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در����س خالله���ا احلق���وق ونفحن���ي بق�صي���دة 
ن�صره���ا يف الهالل: ودع���اين ببع�س الأ�صماء 
احللوة التي يبتكرها ال�صعراء يوم يوطدون 
النف�س على معاجلة العناد عند اأمرىء بوجه 
م���ن الوج���وه عل���ى اأن ي�صرت�صوه ب���الأوزان 
والأ�صجاع ليخا�صم���وه بالنرث املر�صل”ويف 
نهاية املقال قالت:"قيل يل يا �صيدي الأ�صتاذ: 
ان���ك رحلت اأخريا اإىل اجنلرتا لتدري�س اللغة 
العربي���ة يف جامع���ة لندن،و�ص���واء كنت الآن 
يف اجنلرتا اأم العراق فهات يدك اأ�صافحها".

ويف ع���ام 1930 عم���ل الدجيل���ي يف قن�صلية 
ل���ه حف���الت  الع���راق يف القاه���رة، واأقيم���ت 
ال�صتقبال من اأدباء م�صر ورجالتها، وامتزج 
باأعالمه���ا م���ن خ���الل املهرجان���ات والدعوات 
واحلف���الت الر�صمي���ة التي يح�صره���ا �صفراء 
ال���دول وكب���ار رج���ال العل���م والأدب و�صا�صة 
البل���د،ويف اأح���دى الدع���وات الت���ي اأقامته���ا 
اأحدى ال�صفارات جاءه الأ�صتاذ اأمني املعلوف 
التقاطي���ع  جميل���ة  �صي���دة  اإىل  وا�صطحب���ه 
م�صرق���ة الوج���ه تنب���ئ عيونه���ا الناع�ص���ة عن 
م���ا تخفي من ذكاء وقد اأح���اط بها جماعة من 
اأهل الف�ص���ل والأدب، و�صاأل���ه اأتعرف الآن�صة 
ف���رد الدجيل���ي �صلب���ا، والتفت اإليه���ا مت�صائال 
عن معرفته���ا بالأ�صتاذ فلم يكن حالها باأح�صن 
من���ه، فق���ال له���ا املعل���وف كي���ف ل تعرفين���ه 
وه���و �صاحب���ك ومناظ���رك يف ق�صي���ة ال�صعر 
الق�ص�ص���ي، فابت�صم���ت ل���ه قائلة:اأاأن���ت ذل���ك 
البغ���دادي الذي ناظرين وقارعني وتر�صاين 
بال�صعر منذ �صنني"؟ وتوطدت العالقة بينهما 
ف���كان يزوره���ا يف بيته���ا حل�ص���ور ندوته���ا 
الأدبي���ة اأو يف الأي���ام العتيادية فكانت تلقاه 
بالهتمام واللطف املعروف عنها، فاأعجبه ما 
راأى من دماثة اخللق ورقة احلا�صية وعذوبة 
ال�ص���وت ورهافة احل�س وما تكتن���ز من اأدب 
ومع���ارف جعلته���ا يف املقدم���ة م���ن ف�صليات 
ن�ص���اء جيله���ا وحم���ط اأنظ���ار اأدب���اء العربية 
ورجاله���ا، فكانت حمل اأعجاب م���ن عرفها اأو 
التقى بها،وكان بيته���ا مثابة لطبقة من رجال 
العل���م والأدب،و�صالونها م���ن اأرقى ما عرفت 
القاه���رة م���ن منتدي���ات، ومك���ث يف القاهرة 
اأك���رث من �صنة كان مثار اهتم���ام اأدبائها حتى 
ارحت���ل اإىل لن���دن ليعمل يف ممثلي���ة العراق 

هناك ومكث فيها �صنوات طويلة.
للع���الج  م���ي  �صاف���رت   1932 ع���ام  ويف 
وال�صتجمام يف اجنلرتا بعد الأزمة النف�صية 
التي واجهتها وكادت تودي بها للجنون على 
اأث���ر وف���اة والدتها، وما اإن و�صل���ت اىل لندن 
حتى ذهب���ت للقائه يف مكان عمل���ه فا�صتقبلها 
كم���ا ت�صتقبل الأر�س العط�صان���ة وابل املطر، 
فطلب���ت من���ه ا�صطحابه���ا اإىل اح���د امل�صارح 
لتزجيه الوق���ت والتنفي�س عم���ا يواجهها من 
�ص���اأم، فاتفقا عل���ى الذهاب اإىل اح���د امل�صارح 
تل���ك الليل���ة ث���م ع���رج به���ا اإىل اح���د املطاع���م 
وظ���ل ل�صيق���ا به���ا قريبا منه���ا حت���ى عودتها 
اإىل القاه���رة، فكتب���ت ل���ه م���ن هن���اك �صاك���رة 
ح�صن ال�صتقب���ال وجمي���ل ال�صحبة خمتتمة 
ر�صالتها”ع�ص���ى الله اأن يوحي ل�صاعرنا باألف 
ق�صي���دة وق�صيدة"فكتب لها الدجيلي ق�صيدة 

رائعة جاء فيها:
�ص���الم على م���ي �صالم عل���ى م�صر 

�صالم على �صحبي بها اأبد الدهر
واأين وتهيام���ي مبي���ة عاجزع���ن 

النظم حتى يف حما�صنها الغر
تطالبن���ي بال�صع���ر م���ي وتبتغ���ي 

ل�صاعرها وحيًا من الله بال�صعر
ومل ت���در اأين يف حي���اة بعيدة من 

ال�صعر اإذ اأين تقدمت يف عمري
ومار�صت اأعم���ال ال�صيا�صة �صالكا 
م�صالكه���ا الق�ص���وى اإىل حي���ث ل 

ادري
وكان ذل���ك اآخر املطاف فقد انتهت 
الآن�ص���ة مي تلك النهاي���ة املعلومة 
بعد معان���اة �صدي���دة يف اأخريات 

اأيامها كما اأ�صرنا يف البداية.

 محمد علي محيي الدين

و�صال���ون الن�صة مي بدع���ة �صريفة يف م�صر 
يغ�صاها عدد كبري من الدباء ويوؤمه الغلرباء 
الذين يحبون ان يقفوا على �صيء من عالمات 
النه�ص���ة الن�صائية يف ن�صر. وقد زاره هرني 
جيم����س الق�ص�ص���ي المريك���ي و�صقيق وليم 
جمي����س الع���امل النف�صلوجي امل�صه���ور وكان 
ب�صحبته اب���ن ال�صاعر لوجنفيل���و. وكان من 
ا�صدقائه���ا الذي���ن ل يتخلف���ون ع���ن زياراتها 
�صلب���ي �صميل و يعقوب �ص���روف و ا�صماعيل 
وي���دور  يك���ن  الدي���ن  وويل  �ص���ري  با�ص���ا 
احلدي���ث يف كل �صيء من ال�صيا�صة اىل الدب 
اىل الجتماع فيلق���ى املجتمعون من ف�صاحة 
ل�صانه���ا و�صرعة جوابها م���ا يك�صب الجتماع 

ن�صاطا وحياة.

غر�س ال�صبا
قل���ت انني ارى ايته���ا الن�صة ان���ه تغلب على 
جمي���ع كتابات���ك تل���ك العقلي���ة العاملي���ة فه���ل 

للرتبية ال�صلية عالقة بذلك؟
قال���ت : للرتبي���ة وللثقاف���ة بذل���ك ب���ل هما يف 
ال�صا����س فاين ول���دت يف النا�ص���رة من والد 
م���اروين وام اأرثوذك�صي���ة فلم يكن ثمة جمال 
يف نف�صي للتع�ص���ب لحد املذهبني ثم تعلمت 
للراهب���ات  مدر�ص���ة  يف  البتدائ���ي  التعلي���م 
الجنبي���ات يف عينط���ورة فلم���ا قدمن���ا م�صر 
تعلمت على ا�صاتذة كثريين خمتلفي الرعوية 
ولعل معرفتي لت�صع لغات قد زادت يف حدود 
وطنيت���ي وجعلتن���ي انظ���ر اىل الع���امل كان���ه 
وطن���ي الك���ر. ولع���ل اي�ص���ا �صياحت���ي يف 

اوروبا قد زادت يف نف�صي هذه العقلية.

تطور املراة
قل���ت هل تري���ن منذ قدوم���ك اىل م�صر تطورا 

وا�صحا يف احوال املرا ة امل�صرية؟
قال���ت لي�س �ص���ك يف ذلك ففي �صن���ة 1912 مل 
تكن فت���اة م�صرية جتروؤ على ان ت�صع ا�صمها 
يف مق���ال تكتب���ه يف ال�صح���ف ام���ا الن فهي 
تفتخ���ر بذلك وقد تط���ورت املالب�س واتخذت 
الن�صاء الأزياء الأوروبية. و الرتقاء وا�صح 
جدا يف اجتماعات الن�صاء فقد ارتقى احلديث 
بينهن و�صرن يتكلمن يف ال�صيا�صة وال�صئون 
الوطنية الهامة اما قبل ذلك فكان احلديث قيل 
وقال وهذه تزوجت وتلك تطلقت. واعتقادي 
ان احلج���اب مل يك���ن قط مب�ص���ر وامنا هناك 

ازياء تطورت.

كيف ابتدت تكتب
قلت كي���ف ابتدات يف الكتابة وم���ا الذي لفت 

نظرك اليها؟
قال���ت ملا كن���ت تلمي���ذة يف مدر�ص���ة الراهبات 
بعينط���ورة كن���ا نكل���ف بالقاء خط���ب تن�صئها 
لن���ا املعلمات ونتمثل احيان���ا بع�س الق�ص�س 
ال�صغ���رية فكان ه���ذا ي�صتف���زين اىل التاليف 
الندر�ص���ة  يف  حتىا�صته���رت  اخلطاب���ة  وو 
بج���ودة اللق���اء يف الفرن�صي���ة و العربي���ة و 
يف  الن�ص���اء  يف  الوىل  باجلائ���زة  ظف���رت 
هات���ني اللغت���ني ومل���ا جئن���ا م�صر ت�صل���م ابي 
حتري���ر املحرو�صة اخ���ذت ان�ص���ر فيها بع�س 
املق���الت. و�صرع���ت من ذلك الوق���ت يف در�س 
اللغ���ة وق���ام يف ذهني ان اك���ون كاتبة ملا قدم 
الطي���ار الفرن�ص���ي فيدري���ن اىل م�ص���ر الق���ت 
ن�صي���دا بالفرن�صي���ة ل�صتقبال���ه ن�صرته جرائد 
باري����س الك���رى ف�صجعني هذا عل���ى امل�صي 
يف التحرير وحدث يف �صنة 1913 ان احتفل 
بتك���رمي ال�صاعر خلي���ل بك مط���ران مبنا�صبة 
انع���ام اخلديوي علي���ه بو�ص���ام وكان جران 
خلي���ل ج���ران ق���د بع���ث بخطب���ة يف احلفلة 
فوق���ع الختي���ار عل���ى للقائها فراي���ت نف�صي 
يف جم���ع حافل من الدباء فالقيت اخلطبة ثم 
عقبت عليها بخطبة من تاليفي تعقيبا وعطف 
علي اجلم���ع املحت�صد فهتفوا يل هتافا عظيما 
جعلن���ي ازهى بنف�صي حتى �ص���رت احلم بان 
اك���ون اديب���ة كبرية فاخ���ذت نف�ص���ي بالدر�س 

واجلدمن ذلك الوقت.

امل�صلمة و امل�صيحية
قلت هل ترين فرقا بني املراة امل�صرية و املراة 

ال�صورية من حيث النزعة؟

قال���ت : اج���د فرق���ا ب���ني امل�صلم���ة و امل�صيحية 
�ص���واء اكان ه���ذا يف م�ص���ر ام يف �صوري���ة ، 
فامل�صلم���ة يف كال القطري���ن اذا تعلم���ت بقيت 
بال�صبغ���ة  ثقافته���ا  ت�صب���غ  وطني���ة  �صرقي���ة 
ال�صرقية ام���ا امل�صيحية يف م�ص���ر او �صورية 
فتتف���رجن وتن�صل���خ من ال�ص���رق وهناك عامل 
اخ���ر يجع���ل ال�صوري���ة تتف���رجن وامل�صري���ة 
تبق���ى حمتفظ���ة مب�صريتها وه���و ان مدار�س 
احلكومة كث���رية يف م�صر بينم���ا التعليم يف 
�صوري���ة يف مدار����س الر�ص���الت الجنبية زد 
عل���ى ذل���ك ان تاري���خ م�صر يعل���م يف مدار�س 
م�صر اما يف �صورية فتاريخ اوروبا ل تاريخ 

�صورية هو املادة املقررة يف املدار�س.

نزعات الدب و نزغاته
 قل���ت ماذا تري���ن يف الدب من حيث النزعات 

و النزغات؟
قال���ت : ارى ان الدب امل�ص���ري ين���زع نح���و 
ث���الث وجه���ات. فه���و ين���زع نح���و ال�صيا�ص���ة  
والقومية وهذه النزع���ة عامة جلميع الكتاب 
ووراء  مو�ص���وع  اأي  ع���ن  يكت���ب  فالكات���ب 
ذهن���ه هم هو الوط���ن فهو اذا كت���ب عن العلم 
او الدب او الجتم���اع التف���ت اىل م�ص���ر ومل 
يقن���ع بالو�ص���ف التقري���ري كم���ا يج���ري يف 
اوروب���ا مث���ال. والنزع���ة الثانية ه���ي الرغبة 
يف ثقاف���ة عاملية وه���ذه النزعة حم�صورة يف 
فئة راقية م���ن الكتاب. فالكاتب من هذه الفئة 
يرغب يف ا�صتيعاب الثقاف���ة العاملية واحيانا 
لف���رط رغبت���ه يف ه���ذه الثقافة ي���كاد يناق�س 
نف�صه عندم���ا تنزع به النزعة الوىل الوطنية 
اما النزع���ة الثالثة فهي الرغب���ة يف ال�صالح 

الجتماعي وهي ت�صمل كل الكتاب تقريبا.
هذا من حيث النزغات اما ما ت�صميها النزعات 
فاظ���ن ان ا�صواها ه���و التع�صب احلزبي وما 
يج���ره م���ن �ص���وء ال���ذوق يف التعب���ري. ث���م 
ا�صتعم���ال الفاظ���ا قدمي���ة تنطوي عل���ى معان 
تن���ايف روح الع�صر احلا�ص���ر ول تبتعث يف 
النف����س ال ا�ص���وا الغرائ���ز واخ���ريا اظ���ن ان 
عندن���ا طائفة من الكتاب حتت���اج اىل التو�صع 
يف الثقاف���ة و ال�صتن���ارة العام���ة حت���ى يق���ل 

الكالم ويكرث املعنى.
م. الهالل )ماي�س 1928(

وي�ص���ف فتح���ي ر�ص���وان لق���اءه الأول مب���ي 
عندم���ا ذه���ب لزيارته���ا يف بيتها فيق���ول: لها 
عين���ان �صيقتان تبدوان للنظ���ار كاأن بهما اأثر 
من رق ق���دمي، فلي�س فيهما �صيء من اجلمال، 
اأم���ا مي نف�صها فممتلئة غ���ري مرتهلة، واأظنها 
اأق���رب اإىل الق�صر منه���ا اإىل الطول، و�صوتها 
ت�صوب���ه رن���ة ح���زن ل اأدري اإذا كانت طبيعية 
اأم م�صطنع���ة، وه���ي تقطع عباراته���ا، وكاأنها 

تلحنها وتوقعها كاأغنية.
ومل يع���رف التاري���خ العربي احلدي���ث امراأة 
فتن���ت قل���وب الأدب���اء كم���ا فعلت م���ي زيادة، 
ب�صالونه���ا الأدب���ي الأ�صه���ر يف بداي���ة القرن 
املا�ص���ي.”... ولع���ل معظ���م الرج���ال الذي���ن 
التق���وا بها �صواء مبا�ص���رة اأم عن طريق القلم 
والأوراق.. اأحبوه���ا! واختلف���ت مالم���ح تلك 
العواط���ف وط���رق التعب���ري عنه���ا باخت���الف 
�صخ�صي���ة كل منه���م.. ودرج���ة اقرتاب���ه م���ن 
الفكري���ة  وتركيبته���ا  م���ي  �صخ�صي���ة  فه���م 

والإن�صانية".
ومي مل تر”جران خليل جران”يف حياتها 
ول م���رة، كان جمرد خي���ال وحبيب تتوا�صل 
مع���ه عر ر�صائل كون���ت كتابًا �صخم���ًا. اأحب 
كل منهم���ا الآخر بعم���ق، وكان حبهما ميتزج 
بال�ص���وق واللهف���ة واحلن���ني.. وم���ع ذل���ك مل 
ت�صنح لهما الفر�ص���ة اأن يلتقيا اأبدا. وجران 
ال���ذي نظر للم���راأة بفكره املعج���ب مبي جعله 
يق���ول مل���ي يف ر�صال���ة:"اأن ال�صي���ادة يف هذا 

العامل يجب اأن تكون للمراأة ل للرجل"
واأحبه���ا العق���اد وملح حلب���ه يف روايته �صارة 
واأعط���ى مي ا�صمًا م�صتع���ارًا هو هند، وبرغم 
اإعجاب���ه باأدبه���ا فق���د كان كغ���ريه م���ن الذي���ن 
ع���روا عن اإعج���اب ملتب����س ب�صخ�صه���ا قبل 
اإبداعه���ا، يقول:"�ص���ريت الدني���ا كله���ا غرفة 
ا�صتقب���ال ل ي�صادف فيه���ا احل�صن ما ي�صدمه 
ويزعج���ه، اأو ه���ي �صورته���ا متحف���ًا جمي���اًل 
من�ص���دا ل تخل���و زاوية من زواي���اه من لباقة 
الف���ن وج���ودة ال�صنع���ة". وكتابته���ا”ل جتد 

فيه���ا ما يغ�صب���ك ليكون لك راأي���ك يف اأ�صلوب 
الكتاب���ة، اأو منط التفك���ري اأو �صيغة التعبري، 
فما من كاتب اإل وللنا�س يف اأ�صلوبه وتفكريه 
و�صي���غ تعبريه اآراء ل تتفق، اأما الإن�صان يف 
مي ذل���ك الكائن ال�صاعر الكام���ن وراء الكاتب 
منها واملفكر واملع���ر فال ي�صع الآراء املتفرقة 
اإل اأن تتف���ق فيه وت�صافح���ه م�صافحة ال�صالم 

والكرامة”.
واأحبه���ا ويل الدين يكن كعا�صق متيم لكن من 
غ���ري جتارب اأو �صد منه���ا حتى دفعه احلب و 
ال�صعور بال�صطهاد العاطفي اإىل الكتابة على 

خلفية �صورة فوتوغرافية:
كل �ص���يء يا م���ي عندك غال غ���ري اأين وحدي 

لديك رخي�س
وط���ه ح�ص���ني اأعجب بها اأو حترك���ت عواطفه 
نحوها واأحبها حب ب�ص���ار عندما اأحبت اأذنه 
العا�صقة قب���ل عينه،ف�صوتها”نحيال و�صئيال 
اإمن���ا ع���ذب ورائع”ونظره���ا بع���ني ال�صاع���ر 

احمد �صوقي:
راأي���ت تناف����س احل�صن���ني فيه���ا كاأنهم���ا ملي���ة 

عا�صقان
اأم اإن �صبابه���ا راث ل�صيب���ي وما اأوهى زماين 

من كياين
ويراه���ا مطران بع���ني ال�صاعر الت���ي ي�صبيها 

اجلمال وت�صحرها الفتنة:
ففي �صفح لبنان حورية تفنن مبدعها ما ي�صاء

تبينته���ا وه���ي يل �صورة اأعي���دت اإىل اخللق 
بعد العفاء

ي���وم  كل  منزله���ا  يف  تعق���د  وندوته���ا 
ثالثاء،ويح�صره���ا ع���دد كب���ري م���ن الأدب���اء 
ورجال الفكر وال�صيا�صة، وقد ع�صقها ال�صاعر 
امل�ص���ري اإ�صماعي���ل �ص���ري، فاأن�صدها يوما 

قائال :
روحي على دور بع����س احلي حائمة كظامئ 

الطري تواقا اإىل ماء
اإن مل اأمت���ع مب���ّي ناظري غدا اأنك���رُت �صبحك 

يا يوم الثالثاء

واأعج���ب اأو ه���ام اأو تول���ع بها، احم���د لطفي 
ويعق���وب  امل���الط  و�صبل���ي  مب���ارك  وزك���ي 
�ص���روف وانطون اجلميل واأم���ني الريحاين 
و�صبل���ي �صمي���ل وم�صطفى الرافع���ي واحمد 

لطفي ال�صيد وم�صطفى عبد الرزاق وغريهم
وكان �صالونه���ا الأدب���ي مه���وى اأفئ���دة رجال 
الفكر واأ�صاتذة اجلي���ل و�صعرائه،ودام لأكرث 
من اثني ع�صر عاما،وكان يف طليعة املجال�س 
القاهرية،ويختلف اإىل ندوتها كل يوم ثالثاء 
ب�صكل خا����س كل من اأحمد زك���ي اأبو �صادي، 
وويل الدي���ن يك���ن، وط���ه ح�ص���ني، واأنطوان 
اجلمي���ل، وداود بركات، و العقاد، ،و �صوقي، 
واإ�صماعيل �صري ويعقوب �صروف، واأحمد 
املر�صف���ي  ح�ص���ني  وحمم���د  ال�صي���د،  لطف���ي 
وخلي���ل مط���ران ومن�ص���ور فهم���ي، و�صبل���ي 
�صمي���ل، وحاف���ظ اإبراهي���م و�صالم���ة مو�ص���ى 
ور�صيد ر�ص���ا و الرافعي،و املازين وغريهم. 
وبني العبقرية واجلنون خيط واه،والتاريخ 
يذك���ر لنا الكثري من العباقرة والنابهني الذين 
اأ�صابتهم لوثة م���ن جنون،وداهمتهم خيالت 
دفع���ت بتفكريهم لأم���ور تخال���ف موا�صعات 
زيادة”تعر�ص���ت  الع�صر،فالأديبة”م���ي 
ل�صدم���ات قا�صي���ة ومري���رة، دفع���ت به���ا اإىل 
م�صت�صف���ى الأمرا����س العقلية بلبن���ان، تقول 
مي زيادة يف ر�صال���ة لقريب لها:”اإين اأتعذب 
ول اأدري م���ا ال�صبب، فاأنا اأك���رث من مري�صة، 
م���ا  لتف�ص���ري  جدي���د  تعب���ري  خل���ق  وينبغ���ي 
اأح�ص���ه، اإين مل اأت���اأمل يف حيات���ي كم���ا اأت���اأمل 
الآن، ومل اأق���راأ من الكت���ب اأن يف طاقة اإن�صان 
اأن يتحم���ل ما اأحتمل، وددت لو علمت ال�صبب 

على الأقل..".
اأيامه���ا  اأواخ���ر  اأ�صيب���ت  املره���ف  وحل�صه���ا 
مبر����س نف�صي وقيل يف �صبب ذلك اأنه نتيجة 
موت والدها ووالدتها وجران خليل جران، 
فيم���ا ذكر اأنه���ا توجه���ت اإىل ايطاليا واختلت 
بالباب���ا، وحتدث���ت مع���ه ع���ن الإمراطوري���ة 
لعودته���ا  ي�صع���ون  كان���وا  الت���ي  الروماني���ة 

فقال���ت: كي���ف تعيدونه���ا وه���ي الت���ي كان���ت 
وراء �صل���ب امل�صيح؟ فنبهها اأحد اأقربائها اإىل 
خطورة بقائها فا�صطرت لرتك روما والعودة 
اإىل بالده���ا. وهناك اأخ���ذت تراودها خيالت 
و�صائقه���ا  بخدمه���ا  الثق���ة  ففق���دت  مزعج���ة 
وا�صط���رت ل�صرفهم وكانت ت�ص���كك مبا يقدم 
لها من طع���ام خ�صية ت�صميمها مما دفع باأهلها 
لإر�صاله���ا اإىل م�صت�صف���ى الأمرا����س العقلية، 
وكان ل�صع���ي اأ�صحابه���ا اأث���ره يف اخراجه���ا 

لتموت وهي يف ذروة جمدها عام 1941.
ومي لها مع العراقيني لقاءات ومرا�صالت، فقد 
التقت بالكثري من الأدباء الذين زاروا القاهرة 
وق�صدوا �صالونها الذي كانت تقام فيه حفالت 
التودي���ع وال�صتقب���ال لالأع���الم الوافدين اإىل 
م�ص���ر، ومنهم عالم���ة الع���راق الأب اأن�صتا�س 
الكرمل���ي ال���ذي ا�صتط���اب جماله���ا ونعوم���ة 
�صوته���ا وم���ا ات�صمت ب���ه من رق���ة، وال�صاعر 
الكبري الزهاوي، وكان لها مع الأديب ال�صاعر 
ال�صي���خ كاظم الدجيلي ق�ص���ة حب تغافل عنها 
من كتب عن مي م���ن كتاب م�صر،ومل اأجد يف 
ر�صائله���ا الكث���رية التي ن�صرت م���ا ي�صري اإىل 
وج���ود ر�صائل لعراق���ي وخ�صو�صا الدجيلي 
ال���ذي ا�صتم���ر بعالق���ة حميمة معه���ا لعقد من 
ال�صن���ني، وكان طريق التع���ارف عندما كتبت 
مي مقال يف جملة املقتطف �صنة 1922 حول 
ال�صع���ر الق�ص�ص���ي عن���د العرب،نافية وجود 
هذا الل���ون لديهم،فكان للدجيلي رده املن�صور 
يف املجل���ة ذاتها،واأثريت ب���ني الثنني معركة 
كان���ت حديث الأو�ص���اط الأدبي���ة حينها،ولأن 
ال�صاع���ر بطبيعت���ه ياأ�ص���ره اجلم���ال وت�صبيه 
الفتنة فقد حاول تر�صيتها فكتب اإليها ق�صيدة 
كانت اآي���ة يف الت�صوير والقدرة على مناغمة 

العواطف:
قلب���ي بكل هواي لأ�صمك ذاكر هل اأنت �صاعرة 

فاأين �صاعر
يرت���اح للذكرى ويطرب كلم���ا وافاه طيف من 

خيالك زائر

يا من حتدث���ت الرجال بف�صله���ا وبها الن�صاء 
النابغات تفاخر

ل���ك يف �صوي���داء الف���وؤاد وفكرت���ي ومبقلت���ي 
وفمي مكان عامر

النواب���غ  متي���م واىل  بالنابغ���ات  ام���روؤ  اأين 
�صوقه متواتر

مل يبق منه ال�ص���وق اإل �صورة ياأ�صى لها فيما 
يراه الناظر

واه���ا لذي اأدب يعي����س وحظه قطع بال و�صل 
وجد عاثر

�ص���اءت معي�صت���ه ف���كل حيات���ه نف����س معذب���ة 
وطرف �صاهر

يف كل قل���ب ي���ا اأميم���ة نبع���ة للح���ب زاه���رة 
وغ�صن نا�صر

واحل���ب منتجع احلياة وكل ما اأحيا النفو�س 
فذاك حب طاهر

واحلب فل�صفة تعذر و�صفها وعن احلقيقة كل 
فهم قا�صر

حتوه���ا  مل  حمب���ة  الف���وؤاد  يف  لأح���وي  اأين 
للعا�صقني �صرائر

وب���داأت بينه���م املرا�ص���الت حامي���ة حاملة يف 
طياتها ما يبعث ال�صوق ويثري الهوى،فكاتبت 
الكرمل���ي �صاكي���ة ال�صيخ الدجيل���ي، وتوثقت 
بينهما ع���رى العالقة فاأر�صلت اإلي���ه موؤلفاتها 
وكتب���ت يف اإهدائه���ا:اإىل اأع���دل الظامل���ني من 

ال�صعراء.
لتدري����س  لن���دن  اإىل  الرح���ال  �ص���د  وعندم���ا 
العربي���ة يف جامعاته���ا، ع���رج يف طريقه اإىل 
القاه���رة �صن���ة 1924، وهن���اك التق���ى بكبار 
مفكريه���ا واأدبائها و�صعرائه���ا، ومل ت�صنح له 
الفر�صة مبالقاتها فغادر اإىل لندن، واأثري من 
جديد النقا�س حول مو�صوع الأدب الق�ص�صي 
ف���كان له ردوده فكتبت م���ي باأ�صلوبها الرقيق 
الذي جعله���ا مهوى اأفئدة ال�صع���راء والأدباء 
تقول:”لق���د ع���اد ال�صي���خ كاظ���م الدجيلي يف 
�صب���اط 1924 اإىل مو�ص���وع ال�صع���ر العربي 
احلما�ص���ي ناق�صن���ي و�صم���ت خم�ص���ة اأعوام 

لقاء مع االنسة مي سنة 1928
تضع االنسة مي احسن التقاليد للمراة العربية يف ادبها ومعيشتها 

ولها )صالون( تس��تقبل فيه ضيوفها وهو من الرحابة و التانق يف 

االثاث بحيث يشغلك يف التامل و التفكري يف هذا الذوق السليم 

الذي يجمع بني هذه الطرفمن صور ومتاثيل. وتس��تقبلك االنس��ة 

مي بوجه صبوح يفيض برشا وبشاش��ة وتنظر اليك بعينني تتالقان 

ذكاء. ومل يع��د لها ذل��ك التاج املجيد الذي كان لها من ش��عرها 

فانها جزته النها مع عطفها عىل الرشق ال تس��تنكر االزياء الغربية 

التي تعتمد االن عىل الثوب القصري والشعر املجزوز.

