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قراءة في الفكر الصوفي لمسرحيات ميخائيل نعيمة
د.فاتن حسين ناجي

ميخائيل نعيمة مفكر عربي وواحد من الجيل الذي

قاد النهضة الفكرية والثقافية ،وأحدث اليقظة وقاد

ً
ً
كبيرا
مكانا
إلى التجديد ،وأفردت له المكتبة العربية

ومسرحي
وقاص
لما كتبه وما ُكتب حوله .فهو شاعر
ّ
ّ
وناقد وكاتب مقال ومتفلسف في الحياة والنفس
اإلنسانية ،وقد ترك خلفه ً
آثارا بالعربية واإلنجليزية

والروسية؛ وهي كتابات تشهد له باالمتياز وتحفظ له
المنزلة السامية في عالم الفكر واألدب.

وكان ��ت له عدة حم ��اوالت يف تخلي� ��ص الأدب العربي من
الزخ ��ارف وال ��كالم الزائ ��د ،واالق�ت�راب بالأ�س ��لوب م ��ن
ت�ص ��وير واقع الأ�شياء والأحداث .اال�ستفادة من درا�ساته
الغربي ��ة وال�ش ��رقية ،يف تطوير كتابة الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة
الت ��ي ت�ص ��ور الواقع ،وقد ا�ص ��در نعيمة ثالث ��ة �أجزاء من
كتاب «�س ��بعون» الذي حوى �س�ي�رته الذاتية ،وفيه ب�س ��ط
�سج�ل�ا لتجربت ��ه الأدبي ��ة وخربته على ه ��ذه االر�ض .كما
�أدخ ��ل على الأدب العربي احلدي ��ث لونا يكاد يكون جديدا
من الإبداع بكتابه «مرداد» ( ،)1952وهو �أ�شبه ب�أمثوالت
ج�ب�ران وب�شر فار� ��س الرمزية ،وق ��د قارنه العق ��اد ب�سفر
اجلامع ��ة ل�سليمان ،وهكذا قال زراد�ش ��ت لنيت�شه.و لفرط
ما �أوغ ��ل ميخائيل نعيمة يف اخلم�س�ي�ن �سنة الأخرية من
حيات ��ه يف احلديث عن التقم�ص ،وما �إلي ��ه من النظريات
ال�صوفي ��ة الأق ��رب اىل الفكر اخلرايف منه ��ا اىل �أي �شيء
�آخ ��ر ،كاد النا� ��س ين�س ��ون �أن ل ��ه تاريخ ��ا �أدبي ��ا من نوع
�آخ ��ر ،جدير ب� ��أن ي�ستذكروه قبل �سواه م ��ن نتاجه .ولكن
الق ��ارئ العربي كاد �أن ين�سى ه ��ذا اجلانب الأدبي امل�شرق
م ��ن �سرية نعيمة ،رمبا لأن نعيمة نف�سه مل يعد �إليه الحقا.
فقد ان�صرف اىل لون م ��ن الفكر ال�صويف والذي ين�صرف
اىل معاجل ��ة ق�ضاي ��ا ال ��روح واملاورائي ��ات ،م ��ن دون �أي
التف ��ات يُذك ��ر اىل ق�ضايا الإن�سان على ه ��ذه االر�ض ،وما
ي�صادفه فيها من متاعب جديرة اي�ضا ب�أن يهتم بها الأدباء
واملفكرون وال�شعراء.
ح ��اول نعيم ��ة ان ي�ض ��ع �أ�صو ًال جدي ��دة يف النق ��د الأدبي
العرب ��ي تق ��وم عل ��ى �أن يك ��ون الأدب م�ساي ��ر ًا للحي ��اة
وعام�ل ً�ا عل ��ى تطويره ��ا ،واالبتع ��اد ع ��ن �إع ��ادة احلديث
يف مو�ضوع ��ات مع ��ادة ومك ��ررة .وكان كتاب ��ه النق ��دي
امل�شهور(الغرب ��ال) ،هو خري دليل عل ��ى حماولة �أن يكون
الأدب مط ��ور ًا للحي ��اة ،وال يك ��ون �ص ��دى له ��ا .وات�ص ��ف
�أ�سلوب ��ه بالنزع ��ة – امليل �إىل ال�صوفي ��ة ،ب�ساطة العي�ش،
ونق ��اء النف�س ،وبذلك عائد �إىل درا�ساته العميقة للديانات
املختلف ��ة اال�سالمي ��ة وامل�سيحي ��ة والأدي ��ان الأخ ��رى
غ�ي�ر ال�سماوي ��ة يتمي ��ز �أ�سلوب ��ه بالب�ساط ��ة والو�ض ��وح،
وال�صراح ��ة �أي�ض ًا ،وخا�صة يف جم ��ال الو�صف �أو ال�سرد
�أو الت�صوي ��ر ،يف الق�ص� ��ص وبع�ض روايات ��ه ،وكثري من
مقاالت ��ه النقدية والفكري ��ة واجلمالية .لدي ��ه ميل وا�ضح
�إىل الإقن ��اع ،واملجادلة العقلي ��ة ال�سهلة.مييل �أ�سلوبه �إىل

