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يف الدرا�سات واملقاالت والنقد والر�سائل و�سع ميخائيل نعيمة ثقله التاأليفي )22 كتابًا(، نوردها بت�سل�سلها الزمني:
املراحل، دروب 1934.

جربان خليل جربان 1936.
زاد املعاد 1945.

البيادر 1946.
كرم على درب االأوثان 1948.

�سوت العامل 2005 1949.
النور والديجور 1953.

يف مهب الريح 1957.
اأبعد من مو�سكو ومن وا�سنطن 1963.

اليوم االأخري 1965.
هوام�ش 1972.

يف الغربال اجلديد 1973.
مقاالت متفرقة، يابن اآدم، جنوى الغروب 1974.

خمتارات من ميخائيل نعيمة واأحاديث مع ال�سحافة 1974.
ر�سائل، من وحي امل�سيح 1977.

وم�سات، �سذور واأمثال، اجلندي املجهول.
قام ميخائيل نعيمة بتعريب كتاب »النبي« جلربان خليل جربان، كما قام اآخرون من بعده بتعريبه )مثل يو�سف 

اخلال، ن�سرة النهار(، فكانت ن�سرة نعيمة متاأخرة جدًا )�سنة 1981(، وكانت �سهرة »النبي« عربيًا قد جتاوزت اآفاق 
لبنان.

ميخائيل نعيمة 1889 - 1988 مفكر عربي وهو واحد من اجليل الذي قاد النه�سة الفكرية والثقافية واأحدث 
اليقظة وقاد اإىل التجديد واق�سمت له املكتبة العربية مكانًا كبريًا ملا كتبه وما كتب حوله. فهو �ساعر وقا�ش 

وم�سرحي وناقد وكاتب مقال ومتفل�سف يف احلياة والنف�ش االإن�سانية وقد اأهدى اإلينا اآثاره بالعربية واالجنليزية 
والرو�سية وهي كتابات ت�سهد له باالمتياز وحتفظ له املنزلة ال�سامية. ولد يف ب�سكنتا يف جبل �سنني يف لبنان 

يف �سهر ت�سرين االأول من عام 1889 واأنهى درا�سته املدر�سية يف مدر�سة اجلمعية الفل�سطينية فيها، تبعها بخم�ش 
�سنوات جامعية يف بولتافيا االأوكرانية بني عامي 1905 و 1911 حيث ت�سّنى له االطالع على موؤّلفات االأدب 
الرو�سي، ثم اكمل درا�سة احلقوق يف الواليات املتحدة االأمريكية )منذ كانون االأول عام 1911( وح�سل على 

اجلن�سية االأمريكية. ان�سم اإىل الرابطة القلمية التي اأ�س�سها اأدباء عرب يف املهجر وكان نائبا جلربان خليل جربان 
فيها. عاد اإىل ب�سكنتا عام 1932 وات�سع ن�ساطه االأدبي. لّقب ب«نا�سك ال�سخروب«، تويف يف 22 فرباير1988.

ن�سر نعيمة جمموعته الق�س�سية االأوىل �سنة 1914 بعنوان »�سنتها اجلديدة«، وكان حينها يف اأمريكا يتابع 
درا�سته، ويف العام التايل ن�سر ق�سة »العاقر« وانقطع على ما يبدو عن الكتابة الق�س�سية حتى العام 1946 اإىل اأن 

�سدرت قمة ق�س�سه املو�سومة بعنوان »مرداد« �سنة 1952، وفيها الكثري من �سخ�سه وفكره الفل�سفي. وبعد �ستة 
اأعوام ن�سر �سنة 1958 »اأبو بطة«، التي �سارت مرجعًا مدر�سيًا وجامعيًا لالأدب الق�س�سي اللبناين/العربي النازع 

اإىل العاملية، وكان يف العام 1956 قد ن�سر جمموعة »اأكابر« »التي يقال اأنه و�سعها مقابل كتاب النبي جلربان«.
�سنة 1949 و�سع نعيمة رواية وحيدة بعنوان »مذكرات االأرق�ش« بعد �سل�سلة من الق�س�ش واملقاالت واالأِ�سعار التي 

ال تبدو كافية للتعبري عن ذائقة نعيمة املتو�سع يف النقد االأدبي ويف اأنواع االأدب االأخرى.
»م�سرحية االآباء والبنون« و�سعها نعيمة �سنة 1917، وهي عمله الثالث، بعد جمموعتني ق�س�سيتني فلم يكتب ثانية 

يف هذا الباب �سوى م�سرحية » اأيوب » �سادر/بريوت 1967.
ة حياته يف ثالثة اأجزاء على �سكل �سرية ذاتية بعنوان »�سبعون«  ما بني عامي 1959 و 1960 و�سع نعيمة ق�سّ

، ظنا منه اأن ال�سبعني هي اآخر مطافه، ولكنه عا�ش حتى التا�سعة والت�سعني ، وبذلك بقي عقدان من عمره خارج 
�سريته هذه.

جمموعته ال�سعرية الوحيدة هي »هم�ش اجلفون« و�سعها باالإنكليزية، وعربها حممد ال�سايغ �سنة 1945، اإال اأن 
الطبعة اخلام�سة من هذا الكتاب )نوفل/بريوت 1988( خلت من اأية اإ�سارة اإىل املعرب.

ميخائيل نعيمة
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يعد ميخائيل نعيمة يف اعتقاد النقاد اأحد 
اأهم اأدباء االأدب العربي احلديث يف املهجر 
والوطن واأ�سطعهم جنمًا، فلقد �سلخ ال�سطر 

االأكرب من حياته )عا�ش ت�سعة وت�سعني 
عامًا(  وهو يكتب كتبًا مميزة تبني احلياة 

واالإن�سان واملجتمع ومتد االإبداع بذخرية ال 
تن�سب من القيم واملثل واخلربات واملعارف 

واالأحداث والتجارب وتغو�ش يف لج 
الثقافة االإن�سانية املتنوعة االآفاق واالأبعاد 

والدالالت، وقد مت له تاأليفها واإ�سدارها يف 
مغرتبه بالواليات املتحدة االأمريكية اأو يف 

بلده لبنان ونافت ثالثني كتابًا ا�ستخدمت 
خمتلف فنون االأدب و�سائل تعبريية 
ل�سياغتها كاملقالة والق�سة والرواية 

وامل�سرحية والنقد االأدبي وال�سرية الذاتية 
واخلواطر النرثية ومقدمات كتب دبجها 
بقلمه الأدباء طالعني نا�سئني اأو معروفني 

متداولني، وات�سم اإنتاجه االأدبي عامة بروؤية 
فل�سفية ونزعة ت�سوفية واإميان بنظرية 

وحدة الوجود يف خلق الوجود. 
1- ميخائيل نعيمة ناقدًا يف )الغربال(  

يجمع الدار�سون على اأن نعيمة هو ناقد 
»الرابطة القلمية« غري منازع، واأنه اأ�سد 
اأدباء املهجر ثورة على التقليد يف كتابه 

»الغربال« )1922(. وهذا الكتاب جمموع 
من االأبحاث النقدية التي كان املوؤلف قد 

ن�سرها �سابقًا يف املجالت املهجرية وجعلها 
ق�سمني: االأول يحدد منهجه االنطباعي يف 

تقييم االأدب والتعريف باملقايي�ش احلديثة، 
والثاين يتناول بالنقد طائفة من الكتب 

والدواوين. 
انف�سل نعيمة يف نقده عن مقايي�ش النقد 

اللغوي - البالغي الذي اعتمده النقاد 
القدماء، وا�ستلهم يف تكوين منحاه النقدي 

اخلا�ش اآراء الناقد الرو�سي »بيلن�سكي«، 
كما اأفاد من بع�ش اآثار الناقد االإنكليزي 

»ماثيو اأرنولد«. فهو يوؤكد اأن الناقد يك�سف 
نف�سه فيما ينقد من االآثار االأدبية، واأن قوة 

التمييز الفطرية هي التي تبتدع بالتايل 
املقايي�ش وت�سدر االأحكام. وعماد نظريته 

النقدية االعتقاد اأن االإن�سان هو »حمور 
االأدب« واأن احلياة واالأدب تواأمان ال 

ينف�سالن. وهو يرى اأن االأدب احلق يهدف 
اإىل بناء االإن�سان مبا ا�ستملت عليه حقيقة 

النف�ش من فكر وانفعال اأمام احلياة واأ�سرار 
الوجود، واالإبداع عنده اإمنا هو تعبري 

جميل �سادق كما اأنه فعل حرية ال متليه 
نفعية وال يقيده تقليد اأو دعائية خارجة عن 
توخيه التعبري يف معاناة االإن�سان لتجاربه 

يف احلياة كما يح�سها وينفعل بها.  
يتناول نعيمة يف نقده ق�سية اللغة 

ويعتربها من مظاهر احلياة التي حتتفظ 
باالأن�سب يف موكب التنازع يف �سبيل البقاء. 

وهكذا ي�سح لالأديب اأن ي�سقط اأو يحيي 
ما ي�ساء من االألفاظ التي تفي بغايته من 

و�سائل االأداء والبيان عن الق�سد. يقول يف 
هذا ال�سدد: »حيث ال �سعور ال فكر، وحيث 

ال فكر ال بيان، وحيث ال بيان فال اأدب«. كذلك 
يتجلى موقف نعيمة التحرري يف رف�سه 

اأن ينح�سر ال�سعر يف الفنون التقليدية من 
فخر ومدح ورثاء وغريها من االأغرا�ش، كما 
يت�سح فيما اأنكره من التقيد املطلق بعرو�ش 

اخلليل الذي كان يف راأيه عاماًل اأ�سا�سيًا يف 
توقف االأدب العربي عن النمو وما اأ�سابه 

قبل ع�سر النه�سة احلديثة من الت�سنع 
واجلمود. غري اأنه يلح على االحتفاظ 

باالإيقاع والنغم يف منظوم ال�ساعر، فيقول: 
»اإذا كان ال�سعر واملو�سيقا تواأمني، فالوزن 

املالئم الأحوال النف�ش �سرورة الزمة، �سرط 
اأن يتوفر فيه االئتالف والتنا�سق والتوازن 
وترابط االأحلان كما يف �سائر الفنون«. اأما 

التقيد بالقافية فلي�ش يف راأيه من م�ستلزمات 
ال�سعر، ويف ذلك دعوة �سريحة اإىل خلق 

منط جديد هو »ال�سعر املن�سرح«، كما �سماه، 
وكما قب�سه هو وجربان والريحاين من 

ال�ساعر االأمريكي »والت ويتمن«. ومن جملة 
ما دعا اإليه نعيمة اأي�سًا ا�ستبدال وحدة 

البيت يف تاأليف الق�سيد بوحدة الق�سيدة 
بحيث يجعلها ال�ساعر عماًل فنيًا تامًا ي�سم 

اأبياتها ويوؤالف بني اأجزائها ويجعلها »كاًل« 
متما�سكًا ال خلخلة فيها وال ف�ساد. كذلك نهى 
عن »التقريرية« يف ال�سعر واأر�سى اجلودة 

الفنية على ما يف االأثر ال�سعري من طاقة 
على االإثارة واالإيحاء. ولعل اأبني ما فارق 

فيه نعيمة معا�سريه يف املهجر والعامل 
العربي على ال�سواء جناحه الباهر يف 

تطبيق املبادئ النقدية التي دعا اإليها يف 
»الغربال« على �سعره يف »هم�ش اجلفون« 
حيث تتج�سد يف اأرقى م�ستوياتها، �سكاًل 

وم�سمونًا، النماذج البديلة لل�سعر املن�سود. 
وتلك مهمة كربى اأخفق يف اأدائها جربان يف 
»مواكبه« وجماعة »الديوان« يف جمموعاتهم 

ال�سعرية كلها رغم احلركة النقدية التي 
حملت يف معظم مقايي�سها دعوة اأدبية 

مماثلة لدعوة املهجريني بعامة، ولنظرية 
نعيمة النقدية بخا�سة.  

2- ميخائيل نعيمة �ساعرًا يف )هم�ش 
اجلفون(  

ن�سر نعيمة جمموعة »هم�ش اجلفون« �سنة 
1945 بعد عودته اإىل لبنان بثالثة ع�سر 

عامًا، وهي ت�سم جميع ق�سائده التي نظمها 
بني 1919 و1923 باالإ�سافة اإىل ثالث 

ق�سائد كان قد نظمها عام 1917 هي »النهر 
املتجمد« و»اأخي« و»من اأنت يا نف�سي؟«. 

كذلك ت�ستمل املجموعة على ترجمات بال�سعر 
املنثور الأربع ع�سرة ق�سيدة نظمها نعيمة 

باالإنكليزية بني �سنة 1915 و1930.  
خري قراءة ملجموعة »هم�ش اجلفون« اأن 

يتناولها املتذوق كوحدة متما�سكة ر�سمت 
لوحاتها يد فنان واحد، وانتظمت اأجزاءها 

�سواعر وتاأمالت نابعة من قلب ال�ساعر 
وفكره وخياله، وم�ستوحاة من جتاربه 

الذاتية ومواقفه اإزاء ق�سايا االإن�سان 
وم�سكالت الوجود. 

يقول يف ق�سيدته: »اأغم�ش جفونك تب�سر« 
التي تخت�سر يف اأبعادها الفكرية - التاأملية 
ما تنطوي عليه �سائر اأنا�سيد املجموعة من 

الروؤى واالأفكار:  
اإذا �سماوؤك يوماً  
حتجبت بالغيوم  

اأغم�ش جفونك تب�سر  
خلف الغيوم جنوم  
واالأر�ش حولك اإما  

تو�سحت بالثلوج  
اأغم�ش جفونك تب�سر  

حتت الثلوج مروج  
واإن بليت بداء  
وقيل داء عياء  

اأغم�ش جفونك تب�سر  
يف الداء كان الدواء  

وعندما املوت يدنو  
واللحد يفغر فاه  

اأغم�ش جفونك تب�سر  
يف اللحد مهد احلياة  

يتجلى يف هذه الق�سيدة الفارق الذي يراه 
ال�ساعر بني ظاهر االأ�سياء وحقيقتها، كما 
يت�سح احتجاب جوهر احلقيقة عن عني 

الرائي وانك�سافها لب�سريته وروؤيا خياله. 
اأما »النهر املتجمد« من اأنا�سيد »هم�ش 

اجلفون« فتج�سيد ملا عاناه ال�سعر حني 
كان طالبًا يف مدينة »بولتافا« الرو�سية من 

ال�سعور بالقلق والفراغ وماأ�ساة الوجود 
حيث يختلف امل�سري وتتباين دروبه، 

فينطلق النهر، زمان الربيع من �سكونية 
اجلليد، ويبقى هو مكباًل بقيود احلياة 

واأعبائها ال ي�ستطيع فكاكًا من عقاله:  
يا نهر ذا قلبي، اأراه، كما اأراك، مكبالً  

والفرق اأنك �سوف تن�سط من عقالك، وهو.. 
ال  

ولعل »اأوراق اخلريف« من اأروع اأنا�سيد 
املجموعة واأبرزها لل�سمات الرئي�سية التي 

يت�سم بها �سعر نعيمة من �سفاء النغم، 
وطواعية اللغة، و�سفافية االأداء، والطاقة 

الكربى على االإيحاء:  

تناثري تناثري  
يا بهجة النظر  

يا مرق�ش ال�سم�ش ويا  
اأرجوحة القمر  

يا اأرغن الليل ويا  
قيثارة ال�سحر  

يا رمز فكر حائر  
ور�سم روح ثائر  
يا ذكر جمد غابر  
قد عافك ال�سجر  

وهكذا كما اتخذ من �سياق نامو�ش الطبيعة 
مبداأ البقاء ال�سامل تقابله ظاهرة الزوال 

الفردي والفناء، وعرب عن هذا الت�ساد بني 
الكلي الدائم والفردي العار�ش يف »النهر 
املتجمد«، يغني يف »اأوراق اخلريف حلن 

الرجوع االأبدي اإىل ح�سن الرثى حيث 
يتحد حلم ما كان، بحلم ما �سيكون يف 

موكب الق�ساء ال�سامل. واإذا نحن وا�سلنا 
هذه النزهة العجلى يف خمائل »هم�ش 

اجلفون« نرى نعيمة منهمكًا بال�سوؤال عن 
ماهية النف�ش يف »من اأنت يا نف�سي؟« وعن 

امل�سري والفناء يف الوجود ال�سرمدي يف 
»قبور تدور« وعن ق�سية اخلري وال�سر يف 

»العراك« وعن الق�ساء والقدر يف ن�سيده 
الرائع »الطماأنينة«.  