قصة حب بين الشيخ كاظم الدجيلي
واآلنسة مي زيادة 

الكاتب��ة القديرة مي زيادة من مش��اهري النس��اء يف الق��رن املايض ملا 

توف��رت عليه م��ن أدب رفيع وجاذبية جعلتها مث��ار إعجاب رجال الفكر 

والثقافة، وانش��غلوا بها كظاه��رة فريدة ال مثيل له��ا يف ذلك العرص، 

ومن كتب عنها مل ينس إنها امرأة، فكان طريقهم لدراس��تها، جنس��ها ال 

فكرها،”وكانت مي رغم س��عة اطالعها وعظيم اس��تنارتها، أبعد النساء 

عن االسرتجال وأشدهن استمساكًا بالخصائص النسوية... بقامتها الربعة 

ووجهها املس��تدير، وهي زّجاء الحاجبني، دعجاء العينني، يتألق الذكاء 

يف بريقهام، وشعرها الطويل يجلل جبينها."ويرى سالمة موىس أنها مل 

تكن جميلة ولكنها حلوة"
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رفعة عبدالرزاق محمد

من ليعرف الن�صة مي زيادة الديبة العربية 
الكب���رية، �صاحبة الندوة الدبي���ة امل�صهورة، 
وحبيب���ة �صي���وخ الدب، وم���ن ليع���رف الب 
ان�صتا����س م���اري الكرملي، الراه���ب العالمة، 
واحد �صدن���ة اللغة العربية.. ولكن من يعرف 
ان مل���ي ر�صائ���ل رقيق���ة كان���ت ق���د بعث���ت بها 
ل���الب الكرمل���ي، و�صمنته���ا بع�صا م���ن عاملها 

اخلا�س؟
لقد كت���ب الكث���ريون عن مي زي���ادة )1886- 
1941( واعي���د طبع موؤلفاته���ا وما كتب عنها 
م���رارا، واهتمت بع�س الدوائ���ر الثقافية يف 
الوط���ن العرب���ي وخارجه بر�ص���د تراثها وما 
يتعل���ق به ولكن ح�صب علمن���ا مل يتطرق احد 
لم���ر ر�صائله���ا م���ع الب الكرمل���ي )1866- 
1947( وه���ي الر�صائل الت���ي نقدمها يف هذه 
املقال���ة لتن�صر لول م���رة، وفيها م���ن الفوائد 
الدبي���ة والتاريخي���ة م���ا يعد �صيئ���ا مهما يف 
�ص���رية مي وادبه���ا، خا�صة انه���ا كتبت مابني 
1920- 1925 وه���ي الف���رتة الت���ي ا�صتهرت 
فيه���ا مي زي���ادة كاأديب���ة رقيقة، تتطل���ع اليها 
افئ���دة �صي���وخ الدب امثال العق���اد والرافعي 

ويكن والزهاوي.
ويب���دو يل من ه���ذه الر�صائ���ل ان ا�صلوب مي 
يف كتاب���ة ر�صائله���ا وم���ا يتخللها م���ن �صطور 
رقيق���ة ليق���وى عل���ى ت�صطريه���ا ال الع�صاق 
املغرم���ون ه���و الذي دف���ع العديد م���ن الدباء 
لالعتق���اد باأن �صار احلبيب الذي تبث الن�صة 
م���ي اليه لعج احل���ب واآهات الغ���رام، ورمبا 
كان ال�صي���خ كاظ���م الدجيل���ي )املتوف���ى �صن���ة 
1970( اح���د ه���وؤلء الذين افتتن���وا با�صلوب 
م���ي ور�صائلها فنظم تل���ك الق�صيدة امل�صهورة 
واملهم هن���ا ان ر�صائلها للكرمل���ي كتبت وهي 
يف تكامله���ا العقلي قبل املحن���ة التي املت بها 
يف ال�صن���ني الخرية من عمره���ا حيث تكالب 
عليها مر����س )الع�صاب( وجعله���ا نزيلة احد 
امل�ص���ايف اخلا�ص���ة بالمرا����س الع�صبية كما 
هو مع���روف ملتتبعي �صريته���ا، ول ادري هل 
ان حمنته���ا ب���داأت منذ ع���ام 1921 ام ل؟ ففي 
ر�صالته���ا املوؤرخ���ة يف 14 اآب 1921 كتب���ت 
تق���ول للكرمل���ي: وكان اين ابتلي���ت ب���الرق 
املتتاب���ع مم���ا ادى ب���ي اىل انحط���اط ع�صبي 
ع���ام(.. وه���ذا مايه���م املعني���ني ب�ص���رية هذه 
الديبة الفذة وي�صي���ف اىل معلوماتهم فائدة 
تاريخي���ة مهم���ة، كم���ا ان املعني���ني برتاثه���ا 
�صي�صرهم العثور على هذه ال�صمامة الرقيقة 
م���ن )حدائق م���ي( خا�ص���ة انهم ر�ص���دوا كل 
كب���رية و�صغرية من اآثاره���ا، حتى ان احدى 
املجالت العربية افتخرت يوما بعثورها على 

اغلقة كتب عليها كلمات اهداء وتوقيع مي.
وقبل ان اقدم ن�صو�س هذه الر�صائل اذكر اين 
ق���د عرثت عليها �صمن املخلفات اخلطية لالب 
ان�صتا�س ماري الكرملي ببغداد وقد تي�صر يل 
الطالع عليه���ا بف�صل موظفي املركز الوطني 
للمخطوطات، الذين ليبالون جهدا يف خدمة 
البح���ث او الق���ارئ خدم���ة لمزي���د عليها، مع 
العل���م ان مكتبة الكرملي، اك���ر مكتبة خطية 
مه���داة لهذه املكتبة، وهي كم���ا يقول ا�صتاذنا 

الفا�ص���ل كوركي����س ع���واد: ولري���ب يف ان 
ه���ذه الهبة الكرمية من اعظ���م الهبات العلمية 
واجزلها يف تاريخ العراق احلديث(.. والن 
نق���دم ن�صو�س هذه الر�صائ���ل القيمة وعددها 
�ص���ت ر�صائ���ل متمن���ني مل���ن يهت���م بامره���ا ان 

يتحفننا بدرا�صة فنية لها. 

)1(28 �صارع املغربي.
القاهرة يف 20 نوفمر  �صنة 1920 

اأبِت
ج����اء خطاب����اك ال�صيق����ان وع����ددان م����ن )دار 
ال�ص����الم( يف احدهم����ا مقال جمن����ح عن كتاب 
)باحث����ة البادي����ة( تناولت ازاء ه����ذه الرثوة 
اجلليل����ة بعظ����م موهب����ة الكتاب����ة واملرا�صل����ة 
عا�����س من اب����دع الري�صة و�ص����ق الق�صبة ولو 
كان اله����ا ميثولوجيا وعا�����س حتالف الريد 
الدويل وان اظلت �صقوف دواوينه ل�صو�س 
ر�صائ����ل و�صحات����ف ومل تذهلن����ي رغبتك يف 
مكاتبت����ي قب����ل اليوم لن����ه يخي����ل ايّل ان كل 
رغبة حتمل يف ذاتها بذور حتقيق ذاتها وان 
كل امني����ة امن����ا هي انذار مبق����دور اما عندي 
فق����د تولدت الرغبة منذ �صهر ماي�س 1919 اذ 
كنا نتناول ال�صاي يف منزل الدكتور �صروف 
مع امل�صت�صرق الجنليزي ال�صتاذ مرجليوث 
بع����د عودته من العراق حي����ث قال انه ت�صرف 
بالجتماع ب����ك، واخذ العامل����ان يتحدثان عن 
تل����ك ال�صخ�صي����ة الكبرية التي تخف����ي نف�صها 
وراء تع����دد ال�صم����اء امل�صتعارة ف����ال تختفي، 
وليزيده����ا التكت����م ال ت�صععا وظهورا وعلى 
ذك����ر الدكت����ور �ص����روف اق����ول اين �صارع����ت 
و�صاألته عن مقالة )احلنفاء( فاجاب انه منتهز 
ه����ذه الفر�صة لي�ص����ر بالكتابة الي����ك مبا�صرة، 
والدكت����ور �صدي����د العجاب ب����ك، ل اعني ذلك 
العجاب الذي ليدرك نف�صه وكرثيا ما يتعب 
مو�صوع����ه، اعجاب اجلمه����ور وامنا اعجاب 

العامل الهادئ الذي يقدر لنه يتاأمل ويفهم.
يجذبن����ا ا�ص����م الع����اق ونحن الي����ه حنني الخ 
املت����اأمل اىل المت����الأمل، نح����ن الي����ه خ�صو�صا 
نح����ن ال�صوريني ملا يوحدنا واباه من ما�صي 
عربي قري����ب وما�س بعي����د غات�س يف غل�س 
التاري����خ لذل����ك نهم ب����كل مايكت����ب يف هاتيك 
الربوع وت�صوقنا حالتها الفكرية والنف�صية. 
ولذل����ك ن�صع����ر �صديدا بوط����اأة الظل����م اذا كان 
الظلم عراقيا.. وال�صيخ كاظم الدجيلي الذي 
اثنت����ي  ا�صطه����دين ا�صطه����ادا نريوني����ا يف 
ع�ص����رة �صفح����ة م�صتهال با�صمي تك����رارا جاء 
ياأ�ص����و بعئذ بعدئ����ذ بق�صيدة ح�صن����اء ت�صلح 
لي فت����اة من اي ام����ة يف اي ع�صر!!! ولكني 
امي����ل اىل ن�صي����ان الذى بفطرت����ي ت�صه����د يل 
بذل����ك ن�صخة من )باحث����ة البادية( اقدمها اىل 
ح�ص����رة ال�صيخ كاظم راجية م����ن لطفك عذرا 
اذا ار�صلتها بعنوانك وهل من عجب ان ي�صم 
نادي����ك كل ناب����ه وح�صيف من ادب����اء العراق 
وان تقب�ص����د الي����ه لت�صافحه����م في����ه كل روح 

اتية من بعيد.
ام����ا ق����ول اخوانن����ا هن����اك ان يل م����ن يكت����ب 
عن����ي وينق����ح يل فق����د �صبقه����م الي����ه اخواننا 

يف م�ص����ر ف�ص����اروا يبحث����ون عن ه����ذا الذي 
ي�صحي نف�صه لجلي فوج����دوا لبي اهتماما 
عادي����ا مبو�صوع����ات تهمني �صدي����دا وعلموا 
ان لاخ����وة يل لين وحي����دة اب����وي، واقتنع 
زوارنا ان الذي يعمل يل قد اختباأ يف دماغي 
ليك����ون ط����وع اآم����ري يف كل كلم����ة اقوله����ا، 
وكم����ا �صاءت الحوال ان اق����ف خطيبة قاموا 

ي�صبهون ما اكتتب مبا اقول!
ا�صك����ر لك هم����ة حتدو بك اىل طل����ب ترجمتي 
لت�صتخ����رج منه����ا م����ا يقط����ع ل�ص����ان كل مكابر 
ان����ا باعثة الي����ك ببع�س ال�صح����ف واملجالت 
التي كت����ب فيها عني ا�صخا�س عرفوين كذلك 
اه����دي الي����ك ن�صخة من دي����واين الفرن�صاوي 
و)ايزي�����س كوبي����ا( ا�ص����م اوقع به م����ا ان�صره 
بالفرن�صاوي����ة والجنليزي����ة كم����ا اين اكت����ب 
احيان����ا بالعربي����ة با�ص����م )خالد راأف����ت( اكرث 
�صفح����ات )ازهار احلل����م( كتبت عل����ى مقاعد 
املدر�ص����ة والباق����ي يف ال�صه����ور الوىل بع����د 
عودتي اىل البيت حيث مازلت اتابع درو�صي 
فال �صك عندي انك �صتنظر اىل الروح من دون 
اجل�ص����م، على اين ارجو ان ترد ايّل املجلتان 
ون�صخت����ا )املحرو�ص����ة( لئ����ال تنق�����س عندي 
ه����ذه املجموع����ات واطلب الي����ك ان لحتاول 
اقناع اح����د. ان ما اطمع فيه هو ن�صر افكاري 
ومادم����ت حا�صل����ة عل����ى الم����ر اجلوهري فما 
ن�صي����ب العر�س من����ي �صوى الغف����ال وعدم 

الكرتاث.
ب����ل اظن من تتب����ع كتاباتي من����ذ 1911 وهو 
العام الذي بداأت فيه مبعاجلة القلم. يعلم ان 
التي كانت تكتب يومئذ مل تكن �صوى تلميذة 
حائ����رة الفك����ر مرتبك����ة التعبري لنه����ا مل تكن 
تعرف من العربية غري املبادئ الب�صيطة التي 
تدر�س يف املدار�����س الجنبية وذات ال�صبغة 
الجنبي����ة، ثم اخذت تنمو قلي����ال قليال باحثة 
ع����ن الكلمة التي قدر لها ان تقولها يف احلياة 
وق����د زاد يف نزعتها الفطري����ة اىل ال�صتقالل 
الفك����ري وال�صلوب����ي انه����ا مل تدر�����س اللغ����ة 
العربية يف غري حبها لها، ال ان الكتابة التي 
مل تكن يف الب����دء �صوى ميل و�صلوى �صارت 
اليوم احتياجا عميقا، �صارت جوعا وعط�صا 
�ص����ارت �صعل����ة تتق����د ب����ني جوانح����ي وتفت����ا 
تفن����ي نف�صها لتحييها  �ص����ارت �صلطانا قاهرا 
يدفعن����ي اىل الف�صاح عم����ا ي�صغلني م�صرية 

غري خمرية.
ع����ام  اع����رتاف  لن����ه  طوي����ل  اع����رتاف  ه����ذا 
وي����رتاءى يل اين ل اقول م����ا جتهله بل اكاد 
ا�صمع����ك هام�ص����ا الوقت بعد الوق����ت: اعلم ما 
اك����رث ما يف هذه اجلملة م����ن ر�صالتك الثانية 
م����ن نب����ل وكاآب����ة واي نفع ع�ص����اين ان انتظر 
وان����ا قاب�س عل����ى نا�صية ال�صع����ادة بالعي�صة 

التي انتمي اليها.
ناحي����ة ال�صع����ادة، يااب����ِت العزي����ز، ه����ي غري 

ال�صع����ادة نف�صه����ا ايل ان ال�صم�س التي تر�صل 
الن����ور اىل العامل����ني امنا تت�صع فيه����ا كل يوم 
بقع الظالم؟ ولكن من ذا الذي قال ان ال�صعادة 
غاي����ة احلي����اة؟ ان ال����ذي اوج����د ه����ذه الفكرة 
ا�ص����اء اىل النا�س اجمع����ني اذ ماغاية احلياة 
ال احلي����اة، والبطال فين����ا الذين ي�صتحقون 
الع����زاز والج����الل لي�����س اولئ����ك املتنعم����ني 
بل ه����م ذوو الرواح الكب����رية الدامية الذين 
يق�ص����ون ايامه����م عل����ى ال�صلي����ب ه����م كهن����ة 
املذاب����ح وكهنة الفكار وهم ن����ور العامل لذلك 
ت����راين امل�س ر�صالة الكاتب منك متهيبة كاأين 

ا�صع �صفتي على انامل الكاهن.
ابنتك مي

)2(28�صارع املغربي
القاهرة يف 14 اغ�صط�س �صنة 1920 

اأبِت
ات�ص����رف باأن اتق����دم اليك بن�صخ����ة من كتيبي 
)باحث����ة البادي����ة( راجي����ة قبول����ه ت����ذكارا من 
فت����اة بعيدة تكر ف�ص����ل الكاهن منك وتطرب 
لنفث����ات الكات����ب، وتعج����ب بابح����اث العامل، 
ان يف العل����م �صرب����ا م����ن الكهن����وت فما اجل 
الكهنوت����ني يجتمع����ان يف �صخ�����س واحد مع 

الحرتام.
ابنتك املخل�صة مي

)3(القاهرة يف 20 يونيه �صنة 1921
اأبتي

�صه����ورا  تكون����ت  حت����ى  ال�صابي����ع  تتابع����ت 
اعده����ا عل����ى ا�صاب����ع الي����د الواح����دة وانا مل 
اق����م بع����د بواج����ب ال�صك����ر نح����وك، ومل الب 
داع����ي ال�صرور واملنطلق من نف�صي يف �صاعة 
احب�صه����ا على الكتابة الي����ك، مل انعم بعد ذلك 
مل����ا يتنازعني م����ن �صواغل وينه����ب من وقتي 
من اجنازها ويف و�صط هذه احلمى الفكرية 
حرم����ت تلك ال�صعادة التي جندها يف مناجاة 
القلوب الكبرية واملدارك العالية ولكن كم من 
ر�صال����ة روحية انفذتها اليك وكم حملني تيار 
الثري اىل ربوع بي اليها �صوق وحنني1 ولو 
�صحت نظرية التنا�ص����خ ح�صبت اين �صرفت 
هن����اك عمرا �صابق����ا او ق����در يل ان اق�صي يف 
الع����راق عمرا لحقا، ام كان هذا وذاك هج�صا 
وحد�ص����ا وكف����ى ان حت����وي الدي����ار من جنل 
ونك����ر، وان ت�ص����م اخوانن����ا يربطن����ا به����م 
الم�����س والغ����د لت�صري وطنا خمت����ارا لطائفة 

من خواطرنا و�صوانحنا.
م����اكان اكرم الريد يوم ج����اءين منك با�صياء 
الثم����ن تتال����ق منه����ا  خفيف����ة احلم����ل غالي����ة 
الج����زاء تاألق درر ياأبى قلمي تثمينها فرادى 
لن ال�ص����ور ال�صماوي����ة لتت�ص����كل ال بتجمع 
الكواكب، امنا اق����ول ان تق�صيم ترجمتي يف 
)دار ال�ص����الم( وتبويبه����ا، وتن�صي����ق جملها، 
وا�صتط����راد الو�صف فيها، كل ذلك، لو مل اكن 
ان����ا مو�صوعة لقررت ان����ه �صاهد جديد ينطق 
بال����ذوق امل�صف����ى والنظ����ر الثاق����ب وال����راأي 
احلكيم، اما �صروح ال�صماء الثالثة فح�صبها 
�صه����ادة انه����ا م����ن نت����اج الرياع����ة البحاث����ة، 
واع����رتف بال خج����ل اين �صع����رت ازاء بع�س 

دقائق ال�صرح مبثل ما �صعر ابو النوؤا�س امام 
حذاقي ف�صر له قوله:

ال فا�صقني خمرا
وقل يل هي اخلمر

عل����ى اين خجلت ان ين�صب ايل مامل افكر فيه 
م����ن �صبب تاريخي لنتحل تل����ك ال�صماء اين 
مل اتط����اول اىل ادع����اء اللوهية وكل ما ازعم 
هو اين ان�ص����ان كل الن�صانية، هذه مفخرتي 
الوحي����دة، والل����ه يعل����م ان فيه����ا مافيه����ا م����ن 

مرارة احلياة ومن حالوتها اي�صا.
واذا �صمح����ت يل ان اعود اىل �صرح لول حب 
تقري����ر الواق����ع م����اكان حريا بالنتب����اه قلت: 
اين التم�ص����ت ال�ص����م امل�صتع����ار لنق����ل ال�صم 
الفرجن����ي بع����د مق����ال عرب����ي، ولين �صعرت 
م����ن نف�صي ميي����ل اىل نق����د ال�صرقي����ني الذين 
يح�صب����ون ال�ص����م الفرجن����ي �ص����ارة الرق����ي 
رغ����م التنافر امل�صح����ك الذي يب����دو غاليا بني 
ا�ص����م الف����رد وا�ص����م عائلته، فحاول����ت اخراج 
ا�ص����م عرب����ي م����ن ح����روف ا�صم����ي فاهتدي����ت 
واخره����ا  )م����اري(  ح����روف  اول  ان  اىل 
ميث����الن ا�صم����ا عربي����ا مليحا غ����ري غريب عن 
ال�صع����راء واملتاأدب����ني وهو يف الوق����ت نف�صه 
غ����ري مبتذل اذ ن����درت الن�ص����اء املعروفات به، 
بينما املدع����وات با�صماء عرائ�س ال�صعر يكاد 
 MAY لي�صب����ط عددهن اح�ص����اء ومي او
مل����اري  كت�صغ����ري  الجنلي����ز  عن����د  م�صتعم����ل 
وهك����ذا تع����ددت ال�صب����اب الت����ي رغبتني يف 
ه����ذا ال�صم ومل يقم ازاءه����ا معار�صة واحدة 
كتنافر احلروف و�صعوبة اللفظ، وما �صاكل 
فاتنقته غري م����رتددة اما ايزي�س كوبيا فتكاد 
تك����ون الرتجمة احلرفية مل����اري زيادة، اذ ان 
ايزي�����س اخت الله وعرو�صه كما ان ماري ام 
البن وعرو�س البح����ر، وكوبيا الالتينية ان 

مل تكن )زيادة( بال�صبط فهي مرادفة لها.
ابنتك مي

ا�صتفات����و 14  �ص����ان  )4( رم����ل ال�صكندري����ة 
اغ�صط�س �صنة 1921 

ابتي
جئ���ت بعد �صك���وت ا�صابيع ا�صك���ر تلك الكلمة 
العذب���ة التي انقذتها ايل م���ن مر�صيليا حتمل 
على ايجازه���ا اية من اي���ات بالغتك و�صاهدا 
م���ن �صه���ود وداعتك وم���ا لزمت ه���ذا ال�صمت 
الطويل ال لين هج���رت القلم منذ تلك اليام 
ب�صبب �صقوط والدتي على ذراعها فا�صبت يف 
الكت���ف، ووجع العظم املك�صور موؤمل كل المل 
للمري����س ولذوي���ه جمي���ع وكان اين ابتلي���ت 
ب���الرق املتتاب���ع مم���ا ادى ب���ني اىل انحطاط 
ع�صب���ي ع���ام فا�ص���ار الطبيب بتبدي���ل الهواء 
فجئن���ا ه���ذه الرب���وع و�صربن���ا خيامن���ا يف 
ح���ي الزرقة الفيحاء، و�ص���ارت اع�صابي بعد 
اي���ام تخ�صع خ�صوعا تدريجي���ا ل�صنة الكرى 
وا�صبح���ت قادرة على مل �صع���ث فكري لكتب 
ان مل يك���ن �صفح���ات فكلم���ات واين لكت���ب 
رغم���ا عن نه���ي الطبيب وامره ب���ان ا�صرتيح 
كل ال�صهور القائظ���ة دون حتبري �صطر واحد 
فالطباء م�صتبدون وانا احب العناد، وانت يا 
ابِت، هذا ه���و ال�صبب اجلوهري فوق كل امر 
ونهي ومناجاتك بركة ح�صنة العائدة على كل 

من �صعد بتذوقها والتمتع مبحا�صنها. 
حب���ذا تل���ك املباغت���ة عن���د ذهاب���ك اىل اورب���ا 
ذل���ك  لي���ت  الع���ودة!  عن���د  تكراره���ا  وحب���ذا 
بوجودك يف القاهرة ول يعادل ذلك الغتباط 
ذات���ك  اىل  بالتع���رف  ابتهاج���ي  ال  عن���دي 
الكرمي���ة اذ راأيت ان ال�صخ����س منك كالكاتب 
والع���امل، الذي���ن اعرفهما واكرهم���ا من قبل 
رفع���ا وف�ص���ال وكم���ال م���ا اج���ل واجم���ل تلك 
ال�صمائ���ل الرهباني���ة يف ب�صاطته���ا ال�صاحرة 
وهذا ال�صع���ور ي�صاركني فيه وال���داي اللذان 
يحفظان من م���رورك اطيب التذكار وبيع من 
اعرف من الذين ت�صرفوا مبقابلتك يف م�صر.

