعلا قريب من قريب) ٔٙ،ويبدو يل العقاد غَت ذلك دتاماً ،فهو(يتمسكن ليتم ّكن) كما يقاؿ يف
األمثاؿ الدارجة ،وقد ابحت مي يف ديواهنا أزاهري حلم الذي كتبتو ابلفرنسيةْ ،تقيقة ما تستشعره من
كالـ الناس ادلبطن ادلعسوؿ ،فكتبت يف عز حالة االكتئاب اليت ىامجتها يف أواخر سنيها تقوؿ:
دعوي وحيدةً أحيا مطمئنة
ِ
ضوضاء ِ
ادلدف
بعيدةً عن
وتتابع:
ات البش ِر
أال أبعدوا عٍت -ولو حينا – أصو َ
ِ ٔٚ
احلقد والغّ َل
اليت تتبطن احلَ َسد و َ

 .3املرأة يف نظر العقاد:

حديث العقاد عن ادلرأة حديث ملفت ،نستطيع التقاط رلموعة من الصفات من خالؿ رلمل حديثو
عنها ،فهو حُت يرى الرجل سللوقا مستقال ،يرى ادلرأة سللوقا اتبعا ،كما أنو ليس ابجلسم وحده تتضح
الفروؽ بُت ادلرأة والرجل ،فادلرأة عند العقاد إمراه بكل عناصر تكوينها ،حىت الفكر ،وحىت الكلمة ،بل
أف نطق ادلرأة ،غَت نطق الرجل وىو يًتجم ىذه الفكرة شعراً فلسفيا قائال:
ٍ
جرت
أّؽلا لفظة ْ
من فم ادلر ِأة امرأة
الزوج من فِئة
تَبتغي َ
واإل ِّخالء من فئة
وحده
ليس ابجلس ِم َ
َ
ٔٛ
اجلنس منشأه
يُ ُ
عرؼ َ
وال أفهم من ىذا إنقاصاً من قيمة ادلرأة أبداً ،بل ىذا ؽلنحها صفة خاصة يف تصوري ،يضفي عليها أنوثة
خالصة.
وتبقى شخصية ادلرأة تتميز ابلقوة والدىاء؛ لكنها دتارس ىذا الدور يف نطاؽ عالقات مقبولة
من ىيمنة عليها وخضوعها لسطوتو ٜٔ،والعقاد يؤمن هبذه الفكرة؛ لكنو يصف قوة ادلرأة ودىاءىا
ٕٓٛ
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ابلتمرد؛ لكنو ليس دترداً خالصاً ألهنا تبقى مع الرجل بُت لذة العصياف ،ولذة اخلضوع ،وىي تعصي
لتعود إىل خضوع أعمق وأشهى ٕٓ.بل إف ىذا التمرد وليد الضعف الذي تتميز ادلرأة بو ،والضعيف
احملكوـ ،دأبو احلنُت للتمرد والعصياف وسلالفة ادلسيطر عليو؛ ألنو هبذه ادلخالفة يثبت وجوده ،وتستوي
ٕٔ
حياتو.
إف صفة "التدلل" عند ادلرأة صفة ابرزة يف سلوكها ،وىو يرجع إىل أف قيمتها موقوفة على غَتىا
أو معلقة بنظر غَتىا إليها ،وال تعرؼ قيمتها إال مبقدار ما تكلف الرجل الصرب عليها ،والدالؿ نوع من
ٕٕ
اإلابء والعصياف مع إغراء بتكرار الطلب وتكرار ادلمانعة.
اإلغراء أىم أسلحة ادلرأة ،وكأهنا تقوؿ للرجل أنت ختضعٍت بسلطانك ،وأان أخضعك مبا أتيح
لك من شهوة النظر ،وهبجة العيوف ،ومعركة اإلغراء والغواية عند ادلرأة خطة وسالح ،وسالحها قدرهتا
على الرايء والتظاىر بغَت ما ختفيو ،حىت إهنا قد تصل هبذه الصفة إىل رتبة الصرب اجلميل ،وضبط الشعور
ٖٕ
ومغالبة األىواء.
كما أف إرادة ادلرأة تتحقق أبمرين اثنُت ،علا :النجاح يف أف جتعل الرجل يريدىا ،والقدرة على
االنتظار والصرب -انتظار النتيجة من الرجل-وذلذا فإرادة ادلرأة سلبية يف القضااي اجلنسية ،فغايتها إىاجة
الذكر ،وجعلو يريد ،فإذا أراد ال يستطيع االمتناع عن اإلرادة ٕٗ.قاؿ عبد ادللك لبثينة مجيل( :وهللا اي
بثينة ما أرى فيك شيئا شلا كاف يقوؿ مجيل ،قالت اي أمَت ادلؤمنُت ،إنو كاف يرنو إيل بعينُت ليستا يف
رأسك) ٕ٘.حقاً لقد نسي أمَت ادلؤمنُت أف بثينة قد أىاجت مجيالً وجعلتو يريد!! وىذا اجلواب يفسر لنا
دلاذا ىناؾ كثَت من ادلعشوقات لسن مجيالت ومع ذلك ذلن رلانُت يف حبهن وذلك؛ ألهنن أوصلنهم اىل
درجة "أنو يريد" ىذا من جهة .وأما من جهة أخرى ،فإنو يقاؿ إف نصف األدب يتحدث عن مجاؿ
ادلرأة ،وأف النصف الثاي يتحدث عن خيانتها ٕٙ،ورمبا خلصت ىذه العبارة عالقة العقاد ابدلرأة عموما.
وال مبالغة إف قلنا إف العقاد كاف يف معظم كتاابتو وبطوالتو وصوالتو ومعاركو النقدية" ،مرائياً" أماـ "مي"
اسعة ،وعلماً غزيراً،
ثقافة و ً
ابلدرجة األوىل ،يسعى إىل لفت نظرىا ،واجتذاب بصرىا ،خصوصاً أنو أويت ً