التفا�ؤل ،و�إىل التب�شري باخلري واحلب واجلمال.
«يرى نعيم ��ة ان العقل موجه للحوا�س وهو م�صدر عذاب
االن�س ��ان ومر�ش ��د االن�سان ال ��ذي يقوده اىل �سب ��ل الر�شد
واخل�ي�ر والفك ��ر ه ��و �إعم ��ال العق ��ل يف الأ�شي ��اء و�صوال
اىل معرفته ��ا والميك ��ن الإحاط ��ة بالغائي ��ة النعيمي ��ة يف
هدفه ��ا وعملها اال بالت�صدي له ��ا لت�صل اىل هدفها اال�سمى
فمن ��ذ البداي ��ة ا�صغى نعيم ��ة اىل قلبه ف�آم ��ن بنف�سه و�آمن
بالكائن ��ات جميعه ��ا ومل يكت ��ف بالإمي ��ان العاطفي وامنا
توك�أ على عقله يحل له الأ�سباب والعلل».
وعل ��ى الأرج ��ح ا�ستن ��اد ًا �إىل اجتاهه عل ��ى ق�ضايا الروح
والتقم� ��ص وا�ستغراق ه ��ذه الق�ضايا ملجمل م ��ا كتبه على
م ��دى خم�س�ي�ن عاما او اك�ث�ر ولدرج ��ة ان البع�ض يدرجه
يف عداد الوعاظ والن�س ��اك واملر�شدين .لقد كان الله وهو
القدي ��ر عل ��ى كل �شيء،رحب ال�صدر اىل ح ��د انه خلق من
ذات ��ه معار�ض�ي�ن لذاته فم ��ا ك� � َّم �أفواهه ��م اذ عار�ضوه وال
ردهم عن املعار�ضة بقوة بل على العك�س من ذلك ابقى على
حياته ��م واطلق لهم احلرية يف عامل يعار�ض بع�ضه بع�ضا
بغري انقط ��اع لعلهم يف اخر الدهر ينته ��ون من املعار�ضة
اىل التفاه ��م والتال ��ف ث ��م اىل املعرفة الت ��ي اليفوتها علم
�شيء ثم اىل القدرة التي التعاندها قدرة.
هناك ثالثة �أمناط من الت�صوّ ف :الأول معطى �إلهي تنمّيه
روح الل ��ه يف الإن�سان ،والث ��اين طقو�سي ت�صنعه ت�أمّالت
الإن�سان وجهوده ،ووقفاته ،ومقاماته ،والثالث الت�صوّ ف
وحب
اجلم ��ايل الأدب ��ي وهو ال يخل ��و من ح � ّ�ب ال�سكينةّ ،
الل ��ه ،وع�ش ��ق الكلم ��ة ،والرتحّ ��ل ع�ب�ر التخ ّي ��ل ،والتوق
اىل عي� ��ش الإن�سان الكامل .ولعل نعيم ��ة من املنتمني اىل
الت�صوف اجلم ��ايل الأدبي والذي �أكدت عليه ثريا ملح�س
يف قوله ��ا (تتجل ��ى �أخ�ل�اق نعيمة ال�صوفي ��ة يف مقايي�سه
النقدية ل�ل��أدب والأديب ,وتلك الأخ�ل�اق جت ّلت يف �إميانه
بالإن�س ��ان ,وبالله ,ويف الفي� ��ض الإلهي ووحدة الوجود,
واحل ��ب واملحبة ,واحلري ��ة ,واملعرف ��ة ,واملجاهدة ,ويف
ق ��وى الإن�س ��ان ,والف�ضائ ��ل الإن�سانية كالعف ��ة والطهارة
واجلم ��ال والكم ��ال ,وال�ص ��دق والإخال� ��ص ,واحل ��ق
واحلقيق ��ة ,والع ��دل وامل�س ��اواة ,وال�ص�ب�ر والقناع ��ة,
والالعن ��ف وال�س�ل�ام ,و�أكرثها ظاهر بو�ض ��وح يف كل ما
خطه قلمه).
ويف كتاب «النزع ��ة ال�صوفية يف الأدب املهجري» لل�شاعر
والناق ��د اللبن ��اين ربيع ��ة �أب ��ي فا�ض ��ل ال ��ذي حت ��دث فيه
ع ��ن �أربع ��ة من �أعالمه ه ��م �أمني الريح ��اين ،جربان خليل
ج�ب�ران ،ميخائيل نعيمة ،ن�سيب عري�ض ��ة ،حيث اكد على
ان نزع ��ة جربان ال�صوفية تظهر �أوّ ل ما تظهر با�ست�شهاده
باملت�صوّ ف ��ة العرب كاب ��ن �سينا والغزايل واب ��ن الفار�ض،
وبالإ�ش ��ارة اىل زهّ ��اد ال�ش ��رق وحكمائ ��ه � .اّإل �أن ت�صوّ ف ��ه
خمتلف عن ت�صوّ ف ه�ؤالء .فال ا�ست�سالم عنده وال جمود،
ال فناء وال عدميّة ،ال جذبة �أو انخطاف .ال يدعو اىل الزهد
ّ
والتق�شف ،وال يق�ضي على الأهواء ،بل يريد امل�ؤالفة بينها
وب�ي�ن العقل .فهو ي ��رى يف ال�ش ّر عط�ش� � ًا اىل اخلري ،ويف
الأمل �سبي ًال اىل املعرفة .ال ينكر املادّة بل يب�صر من خاللها
�س ّلم� � ًا اىل الروح ،ال يحتقر املدن ّي ��ة و�إمنا يعتربها مرحلة
تق ��ود اىل �أف�ض ��ل منه ��ا .وهكذا ف� ��إن جربان م ��ن ال�سابق
امل�ستوحد ،اىل امل�صطفى ،اىل ي�سوع ابن الإن�سان« ،ي�شدّد
عل ��ى �أمرين :امل�صاحلة مع احلياة والنا�س والكون ،عي�ش
ال�سالم الداخل ��ي� ،إبطال العودة اىل اجل�س ��د ،التناغم مع
النظام الكوين ،وال�سكن املطمئن يف �أح�ضان الأم الكونية
 ال ��روح ال�شامل ��ة الواح ��دة .وال يبتعد ميخائي ��ل نعيمةكث�ي�ر ًا عن ج�ب�ران يف نزعته ال�صوفيّة ،فه ��و يعترب �أن ّ
كل
الدروب ت�ؤدّي اىل البارئ عند من قلبه يف ّت�ش عن البارئ.
لذل ��ك ير�سم نعيمة يف كتاب ��ه «مرداد» الطري ��ق التي تقود
الإن�سان اىل البارئ ،انطالق ًا من ال�سفح اىل �أعلى قمّة .يف
ال�سف ��ح ذات الإن�سان ال�صغ ��رى ،ويف القمة ذاته الكربى،
وال ب� � ّد �أن يتوحّ د بوحدة احلياة الكلية ،ويخلد بخلودها.
يكت ��ب نعيم ��ة« :ولي�س لل ��ذات ال�صغ ��رى يف الإن�سان من
معرب اىل ال ��ذات الكربى �س ��وى منحدر ال�ص ��وّ ان� ،سوى
طري ��ق التع� � ّري الذي هو نك ��ران الذات ،وحت ّم ��ل العط�ش
واجل ��وع والت�ش� � ّرد والآالم .وطري ��ق الإن�س ��ان اىل وعي
ذاته الكربى ووحدته مع البارئ ،لي�ست احلوا�س ،ولي�س
العقل ،و�إمنا الر�ؤيا ،وجمرة الإميان واملحبّة.
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«غربال» ميخائيل نعيمة :سيموت األدب العربي
إذا ما استمعنا إلى «نقيق الضفادع»
أصدره قبل  100عام وكأنه يتحدث عن واقعنا الراهن
هاشم صالح

هل شاخ كتاب «الغربال» يا ترى؟ هل انتهى

مفعوله؟ هل أكل عليه الدهر وشرب؟ ربما في بعض

صياغاته الشكلية ولكن ليس في جوهره .روح الكتاب
ال تزال منعشة ومنتعشة حتى اآلن .ال تزال تنطبق
على واقعنا الراهن وبشكل ملح .باختصار شديد:

عندما نقرأ الكتاب نشعر أن ميخائيل نعيمة ال يزال

معاصرنا ،ال يزال ً
حيا بيننا .وهذا أكبر دليل على مدى
أهميته وعظمته كمفكر نهضوي عربي رائد .سوف
ً
ً
محسوسا لكيال يظل كالمي
مثال
أضرب على ذلك
ً
تجريديا في الفراغ .هناك فصل كبير في الكتاب

بعنوان« :نقيق الضفادع .مكانة اللغة في األدب».
هذا الفصل يكفي لتخليد الكتاب وتخليد ميخائيل
نعيمة ذاته.