ل���و كن���ت ال�صاع���ة يف القاهرة لكن���ت ار�صلت 
الي���ك اخلط���ب ال���ذي كن���ت اكت���ب الثالثة من 
�صحائف���ه عندم���ا اعلمن���ي اخل���ادم بوجودك 
يف ال�صال���ون ولكن���ي يف رم���ل ال�صكندري���ة 

ولي����س لدي �صوى هذا البح���ر العظيم ونحن 
عل���ى ان�ص���ه وانب�صاط���ه لن���رى من���ه �ص���وى 
موج���ات ليلة تزح���ف متك�صرة عل���ى ال�صاطئ 
كذلك من كل م���ا تكنه نف�صي لقنومك ال�صامي 
م���ن احرتام واعجاب واج���الل يرز على هذا 
القرطا����س �صوى ا�صداء مل���دة �صعيفة �صئيلة 
فتف�صل بقبولها على انها من فتاة مري�صة هي 

ابنتك )مي(
مي

؟؟؟؟؟؟ اىل م�ص���ر يف اواخ���ر ال�صب���وع التي 
وارجو ان تاأتين���ي قريبا اخبار رحلتك ع�صى 
ان تك���ون وفقت اىل كل ما ت���ود الهتداء اليه 

من اعلمية وتاريخية. 
)5(28�صارع املغربي

القاهرة 26 ابريل 1925 
اأبِت الفا�صل

لق���د هممت غ���ري م���رة بالكتابة الي���ك التما�صا 
لخبارك ولتق���دمي فرو�س التذكر والحرتام 
فام�صك���ت القل���م كل م���رة مل���ا ي�ص���اورين م���ن 
احلرية وال���رتدد ولكني اليوم ا�صرح لنف�صي 
ان اهنئ���ك بعي���د الف�ص���ح املجي���د )ول���و بعد 
انق�صائ���ه( وان ار�صل اليك ه���ذا الطابع الذي 
جت���ده على غالف خطابي، فه���و من الطوابع 
الت���ي ان�صئ���ت للموؤمت���ر اجلغ���رايف والت���ي 
ليج���وز ا�صتعمالها ال مدة ه���ذا ال�صهر، �صهر 

ابريل.

وهل اكون مقتحمة لو انا �صاألتك عن �صحتك 
ور�ص���اك واعربت ع���ن رغبت���ي يف الوقوف 
الم���كان  يف  ذل���ك  كان  اذا  اخب���ارك-  عل���ى 
وتف�صل���وا ايه���ا الب اجلليل، بقب���ول ا�صمى 

�صعائر الحرتام من ابنتكم املخل�صة )مي(.
)6(�صارع املغربي

القاهرة 29 دي�صمر 1925 
ابِت املف�صال

تعلن الي���وم م�صلحة الريد ع���ن �صفر الريد 
اىل  م�صوق���ة  ف���اأراين  بغ���داد  اىل  الهوائ���ي 
الكتاب���ة اليك ول���و كلمة واح���دة لهنئك بعيد 
امليالد وراأ����س ال�صنة واذ اح���اول ان اح�صي 
م���ا امتنى لك حتقيقه خالل الع���ام املقبل اقف 
حائرة فاأ�صاأل الله ان ينيلك كل ماتريد، وانت 
رج���ل ال�ص���الح والنباهة ف���كل ما متي���ل اليه 

يكون �صالحا وخريا.
وقد ابلغن���ي يو�ص���ف اليان �صركي����س افندي 
حتيتك وكلمتك اللطيف���ة، ف�صكرت لك تف�صلك 
ب���اأن تذك���رين وتذك���ر وال���دي، و�صرتن���ي كل 
ال�ص���رور عودت���ي اىل بغ���داد حي���ث يجب ان 
تقي���م دوام���ا وكان ب���ودي ان اكت���ب اليك قبل 
اليوم ومنذ وقت طويل لول اين كنت متغيبة 
يف ال�صي���ف ب���ني ايطاليا وفرن�ص���ا فلما عدت 
تلق���اين امل�ص���كل العائل���ي ال���ذي تعل���م، وق���د 
انتهى المر على خري ولله احلمد، وبعد، فقد 
ن�صرت جلنتنا يف ال�صرق العربي ويف امريكا 
الدعوة اىل الحتف���اء بيوبيل املقتطف، فلبى 
بنفثاته���م  الين���ا  وبعث���وا  كث���ريون  الدع���وة 
�صعرا ون���رثا وان���رى اخوانن���ا ال�صوريون 
يف الرازي���ل فارون���ا مظهرا اخ���ر من همتهم 
بتق���دمي هدي���ة فني���ة جميل���ة، عل���ى اين حتى 
ال�صاع���ة مل اتل���ق منك �صيئا وان���ت تعلم مبلغ 
اعجاب���ي بنت���اج قلم���ك وتعل���م اي مكان���ة يف 
كت���اب )الذك���رى( ملا تتحفنا ب���ه، وكنت ذكرت 
�صابقا رغبتك يف در����س التطور الن�صائي او 
الفك���ري يف الع���راق خالل ن�صف ق���رن، واثر 
املقتطف يف ذلك التط���ور، وانه لبحث خطري 

ننتظره منك.
ومل���ا كان���ت احلال���ة يف الع���امل العرب���ي الن 
تق�صي بتاأجيل اليوبيل فان الوفاء التاريخي 
يق�ص���ي بذل���ك اي�ص���ا، لن اجل���زء الول م���ن 
املقتط���ف مل ي�صدر يف مطل���ع ال�صنة امليالدية 
ب���ل يف ف�صل الربيع، وق���د قررنا التاأجيل كما 
ترى يف نداء اللجنة املرفق بهذا وهذا يف�صح 
يف الوقت لدى الدب���اء وال�صعراء لغاية اخر 

فراير 1926..
فارجو ان تك���ون �صفرينا يف الع���راق فتن�صر 
يف ال�صح���ف خ���ر ه���ذا التاأجي���ل م���ع �صك���ر 
اللجن���ة احلار للذي���ن تف�صلوا فلب���وا دعوتها 
وال�صحف التي او�صلت �صوتها اىل اجلمهور 
وان ت�صتح���ث الخ���وان على ار�ص���ال نفثاتهم 
لي�صارك���و يف اقام���ة هذا اليوبي���ل، ل لتكرمي 
جمل���ة علمي���ة فح�صب، ب���ل لالحتف���اء بتطور 
ال�صرق خ���الل ن�صف ق���رن ولقام���ة مظاهرة 

فخمة يف �صبيل لغتنا العربية اجلميلة.
وتقب���ل اب���ِت يف اخلت���ام عواط���ف الحرتام 

والكرام.

تحفة ادبية تنرش الول مرة

رسائل االنسة مي زيادة للكرملي
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خيل ابراهيم نوري

1.مقدمة
كثري هم النا�س الذين يف حا�صرتنا واملقالت 
يف ال�صح���ف واملج���الت كتب���وا مق���الت يف 
ال�صح���ف واملج���الت ع���ن الن�صة م���ي، وكرثا 
ماطلب���وا الين���ا ان نهت���م بها، ومل���ا مل ن�صتطع 
ان ن�ص���م الذان لحلاههم علينا اتيناهم بهذه 
العجال���ة، يف نفو����س وطنياتن���ا ح���ب الدب 

ومكارم الخالق واقتفاء اثرها.
2.من هي؟.

مي هو ا�صم الن�ص���ة يف ماتكتبه يف ال�صحف 
واملج���الت العربي، وق���د ذيلت بع�صه���ا با�صم 
ا�ص���م  ا�صتع���ارت  انه���ا  كم���ا  راأف���ت(  )خال���دة 
)ايزي����س كوبيا( يف ماتن�ص���ره بالفرن�صية او 
النكليزي���ة وهي �صابة غ�صة الهاب يف العقد 
الثالث من عمرها، وحيدة لبيها اليا�س زيادة 
�صاح���ب جري���دة )املحرو�صة( ال�صه���رية التي 

ترز يف م�صر.
العربي���ة  وه���ي:  لغ���ات  ت�ص���ع  تفه���م  وه���ي 
فق���د  وجتيده���ن،  والنكليزي���ة  والفرن�صي���ة 
كتب���ت يف ه���ذه اللغات الث���الث حت���ى اذا قراأ 
الواحد مقال���ة لها يف احدى ه���ذه اللغات ظن 
انها لتعرف �صواها حل�صن ا�صلوبها وتوغلها 
يف معرف���ة دقائ���ق معانيه���ا ومبانيه���ا ف���وق 
مايت�صور، وتفهم اي�صا اليطالية واليونانية 
احلديث���ة وال�صباني���ة والالتيني���ة والملاني���ة 

وال�صريانية.
3.اوائل ايامها

ولدت يف النا�صرة ومل تدخل املدر�صة اّل بعد 
ان جازت العا�صرة من �صنيها، فدخلت مدر�صة 
عني طورا فق�صت فيها ثالثة اعوام، ثم انتقلت 
منها اىل مدر�صة الراهبات يف بريوت فاقامت 
فيه���ا �صن���ة وم���ن هن���اك اىل م�ص���ر م���ع اهلها 

فدر�صت النكليزية على ال�صتاذ فنت�س.
4.اوائل كتابتها

بداأت تكت���ب يف العربية �صن���ة 1911 مع انها 
مل تدر����س من هذه اللغة ال�صريف���ة ال مبادئها 
الب�صيطة على ماتدر�س يف املدار�س الجنبية 
الن�صائي���ة ذات ال�صبغ���ة الجنبي���ة، ثم اخذت 
تنم���و قليال قليال، باحثة ع���ن الكلمة التي قدر 
لها ان تقوله���ا يف احلياة، وقد زاد يف نزعتها 
الفطرية اىل ال�صتق���الل الفكري وال�صلوبي، 

انها مل تدر�س اللغة العربية يف غري حبا لها.
ال ان الكتاب���ة الت���ي مل تك���ن يف الب���دء �صوى 
مي���ل و�صلوك، �صارت الي���وم احتياجا عميقا، 
�ص���ارت جوع���ا وعط�ص���ا، �صارت �صعل���ة تتقد 
ب���ني جوانحه���ا ول تفتاأ م���ن ان تفن���ي نف�صها 
لتحييه���ا، �ص���ارت �صلطانا قاه���را يدفعها اىل 

الف�صاح عما ي�صغلها م�صرية غري خمرية.
ه���ذا ماكان م���ن امر اول قب�صه���ا على الرياعة 
وتدرجه���ا يف الكتاب���ة واليوم ا�صب���ح ا�صمها 
معليا ل�صاأن النث���ى، مقدرا لها القدر اخلطري، 
اذا ماعن���ي بتهذيبها وتخريجه���ا على ا�صول 

الآداب والعلوم احلديثة.
5.نتاج قلمها

او ما بداأت به من تقييد املن�صات قلمها الع�صال 
كتي���ب بدي���ع الن�ص���ج فرن�ص���ي العب���ارة �صمته 
)ازهار احللم( وقد حبكت درره ولآلئه حينما 

كانت تلمي���ذة �صغرية وامت���ت مابقي منه يف 
ال�صه���ور الوىل بعد عودتها اىل بيت والدها، 

حيث مل تنقطع من متابعة درو�صها.
ثم زاولت الرياعة العربية فابرزت من و�صيها 
مايخل���ب الل���ب ويح���ري العق���ل. وه���ذه ا�صهر 
جم���الت م�صر وبريوت و�صحفه���ا تفتخر باأن 
حت�صل على نفثة من قلمها فتدرجه مع التنويه 
بف�صله���ا وادبه���ا كل مرة، حتى ق���ال فيها احد 
الدباء بع���د ان راآها كتب���ت يف اجلرائد اربع 
�صن���وات منذ ن�صوئها الدب���ي: )ا�صبح ا�صمها 
رنان���ا ذا دوي يف املجام���ع الدبي���ة، يحبه���ا 
اجلمه���ور للنف�س الن�صائ���ي يف كتاباتها كاأنها 
تكتب عفوا وغري���زة عن غري تكلف، تعر عن 
طبيعته���ا الن�صائية، ل تكذبها ولو مرة واحدة 
وهي ابدا تنتزعنا من املادة التي حتوطنا اىل 
املثل العل���ى- مثلها العل���ى اخلا�س من ميل 

للجمال اىل اناقة اىل ذوق ن�صائي.
وله���ا ما ع���دا املق���الت الكث���رية اربع���ة كتب: 
والع���ذاب(  )احل���ب  ا�صمه���ا  رواي���ة  الول، 
وه���و معرب م���ن النكليزية والث���اين، رجوع 
املوجة، وهو منقول نقال بديعا من الفرن�صية، 
والثال���ث، نرث �صع���ري ترجمته م���ن الملانية، 

بعنوان: )ابت�صام���ات ودموع( وقد برزت يف 
ا�صتخراجه اىل لغتنا على ابلغ حملة القالم.

ام���ا �صهرة كتابها الرابع )باحث���ة البادية( فقد 
ا�صب���ح مو�ص���وع حدي���ث الدب���اء يف كل ناٍد 

وواد، بل على ل�صان كل حا�صر وباٍد.
وله���ا مذكرات ادبية وخط���ب بليغة وقف على 
اح���دى ه���ذه اخلط���ب ال�صاع���ر املجي���د احمد 
ال���كاف فكت���ب اليه���ا ر�صال���ة ن�صرته���ا جمل���ة 

�صركي�س. وهي هذه:
ح�صرة الكاتبة البارعة الن�صة مي:

ق���راأت الن خطبت���ك الخ���رية الت���ي تف�صل���ت 
اعجبن���ي  وق���د  ال�صرق���ي،  الن���ادي  يف  به���ا 
ابت���كارك وابتداعك، حت���ى ا�صرتيت من ن�صخ 
جري���دة املحرو�ص���ة عل���ى ق���در املتعلم���ات من 
قريبات���ي و�صديقاته���ن، وار�صلته اليهن هدية 
غالي���ة، وت���ذكارا ثمين���ا، ليعرف���ن ف���ن مق���دار 
الفك���ر ال�ص���وري يف ه���ذه النه�ص���ة الن�صائية 
املبارك���ة وغاية م���ا ارجوه من ادب���ك وف�صلك 
ان تخرين���ي كلم���ا �صئت الق���اء خطبة يف ناد 
او �صب���ه ن���اد، لتلق���ى ه���ذه اجلاه���ر ب�صمعي 
وب�ص���ري، لين ل ان�ص���ى موقف���ك اجلليل يف 
حفلة تكرمي �صديقنا خلي���ل مطران، وال�صالم 

عل���ى ه���ذا املق���ام املح���رتم، ال���ذكاء املتوق���د، 
والهمة العالية.
احمد الكا�صف.

6.جمل�صها
يف  جمل�صه���ا  وا�صف���ا  �صركي����س  �صلي���م  ق���ال 
جملت���ه 8: 268: م�صاء كل يوم ثالثاء يتحول 
من���زل ح�ص���رة اليا����س افندي زي���ادة �صاحب 
من���زل  اىل  القاه���رة  يف  املحرو�ص���ة  جري���دة 
فخ���م يف باري����س، وتتح���ول لفت���اة ال�صورية 
الت���ي لت���زال يف اواخ���ر العق���د الث���اين م���ن 
عمره���ا، )والوا�صف ي�صفها قب���ل 6 �صنوات( 
اىل م���دام دي �صيفيني���ة، وم���دام دي �صتاي���ل، 
ومدام ريكاميه، وعائ�ص���ة الباعونية، وولدة 
بن���ت امل�صتكفي، ووردة اليازجي، يف �صخ�س 
ومدار����س الن�صة م���ّي، ويتحول جمل�صها اىل 
مزيج من �ص���وق عكاظ والكادمي���ي، وتورج 
والدبي���ة يف  والفل�صفي���ة  العلمي���ة  املباح���ث 
با�ص���ا �ص���ري  ا�صماعي���ل  جمل����س يح�ص���ره 
ب�صع���ره الراق���ي، واحم���د لطف���ي ب���ك ال�صي���د 
مبنطق���ه وقوة حجته، والدكتور �صبلي �صميل 
بفل�صفت���ه، وخلي���ل مط���ران بطالق���ة ل�صان���ه، 
واملطران دريان بعلم���ه الوا�صع، واحمد زكي 

با�صا ب�صعة معارفه، وامثال هوؤلء الف�صالء.
ومناق�صاته���م  باحاديثه���م  يه���زون  جميعه���م 
اغ�ص���ان �صج���رة ذات ثم���ر، ويحرك���ون وردة 
ذات اري���ج عط���ر والن�ص���ة مي بينه���م تناق�س 
ه���ذا، وتدفع حج���ة ذاك، ثم ين�صرف���ون، وقد 
اجمعوا عل���ى �صحة راأي دولة الرن�س حممد 

علي با�صا: نهنئ انف�صنا بك، 
7.�صورتها

و�صفها �صالمة مو�صى فقال:
هي ربعة، م�صتديرة الوجه، زجاء احلاجبني، 
وطفاء الهداب، دعجاء العينني، يتاألق الذكاء 
يف بريقه���ا، يجلل وجهها اجلمي���ل �صعر جثل 
ا�صح���م، وتلع���ب ابدا عل���ى �صفتيه���ا ابت�صامة 
اخلفر، ولع���ل زجج حواجبها ووطف اهدابها 
اعلق ال�صياء بذاك���رة من يراها، وعلى الرغم 
م���ن �صع���ة اطالعه���ا وا�صتنارتها لت���زال ابعد 
الن�ص���اء ع���ن ال�صرتج���ال وا�صده���ن انثوية، 

كثرية التوا�صع وال�صتكانة.
8.فكرها

ماتكت���ب كلمة ال وي�صع���ر القارئ انه���ا كاتبة 
مبتكرة، لتتاأثر احدا او تتعقبه، وامنا ت�صري 
يف طري���ق خا�ص���ة به���ا، متيزه���ا ع���ن جمي���ع 
الكتبة والكواتب، وما من كلمة ينطق بها فمها 
ال وتث���ري يف نف�صك خاط���را مل يدر يف خلدك 
�صابق���ا، فهي اذا مبتك���رة يف نف�صه���ا، وباعثة 
الغ���ري اىل البت���كار يف مايفك���رون ويقولون 
وبو�صون من برود ال���كالم، فهي حقيقة )الهة 

البتكار( و)ربة الفتكار(.
وقد ظن قوم من���ا ان احد الدباء الف�صالء هو 
�صاح���ب تل���ك املبدع���ات الرائع���ة، وماذلك ال 
لنه���م ليت�ص���ورون ان فتاة يبل���غ بها النبوغ 
ه���ذا املبل���غ، وم���ا اح�ص���ن م���ا كتبت���ه اىل احد 
البغداديني جوابا ع���ن هذا اخلاطر الذي وقع 
لهم يف نفو�صهم: ام���ا قول اخواننا هناك )يف 
الع���راق( ان يل م���ن يكت���ب عن���ي، وينقح يل، 

فقد �صبقه���م اليه اخوانن���ا يف م�صر، ف�صاروا 
يبحثون عن هذا ال���ذي ي�صحي نف�صه لجلي، 
فوج���دوا لب���ي اهتمام���ا عادي���ا مبو�صوعات 
تهمن���ي �صديدا، وعلم���وا ان ل اخوة يل، لين 
، واقتن���ع زوارنا ان الذي يعمل  وحيدة ابويَّ
يل ق���د اختباأ يف دماغي ليكون طوع امري يف 
كل كلم���ة اقولها، وملا �ص���اءت الحوال ان اقف 

خطيبة، قاموا ي�صبهون ما اكتب مبا اقول!
9.ا�صماوؤها امل�صتعارة

اعتاد بع�س الكتاب قدميا وحديثا ان يتواروا 
ع���ن النظ���ار لغاي���ة يف النف����س في�صتع���ريوا 
لهم ا�صم���اء ينحتونها لنف�صه���م او ي�صعونها 
و�صع���ا نق���ال عن ا�صم���اء غريهم، وق���د يبقون 
نت���اج فكرهم غفال من كل ا�صم، اما كاتبتنا فقد 

اتخذت لها عدة ا�صماء منها:
م���ّي، وفيها لغات وهي مي���ة وميا من ال�صماء 
الت���ي عرفها الع���رب، لكنهم مل يعرف���وا ا�صلها 
ولحقيق���ة م���ن ت�صم���ى به���ا، فمّي عل���ى ما يف 
املوؤلفات اليونانية هي البنة البكر من البنات 
ال�صبع املعروفة بالرثي���ا. ابوها اطل�س وامها 
بلي���ون، فاحبها زف����س فكان���ت ام هرم�س )او 
عطارد( وعهد اليها اي�صا ان تطعم ارق�س الذي 
ول���د له م���ن كل�صت���و، فا�صتنزلت ه���ذه العناية 
بالولي���د حقد هرية، وبعد ذلك بحني نقلت مّي 

اىل ال�صماء مع �صائر اخواتها الرثيا.
ومّي يف معتقد الرومان متتزج مبّي اليونان، 
وم���ّي عنده���م او مي���ة او مي���ا او مي�صتا����س: 
معبودة النم���و، وكانوا يقرب���ون لها خنزيرة 
يف العق���د الول من �صهر م���ّي )ايار( املر�صود 

لها.
وم���ّي عن���د الهن���ود هي متثي���ل املب���داأ اخلالق 

النثوي.
ف���رتى م���ن ه���ذا ان م���ي م���ن املعب���ودات ف���ال 
عج���ب اذا اتخذت اآن�صتن���ا هذا ال�صم اخلفيف 

الر�صيق.
وم���ن ا�صمائه���ا الت���ي اتخذتها �ص���رتا ل�صمها 
)خال���دة راأف���ت( وفيها من املعن���ى الذي ي�صري 
اىل مات�ص���ري الي���ه من خل���ود ا�صمه���ا والراأفة 
بالن���اث مايدف���ع الرج���ال اىل ان يبذل���وا كل 
العناي���ة برتبية ذوات ال�ص���ورة، اللواتي هن 

ن�صف اخللق يف العامل.
او  الفرن�صي���ة  يف  مق���ال  ان�ص���اأت  اذا  وه���ي 
النكليزي���ة وقعت���ه با�ص���م )اي�صي����س كوبي���ا( 
واي�صي����س ا�صم معب���ودة للم�صري���ني وكانوا 
ي�صمونها )�صيت او ت�صيت( وكانت او�صري�س 
الط���ب  رب���ة  وه���ي  هور����س،  وام  وامراأت���ه 
وال���زواج وزراعة احلنط���ة اىل غريها، وهي 
متثل – على ما يراه علماء الع�صر- احل�صارة 
امل�صري���ة. ومعنى كوبي���ا بالالتينية اخل�صب 
لهذي���ن  الن�ص���ة  فاتخ���اذ  والتكاث���ر،  والنم���و 
ال�صم���ني مما ي���دل عل���ى ان امل�صريني، �صوف 
يق���درون يوم���ا ن�صم���ات افكاره���ا، فيتخذه���ا 
كتابه���م الع�صريون مث���ال لفكارهم كما اتخذ 
اجدادهم اي�صي�س معبودة حل�صارتهم وماهذا 

الفاأل ببعيد ان �صاء الله.
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حط���ت العائل���ة رحاله���ا يف القاهرة ع���ام 1908 وكان ذلك 
الع���ام عام وف���اة ال�صت���اذ )قا�صم امني( والزعي���م الوطني 
)م�صطف���ى كامل( ال ان م�صر )املحرو�ص���ة( ب�صورة عامة 
والقاه���رة الت���ي لن تقه���ر خا�ص���ة كانتا متوج���ان بنه�صة 
حترري���ة لال�صالح الديني والجتماع���ي، ورف�س الهيمنة 
الجنبي���ة على �ص���وؤون البالد والعباد فدع���اوى )الفغاين 
وحمم���د عب���ده( له���ا �صداه���ا واف���كار )قا�ص���م ام���ني( له���ا 
ان�صارها وحتقيق الرتاث وترجمة اداب وعلوم الغب لها 
حمرتفيها كما فتحت ابواب اول جامعة م�صرية اهلية يف 
ه���ذا الو�صط ا�صتطاع )اليا�س زي���ادة( ان يجد فر�صته يف 
التدري����س وال�صحاف���ة اما ابنت���ه فعهد اليه���ا بتعليم بنات 
ذوي النفوذ والرثاء اللغة الفرن�صية، وملا �صمحت اجلامعة 
امل�صرية يف خالل احلرب العاملية الوىل وبجهود ال�صتاذ 
)احم���د لطفي ال�صي���د( بانت�ص���اب الطالبات اليه���ا �صارعت 
اىل درا�ص���ة الدب والفل�صف���ة وحق���ق والده���ا رغبته���ا يف 
ن�صر باك���ورة ق�صائدها )ازاهري حل���م( بالفرن�صية وبا�صم 
)ايزي����س كوبي���ا( ا�صتقبلت���ه ال�صحاف���ة والق���راء بحفاوة 
وت�صاءل ع���ن �صاحبته ف���كان كمتابها الث���اين )ابت�صامات 
ودم���وع( ترجمته ع���ن الملاني���ة، واخذت تن�ص���ر مقالتها 
يف جريدة والده���ا )املحرو�صة( وبا�صماء م�صتعارة فتارة 
)عائ���دة( واخرى )خال���د راأفت( واقرتحت عليه���ا امها ان 
تقت�صر ا�صمها اىل )مي( فاخذت تن�صر مقالتها بهذا ال�صم 
وعرف���ت ب���ه )مي زي���ادة( فكانت تكت���ب افتتاحي���ة جريدة 