وحافظة مكينة ،ولئن قيل :إف وراء كل عظيم امرأة ،فإف مي كانت أماـ العقاد ،ووراءه ابللحظة ذاهتا!!
أمامو تلهمو ،ووراء صلاحاتو ادلتوالية يصنعها ولو عيناف ،ينظر إحداىا إىل مي ،وينظر ابألخرى إىل
النجاح ،وينتظر من "مي" تعليقاً أو رأايً أو مالحظ ًة أو تلفوانً ،فقد كاف يشتد على خصوـ سعد زغلوؿ
وحزب الوفد قصدا؛ ألنو كلما اشتد عليهم كما قاؿ علناً ،تتصل بو "مي" تلفونياً مستعطفة إايه خوفاً
عليو من االعتقاؿ والنفي .ويف حديثو مع القاصة "جاذبية صدقي" يصرح العقاد بنيتو ىذه قائال :كم مرة
ظلمت إمساعيل صدقي ،وثروة ابشا ،ال لشيء ،إال لكي جتيئٍت "مي" تبدؤوي احلديث ،وتنهي
ٕٚ
اخلصاـ.
يونيو ٕٓٔٚـ
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إف ادلدقق يف نظرة العقاد للمرأة يرى صورة صادمة إذا ما قورنت مع عالقتو ابدلرأة يف احلياة ،فادلرأة يف
نظر العقاد حيوا ٌف يتجمل ويتعرض وينتظر ٕٛ.كما أف حياة العقاد اخلاصة  -دلن ال يعرؼ تفاصيلها-
مسلسل من قصص احلب ،ؼلرج من قصة ،ليدخل يف أخرى ،يف حالة غريبة مثَتة ومدىشة ،خصوصاً
إذا قارّان بُت آرائو فيها ،وعطشو للمرأة بشكل ال ينضب ،من دوف مراعاة لفارؽ السن ،فقد أحب
العقاد وىو يف سن اخلمسُت ،فتاة يف سن العشرين ،مث ىو بعد ذلك ،يكتب يف اإلسالميات
والعبقرايت ،ويتحدث عن الدين ،حديث العامل العارؼ الورع ،مع أننا مل نعرؼ أنو اتب أو غَت سلوكو
اجلامح جتاه النساء يف آخر حياتو ،ولعلو من الطريف أف نعلم أف ندوة العقاد األسبوعية كانت وقت
صالة اجلمعة كما مسعنا وقيل لنا.
ولعل مفتاح احلل ذلذه احلالة عند العقاد ،ىو فهمو اخلاص للجماؿ ،فهو يرى أف اجلماؿ ىو
احلرية ،وىو غلبة احلرية على القيود ،وىو يرى أف حب احلرية ىو حب اجلماؿ ،وأننا أحر ٌار حُت نعشق
ٕٜ

من قلوب سليمة صافية ،فال سلطاف علينا لغَت احلرية اليت هنيم هبا.
واحلرية اليت قصدىا من خالؿ ىذه الرؤية ،وطبقها فعليا يف حياتو ،ظهرت عملياً يف عزوفو عن
الزواج واالرتباط ،والنأي عن السكينة اليت ىي من أىم مقاصد الزواج ،وكاف يقوؿ :أفضل لإلنساف أف
ؽلوت يف اذل واء الطلق ،على أف ؼلتنق وراء اجلدراف ،على أف أنيس منصور الذي أورد ىذه العبارة عقب
عليها بقولو :إنو مل يقرأىا وال مسعها من األستاذ يعٍت "العقاد" إال أف طبيعة حياة العقاد تًتمجها
وتؤكدىا ٖٓ.لقد استمر العقاد يعدو وراء اجلماؿ ادلزعوـ الذي يروؽ لو ابسم احلرية ،دوف أف يراعي سنو
العلَم
وشيبو ووقاره وقيمتو األدبية واذلالة اليت حتيط بو ،وقليل من الناس من يعرؼ ىذه ادلعلومة عن ىذا َ
العمالؽ يف عامل األدب العريب ،علماً أف ىذا األمر ،ليس خاصاً ابلعقاد ،بل إف كثَتاً من األمساء
الالمعة ،والقامات ادلديدة الباسقة يف دنيا الشهرة قدؽلاً وحديثاً ،غلبت عليها السمعة ،وغمرهتا النجومية
اليت جعلتها تبدو رمزاً من رموز الكماؿ؛ لكنك إف تتبعت تفاصيل حياهتا بدت مشوىة انقصة،
والشيطاف كما يقاؿ دائماً يف التفاصيل.

 .4شخصية مي:
جاء يف خطبة دلي زايدة بعنواف" :ادلرأة والتمدف" عاـ ٜٗٔٔـ قوذلا( :مل يذكر شعراء الالتُت من ادلرأة إال

مجاؿ جسدىا ،وليس يف قصائدىم ما يدؿ على تلمس آاثر النفس وراء ظواىر اجلسد ،ومجيعهم متفق
على تسميتها "الشيطاف اجلميل" أو "ينبوع ادلسرات السامة" ،وشعراء اليوانف أسخيلوس وأربيدس وغَتعلا
يسموهنا ببساطة كلية "بلية العامل" ،أما الفالسفة وىي تقصد أفالطوف ،فقد قضى حياتو آسفاً ألنو ابن
ٖٔ
امرأة).