يعرب نعيمة يف �سعره الذي اأوردنا منه 
بع�ش املقتطفات تعبريًا �سادقًا عن جتاربه 

يف احلياة كما اأح�سها وانفعل بها، ولي�ش 
غلوًا ما يقال عن غلبة النزعة الذاتية 

اخلا�سة واالإن�سانية ال�ساملة يف اأدبه عامة 
على النزعة الواقعية االجتماعية. غري اأنه 

من االإن�ساف االإقرار مبا تعك�سه بواكري 
اإنتاجه يف الق�سة وامل�سرحية وال�سعر من 

اأحداث متثلها باأروع ما يكون االلتزام �سدقًا 
وم�ساركة يف امل�سوؤولية ق�سيدة »اأخي«. 

ي�ستلهم نعيمة يف هذه الق�سيدة ماأ�ساة 
املجاعة يف لبنان اإبان احلرب العاملية االأوىل 

عندما كان جنديًا يف اجلي�ش االأمريكي 
بفرن�سا، فيبنيها على نغم ماأ�ساوي ي�سور 

اأبناء قومه يجتاحهم املوت، ويدفن بع�سهم 
بع�سًا، م�ست�سلمني بذل ومهانة لنكبات 

احلرب ورزايا القدر. يقول يف ختامها:  
اأخي، من نحن؟ ال وطن وال اأهل وال جار  

اإذا مننا، اإذا قمنا، ردانا اخلزي والعار  
لقد خمت بنا الدنيا كما خمت مبوتانا  

فهات الرف�ش واتبعني لنحفر خندقًا اآخر  
نوارى فيه اأحيانًا...  

لقد فارق نعيمة يف هذه النماذج كلها 
�سعراء ع�سره بقدرته اخلارقة على 

حتويل تاأمالته الفكرية يف ق�سايا االإن�سان 
والوجود اإىل حلظات �سعورية ير�سلها يف 

معادالت مو�سيقية اأنغامًا حزينة هادئة، 
عامرة بال�سور الو�سيئة املوحية. ويتفق 

لل�ساعر يف تكوين هذه الدفعات االإيحائية 
املهمو�سة اأن ينوع االأوزان والقوايف 

فيدمج �سطري الوزن الواحد، ويداخل 
القوايف ويوؤالفها بان�سجام حمكم وذوق 

اأ�سيل. وهكذا على الرغم من اعتبار نعيمة 
يف طليعة الكتاب املعا�سرين فاإن اأثره 

ال�سعري »هم�ش اجلفون« يعد بحق ماهدًا 
مبا�سرًا لتطور �سعرنا احلديث وجتديده.  

3- ميخائيل نعيمة فيل�سوفاً  يف )مرداد(  
تبلغ االأبعاد الفكرية التي بثها نعيمة يف 

معظم موؤلفاته ذروتها الق�سوى يف كتابه 
»مرداد« الذي ن�سره باالإنكليزية �سنة 1948 

قبل نقله اإىل العربية بعد ذلك باأعوام. 
فهو اإذن، من نتاجه كاأديب مقيم بعد اأن 

�سده احلنني اإىل لبنان والعودة اإليه �سنة 
1932. يتاألف الكتاب من ق�سمني: مدخل 

يروي فيه ق�سة الكتاب، والكتاب نف�سه 
الذي ي�سم تعاليم مرداد ويق�ش �سريته 

الذاتية. ملخ�ش فل�سفة نعيمة يف »مرداد« 
اأن اأول ما يعيه االإن�سان من وجوده 

يف الكون هو »ذاته« التي هي حمور ما 
يعانيه يف حياته من االأهواء والنزعات 

والتجارب. وهكذا فاإن وعي االإن�سان لذاته 
ومعرفته لنف�سه على حقيقتها يتحوالن 
عنده اإىل واجب اأ�سا�سي ي�ستلزم اأداوؤه 

اأن يت�سل ات�سااًل حميمًا بجميع ما يحيط 
به يف هذا الوجود من االأ�سياء والكائنات 

واأن يحبها جميعها مبثل ما يحب به نف�سه 
قوة واإخال�سًا. فاإذا ما ارتقى االإن�سان 

يف مدارج التعرف اإىل نف�سه واكت�ساف 
حقيقتها انتهى اإىل اليقني باأن ذاته يف 

جوهرها اإمنا هي الوجود ال�سرمدي 
بكليته - هي الله يف ا�ستماله على كل 
�سيء وحلوله يف كل �سيء. على هذا 

النحو يبدو االإن�سان احلقيقي م�سدودًا 
يف وجوده بني قطبني متقابلني: بني ذاته 

االأر�سية ال�سغرى، وذاته العلوية الكربى. 
وكامل�سيح معلقًا على ال�سليب، ي�سور 
نعيمة االإن�سان يف حياته م�سلوبًا بني 

االأر�ش وال�سماء، وال يرى نهاية ملاأ�ساته 
اإال يف حترره من منازعه االأنانية وانعتاق 

روحه يف �سجنها االأر�سي وعودتها اإىل 
اأح�سان الوجود ال�سرمدي لتفنى يف كيانه 

فناء اجلدول يف املحيط.  
قد تختلف مواقفنا، رف�سًا اأو قبواًل، اإزاء 

هذه الفل�سفة ال�سوفية املثالية التي اآمن بها 
نعيمة ودعا اإليها. غري اأننا ال منلك �سوى 

الده�سة واالإعجاب مبا فيها من احلنني 
ال�ساعد اإىل الله، والت�سامي اإىل االأمثل من 

االأخالقية الف�سلى التي تتحقق بها اإن�سانية 
االإن�سان والتي عا�سها نعيمة يف حياته 

الر�سينة النرية.  
خامتة وراأي:  

تتجلى فكرة التجديد يف االأدب والفكر 
والثقافة لدى نعيمة ناقدًا و�ساعرًا 

وفيل�سوفًا، فهو يف نقده اعتمد على الفطرة 
والعفوية وال�سليقة واأدوات التذوق 

اخلا�سة بالذات النقدية عنده متجاوزًا 
املقايي�ش البالغية القدمية املعتمدة يف 

النظر اإىل ال�سعر واحلكم عليه فكان نقده 
لبع�ش ق�سائد �سعراء )الغربال( نقدًا 

انطباعيًا تاأثريًا غالبًا يتكئ يف معظمه 
على اللغة االإن�سائية اأكرث من اتكائه على 

امل�سطلحات النقدية املوؤطرة.  
وهو يف �سعره كان ابتدائيًا، ابتكر 

مو�سوعات �سعرية ا�ستمدها من جتاربه 
الذاتية، وروحه ال�سوفية وتعلقه بالطبيعة 

احلية الناطقة، وعرب عنها باأ�سلوب 
ان�سيابي ر�سيق �سفاف و�سور مفعمة 

باحلركة واللون وا�ستخدم فيها االأوزان 
املجزوءة وقوايف املقاطع، وهو يف تاأمله 

الفل�سفي تناول قلق االإن�سان وتناوحه بني 
ذاته االأر�سية وذاته ال�سماوية وحريته 

يف اكت�ساف املجهول املف�سي اإىل امل�سري، 
وت�سوفه للو�سول اإىل ن�سوة ال�سعادة يف 
احلياة واملمات وحلم االأبدية يف الوجود 

املت�سل باخللود. 

ميخائيـــل نعيمــــة
نــاقــداً و�شــــاعــراً وفيل�شـوفـــًا

ن�شر نعيمة جمموعة »هم�س 
اجلفون« �شنة 1945 بعد 

عودته اإىل لبنان بثالثة 
ع�شر عامًا، وهي ت�شم 

جميع ق�شائده التي نظمها 
بني 1919 و1923 بالإ�شافة 
اإىل ثالث ق�شائد كان قد 

نظمها عام 1917 هي »النهر 
املتجمد« و»اأخي« و»من اأنت 

يا نف�شي؟«. 
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اإبراهيم العري�س 

كاظم خ�شري كاظم كان هذا جزءًا من ر�سالة بعث بها املوؤرخ 
فيليب حتي، الذي كان يدّر�ش التاريخ 

حينذاك يف اجلامعة االأمريكية يف بريوت، 
اىل ميخائيل نعيمة اأوائل عام 1923، اأما 

مو�سوع الر�سالة وعنوانه »نقيق ال�سفادع« 
فمقال ن�سره نعيمة يف جملة »ال�سائح« قبل 

ذاك بفرتة، اأثار �سجة كبرية... وكان نعيمة 
يتحدث فيه عن اللغة و�سرورة تطويرها 

الإعطائها احلياة بعدما جمدت طوياًل. ويوم 
و�سول الر�سالة اىل نعيمة، كان هذا االأخري 

منهمكًا يف اإعداد كتابه النقدي »الغربال« 
للن�سر، لي�سكل ذلك املقال اأحد ف�سوله مفجرًا 
يف طريقه معارك اأدبية وفكرية كان لها اأول 

ولكن مل يكن لها اآخر. ولقد انطلق نعيمة، 
يف ذلك املقال، كما يف ف�سول الكتاب كلها 

من مترد على كل ما هو قائم يف عامل االأدب 
ولغته، وجد خري تعبري عنه حني قال، يف 

�سدد اللغة: »... لكن حر�سًا على اللغة 
يجب اأال ين�سينا الق�سد من اللغة. فجميل 

بنا اأن ن�سرف هّمنا اىل تهذيبها وتن�سيقها 
لنك�سبها دّقة ورّقة. امنا قبيح بنا اأن نن�سى 

اأو نتنا�سى كونها رمزًا اىل ما هو اأكرب واأجّل 
منها مبراحل. واأقبح من ذلك اأن نح�سبها 

وافية كاملة، لي�ش مل�ستزيد يف دقتها زيادة... 
ان قولنا بكمال اللغة العربية كما هي اليوم، 

يعني اقرارنا باأن االأعراب الذين حتّدرت 
عنهم هذه اللغة ال�سريفة، والّنحاة الذين 

قيدوها بقواعد منذ األفي �سنة، كانوا اأنبياء 
البيان، بل اآلهة البيان، واننا خل�ّسة جبلتنا 

وفقر قلوبنا واأفكارنا، ي�ستحيل علينا ان 
ن�سيف اىل ما رّتبوه، اأو اأن ن�سقط اأو نغري 
منه حرفًا. فما لنا واحلالة هذه اإال اأن نحطم 
اأقالمنا وحمابرنا ونكف عن الكتابة را�سني 

مبا عندنا من لغة، ومبا للغتنا من قواعد...«.
كان من الوا�سح هنا ان ميخائيل نعيمة 

يخو�ش يف رمال متحركة، وي�ساك�ش على 

واقع جامد، يف وقت يبدو فيه هذا الواقع 
فرحًا بجموده. يومها لئن كان مقال »نقيق 
ال�سفادع« هذا قد اأثار معركة ظلت نخبوية 

وحمدودة، فاإن ما يتعني علينا تذكره هنا 
هو اأن دمج املقال يف كتاب �سدر يف م�سر، 

كان له مفعول اآخر متامًا: كان له مفعول 
القنبلة، علمًا باأن نعيمة الذي كتب مقاله 
من وحي ما كان ي�سعر به من جمود يف 
احلركة الثقافية من حوله، مل يكن يريد 

اأ�ساًل اأن يجعله ح�سانًا يف اأية معركة. بل 
انه مل يكن قد خطر يف باله اأن يجمع مقاله 
هذا اىل مقاالت اأخرى له، كان ن�سرها منذ 

العام 1913، وحتى اأوائل �سنوات الع�سرين 
يف جمالت مثل »الفنون« و »ال�سائح« 

لي�سدرها يف كتاب. اأما حكاية ن�سر هذا 
الكتاب نف�سه ليطل به نعيمة، بقوة، على 

عامل النقد العربي ب�سكل عام، فهي حكاية 
يرويها الكاتب نف�سه يف واحد من الف�سول 

ال�سيقة يف كتاب ذكرياته »�سبعون«، حيث 
يفيدنا ان ن�سر الكتاب يدين بالف�سل اىل 

كاتب م�سري )اأو لعله لبناين مقيم يف 
م�سر( يدعى حميي الدين ر�سا. وكان هذا 
االأديب، كما يخربنا نعيمة من جملة الذين 

ا�ستهواهم اأدب الرابطة القلمية - التي كان 
نعيمة واحدًا من اأقطابها -. ولقد حدت 

حما�سة ر�سا لهذا االأدب اأن اأ�سدر جمموعة 
�سماها »بالغة العرب يف القرن الع�سرين« 

اأ�سدرها يف القاهرة ومنها انت�سرت اىل 
�سائر البلدان العربية فاأجفل منها اجليل 

القدمي، وا�ستقبلها اجليل اجلديد بحفاوة 
وحرارة... اىل حد اأن عبا�ش حممود العقاد 

كان يف مقدم الذين امتدحوها بقوة. وي�سري 
نعيمة هنا اىل اأنه عرف حميي الدين ر�سا 
من طريق املرا�سلة »عندما كتب اإيّل مبديًا 

تقديره واإعجابه«. ثم ما لبث نعيمة اأن ت�سّلم 
من ر�سا ر�سالة جاء يف بع�ش فقراتها: 

»نحن يف هذه االأيام ال مت�سي علينا �سهرة 
اإال وتكون معنا. ولقد �سرى ذكرك يف م�سر 

اأكرث من ذي قبل وبداأ النا�ش يعرفون منزلتك 
العظيمة. واأنا اأود كثريًا اأن اأن�سر لك كتابًا 

خا�سًا من مقاالتك ومنظوماتك لتكون 
منوذجًا ملن يحبون ال�سري على االأ�ساليب 

احلديثة. فاإذا �سمحت فاأنا م�ستعد لطبع 

هذا الكتاب على اأن اأر�سل اليك ما ت�ساء من 
الن�سخ اأو خالف ذلك«.