)الهرام( ويف �صحف اخرى.
ومل تك���ن م���ي تقت�ص���ر موهبته���ا عل���ى كتابة املقال���ة التي 
اثبت���ت بها جدارته���ا بحق يف زم���ن كان كات���ب املقالة يف 
م�صر عمالقة الدب العرب���ي كالعقاد واملازين وطه ح�صني 
بل نظم���ت ال�صعر بالفرن�صية ون�ص���رت ق�صتني )احلب يف 
املدر�ص���ة( و)ال�صمعة حترتق( وقيل انه���ا كتبت امل�صرحية 
ور�صائله���ا اىل ج���ران، والعقاد والب العالم���ة ان�صتا�س 
الكرمل���ي وا�صتاذه���ا احمد لطف���ي ال�صي���د وال�صاعر احمد 
ال�ص���ايف النجف���ي، وغريهم تع���د باملئات ومت���الأ جملدات 
وه���ي قط���ع يف الدب واللغ���ة وال�صع���ر وال�صيا�ص���ة منها 
)رج���وع املوج���ة، احلب الع���ذري ظلم���ات بائع���ة بني املد 
واجل���زر، باحثة البادية، �صوائح فت���اة كلمات وا�صارات،( 
وه���ي خطيبة يف وق���ت كان خطباء م�ص���ر زعماء احلركة 
الوطني���ة امث���ال �صع���د زغل���ول ومك���رم عبيد وي�صه���د لها 
مقدرتها اخلطابية الدكتور طه ح�صني اذ ي�صف اول لقاء له 
بها وكان حفل تكرمي )مطران( فلم يعجبه ال �صوتها الذي 
كان ليبل���غ ال�صم���ع كما ق���ال: حتى ينفذ من���ه يف خفة اىل 
القل���ب فيفعل في���ه الفاعيل وهي اي�ص���ا حما�صرة يغبطها 
عل���ى قدرته���ا يف ا�صتعرا����س افكاره���ا وت�صل�صله���ا ودق���ة 
وب�صاط���ة وو�صوح كلماتها الكثري م���ن ال�صاتذة وجمعت 
حما�صراته���ا يف كت���اب )كلم���ات وا�ص���ارات( وكان���ت اخر 
حما�صرتاته���ا ع���ام 1939 بعنوان ر�صال���ة الديب للحياة 

العربية وه���ي حمدثة لبقة جتيد الن�ص���ات وتقول ارائها 
ب�صجاع���ة وقوة حج���ة ولطافة فهي املح���اورة الري�صة يف 
�صالونه���ا الدبي ال���ذي يعقد يوم الثالثاء م���ن كل ا�صبوع 
وا�صتمر يعقد زهاء ع�صرين عاما يح�صره خرية ال�صاتذة 
والدب���اء وال�صع���راء يوم���ذاك امث���ال ا�صتاذ احم���د لطفي 
ال�صيد والدكت���ور طه ح�صني وال�صيخ م�صطفى عبدالرزاق 
والعق���اد و�صالم���ة مو�صى و�صبل���ي �صميل واحم���د �صوقي 
وحافظ ابراهي���م وا�صماعيل جدي وغريه���م ومن الن�صاء 
مل���ك حنف���ي نا�صت وه���دى �صع���راوي واح�ص���ان قو�صي 
ونظلة احلكيم وغريهن كما �صهد ندوتها الكثري من العرب 
مث���ل عالمة ال�ص���ام المري م�صطف���ى ال�صهاب���ي وال�صاتذة 
ام���ني الريحاين ام���ني معلوف انط���وان اجلمي���ل و�صاعر 

القطرين م�صر وال�صام خليل مطران وغريهم.
ومل يكن �صالون مي بدع���ة ابتدعتها بل هناك من ع�صرها 
و�صبقه���ا يف ذلك ففي دم�صق اقامت م���اري عجمي جمل�صا 
ادبيا يف دارها ويف حلب مل تتحرج مريانا مرا�س م ان�صاء 
حلق���ة ادبية يف بيتها ولالم���رية امل�صرية نظلة فال ندوتها 
الدبي���ة ال ان ندوة مي ا�صفت عليها من حالوتها و�صفاء 
نف�صه���ا وتاأل���ف نبوغه���ا، وو�صامتها وحت�صره���ا، و�صحر 
وطل���ف حديثه���ا الكثري فمثال تقول للدكت���ور �صبلي �صميل 

وهي حتاوره عن نظرية التطور التي نقلها للعربية.
عجب���ت ان راأيت���ك كافرا بالل���ه، موؤمنا ب���دارون، في�صحك 
ال�صي���خ )�صبل���ي( حلوارها، وتق���ول )مي( ل�)ط���ه ح�صني( 

عندم���ا طلب موعد للقاء، اذا كن���ت ق�صي�صا فال باأ�س بلقائك 
ف�صحك الدكتور، وقال عزيزت���ي مي، يو�صفني ان لاكون 
ق�صي�صا، فاجابت، مل���اذا لتكون ق�صي�صا و�صحك ثانية لها: 
ان���ك تطلب���ني امل�صتحيل، ورمبا بهذا احل���وار عاد الدكتور 
)ط���ه ح�صني( بذكرياته لاليام التي كان فيها طالبا ازهريا، 
يرتدي اجلبة والعمة، لهذا يقول ال�صتاذ �صالم مو�صى: مل 
تك���ن مي جميلة، ولكنها كانت حل���وة،،  عا�صت عمرها قبل 

ميعادها بخم�صني �صنة:
ومل يقت�صر ن�صاط )ميا( على الثقافة فح�صب، بل كانت من 
حملة املبادئ التي لبد من الن�صال لرت�صيخها وجت�صيدها 
والدف���اع عنها فهي ام���راأة عربي���ة مثقفة ادرك���ت ر�صالتها 
له���ذا جنده���ا تدع���و بكتاباته���ا  وواجبه���ا يف ع�صره���ا، 
وخطبه���ا وحما�صراته���ا حلري���ة امل���راأة يف ني���ل حقوقه���ا 
الن�صاني���ة، وحلري���ة م�ص���ر، ف�صاهم���ت يف ث���ورة 1919 
وبالتظاه���ر اخلطابة وحرية امل���راأة والراأي والوطن، هي 
انطالق���ة يف الب���داع واحلي���اة ومثلم���ا وج���دت الوطنية 
طريقها اىل قلب وعقل )مي(.. وجدت القومية والن�صانية 
�صبيله���ا اىل قلبه���ا وعقله���ا اي�صا.. فه���ي فل�صطينية املولد 
ولبناني���ة ال�ص���ل، وم�صري���ة املن�ص���اأ ل���ذا غال���ت يف ح���ب 
العربية، وتهكمت على دعاة العامية، متح�صمة يف ملب�صها 
وزينته���ا وتق���دم يف ندوته���ا فنجان���ني م���ن القه���وة على 
الطريقة البدوية، وت�صيد بح�صارة الرق وقيمها، وكتابها 
)امل�صاواة( هو درا�صة يف ال�صرتاكية تختمها باجلزم عام 
1923 بكلم���ة بل )ب�صرخة( الغد لال�صرتاكية، ويف حديث 
لها م���ع )�صالمة مو�صى( ن�صر يف جمل���ة الهالل عام 1928 
قالت لعل معرفتي بت�صع لغات قد زادت يف حدود وطنيتي 

وجعلتني انظر اىل العامل كاأنه وطني الكر.
لهذا كله، كتب عن )مي( ع�صرات الكتب والدرا�صات ومئات 
املقالت كما نظمت بحقها ع�صرات الق�صائد فاذا كان املتنبي 
مالئ و�صاغل النا�س فهي مالئة الدنيا و�صاغلة النا�س فمن 
الذي���ن كتبوا عنها، )الدكتور طه ح�صني، والعقاد، و�صالمة 
مو�صى، وامني الريحاين، واحمد ح�صن الزيات، ومارون 

عبود، وداود �صكاكيني(.. وغريهم كرث.                 
وان�ص���ة ب���كل ه���ذه املوؤه���الت لب���د ان ت�صته���وي العدي���د 
م���ن الذي���ن عرفوها ال انه���ا اعجبت بادب )ج���ران خليل 
ج���ران( فكتب���ت ل���ه ر�صال���ة ع���ام 1912 ع���رت فيه���ا عن 
اعجابه���ا مبواهب���ه وا�صلوب���ه ومل تنح���رج م���ن تعريف���ه 
با�صمه���ا ووا�صله���ا وما ن�ص���ر بها ويومها كان���ت يف بداية 
الطري���ق، و)ج���ران( يف قم���ة �صهرت���ه ال ان���ه مل يهم���ل 
الجاب���ة عل���ى ر�صالته���ا ب���ل �صك���ر لها ثن���اء عل���ى ادبه ثم 
حدثه���ا عن نف�صه وا�صتمرت الر�صائل بينهم لتكون �صداقة 
ادبي���ة �صرعان ما تط���ورت اىل ان تقع يف هواه ومن بعيد 
وتوؤثره على الكثري وهم قريبون منها وقد قيل الكثري يف 
حب ج���ران ل�)مي( وعالقته بغريها حت���ى �صماه بع�صهم 
احل���ب العظي���م ايل احل���ب املله���م املت�صام���ي ع���ام 1930 

فقدم���ت )مي( والديه���ا واحدا بعد الخ���ر ويف 10ني�صان 
1931ودع ج���ران احلي���اة فج���اأة فاآث���رت )م���ي( العزل���ة 
وجتافت عن لقاء ال�صدقاء واملعارف بل حتى املراأة )هيام 
امل���راأة الول( هجرته���ا وا�صبحت لتري���د ان ترى وجهها 
املح���زون ال ان���ه ا�صتم���رت يف الق���راءة والكتاب���ة حت���ى 
ع���ام 1935 فن�ص���رت �صل�صلة من املقالت ع���ن ادباء الغرب 
املعا�صري���ن كما ن�ص���رت ق�صة )ال�صمعة حت���رتق( ون�صرت 
اي�صا ق�صيدة وجدانية بالفرن�صية بعنوان )ارتياب( ويف 
ه���ذه الف���رتة ظه���رت مقالتها ف�ص���ل املراأة عل���ى احل�صارة 
الن�صاني���ة وه���ي حما�صرة القته���ا يف اجلامعة المريكية 
يف القاهرة وكان الدكتور طه ح�صني يف طليعة امل�صتمعني 
له���ذه املحا�ص���رة فاحب ان يخال���ف راأيها يف ف�ص���ل املراأة 
عل���ى احل�صارة الن�صانية زاعم���ا ان احل�صارة نف�صها هي 
�صاحب���ة الف�ص���ل عل���ى امل���راأة والرج���ل كما ن�ص���رت مقالة 
)كلم���ات يف �صداقة( ويف ظل ظروفها ه���ذه ا�صتطاع احد 
اقاربه���ا ان يفر����س نف�صه عليها وكيال عل���ى اموالها وبعد 
ذل���ك عاد بها اىل لبن���ان لتغيري الهواء كم���ا ادعى على امل 
العودة بعد ا�صب���وع اىل القاهرة ال ان هذا ال�صبوع امتد 
لك���رث م���ن �صهرين وعل���ى بغ�س منه���ا لينقله���ا عنوة اىل 
الع�صفوري���ة وهي م�صح���ة لالمرا�س النف�صي���ة والعقلية 
عل���ى مقربة من بريوت ويحج���ز مالها وينهب دارها كانت 
موؤامرة وح�صية ق���ذرة لغتيال اديبة الع�صر ومن رائدات 
النه�صة احلديث���ة طمعا مبالها لي����س ال!! وبتدخل بع�س 
ال�صدق���اء نقلت )مية( اىل م�صت�صف���ى خا�س وبعد عامني 
م���ن هذه املحنة خرجت لت�صكن بيتا ريفيا �صغري يف راأ�س 
ب���ريوت ال انه���ا ظلت تعاين من م�صكل���ة احلجر الق�صائي 
الذي فر�س عليها وبح�صولها على تقرير من كبري الطباء 
يف ذل���ك احل���ني اجلرنال )مارت���ان( يوؤكد فيه انه���ا �صليمة 
الفكر والح�صا����س وان الذي ت�صكوه مل يكن ال ظلما وقع 
عليها واي ظلم هذا وممن كان؟! فعادت اىل م�صر مبعاونة 
بع����س ال�صدق���اء فاأج���رت من���زل �صغريا وكتب���ت بع�س 
الر�صائ���ل لالوفي���اء الذي���ن وقفوا اىل جانبه���ا يف حمنتها 
ومل تنقطع ع���ن املطالعة وحدثت زوارها عن كتاب ا�صمته 
ليايل الع�صفورية ولكن زوارها قل عددهم واخذ يتناق�س 
فمزقته���ا  الوحية والكاآبة ثم ع�صفت بها اللوعة والفجيعة 
بوف���اة الديب )فيلك�س فار�س وامني الريحاين( وهما من 
خري م���ن وق���ف اىل جانبه���ا يف حمنتها فاخ���ذت حتت�صر 
ببط���ئ حتى توقفت انفا�صها يف �صحوة 19 ت�صرين الول 
م���ن ع���ام 1941 رحم الل���ه )ميو( اديبة الع�ص���ر بال منازع 

ومن رائدات النه�صة العربية احلديثة.
وم�ص���ك اخلت���ام ه���ذه الرحلة لبد م���ن ال�ص���ارة اىل انني 
ا�صميت �صغريتي احللوة مي لكما يظن بع�صهم تلوة مي 
الب�ص���ري ومي الزبي���دي بل كانت تلوة ل�)م���ي عبدالكرمي( 
وه���ذه �صحية م���ن �صحايا النظ���ام الدكتات���وري ال�صابق 

وهي ق�صة اخرى مل يحن وقت كتابتها بعد!!.

مي زيادة بقلم انستاس الكرملي

مي زيادة .. اديبة العصر 

ليس صدفة ان اس��م ابنت��ي الدكتور )محمد مهدي البصري( والدكت��ور )عيل احمد الزبيدي( وهام اس��تاذ االدب العريب يف جامعة 

بغداد س��ابقا )مي( فاختيار هذا االس��م مل يكن اعتباطا، وله دالالته ومعانيه ودوافعه فاضافة اىل موسيقية االسم وسهولة نطفه، 

هو تصغري محبب الس��م الس��يدة العذراء )مريم( وعند الغربيني )ماري( ومن معانيه الجميلة املاء وماء الورد والكاس، والخمرة، 

وهوم االس��امء العربية القدمية اذ هناك ابيات غزلية للش��اعر )ذي الرمة( متغزال مبحبوبته )مي( كام ذكرها )االصفهاين( يف كتابه 

)االغاين( ويف اعتقادي ان االستاذين الفاضلني اختارا هذا االسم ودا وتقديرا ومعزة الديبة العرص )مي زيادة(.

ع��ام 1886 رزق��ت الس��يدة نزهة معم��ر وهي فلس��طينة 

ارثوذكس��ية م��ن الجليل، من الجليل، س��بقت بن��ات جيلها 

وبلدتها اىل الوعي والثقافة بالدراسة الخاصة واملطالعة وقد 

حفظت مئات االبيات الشعرية، وخاصة شعر )ابن الفارض( 

وغريه من شعراء التصوف االسالمي وزوجها )الياس زيادة( 

وه��و مدرس ماروين من قض��اء كرسوان يف لبنان وحل يف 

مدينة النارصة واس��تقر بها ورزقا بوحيدتهام )ماري( التي بدأت رحلتها التعليمية وهي صبية يف مدارس الراهبات يف النارصة ومن 

ثم يف لبنان فهامت يف قراءة كل ما تصل اليه يداها واجادت بضعة لغات اجنبية كالفرنسية واالنكليزية واالملانية وكتبت خواطرها 

ونظمت الش��عر بالفرنسية وتسلت باصابع البيانو واوتار العد وركوب الخيل وهكذا كانت املرحلة االوىل من حياتها بني ربوع لبنان 

وازقة النارصة القدمية وكنائس��ها ومبانيها الحجرية ومل تتحيز ملارونية والدها، وال ارثوذكس��ية والدتها بل التزت بافضل سجاياها 

السمحة )الالطائفية(.



9 �لعدد )3985( �ل�شنة �لر�بعة ع�شرة - �لأربعاء )2( �آب 2017 �لعدد )3985( �ل�شنة �لر�بعة ع�شرة - �لأربعاء )2( �آب 82017

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.nethttp://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

سلمى الحفار الكزبري تكشف 
رسائل جديدة لمّي زيادة

).....( يف ح�صورك �صاأحتول عنك اىل نف�صي 
لفكر فيك، ويف غيابك �صاأحتول عن الخرين 

اليك لفكر فيك.
�صاأت�ص���ورك علي���ال ل�صفيك، م�صاب���ا لعزيك، 
مط���رودا لك���ون ل���ك وطن���ا واهل وط���ن، ثم 
اب�ص���رك متفوق���ة فري���دا لفاخ���ر ب���ك واركن 

اليك.
و�صاأتخي���ل الف ال���ف مرة كيف ان���ت تطرب، 
وكي���ف ت�صت���اق وكيف حتزن، وكي���ف تتغلب 
عل���ى عادي النفعال برزانة و�صهامة لت�صتلهم 
النبي���ل،  النفع���ال  اىل  وح���رارة  بب�صال���ة 
درج���ة  اي  اىل  م���رة  ال���ف  ال���ف  و�صاأتخي���ل 
ت�صتطي���ع ان���ت ان���ت تق�ص���و، واىل اي درجة 
درج���ة  اي  ترف���ق لع���رف اىل  ان  ت�صتطي���ع 

ت�صتطيع انت ان حتب.
ويف اعماق نف�صي يت�صاعد الك�صر لك بخورا 

لنك اوحيت ايل ما عجز دونه الخرون.
اتعلم ذلك، انت الذثي لتعلم؟ اتعلم ذلك، انت 

الذي ل اريد ان تعلم؟.
 .1923 ع���ام  املقطوع���ة  ه���ذه  تاري���خ  وكان 
واملالح���ظ يف تلك املفاجاأة هذا احلب العظيم 
ال���ذي كانت تكنه مي جل���ران، ومتنياتها ان 

ليعرف وان يعرف يف اآن معا.
ر�صالة من جران

ام���ا رد ج���ران، ال���ذي ع���رثت علي���ه ال�صيدة 
الكزب���ري، م���ن ب���ني ر�صائل���ه اليه���ا والتي مل 
تن�ص���ر، فه���و عبارة ع���ن ر�صال���ة كان تاريخها 
)قب���ل وبع���د منت�صف اللي���ل يف 1 و 2 كانون 
الول”1923”وم���ن ه���ذا ال���رد ن���ورد ه���ذه 

املقاطع:
ما اعذب ر�صالتك يف قلبي ما احالها يف قلبي 

يا مي.
ان���ت معي يف هذه ال�صاع���ة، انت معي يا مي، 
ان���ت هن���ا، هنا وان���ا احدثك ولك���ن باكرث من 
هذه الكلمات احدث قلبك الكبري بلغة اكر من 
هذه اللغة، وان���ا اعلم انك ت�صمعني، اعلم اننا 
اقرب من عر�س الله يف هذه الليلة، منا يف اي 

وقت من ما�صينا.
احمد الله وا�صكره، احم���د الله وا�صكره، فقد 
رج���ع الغري���ب اىل وطن���ه وع���اد امل�صافر اىل 

بيت امه وابيه.
احب �صغريتي، غ���ري اين لادري بعقلي ملاذا 
احبها.. ول اريد ان ادري بعقلي، يكفي انني 
احبه���ا بروح���ي وقلب���ي، يكف���ي انن���ي احبها 

بروحي وقلبي، يكف���ي انني ا�صند راأ�صي اىل 
كتفها كئيبا غريبا، م�صتوحدا، فرحا مدهو�صا، 
جمذوبا، يكفي ان ا�صري اىل جانبها نحو قمة 
اجلب���ل وان اق���ول لها بني الآون���ة والخرى: 

انت رفيقتي انت رفيقتي.
والن قربي جبهتك.

والله يباركك.. والله يحر�صك. 
جران

هل من جديد
تق���ول �صلمى الكزبري عن كتابه���ا : اعتقد ان 
كل كاتب يقدم عل���ى عمل جديد يتهيبه ويعقد 
علي���ه الم���ال يف ان مع���ا، ه���ذا ه���و �صعوري 
من���ذ بداأت التخطي���ط لدرا�صتي عن مي زيادة 
وجمع الوثائ���ق ال�صرورية لل�ص���ري والبحث 
عن الوثائ���ق املفقودة واملحطوطات اجلديدة 
واملزيد من املعلوما�ن وتدوين بع�س ف�صول 
الكت���اب فار�ص���ة عل���ى نف�صي منهج���ا جديدا: 
تق���دمي ال�ص���رية من خالل الن�صو����س الدبية 
الت���ي لدين���ا بقل���م م���ي م���ا دام الم���ر ممكنا، 
وعندم���ا يتع���ذر اجل���اأ اىل ال�ص���رد التقلي���دي 

والتحليل وال�صتنتاج.
اين ادرك اي�ص���ا امل�صوؤولية الت���ي القيت على 
عاتقي يف ه���ذا العمل واملزالق التي تعرت�س 
�صبيل���ي ل���دى البح���ار يف خ�صم���ه، ام���ا اذا 
�صاألتن���ي ملاذا اقبلت علي���ه بحما�صة املغامرين 
وت�صوقه���م اىل ا�صابة النج���اح، فالأين احمل 
ملي زي���ادة ولكل اديب و�صاعر نا�صل و�صحى 
واعط���ى باخال�س، احلب يف ا�صم���ى معانيه 

والتقدير يف ابعد مراميه.
�صحي���ح ان الكتب التي �صدرت عن مي زيادة 
بعد موتها كثرية عدا عن الدرا�صات واملقالت 
والف�ص���ول املن�ص���ورة �صمن بع����س املوؤلفات 
يف هذا الع�ص���ر، وقد قراأتها ودر�صتها ولو مل 
يك���ن عندي جديد عن هذه الرائدة النابغة، ملا 
عزمت على تخ�صي�س كت���اب مف�صل يت�صمن 
�صرية حياتها ودرا�صة �صاملة لدبها وع�صرها 

واثرها فيه.
وملعا�صريه���ا �ص���واء الع���الم من اه���ل الفكر 
والف���ن امث���ال ج���ران ومط���ران واجلمي���ل 
ويك���ن،  وال�صمي���ل  و�ص���روف  والعق���اد 
والرافع���ي و�ص���ري وزيدان واحم���د لطفي 
ال�صيد وط���ه ح�صني وباحث���ة البادية وجوليا 

طعم���ة دم�صقي���ة و�صوم���ط وامل���الط وماري 
ين���ي، وهدى �صع���راوي واميي خ���ري و�صيزا 
ب���زاوي وغريه���م كثريي���ن �ص���واء ال�صدقاء 
وق�ص���اة  اطب���اء  م���ن  النخ���وة  وا�صح���اب 
وحمامني وممر�صات و�صحافيني الذي هبوا 
لنجدتها يف لبنان وم�صر و�صورية وفل�صطني 
والردن واحاطوها مب���ا كانت تفتقر اليه من 
حماي���ة ورعاية يوم منيت بنكبة مل يحدث لها 
مثي���ل يف تاريخ اع���الم الدب العربي يف هذا 

الع�صر.
ه���ذا ليعن���ي ان الذي���ن خ�ص�ص���وا له���ا كتب���ا 
ودرا�ص���ات ق���د انق�ص���وا م���ن قدره���ا كمفكرة 

واديبة و�صاعرة ورائدة.
ولكن ماعرثت عليه من وثائق وخمطوطات، 
من���ذ ان �صرع���ت بالعم���ل قبل اكث���ر من �صت 
�صن���وات، يلقي ال�ص���وء على م���ا كان غام�صا 
يف حياته���ا، وي�صاع���د يف تق���دمي عم���ل كبري 
و�صيلته وغايته �صد الثغرات، وحتري المانة 

التاريخي���ة وان�ص���اف مي، واظه���ار احلقيقة 
لن م���ي ظلم���ت، وعان���ت الكثري، وه���ي التي 
بذل���ت ب�صخاء، واعطت ع�صارة فكرها وذوب 
قلبها حب���ا باأمتها، وخدم���ة لنه�صتها الفكرية 
والقومي���ة والجتماعي���ة، وليخفى على احد 
ان خل���ود ال�صاعر والديب، وكل عظيم منوط 
بعطائه وا�صالت���ه اول، ومن ثم مبن يعملون 
باخال����س على اب���راز قيمة ه���ذا العطاء. وما 
مي زي���ادة �ص���وى  جوهرة تاألق���ت يف رحاب 
الف���ن والفقكر واملجتمع، ثم احتجبت وغابت 
وه���ي يف �ص���ن الن�ص���ج واوج العط���اء لتاآمر 
الب�ص���ر والق���دار عليها، ل���ذا يدعونا الواجب 
اىل درا�ص���ة ادبه���ا وحياته���ا والرتعي���ف به���ا 
وباثره���ا، لنها مل تكن اديب���ة كبرية فح�صب، 
ب���ل كانت منا�صلة ونابغ���ة ينبغي ان ت�صتنري 

الجيال ب�صياء جوهرها.
ام���ا اجلديد ال���ذي عرثت عي���ه ومل ين�صر بعد 
فه���و جمموعة ر�صائ���ل تبادلتها م���ي مع كبار 
الع���الم م���ن معا�صريه���ا بل���غ عدده���ا حت���ى 
الي���وم م���ا يزيد عل���ى �صبعني ر�صال���ة ترتاوح 
ب���ني �صن���ة 1915 و�صن���ة 1940  تواريخه���ا 
وخمطوط���ة بقل���م ادي���ب الع���رب الكبري امني 
الريح���اين يروي فيها ق�ص���ة مي املفجعة وقد 
اج���ازين بالط���الع عليه���ا ونقله���ا ال�صدي���ق 
الرت ريحاين و�صور ملي متثلها وحدها يف 
خمتلف مراح���ل عمرها ومع بع�س ا�صدقائها 
ومن اجلديد الذي عن���دي اي�صا جمموعة من 
الحادي���ث اجريته���ا م���ع الحي���اء م���ن الذين 
عرفوه���ا جي���دا من اقرب���اء له���ا وا�صدقاء يف 
خمتل���ف اقطارن���ا العربية، اذ كن���ت، ول ازال 
ا�صعى للقائهم هنا وهن���اك، وادون مذكراتهم 
الت���ي ا�صاف���ت اىل جانب جمموع���ة الوثائق 
والر�صائ���ل معلومات اعتره���ا ذات اثر كبري 
يف جع���ل كتابي عنه���ا اكرث �صم���ول واحاطة 

بحياتها واثارها وع�صرها.