ٕٓٔ
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ال شك أف مي دتتلك شخصية قيادية من نوع ما ،مكنتها من أف تًتأس رللساً أدبياً أمو صلوـ األدب
والشعر والفكر يف زمنها من مثل ،لطفي السيد (تٖٜٔٙـ) ،وشبلي الشميل (ت ،)ٜٔٔٚوأمحد
شوقي (تٕٖ ،)ٜٔوخليل مطراف (ت ،)ٜٜٔٗومصطفى صادؽ الرافعي (ت ،)ٜٖٔٚوادلازي
(ت ،)ٜٜٔٗويعقوب صروؼ (ت ،)ٜٕٔٚوالعقاد من قبل ومن بعد ،والعقاد نفسو وصف ىذا
اجمللس ب ػػ" :سجل األدب اخلاص"؛ مبعٌت أنو مل يقصد للنشر والتداوؿ اخلارجي ،وكاف أعضاء ىذا اجمللس
حريصُت على إرضاء "مي" ،فبعد اجمللس ؼللو كل واحد لنفسو ،ويتذكر مجاذلا ونظراهتا وحديثها ،مث
يًتجم ذلك يف رسالة يبعثها ذلا ابلربيد حىت اجتمع عندىا آالؼ الرسائل والقصائد ٖٕ.وىذه احلالة كما
يبدو تؤثر يف النفسية ،وجتلب اإلرابؾ ،وىي حالة نفسية مرىقة عاشتها مي مع كل رللس؛ إذ يبدو أف
احلضور كانوا يرشحوف أنفسهم عشاقاً منتظرين ذلا ،خصوصاً أف أقالـ ىؤالء قادرة سخية ،وىو أمر
غللب الصداع واحلَتة والعجب ابلنفس ،ورمبا بدت مي لعوابً أو كالفتاة اللعوب ،وذلك لتظل شلسكة
ابلعصا من ادلنتصف ،ولًتضي اجلميع ،وىذه رمبا تكوف طبيعة األنثى عموماً فمما رواه األصمعي أف
جارية مسعت ابلطواؼ تقوؿ:
ٖٖ
ٍ
مهجور
يوماً وعاش ُقها حَتا ُف
يقبل هللاُ من
معشوقة عمالً
ُ
لن َ
بل أهنا طبيعة النساء اللوايت يردف إرضاء مجيع احملبُت ،دوف استثناء ،ولعل ما يعزز ىذا التوقع ،رسالة
كتبتها "مي" يف رلموعتها "سوانح فتاة" بعنواف "أال احرصي على قلبك اي فتاة" ،وادلقصود ابلفتاة يف
ىذا العنواف ىي "مي" نفسها ،وىذا التحذير ،يشَت إىل حالة نفسية خاصة تعاي منها "مي" ،فقلبها
موزع األىواء ،تتجاذبو العواطف والعواصف من كل جانب ،وأف ما يدور يف نفسها من صراع وما يعتمل
فيو صدرىا من أىواء وأنواء ،يكاد يطيح هبذا القلب الرقيق الذي ال يتسع ذلذا الكم اذلائل من إشارات
احلب ،وبوادر العشق ،خصوصاً أهنا بقيت من دوف زواج ،والذي رمبا لو مت خلفف من زخم التلقي،
وغزارة االنفعاؿ ،ولرمبا أسهم يف كبح مجاح االندفاع العاطفي عندىا وأغلق كثَتاً من أبواب القلب اليت
ٖٗ