ويقول نعيمة ان تلك الر�سالة كانت هي 
الدافع املبا�سر لن�سر »الغربال«، حيث ب�سرعة 

راح يجمع مقاالته، وقد حر�ش على اأن 
يختار من بينها االأكرث حتديثية وا�ستفزازًا 

»وكان همي االأكرب اأن اأجد لها ا�سمًا منا�سبًا. 
فكان »الغربال« اأول ما خطر يل يف بال. 

وراقني اال�سم النطباقه على امل�سمى، وخلفة 
لفظه وبعده عن الت�سنع واالبتذال« وهنا، 

على رغم ثورته على القوامي�ش والتي كثريًا 
ما حتدث عنها ميخائيل نعيمة يف »الغربال« 

ويف »�سبعون« ويف كتب ومقاالت كثرية 
اأخرى له، مل يكن واثقًا، كما يقول، من ان 

كلمة »غربال« ف�سيحة ال عامّية ومن هنا 
»عدت اىل »حميط املحيط«)...( و�ُسّري عني 

كثريًا عندما ا�ستوثقت من ر�ساه عنها«. 
وي�سيف نعيمة هنا انه يف االأحوال كافة مل 
يكن م�ستعدًا للتخلي عن اال�سم حتى وان مل 

يجد له اأ�ساًل يف »حميط املحيط«.
ونعيمة بعد اأن يحكي على هذا النحو حكاية 

والدة »الغربال« ي�ستطرد، يف »�سبعون« 
لريوي كيف اأن االأمر انتهى اىل اأن يكتب 

عبا�ش حممود العقاد مقدمة الكتاب، فيقول 
ان حميي الدين ر�سا، يف تلك االأثناء كان 

اأر�سل اليه، على �سبيل الهدية، جزاأي كتاب 
»الديوان« النقدي الذي ت�سارك يف تاأليفه 
عبا�ش حممود العقاد وابراهيم عبدالقادر 

املازين وهنا »ما ان اطلعت على هذا الكتاب، 
حتى �سفق قلبي ابتهاجًا بهذين الرفيقني 
األتقي بهما بغتة يف طريق واحد وهدف 

واحد«، هما اللذان »قاما يفعالن يف م�سر 
ما كنت اأفعله وحدي يف نيويورك. انهما 

يريدان حتطيم االأ�سنام وتقومي املقايي�ش 
االأدبية. ويف ما يقوالنه زخم وحرارة 

واندفاع واميان ال يعرف احلدود«. فكانت 

النتيجة ان ن�سر نعيمة مقااًل عن كتاب 
»الديوان«... اطلع عليه العقاد، فـ »اأهداين 

على الفور ن�سخة من كتابه الف�سول«. 
وهنا من جديد عاد نعيمة وكتب مقااًل عن 

»الف�سول« ما اأوجد قرابة فكرية بني نعيمة 
والعقاد جعلت نعيمة ي�ساأل النا�سر، بعد اأن 
اأر�سل اليه خمطوط »الغربال« عما اإذا كان 

ميكن تكليف العقاد كتابة مقدمة له. فقال له 
النا�سر )الذي �سرعان ما تغري بعد ذلك، حيث 
عهد حميي الدين ر�سا اىل �ساحب »املطبعة 

الع�سرية« اليا�ش انطون اليا�ش باإخراج 
الكتاب ون�سره( قال له انه اأح�ش اأن العقاد ال 
ميانع يف ذلك. وهكذا كتب نعيمة اىل العقاد 

ر�سالة ي�ساأله فيها هذا االأمر. فا�ستجاب 
العقاد بكل �سرور وكتب املقدمة واأر�سلها اىل 

النا�سر »بعد اأن ق�سيت �ساعات ممتعة يف 
مطالعة اآرائك النا�سجة« كما قال العقاد يف 
ر�سالة بعث بها يومذاك اىل نعيمة م�سيفًا 
فيها: »... وكانت هذه املطالعة خري الزاد 

يف هذه البلدة النائية يف �سعيد م�سر التي 
ق�سدت االإقامة فيها اإبان احلوادث امل�سطربة 

ريثما تتغري احلال«.
كانت هذه، كما رواها ميخائيل نعيمة ) - ( 

بنف�سه حكاية ن�سر وظهور كتابه االأ�سهر 
»الغربال«. ونعيمة هو واحد من اأبرز االأدباء 

اللبنانيني والنقاد العرب، عا�ش القرن 
الع�سرين كله، منطلقًا من قريته ال�سغرية يف 
اجلبل اللبناين، للدرا�سة يف فل�سطني اأواًل ثم 

يف رو�سيا، ليتجه بعد ذلك اىل اأمريكا حيث 
عا�ش فيها �سنوات واعترب واحدًا من اأبرز 
جمددي االأدب العربي فيها. وحكايته هذه 
رواها نعيمة يف كتاب »�سبعون« الذي اأتى 

ليتوج جمموعة موؤلفاته ومنها »جربان خليل 
جربان« و »املراحل« و »هم�ش اجلفون« 
و »البيادر« و »كتاب مرداد« و »مذكرات 

االأرق�ش«.

اأوال:التنا�ش الداخلي اأو الذاتي: وهو 
الذي ي�ستخدمه ال�ساعر نف�سه يف ن�سو�سه 

وبتعبري اأخر قيام املنتج باأعادة انتاج 
�سابق له.

ثانيا:التنا�ش اخلارجي : قيام ال�ساعر 
باعادة انتاج منتج من قبل االخرين وهذا 

النوع قد يكون ذا مرجعيات دينية اأو ادبية 
اأو �سعرية اأو ا�سطورية .

ثالثا: التنا�ش املرحلي: وهو الذي يحدث 
بني ن�سو�ش تنتمي اىل جيل واحد تاأثر 

باملوؤثرات االجتماعية او الثقافية اأو 
ال�سيا�سية اأو الدينية نف�سها.

وهذا النمط من التنا�ش يظهر ب�سكل جلي 
يف بع�ش ن�سو�ش بدر �ساكر ال�سياب، 

ومنها اأن�سودة املطر.
اأن ال�سياب وظف اآليات عديدة للتنا�ش منها 
التنا�ش يف امل�سمون و التنا�ش يف ال�سكل 
مثل ا�ستعمال الرمز املكثف )كاملطر(. وهذا 

يظهر وا�سحا عند اأحد معا�سريه وهو 
ميخائيل نعيمة يف اأوراق اخلريف.

اأن القراءة الفاح�سة لن�ش ال�سياب تظهر 
االمت�سا�ش والت�سرب لن�ش ميخائيل 

نعيمة)اأوراق اخلريف( واأول ما يواجهك 
التكرار وااليقاع احلركي لكلمة مطر التي 

تقابل الفعل تناثري عند نعيمة فكالهما 
يعطي ديناميكية لالأنبعاث والتجدد واأن 

اأختلفت روؤياهما فيه الأن ) االنبعاث 
والتجدد عند بدر �ساكر ال�سياب واأغلب 

ال�سعراء املحدثني مرتبط بالفداء امل�سيحي 
بينما هو عند ميخائيل نعيمة و�سعراء 

املهجر عموما مقرتن بالتنا�سخ(.للنزعة 
ال�سوفية عندهم.

ونرى تنا�سا اأخر بني املقطع الذي ي�سور 
حركة اأهتزاز �سوء القمر املتك�سر على �سطح 

املاء بفعل املجداف . 
وترق�ش اال�سواء..........كاالآقمار يف نهر

يرجه املجداف وهنا �ساعة ال�سحر
واهتزاز �سوء القمر املتك�سر بفعل حفيف 

اأوراق ال�سجر عند نعيمة...
يا مرق�ش ال�سم�ش ويا اأرجوحة القمر

جعل ال�سياب ال�سوء املنبعث من القمر 
يرتاق�ش بفعل املجداف على �سطح املاء 

بينما �سوره نعيمة متاأرجحا بفعل اأوراق 
ال�سجر ومل ي�سر ملحرك اأو �سانع لتلك 

احلركة التي متثل احلياة والعودة منطلقا 
من فكرة التنا�سخ و قد اختار مفردة 

التارجح للداللة على دورة احلياة يف الفناء 
والتجدد فالقمر يف املثيولوجيا ال�سومرية 
)اأنانا ()التي نزلت اىل العامل ال�سفلي الذي 

ت�سرق منه ال�سم�ش (.ثم تعود مرة اخرى 
راق�سة بن�سوة احلياة..... يا مرق�ش 

ال�سم�ش.....
وقد جعل ميخائيل نعيمة طق�ش الفناء و 
االنبعاث م�سحوبا مبعزوفتني احداهما 

جنائزية متمثلة باالأرغن واالخرى 
ا�ستهاللية متمثلة بالقيثارة االآلة املو�سيقية 

التي كانت تو�سع يف مدافن ملوك �سومر 
كي ترافقهم يف رحلة احلياة يف العامل 

ال�سفلي ..
يا اأرغن الليل ويا قيثارة ال�سحر

وجمع بني االرغن والليل رمز الفناء 
والقيثارة وال�سحر رمز احلياة ووقت 

انبالج يوم جديد...
وبالعودة للمقطع ال�سابق جند ان ال�سياب 

جعل حركة ال�سوء على �سطح املاء بفعل 
�سانع يدير �سفينة احلياة ويحركها 

مبجدافه انطالقا من فكرة قيام امل�سيح التي 
ا�سرنا لها...

اأ�سرتك ال�سياب مع ميخائيل نعيمة بتوظيف 
الرمز نف�سه مع فارق يف الداللة فاملطر الذي 

يرتبط بتموز وع�ستار)انانا،القمر( رمزا 
للنماء واحلياة،

الذي يربطه بذكرى والدته التي بعد عن 
عينيها �سوء القمر 

او �سرفتان راح يناأى عنهما القمر... 
وهذا ماجعل القمر عند ال�سياب يحمل معنا 
مزدوجا يتاأرجح بني الن�سوة واخلوف بني 

املوت الذي يرمز لوالدته واحلياة التي 
بعثتها فيه ...

فت�ستفيق ملء روحي، رع�سة البكاء

كن�سوة الطفل اأذا خاف من القمر......
اخلوف املتجذر بفقدان اأمه والن�سوة 

بذكراها
التي و�سفها برع�سة اخلريف املتنا�سة من 

خريف اأوراق ميخائيل نعيمة .
دفء ال�ستاء فيه وارتعا�سة اخلريف،
واملوت ،وامليالد، والظالم، وال�سياء

املوت الذي يرمز لوالدته،و التي التزال 
هم�ساته تثقب اذنيه تلك الهم�سات التي كانت 

تخرج من رفاقه باأن مدفن والدته هناك 
جانب التل..... حينما كان يف عمر ال�ساد�سة 

وقد اخفى عنه ذووه ذلك املوت 
وان تهام�ش الرفاق انها هناك

يف جانب التل تنام نومة اللحود
ت�سف من ترابها وت�سرب املطر

ونلمح تلك اال�سارة لوالدته التي ترقد يف 
جانب التل يف ق�سيدة بويب عندما قال:

اأود لو اأطل من اأ�سرة التالل
الملح القمر

يخو�ش بني �سفتيك يزرع الظالل وميالأ 
ال�سالل

ويعود ال�سياب لذكر �سوء القمر يف هذا 
املقطع متمنيا من �سوئه الرق�ش كما كان 

يفعل على �سفحات مائه بفعل املجداف..... 
ولكن هيهات هذه املرة فالنهر �سارف على 

املوت اأو الفناء فال عودة لظالل اأمه كي 
تبعث فيه احلياة مرة اخرى...

لذلك نرى النهر واجما حزينا يف ق�سيدة 
)بويب( وهذا يذكرنا بنهر ميخائيل نعيمة 

يف ق�سيدة)النهر املتجمد( فنهر ميخائيل 
نعيمة مل يحركه الربيع وظل مكبال.....
يا نهر ذا قلبي اأراه كما اراك مكبال.....

والفرق اأنك �سوف تن�سط من عقالك وهو 
ال..

ونهر ال�سياب مل حتركة املجاديف ومل 
ترتاق�ش عليه ا�سواء القمر....

الغربال لنعيمة: هكذا 
ولد نص ثور األدب واللغة

ت »نقيق ال�شفادع« يف عدد ال�شائح املمتاز. الآن اأنهيت قراءتها ول بد من  »�شلرّم اهلل فمك بل يدك التي حبرّ
الكتابة لأهنئك عليها واأ�شكرك لأجلها. فاإنك يا رجل �شككت بها على جرحي، وترجمت عن فكري وعواطفي 
وجعلتني اأقول يف اآخر كل جملة منها اآمني... ثم اآمني. وحبذا لو اأن اأع�شاء املجمع العلمي يف دم�شق وبع�شًا من 
»اأدباء« بريوت والقاهرة من م�شلمني وم�شيحيني يعلق كل واحد منهم مقالك كالذخرية يف عنقه ويكرر اآياته 

يف ال�شباح ويف امل�شاء. زدنا من اأمثالها زادك اهلل همة ون�شاطًا وقدرك على �شرع جبابرة القدمي و�شفادع 
الأدب. وتاأكد اأن معك - حتى يف �شوريا - فئة تقول بقولك وتنتمي اىل حزبك ان كان من هذا التاأكيد منفعة 

لك وتقوية لع�شالتك«...

املاء وال�شوء على اأطراف الكلمات

التناص في انشودة السياب 
وخريف ميخائيل نعيمة

التنا�س م�شطلح نقدي اأ�شيع يف الدب 
الغربي بعد عام 1966 ووظف ب�شدة 

كاآلية نقدية يف معاجلة الن�شو�س 
الدبية،وهذا املفهوم ظهر عند)جوليا 

كر�شتيفا( تاأثرا باأ�شتاذها )ميخائيل 
باختني( وقد عرفته باأنه )التفاعل 

الن�شي يف ن�س بعينه( اأو بتعبري اأخر 
)اأن الن�س عبارة عن لوحة ف�شيف�شائية 

او قطعة موزائيك من ال�شواهد، وكل 
ن�س هو اأمت�شا�س اأو ت�شرب لن�س اأخر 

اأو حتول عنه(. وهناك تعاريف اخرى 
للتنا�س تعددت بتعدد املناهج واملفاهيم 

ف�شلنا عدم اخلو�س اأو اليغال بها 
لت�شعباتها: وللتنا�س تق�شيمات منها:

يقول نعيمة ان تلك 
الر�شالة كانت هي الدافع 

املبا�شر لن�شر »الغربال«، 
حيث ب�شرعة راح يجمع 

مقالته، وقد حر�س على 
اأن يختار من بينها الأكرث 

حتديثية وا�شتفزازاً »وكان 
همي الأكب اأن اأجد لها ا�شمًا 
منا�شبًا. فكان »الغربال« اأول 

ما خطر يل يف بال. 