م ��اذا يعني ذلك؟ �أنه يعن ��ي �أن �ضف ��ادع الأدب ت�شلنا �ش ًال
بنقيقه ��ا وم�ستنقعه ��ا وركوده ��ا� .إنها ت�شل تط ��ور اللغة
العربي ��ة بل واحلياة العربية ذاتها .ه�ؤالء الأ�شخا�ص ما
ينفك ��ون ي�صححون ��ك لغوي ًا ،ويقولون ل ��ك :قل وال تقل!
هذا حالل وهذا حرام لغوي ًا .هذا يجوز يف نظر الثعالبي
�أو الأ�صمع ��ي وذاك ال يج ��وز .حذار! ثم ح ��ذار! �إياك �أن
تنتهك قدا�سات اللغة املوروثة �أو تخرج عليها قيد �شعرة.
اللغ ��ة العربية ينبغي �أن تظل ثابتة ،جامدة ،كما هي منذ
مئات ال�سنني.
مل ��اذا ال تكتب بلغ ��ة قامو�سية �سليمة يا �أخ ��ي؟ و�إال ف�أنت
خ ��ارج نط ��اق الأدب .ن�ضرب مثا ًال عل ��ى ذلك بيت جربان
خليل جربان من ق�صيدة «املواكب» ال�شهرية التي تغنيها
فريوز:
هل حتممت بعطر
وتن�شفت بنور
بي ��ت وال �أروع .بيت يذكرك بجبال لبنان و�سواقي لبنان
وودي ��ان ب�ش ��ري� ..إل ��خ .من من ��ا مل يتحمم يوم� � ًا ما يف
�أح�ض ��ان الطبيعة حت ��ى دون �أن يتحمم؟ يكفي �أن مت�شي
يف تل ��ك الوديان لكي ت�شعر بعطر الوج ��ود .فما بالك �إذا
�سق ��ط علي ��ك �شالل من ب�ي�ن ال�صخ ��ور؟ �أحت ��دث هنا عن
�أبن ��اء الأرياف واجلبال .ولكن امل�شكلة هي �أن هذا البيت
«ال�سم ��اوي» خاط ��ئ لغوي� � ًا! �ضف ��ادع الأدب �أو بالأحرى
�ضفادع اللغة العربية تع ��ده خاطئ ًا من الناحية اللغوية.
�إنه ��ا ت�ستهجن ��ه وتل ��وم الكات ��ب علي ��ه لوم ًا �شدي ��د ًا .لقد
ارتكب جربان خليل ج�ب�ران جرمية نكراء يف حق اللغة
العربي ��ة .ما هي؟ �أي ��ن هي؟ بالله عليكم قولوا يل ما هي؟
ال �أرى �شيئ ًا .ملاذا ا�ستخدم ال�شاعر كلمة «حتمم» بد ًال من
كلم ��ة «ا�ستحم» الف�صيحة لغوي� � ًا وال�شرعية قامو�سي ًا؟ يا
له ��ول الفظاع ��ة! ما �أغبى ج�ب�ران خليل ج�ب�ران! ما �أ�شد
جهل ��ه باللغ ��ة العربي ��ة! ولكن ه ��ل ميكن لكات ��ب عبقري
خالق �أن يتقي ��د بلغة الأ�صمعي وال�شنف ��ري؟ �ألن يق�ضي
ذلك على �إبداعه وعبقريته .ال�شاعر يتفجر ،ال�شاعر يحق
ل ��ه �أن ي�شتق الكلمات اجلدي ��دة� ،أن يفجر اللغة� ،أن ي�أخذ
حريته.
و�إال ف�ل�ا �إبداع وال تطور لغ ��وي وال من يحزنون� .سوف
مي ��وت الأدب العربي �إذا ما ا�ستمعنا �إىل نقيق ال�ضفادع.
لن�ستم ��ع �إىل ميخائي ��ل نعيم ��ة يقول حرفي� � ًا« :لو تب�صر

�ضف ��ادع اللغ ��ة العربي ��ة يوم ًا م ��ا تاريخ لغته ��م لوجدوا
في ��ه �أ�ص ��دق �شاهد على ه ��ذا الق ��ول� .أال ي ��رون �أن اللغة
الت ��ي نتفاهم بها اليوم يف جمالتن ��ا وجرائدنا ومن على
منابرن ��ا غري لغة م�ضر ومتيم وحمري وقري�ش؟ �أال يرون
�أن ��ه ل ��و �أتي ��ح لأ�سالفه ��م تقييدنا من ��ذ �ألفي �سن ��ة ملا كان
لن ��ا حتى الي ��وم لغة �سوى لغ ��ة احليزب ��ون والدردبي�س
والطخا والنقاخ والعلطبي�س؟».
هنا تكم ��ن �أهمية هذا الكتاب الرائد� .إنه من �شدة حر�صه
عل ��ى اللغة العربية يريد تطويره ��ا ،يريد �إنقاذها؟ كيف؟
ع ��ن طري ��ق جعله ��ا ت�ستم ��د مفرداتها م ��ن ن�س ��غ احلياة.
ولك ��ن املتزمت�ي�ن لغوي� � ًا يري ��دون تقميطه ��ا وخنقه ��ا.
�أحيان ًا يتفا�صحون ويتقع ��رون �إىل درجة �أنهم يقولون:
النائ ��ب �سم�ي�رة �صالح مث�ل ً�ا! يا �أخ ��ي مل ��اذا ال تقولون:
النائب ��ة �سمرية �صالح؟ فهي ام ��ر�أة �سيدة ولي�ست رج ًال.
�ش ��يء عجيب غري ��ب� .شيء يجعلني �أخ ��رج عن طوري.
الفرن�سي ��ون يح�سدونن ��ا لأن ��ه ال يوج ��د يف لغتهم م�ؤنث
طبيب مث�ل ً�ا ،ولذلك ي�ضطرون للق ��ول :امر�أة طبيبة .وال
يوج ��د يف لغتهم م�ؤنث كات ��ب� .أما نحن فتوجد يف لغتنا
كلم ��ة طبيب ��ة وكلمة كاتب ��ة ،وال نع ��اين م ��ن �أي م�شكلة.
م�ؤخ ��ر ًا اخرتع ��وا �أو ا�شتق ��وا م�ؤن ��ث كات ��ب يف اللغ ��ة
الفرن�سية ،ولكنها كلمة ب�شعة على عك�سنا نحن .و�أحيان ًا
يخرج عليك بع�ض الكتاب العرب ببدعة جديدة .فيقولون
للمزي ��د م ��ن التقعر والتفا�ص ��ح يف العام ك ��ذا ولي�س يف
ع ��ام كذا .مل ��اذا يا �أخ ��ي؟ كنا معتادي ��ن دائم ًا عل ��ى القول
يف ع ��ام  1960مث�ل ً�ا ح�ص ��ل كذا وك ��ذا ولي� ��س يف العام
 ،1960مل ��اذا هذا الإثقال والتثقيل؟ اتركوا اللغة العربية
تتنف� ��س ،اتركوه ��ا تتحلح ��ل .اتركوه ��ا تق�ت�رب من لغة
علي عنوان
احلي ��اة اليومية� .أتذكر �أن املتقعري ��ن عابوا ّ
كتاب ��ي ال�ص ��ادر ع ��ن «دار ال�ساقي» ع ��ام  2013بعنوان:
«االنتفا�ض ��ات العربية على �ضوء فل�سف ��ة التاريخ» .ملاذا
مل �أق ��ل «يف �ضوء فل�سفة التاري ��خ» فهي �أ�صح لغوي ًا على
م ��ا يبدو؟ متى �ستنتهي ه ��ذه املالحقات البولي�سية؟ كنت
قد كر�ست فقرة غا�ضبة م�شتعلة لهذا املو�ضوع يف كتابي
الأخ�ي�ر ال�صادر ع ��ن «دار امل ��دى» بعن ��وان« :العرب بني
الأنوار والظلمات .حمط ��ات و�إ�ضاءات» .الف�صل الثاين
بعنوان« :ه ��ل ميكن �إنق ��اذ الثقافة العربي ��ة؟» ،وبالتايل
ف�أن ��ا �أم�ش ��ي دون �أن �أدري عل ��ى خط ��ى �أ�ستاذن ��ا الكبري:
ميخائي ��ل نعيم ��ة .اخلال�ص ��ة :ال تخاف ��وا م ��ن التجدي ��د
اللغ ��وي ،ال تخاف ��وا م ��ن اال�شتقاق ��ات واالخرتاع ��ات