ظلت مشرعة.
إ ف ادلدقق يف سَتة "مي" ،يراىا قد أحبت أكثر من شخصية ،أحبت جرباف ،وأحبت العقاد،
وأحبت الرافعي ،وقد اعًتفت جلرباف يف إحدى رسائلها ،أبف العالقة بُت الرجل وادلرأة ،ال ؽلكن أف تكوف
صداقة ،فليس بُت الرجل وادلرأة إال احلب ،و"مي" تعًتؼ جلرباف أبهنا ختاؼ من احلب ،وختشاه؛ ألهنا
كما تقوؿ تنتظر من احلب كثَتاً ،وختاؼ أال أيتيها احلب بكل ما تنتظر ،وبعد أف تعًتؼ لو ْتبها كتابة
على ورؽ الرسائل ،تتساءؿ مي اخلجولة قائلة جلرباف :كيف أجسر على اإلفضاء إليك هبذا؟ وكيف أفرط
فيو؟ ال أدري ،احلمد هلل أي كتبتو على الورؽ ،وال أتلفظ بو؛ ألنك لو كنت اآلف حاضراً ابجلسد ،ذلربت
ٖ٘
منك خجالً بعد ىذا الكالـ ،وخلتفيت زمناً طويالً ،فما أدعك تراي إال بعد أف تنسى.
يونيو ٕٓٔٚـ
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ويف مقالة ذلا بعنواف "أنت أيها الغريب"  -والعنواف موح جدا – نتبُت من مضموف ادلقالة أهنا تريد أف
تبوح ذلذا الغريب هبمومها ،وتريد أف يكوف ىذا الغريب ملجأىا ،ومعاذىا .لقد كشفت مي يف مقالتها
ىذه ،جوانب مهمة من شخصيتها ،قالت ذلذا الغريب :سأدعوؾ أخي وصديقي ،أان اليت ال أخ يل وال
صديق ،وسأطلعك على ضعفي واحتياجي إىل ادلعونة ،أان اليت تتخيل فيك قوة األبطاؿ ،ومناعة
وسأبُت لك افتقاري إىل العطف واحلناف ،مث أبكي أمامك وأنت ال تدري ،وسأطلب منك
الصناديد،
َ
الرأي والنصيحة عند ارتباؾ فكري ،واشتباؾ السبل ،وإذا أسيء التصرؼ ،وأرتكب ذنباً ،سأسَت إليك
متواضعة واجفة يف انتظار التعنيف والعقوبة ،وقد أتعمد اخلطأ ألفوز بسخطك علي فأتوب على يديك،
وأمتثل ألمرؾ يف حضورؾ ،سأحتوؿ عنك إىل نفسي ألفكر فيك ،ويف غيابك سأحتوؿ عن اآلخرين إليك
ألفكر فيك ٖٙ.فمن ىذا الغريب الذي قطعت لو العهد على نفسها أف تتحوؿ عن نفسها يف حضوره
لتفكر فيو ،وتتحوؿ عن اآلخرين يف غيبتو لتفكر فيو؟! أىو جرباف الذي أحبتو سنوات طويلة على
الورؽ ،من دوف أف تلتقي بو ،وماتت ،ومات لكن ماات غريبُت؟ وأي حالة نفسية حتيها مي ،وأي ضياع
تعيش؟! وما ىذه احلالة ادلعقدة؟ ،ال شك أف ادلرأة عموماً شخصية مشحونة ابلعاطفة شحناً ،فكيف إذا
كانت امرأة مثل مي تتمتع بنموذج رفيع للمرأة العاطفية احلساسة ،ويف أعلى الدرجات وأرقى
التصنيفات ،فال شك يف ىذه احلالة النورانية الساطعة ،ستكوف مرشحة لالحًتاؽ يف النهاية من شدة
االشتعاؿ ،وىذا ما حدث مع "مي" ،لقد اشتعلت مي يف النهاية لكن من قوة السطوع!!؟.
وال بد يف ىذا ادلقاـ من اإلشارة إىل دور جرباف يف حتطيم نفسية "مي"؛ إذ ؽلكن التقاط
مالحظة دقيقة يف رسالة لو يرد عليها؛ حيث بعثت لو قائلة( :ما أسعدؾ أنت القانع بفنك! فرد عليها:
ال اي مي لست بقانع ،وال أان بسعيد ،يف نفسي شيء ال يعرؼ القناعة ،يف أعماقي خفقاف دائم ،وأمل
مستمر ،ولكنٍت – وىنا الشاىد – ال أريد إبداؿ ىذا ،وال تغيَت ذاؾ ،ومن كاف ىذا شأنو فهو ال يعرؼ
السعادة ،وال يدري ما ىي القناعة؛ ولكنو ال يشكو؛ ألف يف الشكوى ضرب من الراحة ،وشكال من
التفوؽ) ٖٚ،فهذا كالـ خطَت يكشف نفسية جرباف ادلكتئبة ،وتعلل طبيعة العالقة اليت حرص من خالذلا
جرباف على أال يلتقي ب ػػ" :مي" وجها لوجو ،وظل احلب على الورؽ ،فإذا كاف جرباف يعاي ىذه ادلعاانة،
فكيف ترجو مي عنده الدواء ،وتبتغي عنده السعادة واالستقرار ،لقد كاف جرباف يرفع شعار العذريُت يف
عالقتو مع "مي" ،فيموت اذلوى منو إذا ما لقييها وػليا إذا ما فارقها فيعود ،ووقعت مي يف فخ جرباف،
وظلت تركض وراء السراب يف الصحراء حىت وقعت مغشيا عليها.

.5العقاد أمام مي:

السؤاؿ ،من أ حب اآلخر وألقى بنفسو يف حضن اآلخر أوال مي أـ العقاد؟ ومن يبدأ عادة ،الرجل أـ
ادلرأة؟ أـ أف الرجل ال يبدأ ،إال إذا أعطي الضوء األخضر ،وطرؽ إعطاء الضوء األخضر عند ادلرأة
ٕٕٔ