جعل ميخائيل نعيمة طق�س 
الفناء و النبعاث م�شحوبا 

مبعزوفتني احداهما 
جنائزية متمثلة بالأرغن 

والخرى ا�شتهاللية متمثلة 
بالقيثارة الآلة املو�شيقية 

التي كانت تو�شع يف مدافن 
ملوك �شومر كي ترافقهم 
يف رحلة احلياة يف العامل 

ال�شفلي ..
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يعترب االأديب والكاتب والناقد وال�ساعر 
اللبناين ميخائيل نعيمة حالة فريدة يف 

دنيا االأدب والثقافة العربية احلديثة 
لي�ش لغزارة اإنتاجه فح�سب ، واإمنا 
لعوامل �ستى جعلت منه مثاال نادرا 

لالأديب الفذ واملثقف الواعي وال�ساعر 
احلي الوجدان واالإن�سان الطافح باملودة 

والت�سامح واالإخاء ولكاأنه وعى يف 
�سدر �سبابه مقولة اأبي حيان التوحيدي 

:" االإن�سان اأ�سكل عليه االإن�سان " 
فا�ستبطن ذاته ونزل اإىل قرارة نف�سه 

مبب�سع الفكر وال�سمري فا�ستاأ�سل منها 

بذور االأنانية واحل�سد وال�سره املادي 
والغرور والكربياء الزائف ، وتعهد فيها 
بذور الت�سحية وال�سرف و�سدق القول 

والفعل والتوا�سع والزهد يف متاع 
الدنيا فاأينعت تلك البذور دوحة ا�ستظل 

بها يف �سحراء احلياة القاحلة ودعا اإىل 
ذلك الظل من تاقت نف�سه اإىل احلقيقة 

واجلمال وكمال اخللق.
ويف حياة االأ�ستاذ ميخائيل نعيمة هدوء 

و�سال�سة وان�سياب تلقائي فهو اأ�سبه 
بالنهر يجري اإىل امل�سب بال �سو�ساء 

وال تيه، وقد اأدرك م�سبه منذ فجر 

�سبابه اإنه م�سب الوجود حيث تتوحد 
املوجودات وتتناغم فتكون وحدة يف 

كرثة ولونا موحدا يف اأطياف �ستى 
وحياة واحدة يف حيوات متعددة وما 
االإن�سان والدودة واحلجر والودق اإال 
مظاهر للوجود الواحد احلي الفاعل .

وبال �سك فمولده يف بلد االأديان 
والت�سامح ) ب�سكنتا( بلبنان ودرا�سته 
يف النا�سرة ثم يف رو�سيا القي�سرية 
واأخريا يف اأمريكا كانت تلك الرحلة 

منافذا للروح والعقل وال�سمري حررته 
من ع�سبية الدين والقومية الرعناء 

بال رقيب من الفكر وال�سعور واأدخلته 
يف رحاب االإن�سانية اخلالدة فجاء اأدبه 
�سورة لفكره ولوجدانه بال تزويق اأو 
اأ�سباغ فهو االأديب امل�سوؤول وال�ساعر 

الهام�ش على حد و�سف اأ�ستاذنا 
الدكتور حممد مندور جلماعته ، لي�ش 

يف حياته اخل�سام والنقد اجلارح 
والكالم النابي على عادة كتابنا يف ذلك 
العهد اأو لي�ش هو القائل : " عجبت ملن 

يغ�سل وجهه كل يوم وال يغ�سل قلبه 
مرة يف ال�سنة "؟ بلى واأهميته ال�سعرية 

تكمن يف حترير ال�سعر العربي من 

اخلطابية واحلما�سة الزائفة والرياء 
املاكر. �سحيح ففي الن�سف االأول من 

القرن الع�سرين ظهرت مدار�ش �سعرية 
جددت ال�سعر العربي �سكال وم�سمونا 

وتخلت عن طرائقه القدمية وق�سرته 
على الوجدان وهموم احلياة احلديثة 

فجماعة اأبولو وجماعة الديوان ولفيف 
اآخر من ال�سعراء حقق هذا االجناز . اأما 

النتاج ال�سعري جلماعة اأبولو فغلبت 
عليه الغنائية احلزينة وكرث فيه النحيب 

وطغت عليه ال�سوداوية واالإندفاع 
ال�سارخ واأما النتاج ال�سعري جلماعة 

الديوان- واأخ�ش العقاد بالتحديد- 
فجاء يف معظمه فل�سفة وعمارة منطقية، 
وغريهاتني املدر�ستني ممن جرى جمرى 
حافظ و�سوقي فوقع بني مطرقة الت�سنع 

والتحذلق البياين و�سندان املنا�سبات.

اأما �سعر ميخائيل نعيمة فقد تخل�ش من 
هذا كله كان كاملنهل اأو كانت نف�سه غورا 

م�سها بع�ساه فانبج�ست منها عيون 
رقراقة �سل�سة تغذي العقل والوجدان 

توحي اإليك كلماتها دون اأن ين�سب 
معينها ويهم�ش لك �ساعرها يف اأذنك 
حتى يكون قريبا من وجدانك وقلبك 

دون اأن تذهب الكلمات اأدراج الرياح اإن 
اعتلى املنابر. اإقراأ معي هذا املقطع من 

ق�سيدته"اأخي" جتده يقول:
اأخي اإن �سج بعد احلرب غربي باأعماله

وقد�ش ذكر من ماتوا وعظم بط�ش 
اأبطاله

فال تهزج ملن �سادوا وال ت�سمت مبن دانا
بل اركع �سامتا مثلي بقلب خا�سع دام

لنبكي حظ موتانا
فهذا املقطع ي�ستعلي على املنابر 

ويتجافى عن املجامع ، ال جتد فيه اأثرا 
للخطابية اإنه مقطع يخلو فيه االإن�سان 

اإىل نف�سه ويقروؤه لنف�سه يغذي به 
وجدانه وعقله ، ويف هذا املقطع دالئل 

�ستى لعل اأهمها منزعها االإن�ساين 
املتجلي يف كلمة" اأخي" ونزوعها 
ال�سلمي وعهدنا ب�سعرائنا القدامى 

يتحم�سون ل�ساحات الوغى ويهيبون 
باملهند والرديني وقراع الكتائب. اإنه 
�سعر يلج من االأذن لي�ستقر يف القلب 

فيغري مابه ولي�ش بال�سعر الذي يردد 
يف املنا�سبات بالتفخيم ومد ال�سوت 

فيلج من االأذن االأوىل ليخرج من 
االأذن الثانية ويف ق�سيدته " �سدى 

االجرا�ش" هنا نقب�ش على اخل�سائ�ش 
الفنية التي متيز �سعر ميخائيل نعيمة 

فالت�سنع والتكلف وانتقاء اللفظ 
الرباق والتفتي�ش يف ل�سان العرب 

والقامو�ش املحيط عن اللفظ الدال على 
امللكة اللغوية اأو كد الذهن يف البحث 
عن ا�ستعارات رائعة اأو ت�سبيهات غري 
م�سبوقة والنزوع اإىل االأبحر الطويلة 

النف�ش )الطويل، الكامل، الب�سيط( 
وح�سد ال�سعر باالإحاالت العلمية 

والفل�سفية لي�ست من اخل�سائ�ش الفنية 
ل�سعره. فال�سعر عنده �سليقة وال�سليقة 
بنت الطبيعة والطبيعة اأطياف واأحياء 

وم�ساعر واأفكار اإقرا معي هذا املقطع 
من ق�سيدته " �سدى االأجرا�ش"

لتقع على �سحة هذا الراأي:
باالأمـ�ش جل�ست واأفكـاري
�سرحت ت�ستف�سـر اثــاري

وترود احلا�سر واملـا�سي
اأمال اأن تدرك اأ�ســــراري

واأفـاق ال�ســـــك واأن�سـاره
اآالم العيـــــــــ�ش واأوزاره
بالله �ســكوكـــــي خلـــــني

وحدي ذا ال�سوت ينـــاديني
ذا �سوت �سبـــاي يـردده

الــوادي و�سـواهق �سنـيني
العـــامل مملكتــــــي واأنا

�سلــــطان العــامل والدهــر
الــزهر يعطــــر اأنفــا�سي

والـزهر يولــد يف راأ�سـي
اأ�سبــاحا راق�سـة لـــخرير
املـاء و�سوت االأجــرا�ش

مابال �سكينتي ا�سطــربت

وجحـافل اأ�سبـاحي هـربت
قد عــاد ال�سـك واأنــ�ساره
اآالم العيــــــــ�ش واأوزاره

وقد ت�سرفنا يف هذه الق�سيدة الطويلة 
لندلل على �سحة راأينا يف �سعره 

اإنه ال�سعر الهادئ الذي يجد م�سبه 
يف وجدان القارئ اليف اأذن ال�سامع 

وال�ساعر هنا يتعبد يف حمراب الطبيعة 
بفرح طفويل وي�ستذكر �سوامخ �سنني 

ويعابث الزهر ويناغي النهر لوال 
تباريح ال�سك وت�ساريف احلياة ونكد 

الفكر . وقد كان �سعرنا العربي بحاجة 
اإىل هذا النوع من ال�سعر –�سعر القلب 

والعقل –�سعر االإندغام يف الطبيعة 
والوجدان ، فت�سري الطبيعة وال�ساعر 

واحدا بعد اأن كانت مو�سوعا.
فميخائيل نعيمة لي�ش ال�سعر عنده 

معرفة ) اأي علما( ولي�ش ال�ساعر 
هو الذي يعدد لك االأ�سياء ويتالعب 

بت�سبيهاتها، ويقول لك ماهو ذلك ال�سىء 
بل ال�سعر عنده قب�سة من نور الوجود 
ور�سفة من حميط احلياة وحبل �سري 

مو�سول مب�سيمة الكون يح�ش من 
خالله قارئ �سعره باإن�سانيته تفي�ش 
على الوجود وباأخوته حتى للدودة 

وقد خاطبها مرة يف اإحدى ق�سائده بـ 
"يااأختاه".

ومازلت اأذكر اأيام ال�سبا واأيام الدرا�سة 
االإبتدائية حني كنا تالمذة يف ال�سفوف 

االإبتدائية كيف كنا نحفظ ق�سيدته " 
ل�ست اأخ�سى" ونرددها يف االأزقة بل 
ويرددها كل لنف�سه واأنا واحد منهم. 

كيف ا�ستطاع هذا الرجل اأن ينفذ اإىل 

قلب الطفولة العميق الغام�ش واإىل 
نف�سها العجيبة املتقلبة فتاأبى الطفولة 
اأن تن�سى تلك الق�سيدة التي منها هذه 

االأبيات؟ :
�سقـــــف بيتي حــــديد\

ركن بيتــي حجــر
فاع�سفي ياريــــــــاح
وانتحــــــب يا�سجر

وا�سبحـــي يا غيــــوم
واهطلي باملـــطــر

واق�سفي يا رعــــــود

ل�ست اأخ�سى خطــــر
من �سراجي ال�سئيل

اأ�ستـمد البـــــــــ�سر
كلــما الــليل طــــال

والظــالم انتــــــ�سر
واإذا الفــــــجر مـات
والنـــــــهار انتــحـر

فاختــفي يـا جنـــوم
وانطفـىء يـا قمـــــر
باب قلبـي ح�سـني

من �سنـوف الكـــــدر
وازحفـي يا نحو�ش
بال�سقــــــا وال�سـجــر
ل�ست اأخ�سى العذاب

ل�سـت اأخـ�سى ال�سـرر
وحلــــيفي القــ�ساء
ورفيقــي القـــــــــــدر

وقد ا�ستخدم ال�ساعر جمزوء املحدث 
دون خنب " فاعلن " املخبونة وجوبا 
وال�ساعر معروف با�ستخدامه االأبحر 

النادرة الأنها حتقق ماأربه يف التجديد 
. فلما كربنا وات�سعت مداركنا ودر�سنا 
نظريات الفن وال�سعر واأملمنا باملذاهب 

االأدبية ومب�ستويات الداللة وحفظنا 
مئات الق�سائد القدمية واملحدثة اأدركنا 

ما يف هذه الق�سيدة من جمال فني ، 
ففي عهد الطفولة الغ�ش فهمنا مظاهر 

الطبيعة على حقيقتها املطر، الليل ، 
الفجر ، القمر ، ركن البيت �سقف البيت 

، وهذه الدالالت تنا�سب عهد الطفولة 
واأما دالالتها االأخرى فهي فل�سفية عميقة 

اإنها احللولية الكونية ، حيث تتماهى 
ذات ال�ساعر مع املوجودات املوحدة يف 

كرثتها فت�ستمد من ذلك الوجود ال�سكينة 
و الوداعة والر�سا بالقدر وتتنعم 

باإن�سانيتها الواعية اخلالقة بال كربياء 
اأو جربوت زائف اإنها النهر يجري 

من�سابا ثابت اخلطى اإىل م�سب الوجود 
العظيم . لهذا نفهم ملاذا اأعر�ش ميخائيل 
نعيمة عن الزواج والن�سل واالإغراق يف 

املتع احل�سية وتعبد يف"ال�سخروب " 
فلقد وجد هناك بهجة الروح و�سلوى 

اخلاطر وتناغمت خفقات قلبه مع حفيف 
ال�سجر وان�سجمت اأنفا�سه مع خرير املاء 
وجاء �سعره تعبريا عن هذا املوقف الفذ 
واحلالة االإن�سانية الفريدة التي اأ�سافت 

اإىل �سعرنا ماكان ينق�سه و�سدت ثغرة 
كان من حق الغري اأن يعتربها مثلبة 
ونقي�سة يف اأدبنا فتحية اإىل نا�سك 

االأبدية ولنا يف  "ال�سخروب" يف رقدته 
�سعره الغذاء للروح والفرح الطفويل 

واملوقف ال�سويف النبيل.

النهر الخالد
نظرات فـي �شعر ميخائيل نعيمة

اإبراهيم م�شارة

الأديب ميخائيل نعيمة ورحلة العلم يف النا�سرة فل�سطني )1902 – 1906(

قد ا�شتخدم ال�شاعر جمزوء 
املحدث دون خنب " فاعلن 

وال�شاعر  وجوبا  " املخبونة 
معروف با�شتخدامه الأبحر 

النادرة لأنها حتقق ماأربه 
يف التجديد . فلما كبنا 

وات�شعت مداركنا ودر�شنا 
نظريات الفن وال�شعر 

واأملمنا باملذاهب الأدبية 
ومب�شتويات الدللة 

وحفظنا مئات الق�شائد 
القدمية واملحدثة اأدركنا ما 
يف هذه الق�شيدة من جمال 

فني.
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هل ميكنك ان حتب رو�سيا دون ان تطلع 
على جمالها وغاباتها وحقولها وانهارها؟  

هذا االمر ممكن اذا حتدث اليك عنها 
الكاتب وال�ساعر والقا�ش وامل�سرحي 

والناقد اللبناين ميخائيل نعيمة. 
مل يتغري �سئ يف مكتب الكاتب امللقب 

ب" نا�سك ال�سخروب"  بعد ان انتقل اىل 
جوار ربه يف 28 فرباير/�سباط عام 

1988 يف �سقته املتوا�سعة ب�سواحي 
بريوت. وظلت اوراقه كلها يف مكانها.