ال�ضروري ��ة مل�سايرة تطور احلي ��اة� .أكاد �أقول ال تخافوا
من انتهاك قوالب اللغة التقليدية واخلروج عليها �إذا كان
ذلك �ضروري ًا ويلبي حاجة ما�سة� ،إذا كان ذلك يغني اللغة
العربي ��ة وي�ضيف �إىل الأدب العرب ��ي م�ساحة جديدة من
الإبداع واحلري ��ة .وهذا ما فعله الكاتب العبقري جربان
خلي ��ل ج�ب�ران يف ق�صي ��دة خارقة من �أجم ��ل ما كتب يف
اللغة العربية.
يف الكت ��اب ف�ص ��ول عدي ��دة مت�ش ��ي يف ذات االجت ��اه
التجدي ��دي املنع� ��ش� .إنه ��ا ف�ص ��ول متمردة عل ��ى التقليد
واجلم ��ود واخلمود الذي كان �سائ ��د ًا يف ع�صر ميخائيل
نعيم ��ة عندما �ألف ه ��ذا الكتاب الرائد .ينبغ ��ي �أال نن�سى
�أن ��ه �ألف ��ه والعامل العربي ملا يكد يخ ��رج من نري ال�سلطنة
العثماني ��ة وظلماته ��ا .ويف الكت ��اب دع ��وة �إىل حتطي ��م
الأوزان والق ��وايف واخل ��روج عليه ��ا لأنه ��ا تقي ��د حرية
ال�شاع ��ر املب ��دع .فه ��و يف ��رق ب�ي�ن َ
النظام�ي�ن وال�شعراء
احلقيقي�ي�ن .ولك ��ن دعوته ه ��ذه مل تتحقق عملي� � ًا �إال بعد
ظه ��ور ال�شعر احلدي ��ث يف اخلم�سين ��ات وال�ستينات �أي
بعد ت�أليف الكتاب بثالثني �أو �أربعني �سنة .نقول ذلك و�إن
كانت بع�ض ن�صو� ��ص جربان ونعيمة ذاته ا�ستبقت على
ظاهرة ال�شعر احلديث وحت ��ررت من الأوزان والقوايف
والزحاف ��ات والعل ��ل .وق ��د �أعجبن ��ي تعريف ��ه لل�شع ��ر
و�أده�شن ��ي .يق ��ول مث�ل ً�ا« :ال�شعر ه ��و غلبة الن ��ور على
الظلمة ،واحلق على الباطل»! مل �أ�سمع بهذا التعريف من
قبل على الأقل يف نطاق الثقافة العربية .من الوا�ضح �أن

ميخائي ��ل نعيم ��ة عندما �ألف هذا الكت ��اب كان قد �سافر يف
البل ��دان ودر� ��س يف رو�سي ��ا و�أمريكا واطلع عل ��ى الآداب
الأجنبية .ولهذا ال�سبب يحث العرب على تو�سيع مداركهم
وعقوله ��م .كي ��ف؟ عن طري ��ق الرتجمة .ولذل ��ك يخ�ص�ص
�صفحة كاملة يف الكتاب بعنوان حما�سي قاطع :فلنرتجم!
هن ��ا �أي�ض� � ًا جند �أنف�سن ��ا متفقني معه ،وجن ��د �أن دعوته ال
تزال راهنة وملحة متام ًا .يقول باحلرف الواحد:
»نحن يف دور من رقينا الأدبي واالجتماعي قد تنبهت فيه
(�أي ا�ستيقظ ��ت فيه) حاجات روحي ��ة كثرية مل نكن ن�شعر
به ��ا من قبل احتكاكن ��ا احلديث بالغرب.ولي� ��س عندنا من
الأق�ل�ام والأدمغة م ��ا يفي ب�سد هذه احلاج ��ات .فلنرتجم!
ولنج ��ل مق ��ام املرتجم لأن ��ه وا�سط ��ة تع ��ارف بيننا وبني
العائلة الب�شرية العظمى«.
كل م ��ن مار� ��س الرتجم ��ة يع ��رف معن ��ى كالم ميخائي ��ل
نعيم ��ة ه ��ذا ومغ ��زاه .ولكن لك ��ي تنجح عملي ��ة الرتجمة
ينبغ ��ي توافر ثالثة �ش ��روط :الأول ح�س ��ن اختيار الكتب
الت ��ي ت�ستح ��ق الرتجمة .والث ��اين عدم التقي ��د بالرتجمة
احلرفية .اخليانة مكروهة يف كافة املجاالت (الحظوا هنا
ارتكبت خط�أ لغوي ًا قات ًال :كان ينبغي �أن �أقول يف املجاالت
كافة ولي�س يف كافة املجاالت! �أ�ستغفر الله) .قلت �إذن ب�أن
اخليان ��ة �شيء ب�ش ��ع ما ع ��دا يف جمال الرتجم ��ة .ولكنها
خيانة حم�سوبة :مبعن ��ى �أنها تخون احلرف لكي تخل�ص
للجوه ��ر .وال�شرط الثالث هو تواف ��ر مرتجمني حقيقيني
يف الع ��امل العربي .فالرتجم ��ات الرديئة متلأ ال�شوارع...
وه ��ي ت� ��ؤدي �إىل ت�شوي ��ه �أجي ��ال ب�أ�سره ��ا م ��ن الناحي ��ة
الثقافي ��ة .من هنا خطورة الرتجمة وامل�س�ؤولية اجل�سيمة
التي ترتتب على املرتجمني.
و�أخ�ي�ر ًا م ��ا ه ��و النق� ��ص الوحي ��د ال ��ذي يع�ت�ري كت ��اب
«الغرب ��ال» هذا؟ �أن ��ه يف ر�أيي يكمن فيم ��ا يلي :لقد حتدث
ع ��ن التجديد اللغ ��وي والأدب ��ي واالجتماع ��ي وكل �شيء
تقريب� � ًا ،ولكن ��ه حتا�شى عملي� � ًا التحدث ع ��ن التجديد يف
جم ��ال الفك ��ر الدين ��ي .ولك ��ن ه ��ل كان ب�إمكانه ط ��رق هذا
املو�ض ��وع اخلط�ي�ر يف ذل ��ك الوقت الع�صي ��ب من ظروف
�سوريا ولبن ��ان وامل�شرق العربي عموم� � ًا؟ كان ذلك �سابق ًا
لأوانه.
كان ذل ��ك خارج ًا عن �إرادته و�إن كان قد فكر فيه يف خفايا
نف�س ��ه دون �أن ي�ستطيع اخلو�ض فيه .بل حتى يف وقتنا
الراهن نحن نعد على الع�شرة قبل �أن نكتب حرف ًا واحد ًا!
عن ال�شرق االو�سط
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ميخائيل نعيمة في بغداد
حارث طه الراوي