ماهي قصة مي؟
وتوج���ز �صلم���ى احلف���ار الكزب���ري ق�صة مي 
بالتف�صي���ل بقولها: )اذا انطلقن���ا من القاعدة 
الت���ي تق���ول ان كل ان�صان هو ع���امل بحد ذاته 
جن���د ان )مي���ا( التي جتمع���ت يف �صخ�صيتها 
مواهب و�صفات متعددة، وثقافة وا�صعة، هي 
عوامل ع���دة ل عاملا واحدا لرف���رة غنى فكرها 

ونف�صه���ا، وغراب���ة اح���داث حياته���ا ومع ذلك 
�صاأحاول تقدمي لوحة موجزة عن ق�صتها:

انحدرت مي من اب لبن���اين اليا�س زيادة من 
قرية �صمتول، ق���رب غزير، يف ك�صروان، وام 
�صوري���ة )نزهة معمر من ح���وران يف ال�صل 
ولكنه���ا عا�صت يف مدين���ة النا�صرة بفل�صطني 

مع اهلها(. 
تلقت مي درا�صتها الوىل وتفتحت �صاعريتها 
ول���دت يف 11  حي���ث  فل�صط���ني  املبك���رة يف 
دخل���ت  ث���م   ،1886 ع���ام  )فراي���ر(  �صب���اط 
مدر�ص���ة عينطورة للراهبات يف لبنان اىل ان 
انه���ت الدرا�ص���ة الثانوية، تبل���ورت موهبتها 
الفني���ة بكتاب���ة ال�صعر بالفرن�صي���ة واملذكرات 
بالعربية، واجادة العزف على البيانو، كانت 
تق�صي العطل ال�صيفية مع ابويها متنقلة بني 
النا�ص���رة وحيفا وياف���ا وم���رج اب عامر، ثم 
انتقلت معها لالقام���ة يف القاهرة �صنة 1908 
حيث عمل ابوها يف ال�صحافة فكافحت معه، 
وعلمت اللغات الجنبي���ة التي كانت جتيدها 
لفتي���ات بع�س ال�صر، كم���ا متكنت من دخول 
اجلامع���ة امل�صري���ة ار�ص���اء لرغبته���ا امللحمة 
يف العل���م، وهن���اك، يف ار�س الكنان���ة تاألقت 
املوهب���ة، وفر����س النبوغ نف�ص���ه يف املجتمع 

امل�صري الذي تلقاهما بالت�صجيع والتقدير.
ا�صهمت مّي زيادة اذ ذاك يف حركات التحرير 
الن�صوي���ة والجتماعية والوطني���ة والفكرية 
وكان���ت خطيب���ة ته���ز املنابر بجم���ال عبارتها 
و�صح���ر نرته���ا ولهي���ب حما�صته���ا وكاتب���ة 
مقالت مرموقة يف امهات ال�صحف واملجالت 
كاملقتط���ف والهالل، والزه���ور واملحرو�صة.. 
وغريها، واديب���ة حمققة تن�ص���ر املوؤلفات يف 
خمتلف املوا�صيع و�صاع���رة باللغة الفرن�صية 
وقا�ص���ة بالنكليزي���ة ومرتجمة ع���ن الملانية 
عربي���ة  ب�صيغ���ة  والنكليزي���ة  والفرن�صي���ة 
م�صرقة لنها اتقنت تلك اللغات بال�صافة اىل 

اليطالية والالتينية وال�صبانية. 
واحاط���ت بثقافة الغرب فتمثلته���ا بعد التاأثر 
به���ا واخرجته���ا با�صل���وب جديد، ه���و عطاء 
جدي���د بح���د ذاته لن���اه لعب���ت دورا مهما يف 
حرك���ة التعب���ري او بالحرى النتق���ال به من 
ا�صلوب القرن التا�صع ع�صر اىل ا�صلوب القرن 
الع�صري، كما ان )ميا( ان�صاأت ندوة ادبية يف 
بيت ابيها اذ كانت ت�صتقبل ال�صعراء والدباء 
والفنان���ني، وال�صيا�صيني وامل�صتعربني م�صاء 
كل ي���وم ثالثاء طوال ثمانية ع�صر عاما بدون 
انقطاع لقد اعادت ندوة مي زيادة اىل ذاكرتنا 
ن�صاء متفوقات يف تاريخنا القدمي تعودن ان 
ي�صتقبل���ن يف دوره���ن ال�صع���راء ويكرمنهم، 
ك�صكين���ة بنت احل�صني، وعائ�ص���ة بنت طلحة 

يف املدينة املنورة يف �صدر ال�صالم.
وولدة بنت امل�صتكفي يف قرطبة الندل�س يف 
اواخر القرن التا�ص���ع امليالدي، غري ان ندوة 
م���ي اىل جانب كونها حدث���ا مهما يف تاريخنا 
احلديث، ودعامة لزدهار احلركة الفكرية فيه 
تذكرن���ا بال�صالونات الدبي���ة الفرن�صية التي 
فتحتها اديبات و�صي���دات جمتمع امثال مدام 
دو رامبوييه )القرن ال�صابع ع�صر( ومدام دو 

ديفان )القرن الثامن ع�ص���ر( ومدام ريكامييه 
والمرية ماتيلد )الق���رن التا�صع ع�صر( وكان 
له���ذه الندوات اي�صا اثره���ا البعيد يف تغذية 
الرتاث الدبي الفرن�صي ينتاج كبار املفكرين، 
وت�صجيع النا�صئة على خو�س معرتك الدب، 
ويف حماربة الطغيان ال�صيا�صي احيانا وهذا 
م���ا دفع نابليون اىل ا�ص���دار امر باقفال ندوة 
م���دام ريكاميي���ه، وبنف���ي �صيدقتها م���دام دو 

�صتايل اىل �صوي�صرا.
اذا عدن���ا اىل ندوة مي جن���د ان احداثا مهمة 
تق���ررت فيها، اذك���ر منها الحتف���ال باليوبيل 
الذهبي ملجلة )املقتط���ف( فقد ا�صتجاب كتاب 
و�صعراء الع���امل العربي واملهج���ر يومئذ اىل 
ن���داء جلنة اليوبي���ل اخلم�صين���ي وكانت مي 
امين���ة �صرها، وا�صرتكوا يف املهرجان الكبري 

ال���ذي اقي���م يف دار الوب���را امل�صري���ة �صن���ة 
1926، كم���ا كانت ندوة م���ي املنطلق لالفكار 
رواده���ا وارائهم ومناق�صاته���م واف�صل مكان 
للتقريبيني وجه���ات النظر املتباينة، وامللهمة 
لع���دد كبري من ال�صعراء، وه���ذه اثار تبلورت 
وظه���رت يف كتب ودواوي���ن ومقالت ما زلنا 

نعود اليها للدرا�صة وال�صتمتاع.
ه���ذا جان���ب م���ن جوان���ب حي���اة م���ي الدبية 
والبحاث���ة الرائ���دة الت���ي تاق���ت اىل )املج���د( 
طفل���ة وبلغت قمته وترعبت على عر�صه �صابة 
وكهل���ة، ام���ا عن حياته���ا ال�صخ�صي���ة فقد كان 
)احلرم���ان( مالزما له���ا يف جمي���ع مراحلها، 
وله���ذا �صيك���ون عن���وان كتاب���ي عنه���ا )املجد 

واحلرمان- مي زيادة(.
عا�ص���ت م���ي خم�صة وخم�ص���ني عام���ا وحيدة 

منطوي���ة عل���ى نف�صه���ا من���ذ طفولته���ا حت���ى 
مماته���ا، ميال���ة للكاآب���ة اكرث من ميله���ا للمرح 
امل�صاع���ر  باجم���ل  طاف���ح  قل���ب  ذات  وكان���ت 
الن�صاني���ة رزقت اخا �صغريا وي���ه بعد طفلة 
فحرمته���ا منه املنية، وظل���ت مولعة بالطفال 
فو�صفتهم يف مقالت تفي�س حنانا و�صاعرية 
مما يع���رب عن دفق عاطف���ة المومة املكنونة 
يف ذاتها. ولكنها مل تتزوج ومل ت�صعد بالتايل 
بالمومة، واحبت ج���ران خليل جران حبا 
رومن�صيا عذريا رائعا، فتبادل الر�صائل خالل 
ثمانية ع�صر عاما وحرمت اي�صا من لقائه! كما 
جتاوز حبه���ا للنا�س، وللعدال���ة الجتماعية. 
وحبها لال�صدقاء ووفاوؤها لهم حدود املاألوف 
عفاعط���ت ملعا�صريه���ا وق�صاياه���م وقته���ا بل 
عمرها كله، وكر�صت خلدمتهم فكرها وجندت 

طاقاته���ا ووهبتهم روحه���ا وكانت اىل جانب 
ه���ذا ب���ارة بابويه���ا ولكنها حرم���ت من المل 
والحبة وال�صب���اب يف غ�صون ثالث �صنوات 
اذ م���ات جران وتابع���ه ابواه���ا، وبلغت من 
الياأ����س، فافتق���دت ال�صدق���اء بع���د ان م���ات 
بع�صهم، وباعدت القدار بينها وبني بع�صهم 
الخ���ر، ويف تلك املرحلة املحزن���ة من عمرها 
حرمت مي اي�صا من عطف القرباء اذ تك�صفت 
له���ا مطامعه���م يف مالها وممتلكاته���ا بدل من 
اين يحيطوه���ا بالرعاية واحل���ب واحلدب!! 
فكيف ل تتحطم ال�صاعرة املرهفة، والن�صانة 
الكرمية، والديبة املرتفعة عن ال�صغائر امام 

هذه النكبات املفاجئة املتتالية؟.

نكبات وانهيار
جن���م عن تل���ك النكب���ات انهي���ار يف اع�صابها 
ياأ����س  م���ن  ال�ص���وداء  الهواج����س  ومتلكته���ا 
وا�صمئزاز وخ���وف وا�صط���راب �صنة 1935 
وهكذا بداأت ق�صة ماأ�صاتها املروعة التي اودت 
بها اىل م�صت�صفى املجانني )الع�صفورية( يف 
ب���ريوت ظلما واف���رتاء، بعد ان اق���ام ذووها 
دع���وى للحجر عليه���ا زورا وبهتانا! اي نكبة 
ميكن للم���رء ان مينى بها امل من هذه النكبة؟ 
كي���ف يطيق احدنا ان يته���م باخللل يف عقله، 
ان  ذنب���ه  ان�ص���ان كل  اي يف كرامت���ه، وه���و 
احل���زن ا�صتبد ب���ه و�صغط���ت اللم النف�صية 
على ارادته واغتال���ت حبه للحياة بعد ان فقد 

احبته و�صبابه وثقته باقرب النا�س؟.
وكيف، بع���د هذا ال�صرح املوج���ز، ل احتم�س 
لدرا�ص���ة حياته���ا، ل�صيم���ا وق���د اطلع���ت على 
به���ا،  ح���ل  مل���ا  وتاأمل���ت  ق�صيته���ا  مالب�ص���ات 
وه���ي الديب���ة الر�صين���ة واملفك���رة العاقل���ة 
الت���ي برهن���ت لالطب���اء والق�ص���اة والع���داء 
واملتطفل���ني وال�صدق���اء جميع���ا انه���ا �صيدة 
عقلها وف���وق كل اتها، برهنت مي عن ذلك يف 
املحا�صرة التي القتها يف اجلامعة المريكية 
بب���ريوت )اآذار 1938( تلبي���ة لدعوة جمعية 
)ر�صال���ة  عنوانه���ا  وكان  الوثف���ى(  )الع���روة 
الدي���ب اىل املجتمع العرب���ي( وكانت يومئذ 
حملقة متجلية على الرغم من فجيعتها واثار 
الهرم املبكر البادية عليه���ا، فاثبتت من جديد 
انه���ا اديبة ف���ذة وخطيبة بارع���ة ومفكرة لها 
من �صم���ول الطالع وعم���ق الثقاف���ة وجزالة 
البي���ات، وخ�صب املادة، م���ا مل يتوفر لغريها 
يف ع�صره���ا، ورجع���ت م���ي اىل م�صر جمددا 
�صن���ة 1939 لتجد مكتبها مبع���رثة وا�صياءها 
اخلا�ص���ة وقد عبثت بها الي���دي الثيمة، فما 
كانت �صحتها النف�صية تتح�صن، اثر النت�صار 
واع���ادة العتب���ار حت���ى انتك�ص���ت م���ن جديد 
فعان���ت الم الوح���دة، وال�صع���ور بال�صطهاد 
وال�صمئ���زاز مما جعله���ا تقع فري�ص���ة للوهم 
والياأ����س واملر����س، حين���ا بعد ح���ني، اىل ان 
ا�صلمت الروح يف م�صت�صفى املعادي بالقاهرة 
يف 19 ت�صرين الول )اوكتوبر( عام 1941.

جريدة احلياة اللندنية

قصة مي زيادة مل تنته بعد، والجديد فيها تصنعه هذه االيام س��لمى الحفار الكزبري.. الس��يدة املتعددة النش��اطات 

يف املجاالت االدبية املختلفة من محارضات اىل قصص اىل روايات ومي زيادة التي ش��هدت يف حياتها مأس��اة رهيبة 

اودت بها وه��ي يف اوج العمر، اش��تهرت، 

بعد ان وضعت رأس��ها عىل حج��ر، ونامت 

نومتها االبدية، وتبني ان مأساتها شغلت يف 

ذلك الحني االوس��اط املختلف��ة، من ملوك 

ورؤس��اء اىل ادباء وشعراء، عىل ان اهم ما 

يف قصتها من جديد االن، تلك الرسائل التي 

عرثت عليها سلمى الحفار الكزبري، والتي مل 

تنرش بعد، وهي )من جربان خليل جربان اىل 

مي( باالضافة اىل رس��ائل عديدة من اخرين 

اىل مي: من امني الريحاين، وخليل املطران، 

ومصطفى ص��ادق الرافعي واالمري ش��كيب 

ارسالن.وانستاس الكرميل. و.. و.. 

وعندما نرشت مي زيادة قطعتها )انت ايها الغريب( مل يعرف احد يف ذلك الحني ملن تتوجه بها.. ومع دراس��ة س��لمى 

الحفار الكزبري للرس��ائل الواردة اىل مي.. وخصوصا الرس��ائل التي عرثت عليها )من جربان اىل مي( وعندها حوايل 29 

رس��الة، ادركت ان تلك القطعة كانت موجهة اىل جربان خليل جربان، بدليل العثور عىل رده عليها بني تلك الرس��ائل.

ففي )ايها الغريب( تقول مي:

مي زيادة يف بداية حياتها الأدبية
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 جعفر الخليلي

ابراهيم مشارة

وم���ن �صم���ن مام���ّرت عل���ي وان���ا ا�صغ���ي اىل 
ق�صائد ال�صي���خ كاظم الدجيل���ي مقطوعته يف 
م���ّي زي���ادة، ولقد �صرحه���ا يل يف وقته وق�س 
عل���ي ق�صته���ا، وتط���رق اليه���ا ذات م���رة م���ري 
ب�صري يف مقال كتبه بجريدة اليام البغدادية 
ل�صاحبه���ا عبدالقادر الراك يف عر�س حديثه 

عن الن�صة مي وغرامها املزعوم.
وا�ص���ل احلكاي���ة هو ان م���ي زيادة ق���د كتبت 
يف جمل���ة املقتطف مق���ال �صنة 1919 نفت فيه 
معرف���ة العرب بال�صع���ر الق�ص�صي احلما�صي، 
فرد عليه���ا كاظ���م الدجيلي من بغ���داد، وردت 
علي���ه ه���ي ف���كان م���ن املنا�ص���ب ان يرت�صاه���ا 

فار�صل لها يقول:
قلبي بكل هواي ل�صمك ذاكر
هل انت �صاعرة؟ فاين �صاعر
يرتاح للذكرى ويطرب كلما
وافاه طيف من خيالك زائر

يا من حتدثت الرجال بف�صلها
وبها الن�صاء النابغات تفاخر

لك يف �صويداء الفوؤاد وفكرتي
ومبقلتي وفمي حمل عامر
اين امروؤ بالنابغات متيم

واىل النوابع �صوقه متكاثر
احلب ا�صناه وبرح قلبه

وام�س اآلما حمب �صابر
مل يبَق منه ال�صوق ال �صورة

ياأ�صى لها ملا يراها الناظر 
واها لذي ادب يعي�س وحظه

قطع بال و�صل وجد عاثر
�صاءت معي�صته فكل حياته 
نف�س معذبة وطرف �صاهر

ما عنده ال عدو كا�صح 
او �صاحب ميخفي العداوة غادر

دئبان يف ا�صراره او ثلبه
هذا يروحه وذاك يباكر

ما �صره منهم عدو غائب
ال واحزنه �صديق حا�صر

لهم يدر ايهما ا�صد نكاية
وكالهما يف ال�صر كلب عاقر

يف كل قلب يا اميمة نبعة
للحب زاهرة وغ�صن نا�صر

واحلب منتجع احلياة وكل ما
احيا النفو�س فذاك حب طاهر

واحلب �صلطان متلك اهله
خ�صعت �صالطني له وجبابر
واحلب فل�صفة تعذر و�صفها
وعن احلقيقة كل فهم قا�صر
واحلب معنى الله اهو ذاته

)طمحت اليه خواطر ونواظر(
اين لحوي يف الفوؤاد حمبة
مل حتوها للعا�صقني �صمائر
ليتيمة ال�صرق امل�صيع حقه
دول له تق�صي وفيه تناظر

يف عدلها جور، وان حكمت له،
ومن الغريب يقال: عدل جائر!

و�صكت���ه مي اىل الب ان�صتا�س الكرملي فكتب 
اليها الدجيلي ر�صالة مطولة �صنة 1922.

وار�صل���ت م���ي اىل الدجيلي بعد ذل���ك ببع�س 
كتبها عل���ى �صبيل الهدية وخطت كلمة الهداء 

كما يلي:
اىل اعدل الظاملني من ال�صعراء.

واختري ال�صيخ كاظم الدجيلي ا�صتاذا للعربية 

بجامعة لندن فمر يف طريقه بالقاهرة يف اول 
�صن���ة 1924 ومكث فيها ايام���ا، والتقى هناك 
بع���دد كب���ري م���ن الدب���اء ولكن���ه مل يقابل مي 
زيادة، وق���د غادر القاه���رة دون ان تت�صنى له 
فر�ص���ة مقابلته���ا وعاد يف ه���ذه ال�صنة 1924 
اىل اثارة املو�ص���وع من جديد حول مو�صوع 
ال�صع���ر الق�ص�ص���ي الذي ب���داأ مناق�صته مع مي 

�صنة 1919 فكتبت مي تقول.
لقد عاد ال�صيخ كاظم الدجيلي يف فراير 1924 
اىل مو�ص���وع ال�صعر الق�ص�ص���ي احلما�صي،، 
ناق�صن���ي و�صمت خم�صة اع���وام در�س خاللها 
احلقوق.. وكان تخرجه من كلية احلقوق �صنة 
1922 على ما اظن- ونفحني بق�صيدة ن�صرها 
يف )اله���الل( ودع���اين فيه���ا ببع����س ال�صماء 
احللوة الت���ي يبتكرها ال�صعراء يوم يوطدون 
النف�س على معاجلة )العناد( عند امرئ بوجه 
م���ن الوجوه، وعل���ى ان ي�صرت�صوه بالوزان 

وال�صجاع ليخا�صمون بالنرث املر�صل..
وختمت ردها تقول:

قي���ل يل، يا�صيدي ال�صت���اذ: انك رحلت اخريا 
اىل اجنل���رتا لتدر�س اللغة العربية يف جامعة 
لن���دن، و�صواء كن���ت الن يف اجنل���رتا ام يف 

العراق فهات يدك ا�صافحها.
اىل هن���ا والدجيلي مل يتعرف بعد اىل مي عن 
كثب ومل يكتب له ان يراها بالرغم من ت�صوقه 
الظاه���ري يف �صع���ره ويف ر�صائل���ه الت���ي مل 
يحتف���ظ الدجيلي با�صله���ا ول يعلم �صيء عن 
م�صريه���ا وم�ص���ري املئات من ر�صائ���ل الدباء 
اليه���ا وق���د علمت من���ه ان عدد ه���ذه الراء�صل 

التي كتبها الدجيلي اىل مي مل يكن قليال.
اىل  الدجيل���ي  نق���ل  مت   1930 �صن���ة  ويف 
القن�صلية العراقي���ة يف القاهرة، وقد لقيت – 
يقول الدجيل���ي- ال�صيء الكث���ري من احتفاف 
الدب���اء ب���ي ورعايته���م يل حتى ك���دت ا�صبح 
واح���دا منه���م لك���رثة م���ا ارت���دت م���ن بيوتهم 
وجمال�صه���م، ويف ذات ليلة ونح���ن يف دعوة 
)ا�صتقبال( لح���دى ال�صف���ارات والبهو غا�س 
مبختلف الطبقات م���ن الدبلوما�صيني ورجال 
العل���م والدب ووجه���اء البلد وال���وزراء اخذ 
بي���دي الدكتور ام���ني معل���وف وكان على علم 
مب���ا كان بين���ي وبني مي زي���ادة وع���دم روؤية 
حل���وة  �صي���دة  اىل  وقدمن���ي  الخ���ر  احدن���ا 
التقاطي���ع ب�صو�ص���ة الوج���ه يف عينيها الكثري 
م���ن بري���ق ال���ذكاء ويف �صورته���ا الكثري من 

اجلاذبية وقال يل:
-اتعرف الآن�صة؟.

-قلت كال.
والتفت الدكتور امني بعد ذلك اليها وقال:

-وان���ت يا�صيدت���ي اأ�صب���َق ل���ك ان عرف���ِت هذا 
الرجل؟

-قالت – كال
فق���ال له���ا- كي���ف ل تعرفين���ه وه���و �صديق���ك 
ويف ع���ني الوقت خ�صم���ك يف حكاي���ة ال�صعر 
الق�ص�ص���ي عن���د الع���رب، ان���ه ال�صي���خ كاظ���م 

الدجيلي.
فقال���ت وه���ي تبت�صم: اذن انت ذل���ك البغدادي 
ال���ذي ناظ���رين وقارعني احلج���ة وتر�صاين 

منذ �صنني.
يق���ول الدجيل���ي: لقد لقيت م���ن ترحيبها اكرث 
مما كنت اتوق���ع وقد دعتن���ي لزيارتها وقالت 
ان بيته���ا مفت���وح ام���ام امثال���ه، )وكان عم���ر 
الدجيلي يومذاك 46 �صنة وكانت مي ت�صغره 

ب�صنني(..

وق���ال الدجيلي: واك���دت �صداقتن���ا الزيارات 
املتوا�صل���ة الت���ي كن���ت اق���وم به���ا يف م�ص���اء 
كل خمي����س لبيته���ا وبح�ص���ور والدتها، ولقد 
احبب���ت من م���ي تب�صطه���ا وابتعاده���ا عن اي 
تكلف اعتادت الن�صات وال�صيدات اللتزام به 
ليعرف النا�س عن طريقه �صخ�صية الن�صة او 
ال�صيدة، اما مي زيادة فان �صخ�صيتها يفر�صها 
الواق���ع والدب، وا�صتطي���ع ان اقول – يقول 
الدجيلي- انها كانت من القالئل الذين مييزون 
ب���ني النقد والق���ذع فهي ناقدة بارع���ة دون ان 
يخد����س نقدها احدا، وهي جماملة للحد الذي 
تفر�ص���ه الن�صانية وتدع���و اليه الخالق دون 

ان ي�صوب �صيء من املداهنة.
وق�ص���ى الدجيل���ي نح���و �صن���ة يف القاهرة ثم 
انتق���ل بع���د ذل���ك اىل لن���دن يف �صن���ة 1931 
ليعم���ل يف املمثلي���ة العراقية، وق���د عمل فيها 

مدة طويلة.
ويقول الدجيلي: وذات يوم دخل علّي – وانا 
يف املمثلي���ة العراقي���ة بلندن- اح���د املوظفني 
ي�صت���اأذن ل�صي���دة انكليزية طلب���ت مواجهتي، 
لطب���ت من���ه ان يدخله���ا عل���ي، وم���ا ان كادت 
تدخ���ل حتى قم���ت يف وجهها مرحب���ا لنها مل 
تك���ن �صي���دة انكليزية وامنا كان���ت مي زيادة، 
وكان���ت مفاجاأة مده�ص���ة ان اجده���ا يف لندن 
والك���رث ده�ص���ة ان اع���رف انها ق���د قدمت يف 
نف����س هذا اليوم وم���ا كادت ت�صع حقيبتها يف 

الن���زل الذي اقام���ت به حتى خرج���ت تطلبني 
من مكتبي!!.