وتقول �سهى نعيمة حفيدة الكاتب العربي 
ميخائيل نعيمة:" تويف جدي يف جو 

هادئ دون ان يزعج احدا بوفاته. وكانت 
جنازته متوا�سعة اي�سا ، رمبا ب�سبب 

احلرب االهلية الالمتناهية، رمبا ب�سبب 
ان جدي مل يكن ثريا ومل يكن يطمح اىل 

املجد ابدا".
ت�سمي �سهى نف�سها  حفيدة مليخائيل 

نعيمة رغم ان الكاتب مل يخلف اطفاال الن 
امها مي حداد كانت �سيدة �ساطرت الكاتب 

يف �سيخوخته لكونها اخر ان�سانة قريبة 
منه يف ال�سنوات  االخرية من حياته.

عا�ش ميخائيل نعيمة  حياة دامت 
100 �سنة  كان يقيم غالبيتها يف قرية  

ال�سخروب اجلبلية الواقعة قريبا من بلدة 
ب�سكنتة التي تت�سف بطبيعتها ال�ساحرة 

ومناظرها اخلالبة. واحب الكاتب العزلة 
والتاأمل . وكان غالبا ما ينعزل ما  يف 
مكان قريب من ال�سالل حيث يفكر يف 
كتابة موؤلفاته الكثرية وفل�سفته  حول 

االن�سجام  بني الطبيعة واالن�سان والله. 
وتنفذ تلك الفل�سفة ابداعه النرثي 

وال�سعري كله الذي ن�سر يف 8 جملدات 
ومنها جند جملدا واحدا  يحتوي على 

مذكرات ت�سم ق�سيدة نظمها ال�ساعر 
باللغة الرو�سية ا�سمها "نهر متجمد" 

وتنتهي باالبيات التالية:
برو�سيا  " نوؤمن 

نوؤمن من �سميم قلوبنا
بان الربيع �سياأتي

اىل ربوعك.
فقوىل متى �سيتحقق ذلك؟

ملاذ ت�سمتني يا رو�سيا؟
نامي يا حبيبتي".

كانت تلك االبيات �سببا لبحث املجل�ش 
الديني  مو�سوع اعفائه عن الدرا�سة 

يف الكلية  الدينية االرثوذك�سية  مبدينة 
بولتافا التي مت ايفاده اليها من لبنان 

لتفوقه يف الدرا�سة مبدر�سة ارثوذك�سية 
لبنانية. رمبا هناك �سبب اآخر لف�سله 

من الكلية االرثوذك�سية باوكرانيا. 
وهذا �سبب احلب الفا�سل ل�سيدة رو�سية 

متزوجة. وكانت فرفارا او باالحرى  
فاريا احل�سناء الرو�سية الفتية م�سدر 
االلهام هذا احلب. ورمبا اندمج ا�سما 

رو�سيا وفاريا با�سم واحد يف ق�سيدته 
تلك وج�سدتا  قوة الروح وجمال املراأة.
اعتاد ميخائيل نعيمة ان يق�سي اجازته 

يف قرية  غريا�سيموفكا  حيث تعرف على 
ح�سناء �سقراء طويلة الظفرية وزرقاء 

العينني واحبها، فاحبته. وعر�ش عليها 
قلبه ويده، لكن احل�سناء كانت متزوجة 
لال�سف ال�سديد . وكان الطالق امرا يف 
غاية ال�سعوبة يف الدين االرثوذك�سي 

الرو�سي. فوجد نعيمة نف�سه امام 
خيارين:   اما ان  يخرق القوانني 

االخالقية االرثوذك�سية القا�سية واما ان 
يقطع عالقته بحبيبته ويرتك الدرا�سة يف 

الكلية ويغادر رو�سيا العزيزة على قلبه. 
وظهر ان احلل قد وجد حني  وافق زوج 

فاريا على ان  يطلق زوجته ويتحول اىل 
راهب يف الدير.  واو�سك ميخائيل  ان 

ي�سعر بقرب �سعادته . لكن االقدار �ساءت 
ان ينف�سل احلبيبان حني مل ير�ش راعي 
الدير بقبول زوج فاريا ال�سعيف ال�سحة 

بديره.  وقبل نعيمة حتديا للقدر وقطع 
درا�سته يف بولتافا وترك علم الالهوت 
االرثوذوك�سي وغادر رو�سيا وعاد اىل 

لبنان  ومنه توجه هو و�سقيقه جنيب اىل 
امريكا حيث ام�سى 20 �سنة طويلة .

وقيل ان حبيبته فاريا طلقت يف اآخر 
املطاف زوجها  وح�سرت اىل لبنان ، 

لكنها تاأخرت  قليال الن �سفينة حبيبها  قد 
ابحرت متوجهة اىل امريكا. 

هل كان ميخائيل نعيمة �سعيدا يف امريكا 
؟ - نعم، كانت لديه امراأتان غري فاريا 

و مي حداد. لكنه مل يتزوج اأية واحدة 
منهن.

رمبا مل يبق اي اآثر من احل�سناء الرو�سية 
فاريا  لوال �سديقتي ايرينا بيليك الباحثة 

يف ابداع ميخائيل نعيمة ومرتجة 
ا�سعاره اىل اللغة الرو�سية  التي زارت 
عام 2008 بريوت حيث التقت ابن اخ 
ميخائيل نعيمة يو�سف  وابنة جنيب 

يف ب�سكنتة. ويا لده�سة �سديقتي  عندما 
عرفت ان ابنة احلقوقي اللبناين املعروف 

جنيب تدعى فاريا وهي �سقراء وزرقاء 
العينني. 

وقد طلب ميخائيل نعيمة يف و�سيته بان 
يبقى باب �سريحه مفتوحا، فلماذا؟

يف مقدمة كتابها "الرتجمة الذاتية يف 
االأدب العربي احلديث/ كتاب �سبعون 

مليخائيل نعيمة منوذجًا"، تقول 
الباحثة التون�سية الدكتورة فوزية 
ال�سفار الزاوق انها اختارت كتاب 

)�سبعون( مليخائيل نعيمة مو�سوعًا 
لبحثها، لقلة الدرا�سات العربية يف 

هذا امليدان.. فهذه الدرا�سات التي بني 
اأيدينا حول الرتجمة الذاتية تت�سم 

بااليجاز والعر�ش ال�سريع واالأحكام 
العامة.. ولي�ش بينها درا�سة متنحنا 
مفهومًا فنيًا للرتجمة الذاتية وا�سح 

املعامل.. فاملراجع قليلة و�سعيفة.
وتطرح يف هذه املقدمة جملة ا�سئلة: 

فهل ي�ستطيع الكاتب اأن ي�سّرح بكل 
�سيء يف بيئة مكبلة بروؤية حمافظة؟ 

وكيف واجه االأدباء العرب هذه 
الق�سية؟ واإىل اأي حد كانوا �سادقني 

يف التعبري عن ذواتهم؟ واإىل اأي مدى 
جنحوا يف جمال الرتجمة الذاتية 

وتاأ�سيلها يف االأدب العربي مع 
جتديد مفهومها وجعله مالئمًا لبيئتهم 

االجتماعية والثقافية؟
وال�سوؤال االأهم الذي تلقيه الباحثة هو: 
ملاذا كتاب "�سبعون"؟  فهل كتب �ساحبه 

ليتّوج به اأعماله ال�سابقة؟ اأم هل كتبه 
ليعرّب به عن اأزمة حّلت به يف حياته؟ 

اأم تراه كتبه عند تقدمه يف ال�سن رغبة 
منه يف ت�سفية احل�ساب مع النف�ش ومع 

النا�ش؟ اأم تراه كتبه خلري اجلميع؟ 
وهل اعتمد فيه منهجية معينة، اأم هل 

اكتفى بتطبيق قواعد الرتجمة الذاتية 
يف الغرب؟ وهل تعر�ش نعيمة اإىل 
م�سكلة البناء الفني وال�سكل االأدبي 

يف ميثاق ترجمته الذاتية؟ اأم هل غاب 
عنه حتديدها؟ وهل �سبقه غريه اإىل 

حت�س�ش املو�سوع؟
تعالج الباحثة هذه االأ�سئلة يف كتابها 

معاجلة �سافية وتالحظ ان املتاأمل يف 
كتاب )�سبعون( يالحظ انه يندرج يف 
اأدب له جذور يف االأدب العربي القدمي 

لكن على هيئة ن�سو�ش مفردة.. ذلك انه 
مل يظهر جن�ش اأدبي ُيعرف بالرتجمة 
الذاتية اإال يف الع�سر احلديث.. وقد 
تاأثر ميخائيل نعيمة باعالم الرتجمة 

الذاتية االأجانب كما تاأثر بهم طه 
ح�سني واأحمد اأمني والعقاد و�سالمة 

مو�سى وتوفيق احلكيم و�سواهم. 
وقد ا�ستنطقت الباحثة ن�ش )�سبعون( 

مبراحله الثالث يف رحلة طولها  
850�سفحة، ومار�سته "بال�سرح" حينًا، 

مع ما ي�ستوجبه يف تعليق موافق اأو 
توثيق م�سيء، ومار�سته "بتحليل 

امل�سمون" حينًا اآخر، مع ما يتطلبه 
يف تفكيك بنية الكتابة وفهم وظائفها 

ور�سم معامل خ�سائ�ش االأ�سلوب فيها.. 
ومار�سته هنا وهناك يف �سوء "قواعد 
االن�سائية" حتى نفهم كيف كان ميالده 

ون�ساأته يف اأدب الرتجمة الذاتية.
ونقول ان قارئ )�سبعون( يجد موؤلفه 

منذ ال�سفحات االأوىل ي�سف مو�سوعه 
باأنه مغامرة، اإال انه �سرعان ما يتفطن 

اإىل اأن هذه املغامرة امنا هي االقدام 
على ان�ساء ترجمة ذاتية.. ولذلك 

يتح�س�ش نعيمة امل�سكالت الفل�سفية 
التي قد ينبع منها مو�سوعه والق�سايا 
النف�سية التي ال منا�ش له من االن�سغال 
بها وامل�سامني التي يتعني عليه تناولها 

والعقبات التي تعرت�سه واحللقات 

املفقودة التي يحاول تربير عجزه عن 
ا�ستكمالها. وت�سيف الباحثة: ولكن 
األي�ش لنا اأن نعترب نعيمة مبالغًا يف 

ت�سخيم هذه "املغامرة"، حتى كاأنه فزع 
منها وحري�ش على اأن يكون القارئ 

على مثل فزعه منها؟ انه لي�ش اأول من 
حاول كتابة ترجمته الذاتية يف االأدب 
العربي احلديث.. اأمل ي�سبقه اإىل ذلك 

كّتاب كثريون يف الع�سر احلديث 
ميكن اأن نذكر منهم طه ح�سني وكتابه 

)االأيام(، واأحمد اأمني وكتابه )حياتي(، 
العقاد وكتابيه )اأنا( و)حياة قلم(، 

وتوفيق احلكيم وكتابه )�سجن العمر( 
ويحيى حقي وكتابه )خليها على الله( 

وغريهم كثري.. وقد اأقبل جمهور القراء 
العرب على مطالعة هذه املوؤلفات كما 

اأقبل جمهور النقاد على النظر فيها 
بدون فزع وال جزع.

ونعود لنطرح �سوؤااًل حول ما اإذا كان 
يف كتاب )�سبعون( مظاهر م�ستطرفة 

بها ميتاز عن الكتب ال�سابقة يف 
الرتجمة الذاتية؟ وجتيب: "ال �سك يف 

اأن كتاب )�سبعون( هو اأو�سع ترجمة 
ذاتية عرفها االأدب العربي احلديث.. 

فهو كتاب غزير امل�سامني، كثريًا ما 
يفي�ش عن املو�سوع االأ�سلي بالوثائق 

اجلمة واالأخبار املختلفة واملواقف 
والر�سائل واملقاالت وال�سفحات 

املنقولة من كتبه واال�سعار.. فبهذا 
الوجه يختلف )�سبعون( عن الرتجمات 

الذاتية االأخرى.. ولعل اأهم عهد قطعه 
الكاتب على نف�سه يف كتابه هو اأن 
يكون �سريحًا ما اأمكن له اأن يكون 
كذلك، �سادقًا ما اأمكن له ذلك اي�سًا، 

م�سورًا حلقائق ذاته، ذاكرًا جل اأفعاله 
حتى يربز معامل االأنا.. ولقد كان 

مليخائيل نعيمة من القدرة على اتقان 

الكالم، ما جعل القارئ يثق به يف جل 
االأحيان فيفرح بفرحه ويحزن بحزنه 

وي�ستاق اإىل معرفة اخباره حتى يكون 
هنا اأو هناك من اأن�ساره.

لكن القارئ قد يداخله ال�سك اأحيانًا 
اأخرى الأن املوؤلف عر�ش من نف�سه 

�سورة م�سرقة عادة، وكاأنها �سورة ال 
اأروع منها، وال اأنقى.. ولعله كان من 

املمكن اأن تكون هذه ال�سورة ان�سانية، 
اأي اأقل روعة واأقل نقاوة لو مل يكن 

املوؤلف حتت وطاأة الكربياء واالعجاب 
بالنف�ش والغرور اي�سًا.. انك تقراأ 

الكتاب فال جتد فيه �ساحب هذه 
الرتجمة الذاتية انهزم مرة اأو خاب مرة 
اأو نافق مرة اأو كذب مرة.. اأال يكون من 

حق القارئ اإذن اأن ي�سائل الكاتب عن 
الغاية احلقيقية من ان�ساء )�سبعون(؟ 

الأنه، واالأمر على ما نرى، اأ�سبح ال 
يدري اأكتب ميخائيل نعيمة كتابه هذا 
ليعّرف النا�ش بحياته كما كانت وكما 
هي، اأم كتبه دفاعًا عن نف�سه وتنويهًا 

بها وت�سخيمًا ملاآثرها وكتمانًا لنقائ�سها 
وت�سفية لها من �سوائبها؟ فلئن كان يف 

هذا الكتاب �سفحات تعجب قارئها توؤثر 
يف من يتبعها وتعلمه وتعظه، فاإنها قد 

حت�سى عدًا اإذا ما قي�ست بال�سفحات 
التي حترّيه ملا تت�سمنه من مبالغة 

حمرجة وموجعة".
لذلك ال عجب يف اأن يجد قارئ 

)�سبعون( نف�سه يف غمار االأحداث 
ويف خ�سم االأحاديث حتى كاأن 

املبالغة خا�سية اأوىل من خ�سائ�ش 
)�سبعون(.. واالأمرالذي تقف الباحثة 
عنده هو هذه املبالغة التي جعلت هذا 
الن�ش قائمًا على اال�سهاب يف القول، 

مطنبا يف الكالم، م�سخما بال�سفحات 
املاأخوذة من هنا وهناك. اأمر اآخر 

ت�ستنتجه الباحثة هو اأن الناظر يف 
كتاب )�سبعون( يدرك ان هذه الرتجمة 

الذاتية التي كتبها �ساحبها لي�سفي 
ح�ساباته مع نف�سه اأو مع النا�ش، 

لي�ست هي الق�سية االأ�سا�سية، بل انها 
يف املقام االأول ابداع اأدبي ال يخلو 

من املواقف اجلريئة اأراد �ساحبه اأن 
يخالف به املوجود واأن يطمح فيه اإىل 

املن�سود يف معاجلة عدة ق�سايا لعل 
اأهمها ق�سية الزواج الذي يخالف فيها 

اجلماعة، فالزواج يف نظره قناع يخفي 
االإن�سان وراءه غريزته اجلن�سية.. 