قراء العربية جميعا يعرفون من هو االستاذ ميخائيل
نعيمة ،انه علم من اعالم االدب العربي الحديث،
وشاعر من شعراء العربية المجددين ،انه البقية

الباقية من اساطين الشعر والبيان في الجيل الماضي،
فهو صنو جبران خليل جبران وايليا ابو ماضي ،وهو

معاصر الرصافي وشوقي والجارم ..وقد كان االستاذ
نعيمة احد ضيوفنا في مهرجان بغداد – الكندي.

حي ��ث ظه ��ر يف ن ��دوة تلفزيوني ��ة ،قدم ��ه ال�سي ��د جمي ��ل
اجلبوري بقول ��ه “ان اال�ستاذ ميخائيل نعيمة اديب عرفه
ال�ش ��رق ان�سان ��ا مفك ��را ..فل�س ��ف االدب وادب الفل�سف ��ة،
ه ��ذا اال�ستاذ الذي اعط ��ى للفكر العربي اخل�ل�اق نتاجات
رائع ��ة ،و�صور بالكلمة ال�شاعرة هم�سات النفو�س وفي�ض
الوجدان واخلواطر اجلميلة ال�شقراء».
وفيما يلي بع�ض ما دار يف هذه الندوة التاريخية:
* اه�ل�ا بكم �سي ��ادة اال�ستاذ يف حمط ��ة التلفزيون ..حبذا
ل ��و تف�ضلتم باحلديث اىل م�شاهدينا ع ��ن انطباعاتكم وما
تركت ��ه هذه الزيارة الق�صرية الت ��ي نرجو ان تكون اطول
بامل�ستقبل يف نف�سكم بهذه املنا�سبة وما انطبع يف نف�سكم
عن احتفاالت بغداد والكندي..
تع ��ود النا� ��س ..اكرث النا� ��س ..عل ��ى ان ي ��ردوا االحداث
واالم ��ور اىل ا�سبابها القريبة ..واين يف هذه املنا�سبة لو
�شئ ��ت ان ارد الف�ضل يف زيارت ��ي لبغداد التي هي زيارتي
االوىل لقل ��ت ان الف�ضل يعود اىل جلن ��ة االحتفاالت ..اما
يف الواق ��ع فالف�ضل يعود اىل املن�صور الذي ا�س�س بغداد،
واىل الكندي الذي رفع ا�سم بغداد مبا ابقاه لنا من فل�سفة
وم ��ن اعم ��ال عظيم ��ة ،ولي�س امله ��م هاهن ��ا ان ارد الف�ضل
اىل ا�صحاب ��ه فا�صحاب الف�ضل ك�ث�رة ،واملهم اين وجدت
نف�س ��ي الول مرة على هذه االر�ض اخلرية التي هي ار�ض
العراق وبني اخوة غم ��روين بف�ضلهم وبعطفهم وبلطفهم
وبكرمهم ..فوجدتني وك�أنني يف دنيا من ال�سحر ..بغداد
القدمي ��ة ق ��ر�أت عنها ال�ش ��يء الكثري ،والكن ��دي ان مل اكن
طالع ��ت �شيئ ��ا من م�ؤلفات ��ه فقد �سمعت عنه كذل ��ك ..اال ان
ال ��ذي ا�سرتعى انتباه ��ي بالدرج ��ة االوىل وافعم �صدري
بالف ��رح هو ان بغ ��داد التي وقف ��ت يف ايدي املغ ��ول �سنة
 1258بقي ��ت تتقهقر عاما بعد ع ��ام اىل ان كان عام 1958
واذا ببغداد تنف�ض غبار االجيال عنها وتنه�ض من كبوتها
ومت�ض ��ي جت ��دد جمدا غ�ي�ر املجد ال ��ذي كان له ��ا يف ايام
اخللف ��اء العبا�سي�ي�ن ذلك جمد مل يخل م ��ن الظلم ومل يخل
م ��ن التع�سف ومل يخل من االثرة ذلك جمد قام على اكتاف
قل ��ة ..اما االن فهو جم ��د يقوم به ال�شع ��ب ..يقوم به اهل
العراق...
وهذه املدينة التي اب�صرتها يف االيام القليلة من وجودي
هاهن ��ا انها كالطائر اال�سطوري ال ��ذي ميوت ثم يعود من
جديد ..ان بغداد اجلديدة تبعث حية ..ان بغداد اجلديدة
ال تخ�ش ��ى ان تهدم اذ هي تبن ��ي ..وهناك ال�شعوب التي ال
تعرف قيمة الهدم والنها ال تعرف قيمة الهمم ال تعرف قيمة
البناء .بغداد نام ��ت �سبعة قرون ولكنها مل تندثر ،واليوم
كما تعرف كانت لنا نزهة جميلة جدا اىل احللة حيث اثار