العدد األوؿ – السنة الثامنة

ظلوذجا
عشاؽ حوؿ مي زايدة  ...العقاد أ ً

للرجل ،ال حصر ذلا ،عندىا يتجرأ الرجل ،ويكوف ىو البادئ؟ واحلق إف ىذه القضية من القضااي
اجلدلية ،فالرجل ىو البادئ ظاىراي؛ لكنها ادلرأة ىي البادئة ضمنيا ،وليست القضية فيمن بدأ ليكوف
مسؤوالً عن ذنب اجًتحو أو رذيلة ارتكبها ،فهذه "كليوابتره" ملكة مصر ،تعرب عن حبها إىل أنطونيوس
أبشواؽ امرأة ،وكربايء ملكة ،فتقوؿ( :إف يف األقاليم البعيدة من حقوؿ رومية ،مليكة تضحي اتجها يف
سبيل مسرتك ،وال ينعم ذلا ابؿ إال إذا أشرقت عليها أشعة ابتسامتك ،فتعاؿ نتمتع هبذه احلياة  ...ال
تغرؾ بسطة ادللك ،وسعة اجلاه ،فإف احلياة مستمدة من أشعة الشمس  ...تعاؿ ألف احلياة أقصر من
أايـ البنفسج) ٖٛ.فهذه العاطفة ادللكية من كليوابترة ،مل تنقص من قيمتها ،بل أثبتت أنوثتها وطبيعة
اادلرأة فيها ،ومع ىذا نقوؿ وبشهادة أنيس منصور ،إف "مي" ىي اليت ألقت بنفسها؛ لكن بعدما ألقى
العقاد بنفسو فبهذه الشهادة "اجلدلية" ،ندرؾ أف احلب ال بد أف يكوف مشًتكاً ،حىت ينطبق عليو مفهوـ
احلب ،ففي رسالتها اليت ترد هبا على العقاد من "برلُت" ،وادلؤرخة ابلثالثُت من أغسطس عاـ ٕٜ٘ٔـ،
قالت للعقاد ما نصو( :إعجايب بقصيدتك البليغة يف معناىا ومبناىا ،فاؽ كل إعجاب ،وقد اغتبطت هبا
غبطة ال حد ذلا ،واحتفظت هبا يف مكاف أمُت بُت أوراقي خوفاً عليها من الضياع ،إنٍت ال أستطيع أف
أصف لك شعوري حُت قرأت القصيدة ،وحسيب أف أقوؿ لك :إف ما تشعر بو ضلوي ،ىو نفس ما
شعرت بو ضلوؾ منذ أوؿ رسالة كتبتها إليك ،وأنت يف بلدتك التارؼلية أسواف ،بل إنٍت خشيت أف
أفاحتك بشعوري ضلوؾ منذ زمن بعيد ،منذ أوؿ مرة رأيتك فيها بدار جريدة "احملروسة" ،إف احلياء منعٍت،
وقد ظننت أف اختالطي ابلزمالء يثَت محية الغضب عندؾ ،واآلف عرفت شعورؾ ،وعرفت دلاذا ال دتيل
إىل جرباف خليل جرباف) ٖٜ.وىذا كالـ يدؿ على أنو عشق متبادؿ كأي قصة حب يف احلياة ،وال رلاؿ
للشك يف مشاعر كليهما جتاه اآلخر ،بل كادت مي أف تكوف ىي البادئة يف التصريح ْتبها ،لوال أخذىا
بعُت االعتبار الغَتة احملتملة لعباس زلمود العقاد العاشق "الصعيدي" من اختالطها بزمالء اجلريدة ،كما
صرحت بذلك؛ لكن كل ىذا مل يكن لَتيح العقاد ،ويطمئنو إىل صدؽ مشاعرىا ،ففي مقالة للعقاد –
كتبها يف أخرايت حياتو بعنواف "رجاؿ حوؿ مي" قاؿ ما رلملو( :زوار مي يف ندوهتا كثر ،وكل زائر من
حقو أف يكتب ذلا رسائل االعتذار أو السؤاؿ أو التحية ،دوف أف يطمح منها ّتواب ،فإف أجابت
فلها أف جتيب جواب احملبوبة اليت تتقبل العشق شلن يدعيو ،ىذا ىو أتويل الرسائل على أسلوب الفن
العاطفي أو العاطفة الفنية بُت صاحبة الندوة ،وأكًت من زائر من طلبة ىؤالء الزوار) ٗٓ،ويصل العقاد
إىل نتيجة أخرى مهمة عن طبيعة مي وسلوكها وصفاهتا – وإف كاف ىذا متأخراً جداً ابلنسبة إليو -
فَتى أف كثَتاً من زوارىا األفاضل ػلنوف عليها حنواً أبوايً؛ ألهنم يدركوف من بواكَت صباىا ،أف فرط
التزمت يف طويتها ،غلاوز حده ادلأموف ،وأهنا توشك أف تعاي كثَتاً من عادة العزلة النفسية اليت جنت
عليها يف أخرايت أايمها ،وأهنا تغالب شجناً كميناً النطوائها الشديد على ذاهتا حىت خيل للعقاد أف
سببو راجع إىل مزيج من الصدمة العاطفية ،وشعور التبتل العميق يف سليقتها الدينية .ىذا ىو التحليل
يونيو ٕٓٔٚـ
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األخَت لنفسية مي كما رآه العقاد يف أخرايت أايمو؛ ولكن العقاد وىو يف شرخ شباب حبو ذلا ،كاف
يعاي من مثل ىذا ،دوف أف تدفعو ىذه ادلشاعر إىل الكف عنها أو كبح مجاح حبو ذلا – يقوؿ واصفاً

حَتتو من مي مكنياً عنها هبند يف روايتو سارة ،كاف يكتب ذلا ،فيفيض ،ويسًتسل ويذكر الشوؽ والوجد