والقناع مهما دق و�سف، يبقى خادعًا 
وموهمًا ومغريًا اغراء الكذب ال�ساحر.

ولذلك فهو ينطلق من الذات الفرد التي 
تعي الفوارق بني العالقة اجلن�سية 
والعالقة الزوجية لي�سل اإىل الذات 

اجلمع، فيطالب باإعادة النظر يف تربية 
االأجيال القادمة تربية جديدة تو�سع 

يف مداركهم وتعينهم على اخراج 
اجلن�ش من املو�سوعات التي يحّرم 

احلديث فيها لي�سبح من املو�سوعات 
املباحة.

وهي ال تنكر اأن نعيمة اعاد النظر يف 
االأدب العربي بف�سل ما كان له من 

مزاج تقدمي نتيجة احتكاكه بالغرب.. 
وهو ما دفعه اإىل الثورة على كل قدمي 

بال وعلى اأدب الق�سور الذي ال غذاء 
فيه الأي روح، وعلى اللغة املتحجرة.. 

فاللغة عنده و�سيلة ال غاية وظيفتها 
التعبري عن حاجات النف�ش االإن�سانية 
التائهة يف هذا الوجود، وعن ق�سايا 

ال�ساعة الراهنة.. "اإذن اأدرك ميخائيل 
نعيمة ان لكل ع�سر لغته وم�سكالته 

وابداعاته، وحلوله ومواقفه التي 
بها يتفرد بها ويعتز وبها يفر�ش 

وجوده يف هذا اخل�سم من احل�سارات 
واالأجنا�ش الب�سرية املتنوعة امليول 

املتعددة االأديان، وان كان جوهرها يف 
احلقيقة واحدًا وهو االإن�سان".

ولكن لئن تكلم ميخائيل نعيمة وا�سهب 
يف احلديث وهو يرتجم حلياته، فهذا 

ال يعني انه قال كل �سيء، بل قال كل 
ما اراد ان يقوله.. وله بالطبع ا�سبابه 

يف ذلك.

اول وآخر حب لميخائيل نعيمة

كتاب )سبعون( لميخائيل نعيمة نموذجًا
الرتجمة الذاتية يف الأدب العربي احلديث

لذلك ل عجب يف اأن يجد 
قارئ )�شبعون( نف�شه يف 

غمار الأحداث ويف خ�شم 
الأحاديث حتى كاأن املبالغة 

خا�شية اأوىل من خ�شائ�س 
)�شبعون(.. والأمرالذي 

تقف الباحثة عنده هو هذه 
املبالغة التي جعلت هذا 

الن�س قائمًا على ال�شهاب 
يف القول، مطنبا يف الكالم، 

م�شخما بال�شفحات املاأخوذة 
من هنا وهناك.
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اأر�شلت يف ال�شبت 19 نوفمب 2005 
 عبد الكرمي الأ�شرت 

 الق�سد من ن�سر هذه الر�سائل التي تلقيُتها 
ن اتَّ�سلُت بهم من اأدباء املهجر اأن اأجعلها  ممَّ

يف متناول الدار�سني والنقاد. فاإن اأثر احلركة 
املهجرية يف اأدبنا احلديث ما يزال قائًما: 
نلم�سه يف اجتاهات ال�سعر، يف م�سامينه 

واأ�سكاله على ال�سواء، ابتداًء من غلبة 
الرومان�سية عليه، يف الربع الثاين من القرن 
الع�سرين، اإىل �سيوع الواقعية مبذاهبها فيه 

من بعد، ومن حترير لغته و�سياغاته وجتديد 
بنائه، اإىل ما ا�سطلحْت بع�ُش االأو�ساط على 
ت�سميته اليوم بـ"ق�سيدة النرث"؛ ونلم�سه يف 

النرث، على اختالف اأجنا�سه، ابتداًء من املقالة 
وانتهاًء باالأمثال وال�سذور والر�سائل. 

�سنجد يف هذه الر�سائل حقائق واأ�سراًرا 
ق  �سغرية، تفيد كثرًيا يف فهم هذا االأدب، وتعمِّ

من معرفتنا برجاله. وقد غيَّب املوُت وجوه 
املهجريني جميًعا – وكان اآخُرهم االأ�ستاذ 

ميخائيل نعيمه، الذي تويف �سنة 1988 وقد 
اأو�سك اأن ي�ستكمل املائة من عمره املديد )ولد 

�سنة 1889(. 
وقد تلقيت ق�سًما من هذه الر�سائل واأنا اأعمل 

يف كتابة ر�سالتي عن نرث املهجر وفنونه، 
وتلقيت بع�سها بعد اأن �سدرت هذه الر�سالة 

يف جزاأين]1[، وقراأها مر�سلوها وعلَّقوا على 
بع�ش ما جاء فيها من اأحكام. وكان لالأ�ستاذ 

نعيمه، باعتباره اآنذاك الع�سو البارز الوحيد 
الباقي من اأع�ساء "الرابطة القلمية"، الن�سيب 
االأكرب منها. وتلقيت ر�سالة واحدة من االأ�ستاذ 
عبد امل�سيح حداد، �ساحب جملة ال�سائح التي 
احت�سنْت نتاج اأع�ساء الرابطة، منذ ن�سوئها 

)1920( اإىل انحاللها )1931(؛ ور�سالتني 
من االأ�ستاذ جورج �سيدح، ال�ساعر الذي عا�ش 

يف املهجر اجلنوبي )االأرجنتني(، و�ساحب 
م الذي جمع فيه حما�سراته التي  الكتاب القيِّ

كان األقاها يف معهد الدرا�سات العربية العالية 
)معهد البحوث والدرا�سات العربية اليوم( 

يف القاهرة �سنة 1956؛ ور�سالة من الدكتور 
جورج جريح، زميل جربان يف املهجر، وقد 

فاجاأين باإر�سالها )ومل اأكن اأعرفه( بعد اأن قراأ 
كتابي. 

وهذه ح�سيلة ر�سائل االأ�ستاذ نعيمه التي 
اأن�سرها اليوم.

 *  *  *
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تلقيت من االأ�ستاذ ميخائيل نعيمه �ست ر�سائل، 
َعْت كلُّها بني عامي 1958 و1961؛ واأكرثها  ُوقِّ

ا على ر�سائل اأر�سلتها اإليه، وهو  كان ردًّ
يف ب�سكنتا )قريته يف ق�ساء املنت بلبنان(. 

ا على اأول ر�سالة  واالأوىل منها كانت ردًّ

د يل موعًدا  اأر�سلُتها اإليه، اأ�ساأله فيها اأن يحدِّ
األقاه فيه. وكان انتقل اإىل بريوت اإثر حادث 

وقع له يف ال�سخروب )مزرعة االأ�سرة يف جبل 
اه  �سنني، و�سوُرها �سائعة يف اأدب نعيمه(، تلقَّ

ثيه يف  نعيمه ب�سرب جميل، وكان يقول ملحدِّ
بريوت: "كنت اأعلم اأن ال�سخروب ال بدَّ اأن 

ي�سرب من دمي يوًما." 
ب�سكنتا لبنان]2[ 28 ت 1958 

عزيزي ال�شيد عبد الكرمي 
عليك مني اأطيب ال�سالم. وبعد فقد تلقيت 

ر�سالتك اللطيفة، واأ�سفت كثرًيا لالأحداث يف 
لبنان]3[ حتول دون تالقينا يف ال�سيف. 

ومما يزيد يف الطني بلة اأن حادًثا وقع يل يف 
اأواخر اآب اأقعدين عن العمل نحو ثالثة �سهور. 
وتراين، ب�سبب ذلك احلادث، قد هربت موؤخًرا 
من برد ب�سكنتا اإىل دفء بريوت. و�سي�سرين 

اأن اأراك فيها نهار اخلمي�ش – الرابع من 
كانون االأول – نحو ال�ساعة العا�سرة �سباًحا. 

واإليك عنواين: 
�سارع املقد�سي – راأ�ش بريوت – بناية 

لبابيدي – م�سكن رقم 2. ورقم تلفون البناية: 
 .37398

اأرجو اأن ي�سلك هذا اجلواب بغري اإبطاء، 
واأن يجدك يف اأح�سن حال. واإىل اللقاء اإن 

�ساء الله. 
املخل�ش 

ميخائيل نعيمه 
وقد قابلت نعيمه يف املوعد امل�سروب، وامتد 
احلديث، يف جل�سات، بينه وبيني على مدى 

لت فيها عنه ما يزيد عن ثالثني  ثالثة اأيام، �سجَّ
�سفحة.]4[

- 2
وتلقيت الر�سالة الثانية بعد اأن غادرت 

بريوت باأيام قليلة، اأر�سلت اإليه خاللها ر�سالة 
اأ�ستو�سحه فيها عن دقائق اأتينا على ِذْكِرها يف 

مقابالت بريوت. وتلقيت الر�سالة مع ن�سخته 
التي يحتفظ بها من كتاب عبد امل�سيح حداد 

حكايات املهجر – وكنت �ساألته يف بريوت اأن 
ياأذن يل يف ا�ستعارتها، فا�ستجاب. 

ويف الر�سالة جماملة اأرجو اأن يعذرين القارئ 
يف نقلها، حفاًظا على اأمانة الن�ش: 

ب�سكنتا لبنان]5[ 9 ك 1958 

عزيزي الأ�شتاذ عبد الكرمي 
عليك مني اأطيب ال�سالم. وبعد فلعلك ت�سعر 

مثلما اأ�سعر باأن االأحاديث التي تداولناها 
يف بريوت مل تكن غري و�سل من بحر مما 

كان من املمكن – والنافع – البحث فيه 
والكالم عنه. ولكن الظروف ق�ست اأن جنتمع 

بعيًدا عن املواد واملوارد ال�سرورية للبحث 
واملوفورة يف مكتبتي يف ب�سكنتا. ورجائي 
اأن يكون ما جتمع لديك من املعلومات وافًيا 

بغر�سك. ول�ست اأ�سك يف قدرتك على خلق 
اأطروحة ناجحة منه بالنظر ملا مل�سته فيك من 

تيقظ فكري، واإخال�ش يف النية، وحتم�ش 
ملو�سوعك. 

اإليك الن�سخة التي وعدتك بها من حكايات 
املهجر. اأما امل�سودات التي متثل اأهم املراحل 

الزمنية يف حياتي، فقد وجدت من الع�سري 
ا تلبيتك ب�ساأنها، الأنني ال اأحتفظ ب�سيء من  جدًّ

م�سودات ما كتبته يف املهجر. ولي�ش لدي اإال 
القليل من م�سودات ما كتبته بعد عودتي اإىل 

لبنان. فال باأ�ش اإذا اأنت ا�ستغنيت عنها. 
واأما الرتتيب الزمني ملوؤلفاتي – بح�سب 

تاأليفها ال �سدورها –  فهو كما يلي: 
االآباء والبنون، الغربال، هم�ش اجلفون، 

كان ما كان، املراحل، جربان خليل جربان، 
زاد املعاد، البيادر، االأوثان، لقاء، كرم على 

درب، �سوت العامل، مذكرات االأرق�ش، النور 
والديجور، يف مهب الريح، مرداد، دروب، 

اأكابر، اأبعد من مو�سكو ومن وا�سنطن. 
وبداًل من اأ�سماء االآثار العاملية التي كان 

لها �ساأن يف حياتي راأيت اأن اأعطيك اأ�سماء 
اأ�سحابها. ول�ست اأريد اأن ت�ستنتج اأو اأن 

ي�ستنتج قاروؤك]6[ اأن هوؤالء النا�ش وحدهم 
كان لهم الف�سل االأكرب يف تكوين �سخ�سيتي 

االأدبية. فقد طالعت من الكتَّاب فوق ما 
اأ�ستطيع ا�ستعادته اإىل الذاكرة. اإال اأن ما اأفهمه 

بالتاأثر هو غري ما يفهمه عامة النقاد. فما من 
كاتب ا�ستطاع اأن يعطيني �سيًئا مل يكن عندي. 

بل كان كال�سرارة توقظ ال�سرار الذي يف 
داخلي، اأو كاملفتاح يفتح اأبواًبا مو�سدة يف 

نف�سي، ولكنه ال ي�سيف �سيًئا اإىل ما يف خزانة 
نف�سي، وال يبدل �سيًئا يف ترتيبها. واإليك 

بع�ش االأ�سماء التي حت�سرين االآن: 
يف ال�سعر: املتنبي، اأبو العالء، بو�سكني، 

نكرا�سوف، �سك�سبري، كيت�ش، هوثمن. 
يف النرث: ابن املقفع يف كليلة ودمنة. 

يف الرواية: دو�ستويف�سكي، تورغنييف، 
تول�ستوي، دكن�ش، كنوت هن�سن، بلزاك. 
يف الق�سة: غوغول، ت�سيخوف، غوركي، 

موب�سان. 
يف امل�سرحية: �سك�سبري، موليري، اإب�سن، 

اأو�سرتوف�سكي، غوركي. 
يف النقد: بيلين�سكي، ر�سكن، ماثيو اأرنولد. 

يف الفل�سفة: اأفالطون، �سبينوزا. 
يف الدينيات: االإجنيل، القراآن، البهاغافاد 

غيتا. 
مقاالتي التي مل ُتن�سر بعد يف كتب كثرية. منها 
طائفة يف النقد. ومنها نظرات يف �ستى �سوؤون 

احلياة. اأما اأيها "االأهم" فال اأدري. واإليك 
عناوين بع�سها: 

عهد"،  وخامتة  عهد  – فاحتة  مطران  "خليل 
"اإليا�ش  الطريق"،  – �ساعر  عري�سة  "ن�سيب 

اأبو �سبكة"، "دميرتي كرامازوف"، "الفار�ش 
النحا�سي" )لبو�سكني(، "حلفاء اال�ستعمار"، 
العظمى"،  "الغربة  – ولكن..."،  "العروبة 

الزمان" يحرن  "عندما 
اأرجو اأن جتدك هذه ال�سطور يف بحبوحة من 

العافية والن�ساط واأن يكون التوفيق حليفك 
يف كل ما تعمله وتنويه من خري. 