بابل القدمية ..بابل نام ��ت وال تزال نائمة ..بابل اندثرت
ول ��ن تقوم ..اما بغداد فنامت وهي اليوم يف وثبة عظيمة
هائل ��ة ..واود له ��ذه الوثبة ان ال تقف عند ح ��د ..اود لهذا
البن ��اء ان ال يقف عند حد ..اود للق ��دمي البايل ان يندثر..
واود للجديد الن�شيط ان يندفع يف طريقه اىل االمام..
ومم ��ا ا�سع ��دين كذلك ان اجد هنا ا�صدق ��اء كثريين مل اكن
اع ��رف عنهم �شيئا ولكنهم كما يبدو كانوا يعرفون ال�شيء
الكثري ع ��ن ميخائيل نعيمة ..ولي�س الذ لقلب كاتب من ان
يلتقي بقرائه وجها لوجه ..لي�س الذ من ان تقع العني على
الع�ي�ن وان ينطل ��ق م ��ن القلب ما يجد طريق ��ه ال اىل االذن
فق ��ط ،بل اىل القلب مبا�شرة ..واظن ان لقاءاتي مع بع�ض
هاهنا ومل التق منهم اال العدد الي�سري كانت من هذا النوع
م ��ن اللقاءات ..لقد كانت لقاءات قل ��وب ..لقاءات ارواح..
وارجو ان ت�ستمر هذه اللقاءات يف امل�ستقبل..
* �شك ��را ي ��ا ا�ستاذ له ��ذه العواطف الكرمي ��ة ونحن نرجو
ان نك ��ون وتك ��ون بغداد دائم ��ا عند ح�سن ظنك ��م وعندما
حتب ��ون له ��ا� ..سي ��ادة اال�ست ��اذ قر�أ لك ��م الق ��ارئ العراقي
االدي ��ب واملت� ��أدب يف كث�ي�ر مم ��ا انتجتم ��وه ..هم� ��س
اجلف ��ون ،والغريد ،واالب والني ��ون ،ومذكرات االورف�ش
وم ��رداد ،وكرم على درب ،ويف مه ��ب الريح ،ويف دروب،
وال ا�ستطيع لال�سف ال�شديد ان اح�صى كل ما كتبتم ..ترى
هل لكم ان حتدثوا امل�شاهد الكرمي ما هي ن�ش�أتكم االدبية؟
او على االقل ا�ضواء على هذه الن�شاة االدبية الرائعة..
اح�سن ��ت اذ قل ��ت ان اط ��رح بع�ض اال�ض ��واء عليه ��ا ..اما
ان ا�ستطي ��ع حتليلها واي ��ن بد�أت وكيف ب ��د�أت فهذا فوق
طاقتي ..واظن فوق طاق ��ة اي اديب او اي ان�سان ..وجل
م ��ا ا�ستطيع قوله به ��ذه املنا�سبة هو انني ما ان بد�أت اقر�أ
حت ��ى بد�أت اتذوق الكلمة ..فكان للكلمة �ضرب من ال�سحر
عندي ..وما ان اتقنت �شيئ ًا من النحو وا�صبحت يل قدرة
ان ان�س ��ج العبارات ثم ازاوج العب ��ارات حتى بد�أت ا�شعر
وكاين ملت�ص ��ق بالكلمة كم ��ا يلت�صق اجلنني بالرحم ..فال
انف�ص ��ال بينهما عل ��ى االط�ل�اق ..وهذا احل ��ب للكلمة بد�أ
ي�سوقن ��ي ع ��ن غري وع ��ي من ��ي يف البداي ��ة اىل ان اخذت
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اتع ��رف عل ��ى بع� ��ض االدب ��اء وبع� ��ض الكتاب م ��ن خالل
م�ؤلفاته ��م ..وانا ال ازال تلمي ��ذا يف دار املعلمني الرو�سية
يف النا�صرة ..هنالك كان للحظ ان اقر�أ ال�شعر وان احفظ
الكثري م ��ن ال�شعر ،در�سن ��ا املتنبي والبح�ت�ري وابا متام
ودر�سن ��ا ال�شعر اجلاهلي ،ويف احل ��ال حيثما وقعت على
بي ��ت جميل كان يغرين ��ي ان انظم مثل ��ه ..كان يقربني ان
ان�س ��ق ال�صدور واالعجاز وان تتك ��ون لدي ق�صيدة ..ذلك
بالطب ��ع كان مي ��ل �شاب الي ��زال يف �سن املراهق ��ة ..عندما
كن ��ت يف دار املعلمني يف النا�صرة كن ��ت بني الثانية ع�شر
وال�ساد�س ��ة ع�شر ومن بعد النا�صرة انطلقت اىل رو�سي�أ..
حيث اتقن ��ت اللغة الرو�سية كاهلها وهن ��ا انفتحت امامي
اف ��اق وا�سع ��ة ..اف ��اق االدب الرو�سي الذي ه ��و باعرتاف
اك�ب�ر نقاد العامل يف قمة االداب العاملية عندما اطلعت على
هذا االدب اجلميل الوا�س ��ع الغنى الزاخر ولدت يف رغبة
هائل ��ة يف ان انظ ��م ال�شعر كما ينظم ��ه الرو�سي ،ان اكتب
الق�ص ��ة كما يكتب ��ه الرو�س ��ي ..وهكذا بد�أت انظ ��م ال�شعر
باللغ ��ة لرو�سية ..وكانت م ��ن اوىل الق�صائد التي نظمتها
باللغ ��ة الرو�سي ��ة ق�صيدت ��ي الت ��ي ترجمتها فيم ��ا بعد اىل
اللغ ��ة العربية ..ق�صيدة النهر املتجم ��د ..اذكر اين نظمت
ه ��ذه الق�صي ��دة مبنا�سبة مكوثي �شت ��اء كامال يف قرية من
ق ��رى الوالية التي ادر� ��س فيها وهذه القري ��ة كانت قائمة
عل ��ى �ضف ��اف نه ��ر يدعى نه ��ر “�سول�ل�ا” ..وتعرف ��ون ان
يف رو�سي ��ا الربد فار� ��س وال�شتاء طويل وه ��ذا النهر كان
يتجم ��د يف ال�شت ��اء بحي ��ث ي�صب ��ح يف ا�ستطاع ��ة عربات
اخلي ��ل والرج ��ال والن�ساء ..الخ ..ان مي ��روا على اجلليد
كم ��ا مت ��ر االن عل ��ى اال�سفل ��ت ،واتف ��ق يل ان قطع ��ت ذلك
النهر ذهابا وايابا عدة م ��رات على اجلليد ..فا�ستوقفتني
هذه الفك ��رة ان هذا النهر ام�س كان بك ��ر ..ام�س يجري..
ام� ��س كان يغن ��ي ..ام� ��س كان ين�ش ��د ..واالن جتم ��د ف�ل�ا
ت�سم ��ع ل ��ه �صوتا وال تب�صر له وجه ��ا اال هذه ال�صفحة من
اجلليد التي تغطي وجه ��ه ..فنظمت هذه الق�صيدة باللغة
الرو�سية ..وختمتها بخطاب اوجهه اىل ال�شعب الرو�سي
ذاته..