وبع���د ان �صغلن���ا وقتا طوي���ال باحلديث قالت 
يل: اع���ذرين اذا قل���ت ل���ك اين �صائمة ومتعبة 
وكل رجائ���ي من���ك ان تاأخذين يف ه���ذه الليلة 
اىل م�ص���رح ينف�س كربي او اذا �صئت فاىل ناد 
في���ه �صيء من الهوايات التي تبعث يف النف�س 
املتع���ة، فقل���ت لها �صمعا وطاع���ة، ومل تدر اين 
وانا اخلبري بكل �صيء يف لندن لطول اقامتي 
فيه���ا مل اعرف لالن طريق امل�ص���رح او الندية 
امل�صلي���ة، لن اغلب وقت فراغ���ي كنت اق�صيه 
مع عدد من ا�صات���ذة اجلامعات وامل�صت�صرقني 
وال���وزراء  ال�صع���راء  بع����س  زي���ارة  يف  او 
املفو�ص���ني، او القي���ام ببع����س اجل���ولت يف 

اطراف لندن و�صواحيها.
وخرجن���ا م���ن املمثلي���ة اىل مطع���م رائق كنت 
اعرف���ه وتناولن���ا غداءن���ا في���ه وا�صتعدنا يف 
احادينا ذكريات م�ص���ر و�صخ�صياتها وما جّد 
يف عامل الدب بع���د خروجي من م�صر مما مل 
اطل���ع عليه فقد كنت اع���رف ان الن�صة مّي من 
اك���رث املحيطني علم���ا بالثقاف���ة احلديثة ومن 
اك���رث الواقف���ني عل���ى م���اكان يج���د يف العامل 
العربي م���ن احداث ذات �صل���ة بالعلم والدب 
ف�صال عن ات�صالها الوثي���ق بالعامل اخلارجي 
عن طريق ال�صحف الجنبية التي كانت ت�صل 
اليها من كثري من القطار وكرثا ماكان الدباء 

يح�صلون عليها منها.
وانطلق���ت بها بعد الغ���داء اىل نزلها و�صربت 
له���ا موع���دا معينا من م�ص���اء ذلك الي���وم لمر 

عليها وا�صحبها اىل بع�س امل�صارح..
وكن���ت كلم���ا اقت�صت���ي حاج���ة يف لن���دن اجلاأ 
به���ا اىل �صرط���ة امل���رور، وكثريا م���ا حلت يل 
�صرط���ة املرور م�ص���كالت، وازالت م���ن نف�صي 
احل���رية وهدتني اىل ما يج���ب ان اآخذ به من 
الم���ور، لذلك راأيت ان ارج���ع اىل احد هوؤلء 
فا�صتع���ني ب���ه يف معرف���ة امل�صرح ال���ذي يجب 
ان اق�ص���ده يف هذه الليل���ة وموقعه يف لندن، 
وهك���ذا فعل���ت، وك���م �صرين حني وج���دت هذا 
ال�صرط���ي يعدد يل بع�س امل�صارح وي�صمي يل 
مايع���رف من ا�صماء الرواي���ات، ويهديني اىل 
امل�ص���رح الذي يالئمني ح���ني علم ق�صدي، وقد 
خففت يف الوق���ت املعني وابتعت تذكرتني يف 
موق���ع منا�صب م���ن القاعة ثم ق�ص���دت الن�صة 
مّي فالفيتها بانتظ���اري فعر�صت عليها القيام 
بتن���اويل الع�ص���اء قب���ل الذه���اب اىل امل�ص���رح 
فاعت���ذرت انه���ا لجت���د مي���ال للطع���ام يف هذه 

الليلة.
وكان���ت ليل���ة م���ن ابه���ى اللي���ايل فق���د كان���ت 
الرواية رائعة تخللتها مواقف م�صحكة حلدج 
ليو�صف، ويف يومه���ا حت�صت بلذة لتعادلها 
النكليزي���ة حت���ى  امل�ص���ارح  ارتي���اد  ل���ذة يف 

ا�صبحت من روادها كلما و�صعني ذلك.
ول اذكر ك���م كان مكوث الن�صة مي بلندن فقد 
افا�س الدجيل���ي يف اخبارها ونحن يف ندوة 
)دار التعارف( من اح���دى الم�صيات ون�صيت 
ال�ص���يء الكث���ري من احاديثه وكلم���ا اذكره هو 
انه���ا مل متك���ث طويال بلن���دن وكان���ت تظللها 
�صحاب���ة من اله���م على ماو�ص���ف ال�صيخ كاظم 
الدجيل���ي ولع���ل ذلك كان نتيج���ة فقدها لمها. 
وبفقدها فقدت كل �صيء يف الوجود اذ مل يكن 
له���ا اخ ول اخ���ت ول من يوا�صها غ���ري اقرباء 

بعيدين عنها ات�صال وفهما:
وعن���د ع���ودة الن�صة م���ّي من لن���دن كتبت اىل 
ال�صيخ كاظم الدجيلي ر�صالة �صكرته فيها على 

حفاوته بها وختمت ر�صالتها بقولها:
ا�صاأل الل���ه ان يوحي اىل �صاعرنا الف ق�صيدة 

وق�صيدة، واجابها الدجيلي بق�صيدة منها:

�صالم على مّي، �صالم على م�صر
�صالم على �صحبي بها ابد الدهر

واين وتهيا مي مبية، عاجز
عن النظم حتى يف حما�صنها الغر

تطالبني بال�صعر مّي وتبتغي
ل�صاعرها وحيا من الله بال�صعر

ومل تدر اين يف حياة بعيدة
عن ال�صعر اذ اين تقدمت يف عمري

وكان ذل���ك اآخ���ر العه���د باملناظ���رات الدبي���ة 
بني ال�صاع���ر العراقي والديب���ة امل�صرية، فقد 
تغل���ب عليه���ا ال���داء وحج���رت يف امل�صت�صفى 
بب���ريوت وق���د زارها ام���ني الريح���اين وكتب 
عنها ف�ص���ال كان ف�صل اخلط���اب فيما وقع من 
اخت���الف ب�ص���اأن مر�صه���ا الع�صب���ي، ومل تعد 
م���ّي اىل موطنها م�صر حت���ى ا�صتاأثرت رحمة 
الل���ه بروحها وانتهت حياته���ا على ذلك النحو 
م���ن الغرب���ة والنهاي���ة املحزن���ة الت���ي يعرفها 

اجلميع.

عن كتاب )هكذا عرفتهم( ج3

عب���ده  حمم���د  الإم���ام  دع���وة  وج���دت  لق���د 
وتلميذه قا�صم اأمني وغريهما من امل�صلحني 
اآذان���ا �صاغي���ة يف املجتم���ع العرب���ي وه���و 
ي���دب نحو الرقي وي�صع���ى نحو النه�صة يف 
نهاي���ة الق���رن التا�ص���ع ع�ص���ر ومطل���ع القرن 
الع�صري���ن وفحوى تل���ك الدع���وة اأن ل رقي 
ول نه�ص���ة بغ���ري اإ�صالح و�صع امل���راأة التي 
هي ن�صف املجتم���ع واإ�صالح و�صعها يعني 
الق�ص���اء على عهد احل���رمي واإتاحة الفر�صة 
للمراأة باأن تتعل���م وتنال كامل حقوقها التي 
اأعطاه���ا اإياه���ا ال�صرع والفل�صف���ة الو�صعية 
الإن�صانية، تلك الدع���وة املباركة التي �صدع 
به���ا �صع���راء العربي���ة الكب���ار مزك���ني اإياها 
مبارك���ني م�صمونها وعل���ى راأ����س ال�صعراء 

اأمري ال�صعراء اأحمد �صوقي :

واإذا الن�صاء ن�صاأن يف اأمي������ة 
ر�صع الرجال جهالة وخمول

وحاف���ظ اإبراهيم الذي �ص���دع بق�صيدته يف 
ف�صل تربية الن�صاء :

من يل برتبية الن�صاء فاإنه���ا 
يف ال�صرق علة ذلك الإخفاق؟

الأم مدر�صة اإذا اأعددته����ا 
اأعددت �صعبا طيب الأعراق

وهكذا دخلت املراأة قاعات الدر�س واأ�صفرت 
بع�صه���ن اإمعان���ا يف الدف���اع ع���ن كرامته���ن 
وتعب���ريا ع���ن م�صاواته���ن بالرج���ل فامل���راأة 
لي�ص���ت كائن���ا جن�صيا وظيفت���ه اإمتاع الرجل 
واإجناب الأولد بل اإن�صانا حيا فاعال خالقا، 
ولي�صت مو�صوعا غزليا يتغنى بالقد امليا�س 

والعني النجالء واخلد الأ�صيل فقط.

وقد اأثمرت هذه الدعوة املباركة ثمارا طيبة 
جتلت يف ظهور ن�ص���اء وقفن ندا للرجل يف 
ال�صيا�ص���ة والفكر والفن والأدب وكان منهن 
لبيب���ة ها�صم ومل���ك حفني نا�ص���ف وعائ�صة 
التيموري���ة وه���دى �صع���راوي وم���ي زيادة 
و�ص���ول اإىل مفي���دة عب���د الرحم���ن وعائ�صة 
عبد الرحمن ونعمات ف���وؤاد وفدوى طوقان 

ونازك املالئكة و�صهري القلماوي وغريهن.

ول ري���ب اأن الآن�صة مي زيادة كانت اأكرثهن 
�صه���رة و�صغ���ال للراأي الع���ام واإث���ارة لطبقة 
فق���د  والأدب،  ال�صيا�ص���ة  ورج���ال  املثقف���ني 
جمعت بني جمال الروح واجل�صد يف تناغم 
عجي���ب، واأمل���ت بالثقافة العربي���ة والغربية 
اإملام���ا مده�صا.كم���ا اأتقنت اللغ���ات الأجنبية 
الروح���ي  جماله���ا  كان  ذل���ك  ع���ن  وف�ص���ال 
واجل�صدي مغريا لالأدباء بحبها والتعلق بها 
وقد ا�صته���ر بحبها م�صطفى �صادق الرافعي 
وعبا����س حمم���ود العق���اد وج���ران خلي���ل 
ج���ران الذي عرفها عن بعد وهو يف املهجر 
الأمريك���ي واقت�ص���رت العالق���ة بينهما على 
تبادل الر�صائ���ل ول �صك اأن �صالونها الأدبي 
ال���ذي كان يجتمع فيه كب���ار مثقفي الع�صر، 
زاده���ا �صه���رة وتقدي���را فال�صال���ون الأدبي 
فك���رة غربي���ة حم�ص���ة ا�صته���رت به���ا بع�س 
كاتب���ات الغ���رب ف�صال ع���ن كتاب���ه واإن�صاوؤه 
وتر�صيخه يف املجتمع العربي اخلارج لتوه 
من ع�صرالظلمات فكرة خالقة مده�صة توؤكد 
اأن امل���راأة لي�ص���ت جمرد وج���ه جميل ورحم 
ول���ود، هذا ال�صال���ون الذي اأن�صاأت���ه الآن�صة 
تقدي���ر  ويف  �صهرته���ا  يف  زاد  زي���ادة  م���ي 

املجتمع لها ، خا�صة طبقة املثقفني.

والآن�صة م����ي زيادة هي ماري بن����ت اإليا�س 
زيادة املعروفة مبي لبنانية الأ�صل من اأهل 
ك�صروان، اأقام والدها يف النا�صرة بفل�صطني 
حي����ث ولدت م����ي ع����ام 1886م وتعلمت يف 
اإح����دى مدار�صه����ا ث����م مبدر�صة ع����ني طورة 
بلبنان واأقامت مب�صر مع والديها حيث كتبت 
مبجلة”املحرو�صة”ثم”الزهور”واأح�صنت 
والإجنليزي����ة  الفرن�صي����ة  العربي����ة  م����ع 

والإيطالية والأملانية.

مات اأبوها ث����م اأمها ف�صعرت مبرارة احلياة 
وا�صت�صلم����ت لكاآبة الياأ�����س، وقد قررت عدم 
ال����زواج على الرغم من تعل����ق الكثريين بها 
وق����د خطبوا ودها وذابوا �صوقا وهياما يف 
ح�صرته����ا ولرمبا �ص����ح مازعمه البع�س يف 
اأن الآن�ص����ة مي اأحبت ج����ران خليل جران 
املع����روف برومان�صيت����ه اجلارف����ة واأفكاره 
اجلريئ����ة وعباراته الر�صيقة ونزعة احلرية 
الق����ارة يف حيات����ه ويف فنه و اأدب����ه، ولكنه 
عالقت����ه  واقت�ص����رت  باأمري����كا  مقيم����ا  كان 
بالآن�صة مي على الإعجاب والتقدير املتبادل 
يبع����ث اإليها بر�صائله م����ن اأمريكا وترد عليه 
بر�صائله����ا اإلي����ه م����ن م�ص����ر وكان����ت وفات����ه 
ع����ام 1931 �صدم����ة نف�صي����ة وجرح����ا عميقا 
يف روحه����ا زاده����ا ت�صميما عل����ى العزوبية 
وتف�صي����ل العي�����س وحيدة ب����ال زوج ت�صكن 
اإليه وي�صك����ن اإليها، ولرمب����ا توطدت قناعة 
م����ي بع����دم ال����زواج نتيج����ة مل����زاج و فل�صفة 
ذاتي����ة تخ����رج به����ا ع����ن املاأل����وف، ف����اإذا كان 
الزواج و الإجناب وتبعاته قدر املراأة حتى 
ليزهده����ا يف الإب����داع وي�صلها ع����ن الإنتاج 
الفن����ي والفك����ري، فقد �صحت ب����ه يف �صبيل 
ال�صخ�صي����ة،  لذاته����ا وفل�صفته����ا  اإخال�صه����ا 
ك����ون  يف  والع����رة  املث����ل  تعط����ي  حت����ى 
امل����راأة متاما كالرج����ل تقدر عل����ى العزوبية 

وتبعاتها، فلن تكون ظل الرجل و ل قا�صرة 
ت�صتكمل ق�صورها بالركون اإليه و الإرمتاء 
الروح����ي  اجلان����ب  وتوؤث����ر  اأح�صان����ه،  يف 
والن�ص����اين والعق����الين فيها عل����ى اجلانب 
ويف  واجلن�ص����ي،  واجل�ص����دي  الغري����زي 
الرج����ال من كانت ه����ذه فل�صفت����ه فميخائيل 
نعيم����ة عمي����د اأدب����اء املهج����ر اآث����ر العزوبية 
جملت����ه  يف”ال�صخروب”وق����ال  والتن�ص����ك 
امل�صهورة”خلقت لأك����ون اأخا للمراأة ل بعال 
بح�صا�صيته����ا  معروف����ة  م����ي  لها”والآن�ص����ة 
ال�صدي����دة كونه����ا ام����راأة م����ن جه����ة، وفنانة 
�صاع����رة من جهة اأخرى، وه����ذه احل�صا�صية 
امل�صاعفة هدت عافيتها اجل�صدية وتوازنها 
النف�ص����ي خا�ص����ة ح����ني تعر�ص����ت لأزم����ات 
احلي����اة الت����ي ق�صمت ظهره����ا ب����دءا بوفاة 
خلي����ل  ج����ران  �صديقه����ا  ووف����اة  والديه����ا 
ج����ران، وازدادت حالة املر�س �صوءا عليها 
ع����ام 1936 وانتابه����ا ال�صط����راب العقل����ي 
تب����ل منه قليال ث����م يعاودها حتى توفيت يف 
م�صت�صف����ى املعادي ودفن����ت يف القاهرة عام 

.1941

يف  �صع����راوي  ه����دى  ال�صي����دة  قال����ت  وق����د 
للفت����اة  الأعل����ى  املث����ل  م����ي  تاأبينها”كان����ت 

ال�صرقية املثقفة”.

وق����ال فيها �صيخ فال�صف����ة العرب يف الع�صر 
احلدي����ث م�صطفى عبد الرازق”اأديبة جيل، 
كتب����ت يف اجلرائد واملجالت، واألفت الكتب 
والر�صائ����ل، و األقت اخلطب و املحا�صرات، 
وجا�����س �صدره����ا بال�صع����ر اأحيان����ا، وكانت 
ن�ص����رية ممت����ازة ل����الأدب تعق����د لالأدب����اء يف 
داره����ا جمل�ص����ا اأ�صبوعي����ا، ل لغ����و في����ه ول 
تاأثيم ولكن حديث مفيد و�صمر حلو وحوار 

تتبادل فيه الآراء يف غري جدل ول مراء”.

ولالآن�ص����ة م����ي ع����دة موؤلف����ات منها”باحث����ة 
امل����د واجلزر”و"�صوان����ح  البادية”و”ب����ني 
واإ�صارات”و"ظلم����ات  فتاة”و”كلم����ات 
ديوان  ودموع”ولها  واأ�صعة”و"ابت�صامات 
�صع����ر بالفرن�صي����ة بعنوان”اأزاه����ري حلم". 
لق����د كانت م����ي زي����ادة حمبة للعروب����ة ملمة 
بالأدب العربي وعلومه اإملاما اأده�س الرواد 
م����ن اأدباء م�ص����ر وحبه����ا للعربي����ة وتعلقها 
بالعروب����ة دفعه����ا اإىل نحت ا�ص����م لها عربي 
خال�س من ا�صم”ماري”هو الذي عرفت به، 
واإن كان”مية”ا�ص����م عرب����ي ت����ردد يف �صعر 

النابغة:

يادار مية بالعلياء فال�ص��������ند 
اأقوت وطال عليها �صالف الأمد

وكانت مية ه���ي حبيبة ال�صاع���رذي الرمة، 
الت���ي تغنى بها يف �صعره.و�صالون الآن�صة 
م���ي كان فتحا جدي���دا يف الثقاف���ة العربية 
وتنوي���را للمجتم���ع وتغيريا م���ن �صلوكاته 
البائدة واأعرافه الرثة خا�صة عرف احلرمي 
وا�صتب���داد  امل���راأة  برجعي���ة  واإيحاءات���ه 

الرجل.

كان جمل����س مي يعق���د يوم الثالث���اء وكان 
ال�صيا�ص���ة  يح�ص���ره عمالق���ة الأدب ورواد 
وم�صاه���ري العلم���اء واأعي���ان البل���د كمحمد 
عب���ده، وم�صطف���ى عب���د ال���رازق، واأحم���د 
لطف���ي ال�صي���د، وقا�صم اأم���ني، وطه ح�صني، 
وم�صطفى �صادق الرافعي، وخليل مطران 
واإ�صماعيل �ص���ري وعبا�س حممود العقاد 

وغريهم.

واأقط���اب  الدي���ن  اأع���الم  اجتم���ع  وهك���ذا 
ال�صيا�صة ورواد الن���رث وفر�صان ال�صعر يف 
�صال���ون الآن�ص���ة م���ي، وهذا تقدي���ر للمراأة 
العربي���ة التي ا�صتطاعت جم���ع الرجال من 
حولها يتناق�صون فيما بينهم نقا�صا حرا يف 
ال�صيا�صة والأدب والدين والثقافة العاملية، 
واجل�ص���دي  الروح���ي  م���ي  جم���ال  وكان 
وكالمه���ا احللو ونرته���ا الهادئة، وثقافتها 
الكب���رية، كان كل ذلك ي�صف���ي على املجل�س 
به���اء ورقي���ا واإح�صا�صا راقي���ا باجلمال يف 
اأرق���ى جتليات���ه، ومل يك���ن اأح���د يغي���ب عن 
املجل����س اإل لظرف قاه���ر، حتى غيب املوت 
�صاحب���ة ال�صال���ون، تارك���ة وه���ج الذكرى 
وبري���ق املا�ص���ي واأ�صال���ة الفك���رة وروعة 
املغام���رة والتحدي واخلروج ع���ن الرتابة 

اململة واملاألوف املقرف.

ول�صالون مي يف �صعرنا احلديث ح�صور، 
فقد ذك���ره ال�صع���راء يف اأ�صعارهم والكتاب 
اإ�صماعي���ل  ال�صاع���ر  وكان  مقالته���م،  يف 
�صري يقول ع���ن �صالون مي يوم الثالثاء 

:

روحي على بع�س دور احلي حائمة 
كظامئ الطري تواقا اإىل امل�������اء

اإن مل اأمت������ع مبي ن��اظ�����ري غدا 
لك��ان �صبحك يا يوم الثالثاء!

اأم���ا ال�صاعر �صفي���ق املعلوف �صقي���ق �صاعر 
الطيارة فوزي املعلوف فقد قال عن الآن�صة 

مي :

بنت اجلب������ال ربيبة الهرم 
هيهات يجهل ا�صمها حي 

مل نلق �ص����حرا �صال من قلم 
اإل ه���تفن��ا ه��ذه م����ي

وق���د كان رحيل م���ي وانف�صا����س جمل�صها 
وغياب نرتها املو�صيقية ومالحمها الهادئة 
الر�صيقة، وكلماتها العذب���ة املليئة بالأفكار 
اخلالق���ة واملع���اين البك���ر، كان ذل���ك حدث���ا 
موؤملا ل�صاع���ر القطرين خلي���ل مطران الذي 
اأق�صت���ه الذك���رى، واأبكت���ه ح�ص���رة الرحيل 
ومرارة الفراق وغي���اب اللحظات اجلميلة 
وهو ال�صاعر املرهف احل�س الرقيق الكلمة، 
الرحب اخليال، ال�صادق القول فقد قال يف 

رحيل مي :

اأقفر البيت اأين ناديك ي�����ا مي 
اإلي����ه الوفود يختلفون�������ا؟

يف جمال ال�صبق اآل اإليك ال�صبق 
يف املن�صئ���ات واملن�صئين����ا

نعمة ما �صخ�ا ب���ها الدهر حتى 
اآب كال��عهد �ص�البا و�صني�ن��ا

اأي��هذا ال�����رثى ظفرت بح�صن 
كان بالطهر والعفاف م�صونا 
لهف نف�صي عل حجى عبقري 

ك��ان ذخرا ف�صار كنزا دفينا
وما اأوجع احل���زن، وما اأ�صد الغ�صة، غ�صة 
الرحي���ل التي فعلت فعله���ايف نف�س ال�صاعر 

كما يوحي بها البيتان الأخريان.

لقد كان���ت الآن�ص���ة م���ي باأدبه���ا وبثقافتها، 
وبجمالها الروحي واجل�صدي رمزا للمراأة 
العربي���ة الطاحم���ة اإىل ع�ص���ر غ���ري ع�ص���ر 
احلرمي، واإىل �صع���ر ليكتفي منها بو�صف 
ي�صي���د  ب���ل  واخل���دود،  والأرداف  النه���ود 
بعبقريتها واإن�صانيته���ا وعطائها واإنتاجها 

العلمي والأدبي.

ولق���د كان �صالونها حدث���ا فريدا يف تاريخ 
املجتمع العرب���ي، واإن كانت له �صوابق يف 
تراثنا فال�صي���دة �صكينة بنت احل�صني وهي 
�صاعرة وناقدة كان���ت ت�صتقبل ال�صعراء يف 
بيته���ا وتكلمه���م ولك���ن م���ن وراء حج���اب، 
وح���دث مرة اأن ا�صتمع���ت اإىل راوية جرير 

ين�صدها :

ط�رقتك �صائدة ال�قلوب ولي�س ذا 
ح��ني الزيارة ف���ارجعي ب�ص�الم

فقال���ت له قبح الله �صاحبك وقبح �صعره اأما 
كان اأحلى لو قال :

ط�رقتك �صائدة ال�قلوب ولي�س ذا 
ح��ني الزيارة ف���ادخ�لي ب�ص���الم

غ���ري اأن جمل����س الآن�ص���ة م���ي يختل���ف عن 
جمل����س ال�صي���دة �صكين���ة فق���د كان���ت م���ي 
جمتمع���ة بالرج���ال م�صف���رة كالب���در، ومن 
الأدب  واأع���الم  ال�صيا�ص���ة  اأقط���اب  حوله���ا 
واأعيان البل���د تناق�صهم وتديل باآرائها التي 
به���رت اجلميع، وكان ي���وم الثالثاء من كل 
اأ�صب���وع عيد الأدب���اء واملفكري���ن والع�صاق 
يتاأنقون ويتعطرون ويخفون اإىل املجل�س 
بهم���ة ووجد وهيام عجي���ب وكلهم يريد اأن 
يك���ون فار�س الن���دوة ورائ���د املجل�س لعله 
يحظى بقلب مي وحبها فيجمع بني الثقافة 
اأكم���ل  يف  واجلم���ال  جتلياته���ا  اأرق���ى  يف 

�صوره.

مدونة ديوان العرب اللكرتونية

مي زيادة وصالونها األدبي االنسة مي والشيخ كاظم الدجيلي
اأديب راحل

كاتب م�سري
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عبد الجبار داود البصري

كان ع�ص���ر احلجاب.. حجاب الوج���ه وحجاب التقاليد 
الجتماعي���ة ال�صارم���ة خا�صة جتاه امل���راأة وخروجها 
يف  ن�ص���اأت  الت���ي  م���ي  وكان���ت  املجتم���ع.  اإىل  الع���ام 
الو�صاط املارونية ذات الثقافة الأوربية خمتلفة متامًا 
ع���ن �صورة امل���راأة ال�صرقي���ة يف هذا الوق���ت.. فجذبت 

العقول كما جذبت القلوب.
وكان���ت م���ي الفت���اة ال�صاب���ة القادم���ة م���ن لبن���ان ه���ي 
الوحيدة يف ع�صرها الت���ي ا�صتطاعت اأن حترر فكرها 
وحياتها من اأ�صلوب احلياة ال�صائد بني الن�صاء يف ذلك 

الوقت يف م�صر.
ولكن كيف ولدت فكرة ال�صالون يف خاطر مي؟

تاأث���رت مي بتجربة �صهرية يف مطلع النه�صة الأوربية 
خا�ص���ة يف ع�ص���ر لوي����س الراب���ع ع�ص���ر يف فرن�ص���ا 
حي���ث كان �صالون مدام ريكامي���ه.. وكانت �صيدة على 
جانب كب���ري من العلم والذكاء جعل���ت من اإحدى غرف 
بيتها منت���دى لتحريك الأفكار وتب���ادل الروؤى الثقافية 
والفكري���ة وعرفت ه���ذه الغرف���ة ب�”الغرف���ة الزرقاء". 
كم���ا كان هن���اك �صالون اآخ���ر �صهريًا ه���و �صالون مدام 

دو�صتايل.
وتاأثرت م���ي كثريًا ب�صالون م���دام دو�صتايل من حيث 
اهتم���ام مناق�صات���ه وندواته بال���رتاث العاملي كله ، فقد 

كانت مي تتقن عدة لغات قراءة وكتابة.
مل يك���ن ه���ذا ه���و ال�صب���ب لوحي���د ال���ذي دف���ع بالفكرة 
اإىل راأ����س م���ي.. بل ج���اء الإيح���اء من اأ�صتاذه���ا اأحمد 
لطف���ي ال�صيد ال���ذي كان من اأهم الذي���ن تاأثرت بهم مي 
، وتتلمذت عل���ى اأفكارهم وطاعت ن�صائحهم. والتاأثري 
الأكر الذي اأحدثه اأحمد لطفي ال�صيد يف حياة مي هو 
ت�صجيعه���ا على درا�ص���ة اللغة العربي���ة واإتقانها وكذلك 
ق���راءة الق���راآن والفق���ه الإ�صالم���ي ، وه���ذا م���ا �صجعها 
عل���ى الكتابة باللغ���ة العربية بعد اأن كان���ت تكتب فقط 
باللغ���ات الأجنبية التي جتيده���ا. وكان اأول ديوان لها 

با�صم”زهرات حلم”باللغة الفرن�صية.
ويبداأ يف مايو 1913 اأ�صهر �صالون اأدبي �صهده القرن 
الع�ص���رون �صال���ون مي.. ليك���ون ملتقى كب���ار مفكري 
واأدباء وفناين م�صر و�صوريا وكبار الأدباء الأوربيني 

الزائرين مل�صر.