املخل�س 
ميخائيل نعيمه 
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وتلقيت الر�سالة الثالثة بعد حواىل اأ�سبوعني 

كان  م�سودات  بع�ش  على  عرث  نعيمه  – وكان 
كتبها يف املهجر، فاأر�سل اإيلَّ منها، مع الر�سالة، 
م�سودة ق�ستيه الق�سريتني "�سنتها اجلديدة" 
ار احل�سى"، وم�سودات بع�ش ر�سائله،  و"ك�سَّ

و�سورة له كنت راأيتها يف بريوت: 
ب�سكنتا لبنان 26 ك 1958 

عزيزي الأ�شتاذ عبد الكرمي 
اأ�سلم عليك اأطيب ال�سالم واأرجو اأن تكون يف 

خري حال. وبعد فقد و�سلتني ر�سالتك االأخرية 
مع حكايات املهجر. والذي تقوله يف هذه 

املجموعة حق. فهي لي�ست على �سيء ُيذَكر من 
الفن الق�س�سي كما تفهمه واأفهمه. ولكنها متثل 

لوًنا من حياة املهجر ومن نرث بع�ش اأع�ساء 
"الرابطة".

فت�سوا جتدوا. وقد فت�ست يف اأوراقي 
القدمية فعرثت على ب�سع م�سودات الأ�سياء 

كتبتها يف املهجر اأيام درا�ستي يف اجلامعة. 
وها اأنا اأبعث اإليك مب�سودة ق�ستي "�سنتها 

اجلديدة"، وهي حتمل تاريخ 28 ت �سنة 
1913. ومعها م�سودتان لر�سالتني بعثت بهما 

اإىل ن�سيب عري�سة، وفيهما اأ�سياء عن جملة 
الفنون وعن ن�ساأة احلركة االأدبية يف املهجر 

ال�سمايل وعظيم اهتمامي بها. اإنني يف هاتني 
الر�سالتني ويف تلك الق�سة عني الرجل الذي 

يخط االآن هذه ال�سطور. فال�سوط هو هو. 
وتقدي�ش الكلمة هو هو. وال�سعور بامل�سوؤولية 

العظيمة التي يتطوع الكاتب حلملها جتاه 
قارئه هو هو. ولكن البون بعيد ووا�سح بني 

لغة الطالب الذي كنته منذ خم�ش واأربعني 
�سنة، ولغة الرجل الذي هو اأنا اليوم، وبني 

اأ�سلوب ذلك وهذا. 
اإليك الر�سم الفوتوغرايف الذي طلبته، راجًيا 
اأن تعيده اإيل مع م�سودات الر�سالتني لن�سيب 
و"�سنتها اجلديدة" وم�سودة ك�سار احل�سى" 

املكتوبة منذ اأربع �سنوات". 
ال ترتدد يف طلب اأي معونة قد حتتاجها مني. 

فاأنا، وقد عرفتك عن كثب، بت اأتوخى لك 
ا  منتهى التوفيق، ال حبًّا مبا تكتبه عني، بل حبًّ
بك. وفقك الله ومهد طريقك اإىل اخلري والنور. 

املخل�س 
ميخائيل نعيمه 
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وتلقيت الر�سالة الرابعة من نعيمه بعد ما 

يقرب من عامني ون�سف العام. وكنت انقطعت 
عنه لكتابة الر�سالة. ثم اإين طبعت اجلزء 

ْت مناق�سُتها، واأهديته  االأول منها، بعد اأن متَّ
االأ�ستاذ نعيمه، وهو يف ب�سكنتا. فاأر�سل اإيلَّ 

هذه الر�سالة، بعد اأن قراأه: 
ب�سكنتا لبنان 25 – 5 – 1961 
عزيزي الأ�شتاذ عبد الكرمي 

الأ�شرت 
هذه كلمة عجلى اأبعث بها اإليك الأهنئك 

بح�سولك على درجة املاج�ستري والأ�سكر لك 
تلطفك باإهداء ن�سخة اإيل من اجلزء االأول من 

كتابك النرث املهجري. 
قراأت الكتاب بلذة، واأكربت اجلهود التي 

بذلتها يف تق�سي م�سادره، وتن�سيق 
مواده. وهي، كما يبدو يل، تفوق، يف دقتها 

وات�ساعها، اجلهود التي بذلها غريك ممن 

ت�سدوا لالأدب املهجري حتى االآن. 
ل�ست اأدري من اأين جاءين ال�سعور باأننا 

�سنتالقى يف هذا ال�سيف فنتحدث مطواًل عن 
كتابك وعن عملك كاأ�ستاذ يف معهد الدرا�سات 
العربية العالية. ولعل اجلزء الثاين ياأتيني 
قريًبا، فيكون حديثنا عن الكتاب اأعم واأمت. 

اأرجو اأن تكون يف بحبوحة من العافية 
والن�ساط وال�سالم عليك من 

املخل�س 
ميخائيل نعيمه 
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ولكن مل ُيكَتب لنا اللقاء يف ال�سيف، كما متنى 

نعيمه، بل كان اللقاء يف �سيف بعده. وقد 
حدثت اأحداث ووقائع جتلوها الر�سالتان 

االأخريتان التاليتان. 
ا على اإهدائي اإياه  كانت الر�سالة اخلام�سة ردًّ

اجلزء الثاين من كتاب النرث املهجري؛ وقد 
�سته لدرا�سة ما �سميته اآنذاك "الفنون  خ�سَّ

االأدبية"، اأعني اأجنا�ش النرث اأو اأنواعه، 
ووردْت فيه اأحكاٌم على ما يت�سل بنتاج نعيمه 

ه فيما اأظن، ومل يقبلها. وكان  منها، مل ُتْر�سِ
اأكرثها مت�ساًل بكتابه مرداد الذي َكَتَبه نعيمه، 

يف راأيي، على ن�سق كتاب النبي جلربان، 
ا، اأن يحمل من  واأراد، على مثال جربان اأي�سً

خالله كلمته اإىل العامل. وكان احلق اإىل جانب 
نعيمه يف بع�ش هذه املالحظات، على ما يرى 

القارئ: 
ب�سكنتا لبنان 30 حزيران 1961 

عزيزي الأ�شتاذ عبد الكرمي
تلقيت بال�سكر اجلزء الثاين من اأطروحتك 
النرث املهجري. وقد طالعته بلذة، فاأكربت 

اجلهد العظيم الذي بذلته يف تق�سي م�سادر 
الكتاب، بجزئيه االأول والثاين، ويف تن�سيقها 

وعر�سها والتعليق عليها تعليًقا ينم عن فهم 
وذوق ومقدرة يف ال�سرح والتحليل. واأنت، 

يف الغالب، ت�سيب الهدف. وحيث تخطئه 
فاللوم لي�ش عليك، بل على املعلومات اخلاطئة 

التي لديك. وال عجب، فال�سقة بعيدة بني بيئة 
اأنت فيها والبيئة التي ن�ساأ فيها وترعرع وبلغ 

اأ�سده اأدب "الرابطة القلمية" 
لقد كر�ست يل جانًبا ال ي�ستهان من كتابك. 

وقد عرفتني دون غريي من رجال "الرابطة"، 
با�ستثناء عبد امل�سيح الذي التقيته يف ال�سنة 

املا�سية. وكانت يل معك جل�سات طويلة، 
واأحاديث مت�سعبة جعلتني اأح�ش املحبة التي 
حتملها يل يف قلبك اأعمق االإح�سا�ش. واأراك، 
مع ذلك، اأ�ساأت تف�سري البع�ش من اجتاهاتي 

الفنية والفكرية، ومن اأ�ساليبي البيانية، 
مثلما اأ�ساأت تف�سري الرموز التي تنطوي 

عليها "حكاية الكتاب" يف مرداد. فمنحدر 
ال�سوان وما عانيته يف ت�سلقه اإىل القمة هو 

ا" للخياالت  اأكرث بكثري من "جت�سيم �سخم جدًّ
التي تثريها طريقي اإىل ال�سخروب. اإنه طريق 
التغلب على اجل�سد وحاجاته و�سهواته، طريق 

التجرد من الذات الفردية قبل اأن ي�سبح يف 
م�ستطاع طالب احلقيقة بلوغها، واالندغام 

يف الذات ال�ساملة التي ميثلها مرداد ويهدي 
اإليها حوارييه. ومرداد غري امل�سيح. ولوال ذلك 

ملا رف�ست ن�سره دار ن�سر اإنكليزية حمرتمة، 
بحجة اأنه "يتنافى والعقيدة امل�سيحية". 

لئن تالقى مرداد وامل�سيح يف جوانب، فهما 
يفرتقان يف اأخرى. وذلك]7[ هي احلال دائًما 

مع ال�ساعني اإىل املطلق واملب�سرين باحلياة 
الكاملة. 

لو كنت بجانبي لتناولت بالتف�سيل معك ما 
لي�ش تت�سع له هذه الر�سالة من مالحظات. على 

اأنني اأكرر القول اإنك، يف كتابك، قمت بعمل 
جدير بالتقدير، بل باالإعجاب. بارك الله فيك، 

وزادك ن�ساًطا واإنتاًجا. والعقبى للدكتوراه 
اإن �ساء الله. 

املخل�س 
ميخائيل نعيمه 

حا�سية: هل يباع كتابك يف بريوت، واأين؟ 
اإين يف حاجة اإىل ن�سخة اأر�سلها اإىل ندمي]8[ 

الذي يهيئ اليوم يف اإنكلرتا اأطروحة عني 

للدكتوراه.   
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اأما الر�سالة ال�ساد�سة فقد تلقيتها بعد اأن كتبت 
اإليه اعتذاًرا مما اأح�س�ست اأنه اأ�ساءه يف اجلزء 

الثاين من الكتاب. وقد طلب اإيلَّ اأن اأ�سور 
له الدرا�سة التي كتبها اإ�سماعيل اأدهم عنه 

ون�سرها يف جملة احلديث احللبية، واأْرَفَق 
بالر�سالة ع�سر لريات لبنانية لتغطية نفقات 

الت�سوير!
ب�سكنتا لبنان 14 متوز 1961 

عزيزي الأ�شتاذ عبد الكرمي 
دعني اأنزع من ذهنك �سورة لي�ست �سورتي، 

وال اأدري اأي العبارات يف ر�سالتي االأخرية 
نقلها اإليك. فاأنا غري م�ستاء اأبًدا من اأي �سيء 

قلته عني يف كتابك، بل اإنني ال اأ�ستاء حتى 
من الذين يتعمدون االإ�ساءة اإيل. فكيف اأ�ستاء 

من رجل مثلك اأعرف حق املعرفة اأنه يكن 
يل من التقدير نظري ما اأكنه له من املحبة؟ 

واحلقيقة هي اأنني �سررت كثرًيا بالعمل الذي 
قمت به، و�سفقت لك غري مرة واأنا اأمر يف 

كتابك مبقاطع تتجلى فيها ثقابة فكرك، ورهافة 
ح�سك، ولطافة ذوقك. واإذا ما اأبديت لك بع�ش 
املالحظات الربيئة فلي�ش الأنكر عليك حقك يف 

اأن تراين دائًما اأبًدا بعينك ال بعيني. ولكنها 
حمبتي لك – ال ا�ستيائي منك – دفعْتني على 
اإبداء ما اأبديت من مالحظات. واأي باأ�ش اإذا 

هي مل تتفق وما تراه اأنت ال�سواب؟ واأنا ل�ست 
من ال�سذاجة بحيث اأتوقع من جميع الذين 

يقراأونني ويكتبون عني اأن يتقم�سوين، واأن 
يفهموين مثلما اأفهم نف�سي. 

كيفما كان االأمر، فاملهم اأن تعرف يا اأخي اأن 
لي�ش هنالك اأي ا�ستياء من قبلي. ورجائي اأن 

تتحقق رغبتك فاأحظى بلقياك عندنا، ومعك 
زوجتك الكرمية، يف اأواخر اآب القادم اإن �ساء 

الله. وحينئٍذ نتو�سع يف احلديث ما �سئت. 
ثم دعني اأ�سكر لك الن�سخة التي تلطفت 

بتقدميها اإىل ندمي، والتي ت�سلمتها اليوم. 
ول�ست اأ�سك يف اأنه �سي�ستاأن�ش بالكثري من 

اآرائك، و�سي�سر بامل�سادر املذكورة يف الكتاب 
التي قد ال يكون على علم ببع�سها. وقد طلب 

اإيل موؤخًرا احل�سول له على درا�سة اإ�سماعيل 
اأدهم املن�سورة يف احلديث، وهذه كانت 

عندي، ويبدو اأنني اأهملتها فلم اأحتفظ بها. 
فهل لك اأن تكلف اأحًدا ن�سخها يل؟ و�سديقنا 

االأ�ستاذ �سامي الكيايل �سي�سهل للنا�سخ مهمته. 
وها اأنا اأبعث اإليك بع�سر لريات لبنانية لتلك 

الغاية. 
وعليك وعلى زوجك اأطيب ال�سالم مني ومن 

ابنة اأخي مي. 
املخل�س 

ميخائيل نعيمه

----------
هوام�س:

1( انظر: النرث املهجري، ج 1 )امل�سامني 
و�سورة التعبري(، وفنون النرث املهجري، ج 

2 )الفنون االأدبية(، القاهرة، مطبعة جلنة 
التاأليف والرتجمة والن�سر، 1961

اأغلب الظن اأنه اأر�سلها من بريوت، لكنه مل 
ل يف عنوانه املطبوع 2( يعدِّ

3( ي�سري اإىل اأحداث لبنان، �سيف 1958، يف 
عهد الرئي�ش كميل �سمعون. 

4( انظر: مقابالت املهجريني، احللقة الثانية 
5( ال يبعد اأن يكون اأر�سل هذه الر�سالة من 

ا  بريوت اأي�سً
6( هكذا كتبها نعيمه، وقد يرتخ�ش يف اإمالء 

الكلمات اأحياًنا 
7( كذا يف االأ�سل 

8( هو اليوم الدكتور ندمي نعيمه اأ�ستاذ 
اجلامعة، وابن اأخي نعيمه.