وال ب�أ� ��س اذ ان ذك ��رت هذا االمر البني ل ��ك �شعوري عندما
كن ��ت �شابا� ..شع ��ور االمل الذي كنت اعاني ��ه ملجرد نظري
اىل �شع ��ب مظلوم ..ال�شعب الرو�سي كان يعاين من االالم
م ��ا اليط ��اق� ..شع ��ب مل يكن ل ��ه اي حق ��وق ويف االخ�ص
الفالح�ي�ن والعم ��ال ..وهذا ال�شع ��ور تولد عن ��دي انه من
احلرام لهذا ال�شع ��ب الذي يتعب والذي يكدح ..ان يعي�ش
عي�ش ��ة زرية كالعي�ش ال ��ذي كان يعي�ش ��ه يف رو�سيا .لذلك
ختم ��ت ق�صيدت ��ي يف خط ��اب اىل رو�سي ��ا ب ��ل م ��ا اختمه
بالعربية غ�ي�رت النهاية وانهيت الق�صيدة بخطاب اوجهه
اىل قلبي ..وكنت يف خطابي للرو�س اقول:
الب ��د ان الربي ��ع �سي�أتي للنه ��ر و�سينفك النه ��ر من عقاالته
ويعود فيكر اىل البحر ..الخ ..فيغني ..اما انت يا رو�سيا
مت ��ى ياتيك الربيع؟ مت ��ى تب�صرين �شيئا م ��ن االنفراج؟..
مت ��ى تبت�سم�ي�ن؟ ..متى تزهر ايامك؟ مت ��ى يتفوق ال�شعب
الب�سيط الفقري هنا �شيئا مما ميكن ان تدعوه ال�سعادة؟..
ث ��م اجيب عن رو�سيا ورو�سي ��ا ال جتيبني ..اقول لها انت
ال جتيبين ��ي ي ��ا رو�سيا ..نامي يا حبيبت ��ي ..اما بالعربية
فاختتم الق�صيدة بخطاب اوجهه اىل قلبي فاقول :ان قلبي
غدا كالنهر ..النهر �سينفك من عقاله اما قلبي فال..
م ��ع ال�شك ��ر اجلزي ��ل ا�ست ��اذ ..عل ��ى ذك ��ر ق�صي ��دة النه ��ر
املتجم ��د ..نذك ��ر اخ ��ي ..ونذكر هم� ��س اجلف ��ون ،ونذكر
الروائ ��ع االخ ��رى ..بد�أمت �شاع ��را ناقدا ..ت ��رى مل تركتم
ال�شعر والنقد اىل الق�صة واملقالة؟
ب ��د�أت كم ��ا ذك ��رت بال�شعر ..ث ��م انتقلت اىل النق ��د بعد ان
انتقلت اىل الواليات املتحدة االمريكية ..وكانت الظروف
دفعتن ��ي اىل الكتابة الين انقطعت عن العامل العربي بتاتا
عندم ��ا كنت يف رو�سي ��ا ..واذا مبجل ��ة ت�أتيني من �صديق
ق ��دمي يل ورقي ��ق يف النا�ص ��رة ا�سمه “ن�سي ��ب عري�ضة”
عندم ��ا ات�ص ��ل بي تذكر رفيق ��ه الق ��دمي يف النا�صرة وقال
ه ��ات ابعث لن ��ا مبقال وكان ان �ص ��در يف ذلك الزمان اظن
كتاب ج�ب�ران “االجنح ��ة املنك�س ��رة” ..طل ��ب ايل ر�أي..
قر�أت عن االجنحة املنك�سرة تقاري�ض عديدة يف ال�صحف
العربية يف املهجر يف ذلك الزمان..
انا كنت بعيدا عن نيويورك ..كنت يف الطرف الغربي من
الواليات املتحدة ..وجربان كان يف نيويورك يف الطرف
ال�شرق ��ي ..ومل اكن اعرف جربان يف ذلك الوقت وجربان
مل يك ��ن يعرف عن ��ي �شيئا ..قر�أت كتاب ج�ب�ران االجنحة
املنك�سرة وقارنته باالدب كما فهمته يف رو�سيا ..فوجدته
بعي ��دا جدا ع ��ن امل�ستوى الذي كنت ق ��د ادركته انا بذهني
وقلب ��ي ..انه حماولة رومانطيقي ��ة فيها كثري من الو�صف
وفيه ��ا الكثري من التفج ��ع ولكن ال ميك ��ن ان تدعوه ق�صة
او رواي ��ة ،ان ��ه �ش ��يء من ال�شع ��ر ..لذلك كتب ��ت اول مقال
نق ��دي كان ع ��ن االجنح ��ة املتك�س ��رة جل�ب�ران .عندما بلغ
املقال نيوي ��ورك واطلع عليه جربان �ضرب كفا بكف وقال
لن�سي ��ب عري�ضة :اين كان هذا الرج ��ل ميخائيل نعيمة؟..
مل ��ذا مل ن�سمع به قبل االن؟ ..ه ��ذا يعرف كيف يكتب ..هذا
يعرف كيف ينقد..
وذل ��ك كان بدء حياتي النقدية ..حياتي يف النقد ،واخذت
ابدع يف النقد النه كان من ال�ضروري ان ا�شق يل طريقا..
العط ��ي ادبا جديدا ..االدب التقلي ��دي ..يف العامل العربي
يف ذل ��ك الوق ��ت ..كان ادب ��ا باهت ��ا جامدا ال حي ��اة فيه وال
�صلة بينه وبني احلياة التي يحياها النا�س ..لذلك كان من
دوافع ��ي االوىل ان امهد الطريق ان اقتط ��ع تلك اال�شواك
وان افت ��ت تل ��ك ال�صخور الت ��ي كانت مت�ل��أ الطريق وادل
النا� ��س عل ��ى نهج ��ي اجلدي ��د ادل النا�س عل ��ى ادب حقيق
كم ��ا فهمته انا ..ولذلك انطلق ��ت يف النقد ..وكانت مهمتي
االوىل كما قلت ان ادل العامل على االدب احلي على املعنى
اجلدي ��د ل�ل�ادب ،وعندم ��ا انتهيت من ه ��ذه املهم ��ة بنهاية
كت ��اب “الغرب ��ال” �شع ��رت ان العامل العرب ��ي اخذ يتذوق
االدب بطريقة جديدة ..ولذلك تركت املجال لغريي اما انا
فان�صرفت يف الطريق االخر ..ان�صرفت يف طريق التفكري
اجلدي يف احلياة واعماقها ومعانيها اىل ما هنالك.
ث ��م ا�ستم ��ر اال�ستاذ ميخائي ��ل نعيمة يجيب عل ��ى اال�سئلة
اجاب ��ة وا�ضحة رقيق ��ة بعبارات �شيقة يفي� ��ض من خاللها
عب�ي�ر الذكري ��ات العطرة ذكري ��ات حياة ادبي ��ة حافلة بكل
ال ��وان االدب الرفي ��ع ومن دواعي اال�س ��ف ان ال نوفق يف
احل�صول على بقية احلديث يف هذه الندوة التاريخية.
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ميخائيل نعيمة الكاتب الصوفي المتنسك
شكيب كاظم