كي���ف كان �ص���كل �صال���ون م���ي؟.. م���اذا كان ي���دور يف 
اأم�صي���ات الثالث���اء الفري���دة؟ كي���ف كانت جنم���ة الأدب 
والفك���ر ت�صرق بذكائها ونبوغها خالل تلك الأم�صيات.. 
وكيف كانت تخلب عقول وقلوب كبار مفكري ع�صرها؟ 
ماذا ل���و اأدرنا عجلة الزمن لنع���ود اإىل الزمن اجلميل. 
ون�صتم���ع اإىل �صي���وف م���ي م���ن عمالقة الفك���ر والأدب 

وكيف و�صفوا هذا ال�صالون الأدبي الفريد..
�صركي�س �صالون مي  �صليم  اللبن���اين  الكاتب  •ي�صف 

فيقول :
م�ص���اء كل ثالث���اء يتح���ول من���زل اإليا�س اأفن���دي زيادة 
يف  فخ���م  من���زل  جريدة”املحرو�ص���ة”اإىل  �صاح���ب 
باري����س.. وتتح���ول مي التي ل ت���زال يف العقد الثاين 
من عمرها اإىل مدام دو�صتايل ، اأ، ولدة بنت امل�صتكفي 
، اأو وردة اليازجي���ة يف �صخ����س ومدارك الآن�صة مي ، 
ويتح���ول جمل�صها اإىل فرع من �صوق ع���كاظ ، وتروج 
العلمي���ة والفل�صفي���ة والأدبي���ة يف جمل����س  املباح���ث 
يح�ص���ره اإ�صماعيل �ص���ري ، و�صبلي �صمي���ل ، وخليل 
مط���ران ، واأحم���د زك���ي با�صا. ه���وؤلء جميع���ًا يهزون 

باأحاديثه���م ومناق�صاته���م اأغ�ص���ان �صج���رة ذات ثم���ر. 
ويحركون وردة ذات اأريج ، والآن�صة مي بينهم تناق�س 

هذا ، وتدافع عن ذاك..
العق���اد  عبا����س  حمم���ود  الكب���ري  املفك���ر  •وي�صفه���ا 

فيقول:
كل م���ا تتح���دث ب���ه مي ممتعا كال���ذي تكتب���ه بعد روية 
وحت�ص���ري ، فق���د وهب���ت ملك���ة احلدي���ث يف ط���الوة 
ور�صاق���ة وج���الء ، ووهبت ما هو اأدل عل���ى القدرة من 
ملك���ة احلديث وهي ملكة التوجيه واإدارة احلديث بني 
جمل����س املختلفني يف الراأي واملزاج والثقافة واملقال ، 
ف���اإذا دار احلديث بينهم جعلته م���ي على �صنة امل�صاواة 
والكرامة واأف�صحت املجال لل���راأي القائل الذي ينق�صه 
اأو يهدم���ه وانتظم هذا برف���ق ومودة ولباقة ومل ي�صعر 
اأحد بتوجيه الكالم منها ، وكاأنها تتوجه من غري موجه 

، وتنتقل بغري ناقل وتلك غاية الراعة يف هذا املقام.
•ويتح���دث عميد الأدب العربي طه ح�صني ن ذكرياته 

يف �صالون مي.. فيقول :
كان الذي���ن يختلف���ون اإىل ال�صالون متفاوت���ني تفاوتًا 
�صدي���دًا ف���كان منه���م امل�صريون عل���ى تف���اوت طبقاتهم 
ومنازله���م الجتماعي���ة وعلى تف���اوت اأعمارهم ، وكان 
منه���م ال�صوري���ون ومنه���م الأوربي���ون عل���ى اخت���الف 
�صعوبهم وكان منهم الرجال والن�صاء وكانوا يتحدثون 
يف كل �ص���يء ويتحدث���ون بلغ���ات خمتلف���ة وبالعربية 

والفرن�صية والجنليزية خا�صة.
ولك���ن كي���ف واأبن ب���داأ اأه���م واأ�صهر �صال���ون اأدبي يف 

القرن الع�صرين.. �صالون مي؟
كان���ت البداي���ة يف احلف���ل الكب���ري ال���ذي اأقي���م يف بهو 
مط���ران  ال�صاع���ر خلي���ل  لتك���رمي  امل�صري���ة  اجلامع���ة 
مبنا�صب���ة الإنعام علي���ه بو�صام رفيع.. وبع���د اأن األقت 
م���ي كلمة الكات���ب املغرتب جران خليل ج���ران نيابة 
عنه. خطف���ت القلوب وا�صتاأثرت عل���ى العقول.. وبعد 
اأن عقب���ت على كلمة جران. ا�صتع���ل حما�س اجلمهور 
لهذه الأديبة ال�صابة.. و�صارت منذ تلك اللحظة حديث 

النا�س.
يف ه���ذه الليل���ة دع���ت م���ي احلا�صري���ن اإىل ال�صالون 
الأدب���ي اجلديد الذي ق���ررت اأن تقيم���ه يف بيتها م�صاء 

كل ثالث���اء. يف بيتها ب�صارع مظلوم وهكذا بداأ �صالون 
م���ي الذي ا�صتمر لفرتة طويل���ة حوايل ربع قرن يجمع 
عمالق���ة الفك���ر والثقاف���ة وال�صيا�ص���ة والأدب.. وتدور 
يف اأم�صيات���ه اأعمق واأغن���ى املناق�ص���ات واحلوارات.. 
ويتب���ارى الكت���اب وال�صع���راء والفال�صف���ة يف عر����س 
اأفكاره���م وثقافاته���م وروؤاهم املختلف���ة.. وحتول هذا 
ال�صال���ون اإىل من���ر ق���وي يدعم تي���ار الفك���ر والثقافة 
ال���ذي كان مزده���رًا يف ذلك الوق���ت ، وي�صهم بدور هام 
اليجاب���ي  الأف���كار و�صحذه���ا وتفاعله���ا  يف حتري���ك 
فاأثرت احلياة الأدبية يف م�صر وغريها من بالد العامل 

العربي.
وكان امل���رتددون عل���ى ندوته���ا يتحدث���ون يف �صت���ى 
املو�صوع���ات الفكرية والأدبية. يتكلم���ون بالعربية اأو 
بغريه���ا من اللغ���ات الأجنبي���ة ، اأما مي ف���كان حديثها 

دائما باللغة العربية الف�صحى.
وو�ص���ف العق���اد الأحاديث التي كانت ت���دور يف ندوة 
م���ي بقول���ه : ل���و جمعت ه���ذه الأحادي���ث لتاألف���ت منها 
مكتبة ع�صرية تقاب���ل مكتبة”العق���د الفريد”و”مكتبة 

الأغاين”يف الثقافتني الأندل�صية والعبا�صية.
وراأى ه���وؤلء املفك���رون يف م���ي ال�صخ�صي���ة الفري���دة 
الت���ي جمعت بني الثقاف���ة الرفيعة والأخ���الق الفا�صلة 
فازدادوا اإميانًا ب�صرورة تعليم الفتاة وت�صجيعها على 

الثقافة و�صقل الذات باملعرفة. 
واأطلق عليها اأدباء ومفكرو ع�صرها العديد من الألقاب 
منها : الأديب���ة.. النابغة.. فريدة الع�ص���ر.. ملكة دولة 
الإله���ام.. حلي���ة الزمان.. الدرة اليتيم���ة.. وغريها من 
الألق���اب التي تعك�س ق���در الحرتام والإج���الل اللذين 

حظيت بهما مي من كتاب ع�صرها.
ولك���ن ورغم كل هذا التوه���ج واللمعان يف �صماء الفكر 
والأدب.. هل كانت اأديبتنا النابغة �صعيدة؟ هل اأ�صاءت 
تل���ك ال�صم�س امل�صعة حياتها.. اأم اأ�صرقت فقط يف حياة 
الآخري���ن؟! واحرتقت هي؟! ا�صئلة حتتاج اىل اجابات 
حتم���ا البحث يف ت���راث مي �صيك�ص���ف الكثري من الغاز 

حياتها.

عن جملة الف باء 1984

تق���ول  )يتناق�ص���ون(  الأول  الن����س  وح���ول 
الدكتورة �صامية حبي���ب )اإن التقييم النقدي 
للدراما يف هذا الن����س قد ي�صل اإىل اأنه غري 
مكتمل اأو ل ي�صلح للتمثيل، والأمل �صحيح 
ب�صورة ما، لكن تاريخ امل�صرح العاملي عرف 
مث���ل ه���ذه الأن���واع الدرامية مث���ل م�صرحية 
الق���راءة وهي امل�صرحية الت���ي تالئم القراءة 
اأكرث مم���ا تالئم التمثي���ل اأو م�صرحية راكدة 
ب���ه  واملق�ص���ود  انكلي���زي  م�صطل���ح  وه���و 
امل�صرحي���ة الت���ي ل تتط���ور �صخ�صياته���ا اأو 
مواقفه���ا وتعتم���د عل���ى احل���وار دون عناية 

باحلركة امل�صرحية(..
وراأت ب���اأن الن����س عب���ارة ع���ن نقا����س ب���ني 
جمموع���ة اأ�صخا�س حول مو�صوع امل�صاواة 
ونظ���رة الرج���ل لل���دور الجتماع���ي للم���راأة 

وحول امل�صاواة املادية..
اأم���ا الن�س الث���اين )عل���ى ال�ص���در ال�صفيق( 

فتقول عنه:
)نالح���ظ م���ن ا�ص���م الن����س )عل���ى ال�ص���در 
ال�صفي���ق( اأن���ه ي�ص���كل جمل���ة ناق�ص���ة تول���د 
ت�صاوؤًل وا�صتفهامًا، ما الذي اأومن الذي على 
ال�ص���در املو�صوف بال�صفي���ق؟ والكلمة �صفة 
مبالغة من ال�صفقة، اإن العنوان يولد ت�صويقًا 

ملعرفة ما خفي من معنى خالل الأحداث(..
وتتحدث عن غياب ال�صخ�صيات الن�صائية يف 
الن����س وعن قلة احلوادث وقلة ال�صخ�صيات 
واأن امل�صرحية م���ن نوع الف�صل الواحد واأن 
املراأة الأم ه���ي حمور احلدث الدرامي حيث 
اأن الطال���ب �صبحي يتحدث ع���ن حر�س اأمه 
ال�صديد على �صمته وهذا ما يجعله يف �صيق 
دائ���م اأما زكي فهو مهمل م���ن قبل اأمه ب�صبب 
ان�صغالته���ا، وتب���دو الأم قا�صي���ة لك���ن ه���ذه 
الق�ص���وة تنطلق من احلر����س الأمومي على 

الأبناء..
وت�صري الدكت���ورة �صامية حبيب اإىل ال�صياق 
التاريخي لظهور ن����س على ال�صدر ال�صفيق 

حي���ث راأى الن���ور الع���ام 1923 يف الوق���ت 
الذي �صارك���ت فيه املراأة الرج���ل يف مقاومة 
الحت���الل الإنكليزي ويف الوقت الذي كانت 

فيه املراأة تطالب بامل�صاواة بقوة..
ول تغف���ل الدكت���ورة �صامي���ة ع���ن تو�صي���ف 

م�صرحية مي زيادة بنوع م�صرح الدعوة..
ويف نهاي���ة مقدمته���ا تثب���ت يف كتابه���ا م���ي 
زي���ادة كاتب���ة م�صرحي���ة م���ن خ���الل الن�صني 

امل�صار اإليهما اآفقًا..
روؤية وراأي

من خ���الل قراءتي للن�س الأول )يتناق�صون( 
وجدت ب���اأن هذا الن�س امل�صرح���ي متوا�صع 
يف قيمت���ه وفنيات���ه، اإذا م���ا قي����س اإىل ف���ن 
الفني���ة  ب�صروطه���ا  اجلي���دة  امل�صرحي���ة 
ومتوا�صع اأي�صًا يف معاجلة الفكرة التي لها 
قيمة ما�صبًا وحا�ص���رًا، واإذا كان ل يحق لنا 
اأن نحك���م على قيمة الن����س امل�صرحي اإل من 
خ���الل �صياقة الزمني واملكاين، فاإن ن�س مي 
زيادة جيد يف زمانه ومكانه ولعل مو�صوعه 
ه���و الذي منحه ه���ذه الأهمية اأكرث من �صكله 
الفني، حيث يغيب ال�صراع اإىل حد كبري يف 
الن�س ويغيب تنامي احلدث، لأن هذا الن�س 
ل يتعدى ح���وارًا بني اأ�صخا����س يت�صامرون 
اأو لنق���ل يتناق�ص���ون حول ق�صي���ة امل�صاواة، 
ولئن كنا ن�صجل ملي زيادة هذه اللغة الراقية 
الت���ي تقرتب كثريًا من لغة امل�صرح اإل اأنها مل 
تلتفت اإىل �صياغة م�صرحية متكاملة مع اأنه�ا 
–كم���ا اأ�ص���ارت الدكتورة �صامي���ة – مطلعة 
عل���ى امل�صرح الغرب���ي ال���ذي كان متقدمًا يف 

تلك الفرتة..
اإن مايدع���و اإىل ال�صتغراب ه���و عدم وجود 
الن����س  تكام���ل  وع���دم  للم�صرحي���ة  نهاي���ة 
ميك���ن  وم���ا  وم�صمون���ًا،  �ص���كاًل  امل�صرح���ي 
اإ�صافت���ه ه���و ه���ذا احل���وار الطوي���ل ال���ذي 
ل يفج���ر حدث���ًا ول يط���وره بل يله���ث وراء 
ح���وار يريد اأن يف�صح عن وجهة نظر تتعلق 

بامل�صاواة..
)الأ�صت���اذ �صام���ي: )يبت�ص���م ابت�صام���ة كله���ا 
عطف( البح���ث عن ال�صعادة! رمب���ا كان هذا 

�صالل الإن�صانية الأكر.
م���ي:  وكيف ذلك؟ اإنك ت�صلبنا اأماًل جمياًل، يا 

اأ�صتاذ.
الأ�صتاذ �صام���ي: اإن لالإن�صان حقًا يف البحث 
عن الأمر امل�صتح���ب ل �صيما اإذا كان وا�صطة 
لنموه، ولكن التاريخ يرينا اأن الإن�صانية اإىل 
اليوم مري�صة، مري�صة باأطماعها واأ�صواقها 
وحاجته���ا وطبيعتها، ومر�صه���ا هو احلياة 
بعينه���ا، فتتقلب عل���ى فرا����س املر�س بتغري 
النظ���م وتبديله���ا حا�صب���ة بنومه���ا على هذا 
اجلان���ب الآخ���ر، اأي اأنها اإمنا تغ���ري النظام، 

وهي لكذلك اإىل الأبد.
زك���ي اأفندي: )معجب���ًا ده�ص���ًا( كالم الأ�صتاذ 
اأ�صتاذ الكالم! )با�صط���ًا ذراعيه بافتتان( دام 
ف�صل���ة ينبوع���ًا ن�صتق���ي منه يا اأ�صت���اذ )تدق 
ي���ده بكت���ف اأنتوانت الت���ي تتبع���د م�صتاءة( 
اآه، ب���ردون مدموزال! كي���ف بدرت مني هذه 
الإ�صاءة؟ ما اأجمل هذا الثوب وما اأدق ذوقك 
)حت���دث حركة ب���ني احلا�صري���ن فيتململون 

للنهو�س(..
اأنتوان���ت:  )متثائب���ة( حق���ًا اإن الرج���ال م���ن 
ه���م ب���ال لط���ف، كاأنه���م ل ي�صع���رون بوجود 
ال�صي���دات والفتيات معهم، ل���ن اأزور مي بعد 
ه���ذه امل���رة اإل ي���وم تك���ون وحده���ا، اأو يوم 
يك���ون املجتمعون اأقل ثق���اًل وغطرفة )متظر 

بدلل اإىل تطريز ثوبها(.
بان����س:  )�صاحكة( مع اأن زكي اأفندي امتدح 

جمال ثوبك وح�صن ذوقك..
اأنتوان���ت:  )متاأففة( هذا ل اأري���د منه اإطراًء 
ول ثن���اًء )بتاأفف مزج ب�ص���يء من الدلع( لقد 
ق���ررت يف �ص���ري األ اأت���زوج اإل رج���اًل ذكي���ًا 
حتى اإذا �صاء اأن ميتدحني فعل ببالغة، واإذا 

اأراد اأن يذمني ذم بكيا�صة واأناقة.(..

اأما ع���ن م�صرحي���ة )عل���ى ال�ص���در ال�صفيف( 
فالأم���ر يختل���ف فهن���اك توج���ه حقيق���ي م���ن 
لكتاب���ة ن����س م�صرح���ي حي���ث  زي���ادة  م���ي 
كتب���ت عن���وان امل�صرحي���ة، واأدرج���ت حتته 
رواي���ة متثيلي���ة ذات ف�ص���ل واح���د باأربع���ة 
م�صاه���د وهناك اأمور اأخ���رى اأي�صًا التعريف 

بال�صخ�صيات واحلديث..
وع���ن مالم���ح امل���كان والزم���ان اإ�صاف���ة اإىل 
حتديد امل�صاهد وحتديد �صمات ال�صخ�صيات 
م���ع اإ�ص���ارات تفي���د املخ���رج لك���ن امل�صرحية 
اإىل  الفني���ة املعتم���دة ل ترتق���ي  ب�صروطه���ا 
املتنام���ي  احل���دث  ذي  امل�صرح���ي  الن����س 
وال�ص���راع الوا�صح كما ل نالحظ تطورًا يف 
�صمات ال�صخ�صي���ة وما يغلب على امل�صرحية 
ال�صردية التي تدور حول فكرة �صيطرت على 
ذه���ن املوؤلف���ة واأرادت اأن تعك�صه���ا يف ن����س 

م�صرحي..
)زكي:  )يطرق طوياًل، واأخريًا يقول ب�صوت 
منخف����س كم���ن ي�صكو علة األيم���ة ل دواء لها 
وي�صكوه���ا باأخ���ف الألفاظ املمكن���ة(، اأمي ل 

حتبني لتعنى بتاأثري.
الدكتور راجي: )خائف���ًا اأن يفهم( ماذا تقول 

يا زكي؟
زك���ي:  )بحزن متناهي احل���الوة( اأقول هذا 
ال�ص���يء الهائل الب�صيط الذي ل ي�صدق: اأمي 

لحتبني.
الدكتور راجي: لعلها غري ودودة بطبيعتها.
زك���ي:  قلما فك���رت يف التحلي���ل والت�صريح 
فيم���ا يتعلق بها، ولكنه���ا ل ي�صعب عليها اأن 

ت�صحي ب�صروري وراحتي..
الدكتور راجي: ت�صح���ي ب�صرورك وراحتك 

يف �صبيل من؟(
�صوؤال وت�صاوؤل

ثم���ة �ص���وؤالن الأول ه���و اأنه يج���در باملدقق 
اأن يط���رح ما ياأت���ي: هل ه���ذان الن�صان هما 
الوحي���دان عن���د الكاتب���ة م���ي اأم اإن زي���ادة 

ن�صو�ص���ًا اأخرى فقدت وقد يع���رث عليها كما 
عرثت على هذين الن�ص���ني الدكتورة �صامية 
حبي���ب والث���اين هو اأن الن����س الثاين )على 
ال�ص���در ال�صفي���ق( متق���دم فني���ًا عل���ى الن�س 
الع���ام  كت���ب  فالث���اين  )يتناق�ص���ون(  الأول 
1923 والأول الع���ام 1922 فهل هذه الفرتة 
كافي���ة لهذا التط���ور؟ وهل بينهم���ا ن�صو�س 

م�صرحية اأدت اإىل هذا التطور؟
اأما عن الت�صاوؤل فه���و يتعلق بالكاتبة نف�صها 
اإذا كان���ت الكاتبة جتيد كتابة املقالة وال�صعر 
وغ���ري ذلك فلم���اذا اختارت فن���ًا ل جتود فيه 
ولي�صت عل���ى دراية ب�صمات���ه و�صروطه؟ هل 
الغاي���ة التجري���ب اأو نق���ل �ص���ورة احل���دث 
كم���ا ه���و حيث دار ح���وار ه���ي منخرطة فيه 
واأرادت نقل���ه حرفي���ًا ولي����س حرفي���ًا بك�صر 

احلاء وت�صكني الراء؟!!
كلمة اأخرية

لق���د اأج���ادت الدكت���ورة �صامي���ة حبي���ب يف 
تو�صله���ا اإىل هذين الن�ص���ني وقدمت جهودًا 
ملحوظ���ة يف تو�صي���ل الن�ص���ني امل�صرحيني 
للق���ارئ لكي يتعرف اإىل م���ي زيادة ون�صيها 
يف  ملنجزاته���ا  ي�صج���ل  وه���ذا  امل�صرحي���ني 
النقد امل�صرح���ي والتوثيق، لكن���ي اأ�صاأل هل 
نطل���ق على املب���دع ت�صمي���ة كات���ب م�صرحي 
اإذا كت���ب مث���ل هذي���ن الن�ص���ني امل�صرحيني؟ 
األي����س م���ن الأج���دى اأن نقول م���ي زيادة يف 
ن�صني م�صرحيني ب���دل اأن نطلق عليها كاتبة 

م�صرحية..
اإن مث���ل ه���ذا اجلواب يرتك للق���ارئ والناقد 
مع���ًا، ولهذا ف���اإن اأهمية الكت���اب تتجلى فيما 
قدمت���ه الدكتورة �صامية حبي���ب من جهد يف 
حتلي���ل الن�صو����س والو�ص���ول اإىل هذي���ن 

الن�صني وهي م�صكورة على ذلك.

عن كتاب مي زيادة كاتبة م�سرح
تاأليف �سامية حبيب

صالـــــون.. مــــــي

كانت مي فت��اة جميلة.. جاملها رشقي يرتدي مس��حة من أخيلة الغرب.. 

وكان��ت جاذبيتها ليس��ت يف جاملها فحس��ب.. بل يف عقله��ا الذي كان 

يبهر عاملقة الفكر واألدب يف هذا العرص. ومنهم الدكتور طه حس��ني 

واملفكر عباس محمود العقاد والكاتب مصطفى صادق الرافعي وخليل 

مطران وأحمد لطفى السيد وعديل يكن وغريهم كثريون.

كان��ت يف عيونهم جميعًا ش��عاعًا جمياًل.. يتدفق فك��رًا وأدبًا وثقافة مع 

لطف يف األخالق وأسلوب مهذب.. أنيق يف الرتحيب واالستقبال.. فكان 

بيته��ا مالذًا للجميع ال تحت تأثري مش��اعرهم الت��ي تحركت نحوها.. بل 

أيض��ًا تحت تأثري هذا الجو العقيل الذي كان من النادر جدًا وجوده عند 

غالبية نساء ذلك الزمان.

مي زيادة 
كاتبة مسرحية

1- إن الدراس��ات النقدي��ة أهملت طوي��اًل دور املرأة يف كتاب��ة الدراما 

والدلي��ل عىل ذلك اإله��امل الطويل ألديبة رائدة مث��ل مي زيادة دون 

إشارة أو دراسة إىل نصيها املرسحيني..

2- الن��ص األول ملي زيادة عنوانه )يتناقش��ون( ون��رش عام 1922 ضمن 

كتابها )املساواة( وصدر عن دار الهالل املرصية..

3- الن��ص الثاين ال��ذي كتبت عليه اس��م متثيلية عنوان��ه: )عىل الصدر 

الشفيق( وقد كتبته العام 1923 مواكبة يف ذلك تجمع النساء عند مدخل 

املجلس ع��ام 1924 وعن حامالت الفتات كتنب فيها )نطالب باملس��اواة 

بني الجنسني يف التعليم( )علموا بناتكم واحرتموا نساءكم(

اأديب راحل
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)1(
ا�صتاذي الدكتور العالمة.