من رسائل ميخائيل نعيمه إلى عبد الكريم األشتر
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ميخائيل نعيمة

التحرير
-----------------

نزار عبد ال�شتار

الت�شميم
-----------------

م�شطفى جعفر

manarat
رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س التحرير 

ال ت�ستقيم درا�سة لفكر نعيمة قبل الوقوف على مراحل 
حياته والتعّرف على ن�ساأته ومنابع ثقافته، ثم اإن درا�سة 
م�ساألة من م�سائله الفكرية ت�ستلزم البحث عنها يف كتبه 

كلها الأننا لن جند بحثًا منهجيًا م�ستقاًل يتناول م�ساألة احلب 
اأو املوت اأو �سواهما يف كتاب بعينه اأو يف كتب معّينة. 
واإمنا جند هذه امل�ساألة اأو تلك موّزعة يف زوايا موؤلفاته 

اأو مبثوثة يف ثناياها. معنى ذلك اأن تناولنا مل�ساألتي 
احلب واملوت عند نعيمة �سينطلق من �سريته الذاتية، 

ولكنه �سيتجاوز ال�سرية اىل �سواها من اآثاره التي جتلو 
الغام�ش وتو�سح املبهم خ�سو�سًا اأّن اآثار نعيمة جمعاء 
ـ كما قال غري ناقد ـ ت�سلك يف خيط فكري واحد حتى كاأن 

كّلما كتب كان كتابًا واحدًا. وبدا الآخرين اأّن ميخائيل نعيمة 
متناق�ش حائر منذ بداية هذا القرن "املجهول يف نف�سه 

يهديه طورًا ويغ�سى على ب�سره اأطوارًا.وعلى الرغم من 

كون موؤلفه )�سبعون( باأجزائه الثالثة اأطول �سرية عربية 
ذاتية واأوفاها، ومن اكرث ال�سري الذاتية �سراحة وتعّريًا، 

وعلى الرغم من مزاياها الفنية الكثرية، فاإن االإقت�سار على 
ال�سرية الذاتية وحدها يعترب نق�سًا وتق�سريًا. من مزايا 

)�سبعون( اأنها توقفنا على حياة درامية من خالل ت�سوير 
كاتبها ل�سراعه الدائم مع نف�سه وحما�سبتها وغربلتها 

لتنقيتها من ال�سهوات يف �سعاب املعرفة واحلياة. ومن 
مزاياها اأنها مزيج من البناء الروائي والبناء امل�سرحي 

ومن فن املقالة االأدبية التحليلية. نعيمة نف�سه اأوج�ش 
من ال�سرية الذاتية فزعًا فقال: اإنك خادع وخمدوع كلما 

حاولت اأن حتكي لنف�سك اأو للنا�ش حكاية �ساعة واحدة من 
�ساعات عمرك. الأنك لن حتكي منها اإال بع�سها، فكيف بك 

تروي حكاية �سبعني �سنة.وي�سري يف )�سبعون( اىل م�سادر 
اخرى غري �سريته تعرّب عن فكره، وت�سّف عن �سخ�سيته، 

وتوؤخذ منها �سريته، يف طليعتها )مذكرات االأرق�ش( وكتاب 
)مرداد(.

يقول: خلقت االأرق�ش من خيايل فلم يلبث اأن اأ�سبح يف 
حياتي اأكرث من خيال. ويف )مذكرات االأرق�ش( يهتف كاأنك 
مني واأنا منك، اأنت يف فكري وقلبي وخيايل. لذا، اأ�ساب 

غري دار�ش وناقد يف مقارنة االأرق�ش بنعيمة، كمارون 
عبود: مذكرات االأرق�ش هي مذكرات نعيمة يف مبادئها 

العامة ال يف حوادثها اخلا�سة واإ�سماعيل اأدهم: مذكرات 
االأرق�ش تر�سم حياة نعيمة يف تلك الفرتة وتدل على ما 

كان يعتمل يف �سدره ويختلج يف قلبه ويدور يف راأ�سه، 
وندمي نعيمة: مذكرات االأرق�ش بالن�سبة اىل كاتبها كانت 

اأكرث من كتاب ي�سعه ثم ينتهي منه. اإنها تعبري عن حاٍل كان 
نعيمة يحياها كمفّكر وكاأديب وكاإن�سان. اأما بالن�سبة اىل 

كتاب مرداد في�سّرح نعيمة باأنه "الكتاب القّمة يف تفكريه 

واأن رموز الكتب جميعها م�ستوحاة من طبيعة ال�سخروب 
وب�سكنتا و�سنني. ومما ال �سك فيه اأن االأرق�ش ومرداد 

مرحلتان يف حياة ميخائيل نعيمة اأ�سا�سيتان، ولذلك، على 
القارئ ـ اإذا اأراد فهم نعيمة ـ اأن يرافق االأرق�ش يف دربه 

و�سواًل اىل القّمة مع مرداد.. وما يزيد من تالحم امل�سارين 
الفكري واحلياتّي لدى نعيمة اأنه حاول منذ عودته من 

نيويورك عام 1932 اأن يوّحد بني النظرية وال�سلوك، بني 
النظر والعمل، والعقيدة واحلياة كاأنه فيل�سوف هندّي 

يعي�ش فل�سفة، فاعتكف يف ال�سخروب ووقف حياته على 
التاأمل والتفكري.

نكبة الهجرة
اإذا كانت ماأ�ساة املجاعة اأّول عامل يف حياة توفيق يو�سف 

عّواد حفر عميقًا يف ذاكرته، فاإن ميخائيل نعيمة فتح 
عينيه على نكبة الهجرة وكان يطبقهما على �سورة اأٍب يف 

بالد يدعونها اأمريكا، وبعد اأن مكث اأبوه �ست �سنوات 
وعاد �سفر اليدين، هاجر اأخوه االأكرب اأديب اىل الواليات 

املتحدة االأمريكية وملّا يّطر �سارباه، ولعّل اأعمق ما اأثر فيه 
�ساعات الرحيل: "اأع�سا�ش تبعرث، واأرحام تقّطع، واأفئدٌة 

تفتت، واأكباٌد مُتزق، ويعود املوّدعون اىل بيوتهم وكاأنهم 
عائدون اىل املقابر، ومي�سي امل�سافرون يف �سبيلهم وكاأنهم 

ما�سون اىل امل�سانق... وما من معزٍّ اإال االأمل.لي�ش ال�سفر 
قطعًة من العذاب فح�سب ال�سفر موت ق�سري واملوت �سفر 

طويل، االأول موت موؤقت واالآخر دائم، والعالقة بينهما 
عالقة جدلية، حتجب وتعك�ش خطرًا واحدًا هو الغياب. 

اأن ت�سافر يعني اأن متوت قلياًل. واأن متوت يعني اأن 
ت�سافر حقًا. املوت رحيٌل اىل الله. ذهاٌب بال اإياب. �سفٌر 

من غري اأن يرتك امل�سافر العنوان.... رحلة من غري وداع 
اأو لقاء اأو انتظار. من هنا، ميكننا اإعتبار جتربة نعيمة 

والهجرة جتربته االأوىل مع املوت ولقاءه االأّول به. وقد 
داأب العمر كله على التفتي�ش عن حّل للموت، والعمل على 

نفيه واإلغائه.اأما املوؤثرات الثقافية التي فعلت يف ميخائيل 
نعيمة ووعاها فاأعلنها يف �سريته الذاتية واأحاديثه 

ال�سحافية ومقاالته االأدبية فهي يف االأغلب م�سادر �سرقية. 
علمًا اأن اأّي تاأثري لي�ش كاماًل وتلك هي طبيعة العالقات 
االإن�سانية واحل�سارية، بل لعله لي�ش مبا�سرًا، فعالقات 

التداخل االإن�ساين اأكرث تعقيدًا وت�سابكًا مما نُظن...اإن اأهم 
منبع اإ�ستقى منه نعيمة فكره: الهند، بالد احلياة واملوت، 

وفردو�ش االآلهة واالأديان. فقد هداه �ساٌب هندي مثقف 
اىل كتابني كان لهما يف نف�سه اأطيب االأثر. وذانك الكتابان 

هما: ن�سيد املوىل، واليوغا امللكية للمت�سوف الهندي 
)فيفيكنندا(. ويف اإعتقاده اأن الفل�سفة الهندية هي اأّم كل 
الفل�سفات. اأما معلموه فثالثة: بوذا والوت�سو وي�سوع. 

ويخاطبهم فيقول: ثالث منارات على �سواطئ الوجود، 
وجوهكم النرّية ملجاأي من وجوه الب�سر ومهربي من 

كهوف الوهم ودليلي اىل وجه احلق.

احلب يف �شرية ميخائيل نعيمة
هل اأ�سهمت جتارب نعيمة ال�سخ�سية مع املراأة يف �سياغة 

فل�سفته الروحية ويف ت�سكيل مواقفه من املراأة واحلّب 
والزواج؟ قبل االإجابة عن هذا ال�سوؤال اإ�ستنادًا اىل �سرية 

نعيمة، ثمة مالحظتان متّهدان اخلو�ش يف املو�سوع، 
وميكن اإيجازهما بكلمتني اإثنتني هما: الزهو وال�سراع. 

مييل نعيمة يف )�سبعون( اىل العجب بالنف�ش والزهو 
والغرور.وزهو نعيمة مبن تّيم من الن�ساء احل�سناوات ال 
يقّل عن زهو نتاجه الفكري، واملراأة يف عالقاته العاطفية 

هي التي تبادر دائمًا.عرف نعيمة يف حياته ثالثة ن�ساء 
متزوجات اأقام معهن عالقة متكاملة ويبدو ان العالقات 
الثالث التي اأقامها مع هوؤالء الن�ساء كانت ال�سفقة دافعًا 

اأ�سا�سيًا اىل عقدها، اإذ اأن �سعور نعيمة ب�سقاء اأولئك 
الن�سوة وبحرمانهّن من احلّب ومن الزوج املحّب اآمله، ومن 

ثم قّربه منهّن وجعله ي�ساركهن عذاباتهّن واأحزانهّن كما 
يبدو لنا اأن الرحمة بالزوج كانت اأحد الدوافع االأ�سا�سية 

اىل ف�سم تلك العالقات. بيد اأن ال�سفقة ـ م�سكلة احلب 
االأ�سا�سية ـ لي�ست حبًا، الأن بواعث �ستى تكمن وراءها 

غري االإح�سا�ش العميق باحلّب، والأنها قد تكون مظهرًا من 
مظاهر االأنانية واال�ستعالء خاليًا من اأمارات احلب، واالأهم 

اأن جوهر احلب يقوم على م�ساركة وجدانية عميقة بني 
كائنني ي�سعران يف قرارة نف�سيهما باأنهما نّد ونّد مت�ساويان 

يف االأخذ والعطاء، بينما تنطوي ال�سفقة على تفاوت بني 
الطرفني اإذ ت�ستدّر العطف من طرف وت�سبغ الرعاية على 

اآخر. 

ة من احلبرّ اىل املحبرّ
مع انتهاء عالقة نعيمة باملراأة الثالثة )نيونيا( تبتدئ 

مرحلة جديدة يف حياة هذا املجاهد، عهد ال �سلطان فيه 
لل�سهوة اجلن�سّية بل ال�سلطان فيه للروح الذي يوّد اأن 

ي�سمو بالرجل واملراأة اىل حيث ي�سبحان االإن�سان الكامل، 
املوّحد، واالأقوى من اأي �سهوة. وقد اأ�سابت ثريا ملح�ش 
يف و�سف م�سرية نعيمة مرحلة مرحلة مبخت�سر مفيد اإذ 

قالت، "اأحّب نعيمة نف�سه اأواًل ـ ولعّل هذه الرنج�سية اأو 
حّب الذات اأوىل درجات احلّب واأوىل خطوات معرفة الذات 

ـ فاأحبها وكّرمها، وهّذبها، ثم اإنطلق من بعد اىل االإن�سان، 
ثم اىل الله، فاخلليقة، فالوجود".لقد اآمن نعيمة بقوة العفة 

املطّهرة واآمن باأن العفة ـ زنبقة الف�سائل ـ ال تطلع اإال بعد 
جهٍد جهيد، وتكون ح�سيلة �سراع واٍع عنيف مع �سهوات 

النف�ش.وقد كانت حياة نعيمة واأدبه ميداين تطبيق ملا اآمن 
به. من احلب اىل املحبة: هذا هو م�سار نعيمة يف حياته 

وفكره. قال مرداد: "اإّن حمبة الرجل للمراة واملراأة للرجل 
لي�ست مبحبة. اإن هي اإال رمز بعيد لها. فاىل اأن ي�سبح 

كل رجل حبيب كّل اإمراأة والعك�ش بالعك�ش، دعوا الرجال 
يتّبجحون باإجنذاب اللحم اىل اللحم والت�ساق العظم 

بالعظم من غري اأن يتلفظوا باإ�سم املحبة القدو�ش.ما املحبة؟ 
وكيف فّرقها نعيمة عن احلب؟ الفرق بينهما كالفرق بني 

ال�سعر والنظم: الروح هي اجلوهر. قال يف كتابه )النور 
والديجور(: اإمنا الن�سل امل�سهر احل�سي للرجل واملراأة، 
واملحبة هي امل�سهر الروحي للرجل واملراأة. اإنني اأ�ستم 

يف كلمة املحبة اأريج االألوهة املنّزهة عن اللحم والدم. 
واأما كلمة احلب فتفوح منها روائح الغرائز احليوانية 

التي لي�ست �سوى املمّهد اىل املحبة املت�سامية عن كل 
�سوق غري �سوق الفناء يف من حتب. ويف كتابه يا اإبن 

اآدم يو�سح فيقول:اأقرب ما تتمثل فيه املحبة بني النا�ش 
حمبة االأّم.. اأما حمبة الرجل للمراأة، وحمبة املراأة للرجل 
فلي�ست من ال�سفاء وال�سمول بحيث ت�ستحق اإ�سم املحبة، 

فهي، يف الغالب، ثورة يف اللحم والدم توؤّججها �سهوة 
التمتع والتملك واالأثرة وتالزمها اأكداٌر كثرية اأبرزها 

ال�سك والغرية و�سراع بني اأنانيتني. وهو اإذ يقول: املحبة 
هي وحدها االإك�سري العجيب الذي به تتما�سك احلياة، 
وعنا�سر الكون اأربعة: م.ح.ب.ة يوؤمن باأن املحبة هي 

الله واحلياة، وباأن الله حمبة وحياة، ويقرتب من املفهوم 
امل�سيحي لله وللمحبة. فاإّن املحبة ـ يف امل�سيحية ـ هي 

اأعمق حتديد لله و�سريعة املحبة هي ال�سريعة اجلديدة 
التي اأتى بها االإجنيل.مل يعّف نعيمة ومل يتزهد ياأ�سًا اأو 

تزمتًا اأو خ�سوعًا ل�سلطة خارجية ـ هو الذي ثار على تعاليم 
الكني�سة االأرثوذك�سية وتقاليد الدين واالأخالق الأنها قيدت 

حريته بقيود دينية واأخالقية، خ�سو�سًا واأنه تعلم يف كلية 
الهوتية ببولتافا �سنواٍت خم�سًا، وراأى من غوايات املحيط 

اجلديد ما يتنافى وتربيته الدينية ال�سارمة ـ واإال لكانت 
عفته مر�سًا ال ف�سيلة. لقد عّف نعيمة بعد جتربته، وتزهد 

بعد معرفة واإقتناع واإلتزام حّر.ويف موقفه هذا اإجالٌل 
للحياة واإكباٌر للدنيا والالآخرة.

الحب والموت
في أدب ميخائيل نعيمة



ميخائيل نعيمة جال�شا من الي�شار 
برفقة زمالئه يف املدر�شة النا�شر