واألمل ،فإذا لقيها بعد ذلك مل ير منها ما ينم عن استياء ،ومل يسمع منها ما يدؿ على وصوؿ اخلطاب،
وإظلا يسمع اجلواب ابللحن واإلؽلاء دوف اإلعراب أو اإلفصاح ،ويصور العقاد حبهما تصويراً غريباً،
فيقوؿ بضمَت الغائب :كاان أشبو اب لشجرتُت منهما ابإلنسانُت ،يتالقياف وكالعلا على جذوره،
ويتالمساف أبىداب األغصاف أو بنفحات النسيم العابر من ىذه األوراؽ ،إىل تلك األوراؽ ٗٔ،ومع ىذا
التصوير الذي يكشف برودة مشاعر "مي" ،ومدى األمل وادلعاانة واحلَتة اليت أتكل فلب العقاد ،فقد
استمر حىت آخر الكأس ،بل حىت تناوؿ كأساً أخرى ،مث أخرى عندىا ارعوى ،وبدأ ببياف آخر ما
توصل اليو من حقائق وقناعات ،شأنو شأف أمثالو من العشاؽ ادلراىقُت يف كل زماف ومكاف.
يقوؿ أنيس منصور أبف ىناؾ مبدأ واحداً غلب أف يعيش من أجلو اإلنساف وأف ؽلوت من
ٕٗ
أجلو ،إنو احلب ،وال شيء أحًتمو يف آذلة اإلغريق إال أهنم يًتكوف عروشهم جرايً وراء اجلميالت.
وىذا ما فعلو العقاد تقريباً ،فقد أمضى حياتو مسعور العاطفة ،ؼلرج من عشق ليدخل يف آخر،
يلهث وراء النساء مث إذا ما حتدث عنهن رأيتو فيلسوفاً رزيناً ،فهو يقوؿ يف تعريفو ادلرأة إهنا سللوؽ اتبع؛
بينما الرجل سللوؽ مستق؛ ولكن العقاد يبدو أنو أخطأ أو نسي ،بل إف اإلنساف عموماً ال يرى صورتو
احلقيقية اليت يظهر من خالذلا ،فعالقة العقاد ابدلرأة أظهرتو أنو ىو التابع ،وىي ادلسثقلة؛ وذلذا مل يتزوج
العقاد ،وظل يركض وراء النساء ،شباكو منصوبة دائماً ويف كل األوقات ،وعلى كل اجلهات ،وأبواب قلبو
مشرعات ،وحجتو يف ذلك أبنو أمر شاؽ أف يكوف اإلنساف حراً وزوجاً يف نفس الوقت ،وأف أكثر
العباقرة الذين تزوجوا نسوا بعد ذلك أهنم تزوجوا ،واألدىى أف صاحب العبقرايت يرى أف استمرار الزواج
دليل على االستسالـ واخلوؼ من الفضيحة أو اخلوؼ من الشعور ابذلزؽلة ،فكل منهما يتمسك ابآلخر
حىت ال يقاؿ إ نو فشل أو فشلت ،واستمرار الزواج ال يدؿ على صلاحو ،وإال كاف استمراران يف احلياة
دليالً على أننا سعداء ٖٗ ،إنو ألمر عجيب حقاً ىذا الذي يفلسفو العقاد ،وأعجب منو قياسو األخَت!؟
إف مفهوـ اجلماؿ عند العقاد يزيدان فهما لعدـ ارتباط العقاد ابمرأة معينة ،فاجلماؿ عند العقاد
ىو احلرية ،فاجلسم اجلميل ىو الذي دتشي فيو احلياة ْترية ،فال تتوقف عند الصدر أو عند األرداؼ ،إظلا
دتشي احلياة حرة دوف أف يوقفها شيء ٗٗ.وواضح أف مفهوـ احلرية ىنا ،يعٍت عدـ االنضباط واالنفالت،
ومتابعة ىوى النفس اليت ال تشبع وال تقنع ،ويعزز ىذا التوجو مفهوـ احلب عند العقاد ،فهو عنده حالة
مستمرة ال تتوقف ،وال تعًتؼ ابلفروؽ ،ويبدو يل أف مفهوـ احلب عند العقاد ال يتجاوز مفهومو عند
٘ٗ
الفيلسوؼ األدلاي "شوبنهور" ،والذي يراه تعبَتاً مهذابً عن رغبة جنسية.
ٕٗٔ