ق����راأت البح����ث امل�صتفي�����س ال����ذي ن�صر تباع����ا يف عددي 
ابري����ل وماي����و وق����د تف�صل ب����ه ال�صي����خ كاظ����م الدجيلي 
اعرتا�صا على ماكتبته يف ال�صع����ر الق�ص�صي احلما�صي 
حينما ن�صرت عمرية حافظ، ا�صاأل ح�صرته قبول �صكري 
مل����ا ا�صتهل ب����ه مبحثه من جتميل ذك����ري، اين اعتر ذلك 
الثن����اء ناطقا ب�صعة حلمه اكرث من����ه دليال على اهليتي.. 
ولكني، عل����ى كل حال، �صعي����دة بهذه الكلم����ات املن�صطة 
التي����ة من بعي����د، ويظه����ر يل ان العظم����ة العربية التي 
اندث����ر ما كان لها من �ص����رح ومعقل معلى �صواطئ دجلة 
والفرات ما برحت حية نامية نباهة وخالئق عاليات يف 

نفو�س كرام الهلني.
عل����ى ان����ه يف اجزاء بحث����ه الخرى ق����د اوقع ب����ي ظلما 
عادل،، اذ جاز اجلمع بني هاتني اللفظتني، لنه مل يكتف 
بايراد ا�صماء الق�صائد واملالحم والعلواءات املدونة يف 
جمموع����ات ال�صعار ودواوين العرب، بل لمني تلميحا 
لين مل اق����راأ تل����ك الق�صائد التي نظمها ع����رب اجلاهلية 
وم����ن عقبهم ومل ي�صل الين����ا ذكرها ال بالنقل والتواتر، 
كذل����ك لمن����ي جلهل����ي منظوم����ات ق�ص�صي����ة حما�صي����ة 
خمطوط����ة حفظت يف املكات����ب اخل�صو�صي����ة، مل يطلع 

عليها غري ح�صرته وافراد قالئل من الفا�صل امثاله.
اعرتف ب����اأين جمرمة يف ذلك، ولكنها جرمية اجر على 
اركابه����ا �صائ����ر ابناء الع����رب كما تركتب مالي����ني الب�صر 
خطيئ����ة ابين����ا اآدم بنظ����ام الوراث����ة، بي����د اين م�صتعدة 
للتكف����ري ع����ن جرميت����ي بال�ص����ورة التي����ة: ليوؤك����د يل 
ح�صرت����ه ان تلك املنظوم����ات من نوع اللي����اذة وحائزة 
مثله����ا جلمي����ع ال�ص����روط التي يع����رف بها ال�صع����ر الذي 
ي�صمي����ه الفرجن����ة )epopee( فاتلقى تاأكي����ده باليقني 

وا�صت�صهد بتلك املنظومات بعد اليوم على عهدته.
وبكالم����ي ع����ن )البوبي( عن����د الفرجن امن����ا اعني تلك 
املنظوم����ات القدمية الطويلة مثيالت الياذة هومريو�س 
او الت����ي ن�صج����ت على منواله����ا، وقد ذك����رت بع�صها يف 
�صي����اق ال����كالم على عمري����ة حافظ، اما الي����وم فقد �صرت 
الفو�ص����ى اىل كل �صيء، وكما ح����دث اختالط حمتم بني 
الدرج����ات الجتماعي����ة واللغ����ات، فقد �ص����رى الختالط 
كذل����ك اىل اب����واب ال�صع����ر والدب فمالح����م الفرجن يف 
العه����د الخ����ري يتغلب فيه����ا العن�صر الغنائ����ي ف�صال عن 
ق�صره����ا، واذا ات�صل الباحثون اىل اثب����ات عربية �صفر 
اي����وب قبل ان يرز عراني����ا، فال حاجة بنا اىل غري هذا 
الثر العظيم لنكون من اغنى المم يف ال�صعر الق�ص�صي 

احلما�صي.
ام����ا اجل����زء املهمو�����س م����ن مق����ال ال�صت����اذ، حي����ث ذكر 
الق�صائ����د املدون����ة يف جمموعات الع����رب، في�صرين اين 
واي����اه على اتفاق تام يف امره����ا اجلوهري والختالف 
بينن����ا امن����ا هو على ال�ص����م فقط: فح�صرت����ه بطلق على 
هذه املنظومات ا�ص����م ال�صعر الق�ص�صي احلما�صي، وانا 
ا�صمي بع�صها �صعرا و�صفيا كق�صيدة ب�صر بن عوانة يف 
مقت����ل ال�صد، مثال، وق�صيدة م����زردة بن �صرار ال�صعدي 
يف و�ص����ف �صكته، وا�صمي الكثري الخر �صعرا حما�صيا، 
ح�صرته يقول ان من قراأ �صعر اآخيل يف اللياذة ودر�س 
ا�صع����ار عن����رتة العب�ص����ي ومهلهل ب����ني ربيع����ة وقرابته 
ال����راق بن روحان يرى ق����رب املبداأ واملغزى بني ابطال 
العرب الثالثة وبل اليونان، ذلك لريب فيه، غري ان اآخيل 
فرد واح����د من امة يتكلم كالما حما�صيا، وما كان كل من 
عن����رتة ومهليهل والراق ال فردا واح����دا من امة يتكلم 
كالما حما�صيا، ابطالنا كاأبطال الغريق بل ا�صد �صكيمة، 

ولكمه����م كعزميتهم ورجولتهم، ق����د تفوق بالغته بالغة 
اللي����اذة، على ان ذلك ليكف����ي لتكوين ال�صعر الق�ص�صي 
احلما�ص����ي الذي و�صع له اهل الغ����رب قواعد و�صروطا، 
فان نق�����س �صرط من تلك ال�ص����روط او تبدلت قاعدة من 
تل����ك القواع����د خرج����ت املنظومة م����ن حّي����ز )اليبوبي( 
ودخل����ت دائرة �صعرية اخرى، لذل����ك قلت يوم كتبت عن 
عمري����ة حاف����ظ: ان هذا النوع م����ن ال�صع����ر )احلما�صي( 

عندنا منه كثري ك�صعر عنرتة العب�صي مثال.
غري����ب ان جميع من قراأت م����ن امل�صت�صرقني يقول بخلو 
العربي����ة من ال�صع����ر الق�ص�ص����ي احلما�ص����ي، ومنهم من 
يطن����ب يف و�صف جمالها وات�صاعه����ا وفل�صفة قواعدها، 
وق����ع يف يدي يف العام املا�صي جمموعة املعلقات مذيلة 
ب�صرح امل����اين من و�صع امل�صت�ص����رق )وولف( وكنت يف 
جمل�س ح�صره احد كبار علماء امل�صلمني عندنا، ف�صرت 
ا�صاأله عن معنى بع�س اللفاظ غري املاألوفة- وما اكرثها 
يف املعلق����ات- فكان يه����ز راأ�صه احيان����ا ويب�صم قائال: ل 
ادري! فابحث اذ ذاك عن معنى الكلمة يف الذيل الملاين 
واج����ده، ف����اذا ما ذكرنا ان ع����رب اجلاهلي����ة كانوا اقرب 
الع����رب يف جميع الع�ص����ور اىل نظم املالحم، وذكرنا ان 
املعلق����ات اول تلك املالحم واهمها، عجبنا لمثال وولف 
ه����ذا الذين وقفوا حياتهم على ه����ذا البحاث وتع�صبوا 
للغة العربية واحبوها حبا يفوق حب كثريين من اهلها 
له����ا، كيف ينكرون عليها �صيئا ثابتا فيها؟ وكيف ليدري 
ه����ذا الرجل الذ ذّيل املعلقات بذاك ال�صرح الوايف يف اي 

ال�صنوف ال�صعرية ينتظم �صنف املعلقات؟
وم����ن جهة اخرى كيف يقول معّرب اللياذة يف مقدمته: 
ف����ال �صبي����ل اذًا للزع����م بوجود مالح����م لع����رب اجلاهلية 
عل����ى نحو ماي����راد منها بعرف الف����رجن؟ وهو الذي قال 

بع����د التلمي����ح اىل ان حرب الب�صو�س عن����د العرب تقابل 
احلرب الطروادية عند الغريق، وذكر ما تناقلته العرب 
م����ن منظوم بدي����ع لو�صف مواقعها، ق����ال: اننا جند تلك 
القطع غري ملتئمة لفقدان اللحمة بينها، فهي كاحلجارة 
املنحوتة ق����د احكم �صنعها وبقيت ملقاة يف ار�صها غري 
مر�صو�ص����ة بالبن����اء، ث����م اذا نظ����رت اىل ا�صه����ر الرجال 
والن�ص����اء فيه����ا راأيته����م جميعه����م �صع����راء، فكليب يقول 
ال�صعر ومثله زوجت����ه جليلة واخوه مهلهل، وكذلك مّرة 
�صاع����ر وابنه ج�صا�����س �صاعر، وكل ذي �ص����اأن يف الق�صة 
م����ن غريب وقريب �صاعر، كاحلارث بن عباد وجحدر بن 

�صبيع����ة، فمجموع �صعرهم ا�صبه من هذا الوجه بال�صعر 
التمثيلي لن لكل حادثة �صاعرا ينطبق بها بخالف �صعر 
املالح����م كاللياذة اذ ترى هومريو�س فيها ينطق بل�صان 

اجلميع.
نقل����ت ه����ذه ال�صط����ور ع����ن مقدم����ة اللي����اذة لن ح�صرة 
ال�صتاذ ا�صت�صهد غري مرة يف مبحثه باملقدمة املذكورة، 
ولين ارى فيه����ا تعريف����ا ح�صنا ملا جرين����ا على ت�صميته 

�صعرا ق�ص�صيا حما�صيا.
نق����ول )�صعر ق�ص�صي حما�ص����ي( ول نفطن ان اول دليل 
عل����ى تغيبه م����ن عندنا هو تغي����ب ا�صم ينب����ئ بوجوده، 
كي����ف مل يهت����م العرب ال����ذي و�صع����وا للم�صم����ى الواحد 
مئ����ات ال�صماء احيان����ا، بايجاد كلمة ت����دل على خال�صة 

ماعندهم من اآداب؟.
نع����م ان����ه يوجد كلم����ة ملحم����ة، وجمع ملحم����ة مالحم.. 
ياحفي����ظ! ل����و كنت �صاع����را وعلمت ان اح����دى ق�صائدي 
�صت�صب����ح، بل �صتم�صي، يوم����ا ملحمة من املالحم، لكنت 
كتب����ت ب����راءة �صرعي����ة بيني وب����ني الق����وايف والوزان 

بحذافريها.
ث����م ان ه����ذه الكلم����ة لت����وؤدي معن����ى epopee مطلق����ا 
وا�ص����م )حما�ص����ي( وح����ده اأو )ق�ص�ص����ي( وح����ده يعني 
نوعا اآخ����ر من ال�صع����ر، وا�صم ق�ص�ص����ي حما�صي طويل 
كال�صواط����ئ وه����و من و�صعنا نح����ن ابناء ه����ذه اليام، 
ولكني اتلقى ب�صور كلمة )علواء( التي ا�صار بها ح�صرة 
البحاث����ة املف�ص����ال الب ان�صتا�س م����اري الكرملي، فهي 
امت ما ا�صتعم����ل اىل الن معنى واخت�صار ولفظا، ولكن 
ان نح����ن اخذن����ا بها واطلقناه����ا على ال�صع����ر الق�ص�صي 
احلما�صي فهي كذلك دلي����ل على غيابه لندرة ا�صتعمالها، 
فق����د اخرين م����ن قراأ اكرث كت����اب الغاين ان����ه مل يَر لها 

ذكرا فيه.
ان غي����اب )اليبوبي الفرجني����ة( ل يحط من مقام لغتنا 
لن يف العربي����ة منظومات عالية و�صعرا حما�صيا بديعا 
)مما دعاه ب�صت����اين اللياذة”مالحم ق�صرية"( يتفق مع 
روح المة، ولن ي�صل �صعراء الفرجن اىل التيان مبثل 
ما مييزه من جزالة اللفظ وفخامة املبنى ور�صف املعنى 
والب�صاط����ة البليغ����ة – ب�صاطة ال����روح العربي وبالغته 
اخلالبة- لن الغربي �صيظل ابدا غربيا والعربي عربيا 

مهما قربت بني احوالهما اخلارجية ا�صباب العمران.
ومن طبيعة العربي الهبوط اىل نف�صه وحتليل ما يجول 
فيها من عاطفة وميل ورغبة ومفخرة، فاذا ما اقبل ين�صد 
تغنى مبا يهيجه من غ�صب وكيد وانتقام وحما�صة وكرم 
ونخ����وة، فكان مبدع����ا �صعر احلما�صة والفخ����ر، او نظم 
املراث����ي او زفر مبا ي�صعر جنانه من وجد وحنني، فكان 
مبدع����ا �صعر الغزل والن�صي����ب، و�صعره الو�صفي ينتمي 
دواما اىل اح����د هذين النوع����ني لن الطبيعة العربية مل 
تهت����م قط بالنظريات املج����ردة ومل تنزع ال اىل ال�صياء 
املح�صو�ص����ة امللمو�ص����ة، فج����اء �صعره����ا الفري����د �صورة 
�صادق����ة جلوهره����ا الوجداين، وكان ال�صع����ر الق�ص�صي 
احلما�ص����ي عندها متفقا و�صليقته����ا اخلا�صة يجري على 
منهجه اخلا�س خا�صعا جلماله العربي النيق اخلا�س، 
ول����و قام احد �صعراء ع�صرنا ي�صرد تاريخ المة العربية 
جل����اءت هذه العل����واء املجي����دة اعظم واب����دع الياذة يف 

تاريخ الدب عند جميع ال�صعوب.
اثب����ت هذا الراأي لي�س ب�صفت����ه راأيا ح�صنا ولكن ب�صفته 
راأي����ي- كم����ا كان يق����ول مونتاي����ن- وق����د يك����ون اخلطاأ 
ن�صيب����ي وال�ص����واب يف جان����ب غريي، ولك����ن احلقيقة 
كعب����ة جمي����ع الباحث����ني فامن����ا اياه����ا ين�ص����دون يف كل 
نف����ي واثبات ول����و اردت اليوم كتابة م����ا دونته بالم�س 

مل����ا ابدلت م����ن اللف����اظ ال�صا�صية لفظة واح����دة. ولو مل 
يك����ن لذلك م����ن �صبب �صوى حمل ال�صاع����ر البغدادي على 
كتابة تلك ال�صفحات املمتعة النفي�صة الثنتي ع�صرة يف 

معار�صتي لكفي.

 )2(
هللويا!

لقد ع���اد ال�صيخ كاظ���م الدجيلي يف فراي���ر 1924 اىل 
مو�ص���وع ال�صعر الق�ص�صي احلما�صي الذي يطلق عليه 
ه���ذه امل���رة – ولعله ن�ص���ي اين كن���ت من ان�ص���ار هذه 
الت�صمية- ا�صم )العلواء عند العرب( فجاء يثبت وجود 
ه���ذا النوع م���ن ال�صع���ر تقري���را )للحقيق���ة(، وان�صافا 
للع���رب، وتروي�ص���ا –طبعا- لذلك )العن���اد( الذي ياأبى 

ح�صرته ال ان ين�صبه ايّل.
ناق�صني، و�صمت خم�صة اعوام در�س خاللها احلقوق، 
ونفحن���ي بق�صي���دة ن�صره���ا يف )اله���الل( ودعاين فيها 
ببع����س ال�صماء احلل���وة التي يبتكره���ا ال�صعراء يوم 
يوطدون النف�س على معاجلة )العناد( عند امرئ بوجه 
من الوجوه، وعلى ان ي�صرت�صوه بالوزان وال�صجاع 
ليخا�صم���وه بالن���رث املر�ص���ل، وكن���ت اعل���م بق�صي���دة 
وبال ق�صي���دة، بر�صالة وب���ال ر�صال���ة، با�صرت�صاء وبال 
ا�صرت�ص���اء، ان �صي���خ كاظم ل���ن ي�صكت حت���ى ي�صكتني 
وي�صكت امل�صت�صرقني القائلني بتغيب ال�صعر الق�ص�صي 

احلما�صي من لغة العرب ولغات ال�صاميني عموما.
ولي�صم���ح يل ال�صي���خ كاظ���م ان احاول ار�ص���اءه يف ان 
ا�صي���ف اىل بع����س الق�صائد )العلوائي���ة( التي ذكرتها 
�صابق���ا م���ن حاف���ظ و�صوق���ي ومط���ران )اورد ال�صماء 
عل���ى ح���روف البجدي���ة( منظوم���ات جدي���دة اطلع���ت 
عليه���ا بعد.. الف�صل الول من ق�صيتنا احداها )احلرب 
الك���رى �صعرا( وه���ي منظومة طويلة مت���الأ كتابا تاما 
وت�ص���ف وقائع احل���رب الك���رى، بقلم ال�صت���اذ ا�صعد 

خلي���ل داغر، واخ���رى ق�صرية هي )ترجم���ة ال�صيطان( 
لال�صت���اذ عبا����س العق���اد يف اجلزء الثالث م���ن ديوانه، 

ومنظومتان للمرحوم عبداحلليم افندي امل�صري.
ولئ���ن خ�ص�صت هذه املنظوم���ات بالذكر فالأين اطلعت 

عليها، وقد يكون هناك غريها مما اجهله.
ان�صاأ ال�صيخ كاظم ين�صر رده لتقراأ النا�س وظهر اجلزء 
الول م���ن تلك املرافعة اجلديدة يف �صهر فراير، ل�صك 
انه تعب كثريا وبحث كثريا، وهو ول�صك مورد لنا مع 
ا�صماء املنظوم���ات التي اهتدى اليها ال�صم الذي كانت 
تع���رف به عند العرب. اذ كيف يهتدي املرء اىل فرع من 

الآداب وليهتدي اىل ا�صمه؟.
ف���اذا اثب���ت ال�صي���خ كاظ���م وج���ود ال�صع���ر الق�ص�ص���ي 
احلما�ص���ي )وهو فاعل باذن الله( يف لغتنا فهل يعرتف 
يل �صع���راء الع�صر واملجام���ع العلمية به���ذا )الف�صل(؟ 
وهل ي�صلمون باأنه لول )العناد الن�صائي( ما كّنا و�صلنا 

اىل هذه النتيجة )الباهرة(؟.
قيل يل يا�صيدي ال�صتاذ انك رحلت اخريا اىل اجنلرتا 
لتدّر����س اللغة العربي���ة يف جامعة لن���دن، و�صواء كنت 

الن يف اجنلرتا ام يف العراق فهات يدك ا�صافحها!.
تعجبني منك نخوت���ك وتع�صبك للغتك يف ادب وهدوء 
ور�صان���ة ويعجبن���ي من���ك ثب���ات خم�ص���ة اع���وام رغم 
اعمالك الخرى، ورغم ق�صائ���د ال�صرت�صاء يف ال�صعر 

والنرث.
ق���د ت�صتغن���ي اللغ���ة ع���ن كث���ري م���ن �صعره���ا، ولكنه���ا 
لت�صتغن���ي عن هم���م رجالها وثباته���م وجهادهم للخري 

واحلق والن�صاف.
امتن���ى ه���ذا الثبات وه���ذا اجلد وه���ذه النخوة جلميع 
رجال ال�ص���رق، ولجلها ا�صافحك عن بعد، ايها ال�صاعر 

العراقي، م�صافحة الثناء والعجاب.  

عن كتاب )بني اجلزر واملد( لالآن�سة مي

رد )مّي( على كاظم الدجيلي من كتابها )بين الجزر والمد(

الشعر القصصي الحماسي



اعداد: رفعة عبدالرزاق محمد 

للشاعر العراقي كمال نصرت

دوّي نعيك يف بالد الضاد

ملا حجدا بك للمنية حاِد

وبكت عليك ضحى النعي منابر

قد جللت اعوادها بسواِد

وخال الندى فليس فيه سامر

ابدا ونادى بالفراق مناِد

وهوى من االفاق بدر نري

وخبا ضياء الكوكب الوقاِد

بردى يفيض اىس عليك ولوعة

فعلت كفعل النار يف االكباِد

وعىل ضفاف النيل افجع مأتم

شخصت مواكبه اىل بغداِد

وجرى الرياع عىل الطروس مؤبنا

بنت الخلود عىل مدى االراِد

فجمع البيان بعبقرية عرصها

وبىك النبوغ كرمية االمجاِد

الجوهر املنثور يف منثورها

واللؤلؤ املنظوم يف االنشاِد

روض من االداب صوح زهره

والدهر مال بغصنه املياِد

ومىش البىل يختال يف ارجائه

وعدت عليه من الزمان عواِد

فاختار زنبقة وواصل وردة

باريجها غمرت سفوح الوادي

للعلم واالدب الرفيع واهله

زفرات مكلوم وغله صاِد

فقدوا بنابغة العصور اديبة

اربت مآثرها عىل التعداِد

ورسوا بليل للفجيعة قاتم

يتفقدون به الشعاع الهادي

ام الفصاحة والبالغة واللغى

نزلت عىل حكم القضاء العادي

قالوا قضت )مّي( ومّي مل تزل

تحيي بذكراها عىل االباِد

ذكرى يرددها اللسان وحبها

يف كل نفس حرة وفؤاِد

ثكلت بها الفصحى وعاشت بعدها

تكسو مرابعها ثياب حداِد

ياربة االداب ذكرك خالد

سيظل يف االبناء واالحفاِد

عن باطل الدنيا رحلت وزورها

وحللت دار الخلد واالسعاِد 

 )1992  -1908( لطفــي  *عبدالمجيــد 
اديــب وقــاص عراقــي، كت���ب يف جري���دة 
)الهات���ف( �صنة 1953 مقال ع���ن الآن�صة مّي، فقال 
ان���ه مل يعجب ب�صخ�صية ن�صوية يف الدب العربي 
اعجاب���ه باأثنتني، اولهم���ا ولدة بن���ت امل�صتكفي 
بالله �صاحبة اب���ن زيدون وابن عبدو�س و�صاعرة 
احل���ب واحلرية، فانها امل���راأة الت���ي دخلت تاريخ 
الدب الغرب���ي على جناحي �صاعرين بينما تهاوت 

ع�صرات المريات يف ظلمات الن�صيان البدي.
واعج���ب بالن�ص���ة مي الت���ي جاءت متاأخ���رة عنها 
اجي���ال طويل���ة، وكانت م���ع ذلك يف عه���د احلرية 
اق���ل متتع���ا باحلري���ة م���ن ولدة ال�صاع���رة املحبة 
املتقلبة والمراأة التي احبت احلياة يف احلب، ثم 
ق���ال انه يرى ان م���ّي كانت انث���ى متدفقة النوثة، 
ح���ارة �صديدة احل���رارة، لكنها كان���ت اي�صا معتدة 
بنف�صها، اىل درجة النانية البغي�صة، وكانت تريد 
ان تبقى دوما يف هالة من الطهارة وعفة ال�صمعة، 
وكانت تخ�صع رغبتها يف احلب ويف الرجل لهذه 
الناني���ة العمي���اء، وكانت تو�صع اف���ق حياتها يف 
ه���ذه الناحية مبا يتجمع لديه���ا من ا�صحاب الفكر 

والعلم والدب.

*مير بصري )1911- 1906( اديب وكاتب 
عراقي

ان م���ي زيادة كان���ت ابنة ع�صره���ا وم�صرها، ومل 
تك���ن له���ا ال�صجاع���ة للخ���روج عل���ى اآداب زمانها، 
ولذلك كان���ت تعقد جمل�صها الدب���ي بح�صور امها 
فلم���ا توفيت ه���ذه مل تعد جتل�س للنا����س، وقد اثر 

ذلك يف نف�صها كما قيل.
*حممد الها�صمي، �صاعر وقا�س عراقي.

اذا خطرت )مي( بقلبي تتابعت
على القلب افكار له و�صاو�س

نظرت اليها بالفوؤاد فكّذبت
عيوين ما اوحت اليه الهواج�س

*رفائيل بطي، اديب وصحفي كبير.
اما الراه���ب فه���و الب ان�صتا�س م���اري الكرملي، 
وقد كاتبت���ه مّي ب�صبابة ال���روح واحتفته بكتبها، 
فه���م بذكائه���ا وحما�صنه���ا العقلية وا�ص���ر بعد ان 
لقيه���ا م���رات وارت���اد جمل�صها يوم الثالث���اء، على 
انها جميل���ة بني الفتيات، ومل يف���د نقا�صي املتكرر 

معه، بانها جميل���ة النف�س ولكنها دون الو�صط يف 
مفاتن اجل�صم على ذمة من نقل يل، والب الوقور 
يتحم�س حل�صن هيكلها و�صحر عينيها حتى بعد ان 
فارقت احلياة، وقد كتب الب فيها مقالة رنانة يف 
جمل���ة )دار ال�صالم( �صنة 1921 التي كان يحررها 

وقرظ كتبها باطناب غري م�صتطاب.
جريدة )البالد( �سنة 1955.

*ابراهيم صالح شكر، كاتب وصحفي 
كبير.

....وبع���د ان ن�صر ال�صي���خ كاظم الدجيل���ي ابياته 
يف مّي يف �صحف العراق عاد فن�صرها يف الهالل، 
وملا كان غري متاأكد من التفات مّي اىل تلك البيات 
لن�صغاله���ا مبعاين )اخلليل( و�صجو )ويل الدين( 
التم����س م���ن ادي���ب بغ���دادي كب���ري ا�صع���ده احلظ 
مبكاتبة ه���ذه الكاتبة الف���ذة ان ينبهها يف ر�صائله 
اىل املنظوم���ة عن ل�صان ال�صي���خ م�صرت�صيا، فجاء 
جواب مي على ذلك ينم عن طبيعة املراأة.. فجاءت 
على الدجيلي بكتابها البديع )باحثة البادية( وقد 
كتب���ت عليها بخطه���ا الفار�صي الرائ���ق )اىل اعدل 
الظامل���ني م���ن ال�صع���راء( فابت�صم ثغ���ر ال�صيخ بعد 
القط���وب،، فه���ل ل�صيخن���ا الي���وم ا�صرت�ص���اء امللك 
الدب���ي بق�صي���دة ثاني���ة يجعل عنوانه���ا )هل انت 

خانقة فاين نادم(
جريدة )النا�سئة( �سنة 1922.

*قدسية خورشيد، اديبة عراقية.
وق���د كان���ت الآن�ص���ة مّي رحمه���ا الله مم���ن يعجب 
به���ن الب الزاهد الكرملي ويق���در مواهبهن، واذا 
ماذك���رت م���ّي امامه فما ت�صم���ع منه �ص���وى الثناء 
عليه���ا والعج���اب مبواهبه���ا الف���ذة، يعترها يف 
طليع���ة نابغات ن�ص���اء ال�صرق قاطب���ة، وقد ذكر يل 
�صدي���ق ان الب غ�ص���ب غ�صبا �صدي���دا حينما قام 
بع�صه���م فكت���ب كتاب���ا ع���ن مّي بع���د موته���ا �صماه 
)حي���اة م���ّي( وكان نق���ده لذلك الكت���اب لذعا جدا، 

فقد قال:
ل���و و�صعنا جماعة من اخ���رف اخلرفني يف العامل 
وتركناه���م يتحدثون عن مّي ملا زاد حديثهم �صخفا 
عم���ا كت���ب يف ه���ذا الكت���اب، لق���د ظلمت م���ّي حية 

وميتة.
)الكرملي اخلالد. جورج جبوري، �س 111(

ـــــــوا فـــــــي مـــــّي قـــــــال

اآلنسة مّي
نعـــــّي