العدد األوؿ – السنة الثامنة

ظلوذجا
عشاؽ حوؿ مي زايدة  ...العقاد أ ً

 .6هناية مي:
مات جرباف يف ٘ٔاخلامس عشر من شهر مارس ٖٜٔٔـ ،وىذه حادثة كربى يف حياة "مي" فاقمت
حالتها النفسية ،وأدخلتها يف حالة اهنيار عصيب كامل ،األمر الذي دفع أقارهبا يف مصر إىل استدراجها
إىل لبناف؛ حيث وضعوىا يف مستشفى العصفورية مدة من الزمن ،مث عادت إىل مصر فامتنعت عن
الكتابة حىت عاـ ٖٜ٘ٔـ ،فكتبت أوؿ رسالة إىل قريبها جوزيف تدعوه للقدوـ إىل مصر ،وتصف لو
حالتها قائلة :أبهنا أكثر من مريضة ،أان مل أأتمل أبداً يف حيايت كما أأتمل اليوـ ،ال ال اي جوزيف إف ىناؾ
أمراً ؽلزؽ أحشائي ،وؽليتٍت كل يوـ ،بل ويف كل دقيقة ،وتتساءؿ مي كيف قدرت على معاودة الكتابة،
وترجع الفضل يف ذلك إ ىل السجائر اليت تدخنها ليل هنار ،مدركة ضرر التدخُت على قلبها الذي يكتنفو
ٗٙ
الغموض ،ويتأجج انرا كما تقوؿ.
عاشت "مي" يف مصر معذبة النفس ،شلزقة ادلشاعر ،تتناوشها الوساوس واذلواجس ،وأدخلت
مستشفى األمراض العصبية يف ادلعادي ،والقت وجو رهبا يف ٜٔٗٔ/ ٔٓ/ ٜٔـ ،بعد عشر سنوات من
ٗٚ
موت جرباف.
إف النهاية اليت آلت اليها "مي" كانت هناية متوقعة ،فتفاصيل حياهتا كلها مقدمات منطقية
تقود إىل ىذه النهاية ،فلقد حاصرهتا الغربة ،والوحدة ،واحلساسية النفسية ،وعانت من اذلزات العاطفية
ادلتالحقة بصمت ،وخذلتها أمانيها يف أف تصبح زوجة وأماً ،وال نبالغ إذا قلنا ،إف العذاب األكرب الذي
كاف ؽلزؽ نفسية "مي"  ،ىو رغبتها يف االرتباط ّترباف الشًتاكو معها يف الداينة والعقيدة ،وتفضيلها لو
على من سواه ،مع العلم أف سواه كثَتوف كما كانت تستشعر ،وكم خفق فؤادىا ،وخفقت ذلا أفئدة،
وظلت تنتظر جرباف الذي مل يكن جادا يف االرتباط هبا كما يظهر من تصرفاتو معها ،فقتلها الوىم
واالنتظار ،وبقيت تلهث وراء السراب فالتهمتها الصحراء ،وضاعت يف متاىاهتا ،نعم وكأنٍت بنفس
"مي" اليت كانت مت عطشة حلياة طبيعية ،حتلم هبا كل فتاة ،وخاصة الفتاة الشرقية ومع ذلك فاف حياة
"مي" تداخلت مع حياة العقاد يف أكثر من نقطة فكالعلا أديب لو امسو وشهرتو يف عامل األدب وىو
العامل األوؿ يف تقريب روحيهما أوال ،مث أف كليهما مل يتزوج؛ ولكن ىذا كاف من قبل العقاد اختياراً،
ولكن من قبل "مي" فقد كاف اجباراً ،لقد ماات أديبُت ظامئُت زلرومُت ،وعاشا يف كتب األدب والتاريخ
علمُت مشهورين خالدين.
يظهر شلا سبق أف حياة "مي" زايدة تطفح ابالنعطافات النفسية أو لنقل ابالنكسارات
العاطفية؛ وذلك بسبب تلك النهاايت ادلفتوحة اليت لطادلا سعت صادقة جاىدة لنيل وساـ االستقرار
وحق احلياة الطبيعية كغَتىا من عديد النساء عموماً والشرقيات خصوصاً ،إال أهنا القت عكس ما كانت
تصبو إليو دتاماً ،على الرغم من أهنا حاولت جاىدة بناء عالقة عاطفية متصدعة ،وسعت إىل دللمة مشل
يونيو ٕٓٔٚـ
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مفقود مع جرباف ،كما تنازعتها عواطف مع العقاد ،إىل أف غادرت ىذه الدنيا دوف أف حتقيق حلم
األمومة الذي رافقها يف كل مراحل حياهتا.
اخلامتة:
يبُت بعض التفصيالت حلياهتما
حاوؿ ىذا البحث أف يكشف عن طبيعة شخصيتُت أدبيتُت وأف ّ
الشخصية الدقيقة؛ حيث أابف أف ىناؾ فرقاً كبَتاً بُت االنطباع العاـ ادلتداوؿ واحلقيقة اخلاصة
لألشخاص .فقد ظهر عباس زلمود العقاد شخصية عاطفية عطشى ظامئة تلهث وراء ادلتعة وتقدـ
التنازالت أثر التنازالت أماـ ادلرأة.
وكذلك ظهرت "مي" زايدة أنثى بكل معٌت الكلمة ال تريد أف تصد أحداً ،فأرىقت الكثَت
وأرىقها جرباف خاصة وكلفها من أمرىا عسراً حىت انتهت زلطمة تعاي االنكسار العاطفي واالهنداـ
النفسي إىل أف انتهت إىل األبد دوف أف حتقق حلم األمومة الذي رافقها مراحل حياهتا كلها.
ىذه ىي احلياة العاطفية اليت يتعذب هبا الكوف ،فهي ال تفرؽ بُت األعمار ويتجاوز العبوىا
كل األدايف وادلعتقدات ،وسيظل اإلنساف يكتوي بوىج انرىا إىل ما شاء هللا.
هوامش البحث:
ٔ انظر :كرمي ،سامح ،طه حسني يتكلم( ،القاىرة :سلسلة كتابكٜٔٚٛ ،ـ) ،صٔ.ٕٚ-ٚ

ٕ ادلربد ،دمحم بن يزيد ،الكامل يف اللغة واألدب املربد( ،بَتوت :مكتبة ادلعارؼٜٔ٘ٙ ،ـ) ،جٕ ،ص .ٜ
ٖ السابق نفسو ،جٔ ،ص .ٔٙٚ

ٗ محداف ،دمحم زلمود ،من رسائل العقاد ،طٔ( ،القاىرة :الدار ادلصرية اللبنانيةٜٜٔٚ ،ـ) ،ص.ٔٔٚ

٘ اجلاحظ ،عمرو بن ْتر ،رسائل اجلاحظ ،حتقيق :عبد السالـ ىاروف( ،القاىرة :مطبعة السنة احملمديةٜٜٔٚ ،ـ) ،جٖ ،ص .ٔٗٙ
 ٙمنصور ،أنيس ،يف صالون العقاد كانت لنا أايم ،طٖ( ،القاىرة :دار الشروؽٜٜٖٔ ،ـ) ،صٖٔٔ.

 ٚالسابق نفسو.
 ٛانظر :محداف ،دمحم زلمود ،من رسائل العقاد ،طٔ( ،القاىرة :الدار ادلصرية اللبنانيةٜٜٔٚ ،ـ) ،صٖٕٓ – صٕٓٔ.
 ٜالسابق نفسو ،ص.ٕٔٙ

ٓٔالسابق نفسو ،صٕ٘ٔ.
ٔٔ انظر :السابق نفسو ،ص.ٜٔٙ
ٕٔ السابق نفسو ،صٕٔٓ.

ٖٔ العقاد ،عامر ،حملات من حياة العقاد ،عامر العقاد( ،القاىرة :دار الكتاب العريبٜٔٙٛ ،ـ) ،صٕٕٕ.
ٗٔ محداف ،دمحم زلمود ،من رسائل العقاد ،ص .ٕٔٛ

٘ٔ السابق نفسو ،صٖٕٓ.
 ٔٙالسابق نفسو ،صٕٓٓ.
 ٔٚحسن ،عبد الغٍت ،مي أديبة الشرق( ،القاىرة :دار الثقافة العربية للطباعةٜٔٛ٘ ،ـ) ،صٕٗ.
 ٔٛالعقاد ،عامر ،حملات من حياة العقاد ،عامر العقاد ،ص.ٔٚٚ– ٔٚٙ
ٕٔٙ
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ظلوذجا
عشاؽ حوؿ مي زايدة  ...العقاد أ ً
 ٜٔانظر :جونستوف ،ديفيد ،خمتصر اتريخ العدالة ،ترمجة :مصطفى عامر( ،الكويت :سلسلة عالـٕٕٓٔ ،ـ) ،صٔٗ.
ٕٓ انظر :العقاد ،عامر ،حملات من حياة العقاد ،عامر العقاد ،ص.ٔٚٛ
ٕٔ انظر :السابق نفسو ،ص .ٔٚٚ
ٕٕ انظر :السابق نفسو ،ص .ٔٚٛ
ٖٕ انظر :السابق نفسو ،صٓ.ٔٛٔ- ٔٛ
ٕٗ انظر :السابق نفسو ،صٓ.ٔٛ

ٕ٘ الوشاء ،أبو الطيب دمحم بن إسحق بن ػلِت ،املوشى( ،بَتوت :دار صادرٜٔٙ٘ ،ـ) ،جٔ ،صٔ.ٚ
 ٕٙانظر :منصور ،أنيس ،يف صالون العقاد كانت لنا أايم ،صٕٗٔ.

 ٕٚانظر :العقاد ،عامر ،حملات من حياة العقاد ،عامر العقاد ،صٕ٘ٓ.
 ٕٛانظر :منصور ،أنيس ،يف صالون العقاد كانت لنا أايم ،صٔ.ٚ
ٕٜانظر :محداف ،دمحم زلمود ،من رسائل العقاد ،صٕ.ٕٖٙ- ٕٙ

ٖٓ انظر :منصور ،أنيس ،يف صالون العقاد كانت لنا أايم ،صٖٗٗ.
ٖٔ حسن ،عبد الغٍت ،مي أديبة الشرق والعروبة ،ص.ٖٔٚ
ٕٖ انظر :العقادػ ،عامر ،حملات من حياة العقاد ،ص.ٔٛٚ

ٖٖ الوشاء ،أبو الطيب دمحم بن إسحق بن ػلِت ،املوشى ،ص  ،ٕٗٚ -ٕٗٙص.ٖٜٔ

ٖٗ انظر :سعد ،أمل داعوؽ ،فن املراسلة عند مي زايدة ،طٔ( ،بَتوت :منشورات دار اآلفاؽ اجلديدةٜٕٔٛ ،ـ) ،صٓ.ٛ
ٖ٘ انظر :السابق نفسو ،صٖٔٔ.

 ٖٙانظر :العقادػ ،عامر ،حملات من حياة العقاد ،صٖٕٓ.

 ٖٚجرباف ،خليل جرباف ،الشعلة الزرقاء ،حتقيق :سلمى احلفار الكزبري وسهيل بشروئي ،طٕ( ،بَتوت :مؤسسة نوفلٜٔٛٗ ،ـ)،
صٕٗ.

 ٖٛمحداف ،دمحم زلمود ،من رسائل العقاد ،ص٘ٔ.
 ٖٜالسابق نفسو ،ص٘٘ٔ.
ٓٗ السابق نفسو ،صٖ.ٔٙٗ-ٔٙ

ٔٗ انظر :محداف ،دمحم زلمود ،من رسائل العقاد ،ص ٕ.ٔٙ

ٕٗ انظر :منصور ،أنيس ،يف صالون العقاد كانت لنا ألايم ،ص.ٕٔٙ
ٖٗ انظر :السابق نفسو ،صٕٖ٘.
ٗٗ انظر :السابق نفسو ،صٖ٘.
٘ٗ انظر :السابق نفسو ،ص.ٜٜ

 ٗٙانظر :سعد ،أمل داعوؽ ،فن املراسلة عند مي زايدة ،طٔ( ،بَتوت :منشورات دار اآلفاؽ اجلديدةٜٔٛٓ ،ـ) ،ص ،ٙٛص،ٗٙ
صٕ٘.

 ٗٚانظر :جرباف ،خليل جرباف ،الشعلة الزرقاء ،صٕٗ.

املراجع
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