على الرغم من حذر نعيمة وتوجسه ،شأنه شأن

الشرقيين ،في البوح عن المكنونات ،فإنه يحدثنا عن

ماسونيته ،ويجب علينا أن ننظر إليها بميزان زمانها،
ال زماننا هذا ،فلقد انتمى إلى المحفل الماسوني

العديد من رجل ونساء السياسة والفن واألدب وحتى
الدين مثل جمال الدين األفغاني والممثل المصري
أنور وجدي ،ولن اتحدت عن العراقيين والسيما
األطباء منهم.

ولأن �شقيقه (�أديب) كان ما�سوني ًا متقدم ًا ،ال بل و�صل �إىل
�أعلى الدرج ��ات ،وهي الدرجة الثالث ��ة والثالثني ،فيغريه
باالن�ضم ��ام �إىل اجلمعية املا�سونية يف (واال واال) لكنه ال
يعتم �أن يغادرها �سراع� � ًا� ،شارح ًا الأ�سباب (وجدت القوم
يله ��ون بالق�ش ��ور دون اللب ��اب (…) �إن الق�س ��م الأكرب مل
ين�ض ��م �إىل اجلمعي ��ة �إال طمع ًا مبنفعة مادي ��ة واجتماعية
(…) ولعلن ��ي فعل ��ت ما فعلت م�سايرة خلل ��ة مت�أ�صلة يف
نف�س ��ي ،ففي طبعي م ��ا ي�أنف من االنقفا� ��ص �ضمن حدود
�أي جمعي ��ة �أو مذهب ،وينفر من �شتى ال�سمات وال�شارات
مهما َح َلتْ يف �أعني النا�س) �ص  .64املرحلة الثانية.
رفاق احل�سد
وتن�ش ��ب احلرب ،وتدخله ��ا �أمري ��كا يف � ،1917/6/4إثر
اعت ��داء املاين على قطعة بحري ��ة �أمريكية ،واحلرب تعني
دعوة ال�شباب لالنخ ��راط باجلي�ش ،ولأن من طبعه التقيد
بالقانون ،فيلتحق ،ومع نحو خم�سني �ألف جندي يركبون
البح ��ر نحو بوردو يف ال�شمال الفرن�سي ،لكن تطوعه هذا
ما ذه ��ب �سدى� ،إذ يُختار – بع ��د نهاية احلرب -وعدد من
اجلامعيني للدرا�سة يف اجلامعات الفرن�سية ،نعيمة ي�شري
�إىل �أن (رفاق ��ي ينظرون �إ َّ
يل ب�شيء من احل�سد (…) تلك
ال�ساع ��ة كانت من �أ�سعد ال�ساع ��ات يف حياتي ،وقد جاءت
�أبدع كفارة عن كل ما قا�سيته يف اجلندية من َع َن ٍت وم�شقة
ومذلة وحرمان) �ص.125
ولع ��ل من �أهم �أعماله يف ه ��ذه ال�سنوات التي �أم�ضاها يف
الواليات املتحدة ،ف�ض ًال عن الكتابة والت�أليف ون�شر كتبه،
�سواء يف العامل العرب ��ي �أم يف �أمريكا ،ت�أ�سي�س (الرابطة
القلمية) �سن ��ة  ،1920وكتابته قانونها ،بع ��د �أن �ألح عليه
ج�ب�ران ملغ ��ادرة وا�شنط ��ن حيث يقي ��م نعيمة �إث ��ر عودته
م ��ن الدرا�سة يف باري�س� ،ألح علي ��ه للقدوم �إىل نيويورك،
وت�ألفت الرابطة من :ر�شيد �أيوب ،وندرة حداد ،وجربان،
وولي ��م كات�سفلي�س ،وودي ��ع باحوط ،واليا� ��س عطا الله،
ون�سي ��ب عري�ض ��ة ،وميخائيل نعيمة ،و�إيلي ��ا �أبو ما�ضي،
وعب ��د امل�سي ��ح حداد� ،شقيق ن ��درة ،ه� ��ؤالء الع�شرة الذين
رتبه ��م ح�س ��ب الأقدم عم ��ر ًا ،اخت ��اروا ج�ب�ران رئي�س ًا لها
ونعيم ��ة م�ست�شار ًا ،و�سيعود نعيم ��ة للحديث عن الرابطة
بتف�صي ��ل �أ�شم ��ل يف كتاب ��ه الأهم (جربان خلي ��ل جربان.
حياته .موته� .أدبه .فنه).
ول ��و تفح�صن ��ا �أ�سماء ه� ��ؤالء الع�شرة ،فال جن ��د فيهم من
كت ��ب ووا�صله ��ا �سوى ،ج�ب�ران ونعيمة و�إيلي ��ا ،وب�شكل
مو�سمي ن�سيب عري�ضة ،ور�شيد �أيوب ،ولعلهما ُقبال فيها
لك ��ون الأول �أي ن�سيب كان نا�شر ًا �أكرث منه منتج ًا� ،إذ كان
ي�ص ��در جملة (ال�سائ ��ح) ومن قبلها (الفن ��ون) ومن بعدها
(اله ��دى) ال ب ��ل �أن نعيمة يقول �إن ودي ��ع باحوط مل يكتب
بعد ان�ضمامه �إىل الرابطة �سوى مقال واحد!
و�إذ خ� �َّ�ص كل ع�ض ��و يف الرابطة بخال�ص ��ة حياتية ،ف�إين
وقفت عن ��د ر�أيه ب�أيليا �أبو ما�ض ��ي� ،إذ ي�صفه باملتقلب يف
�صداقاته وعداواته ،فيه �شيء من طبيعة احلمامة ،و�شيء
من طبيعة العقرب� ،ص ��ادق الريحاين (�أي �أمني) زمان ًا ثم
انقلب عليه ،فاتهمه بالتج�س� ��س للإنكليز ،تنظر �ص،171
وهو الو�صف ذاته الذي �أطلقه عليه اجلواهري الكبري.
العودة اىل �صنني
ظ ��ل نعيمة الأديب ال�صويف ،كم ��ا ت�صفه الباحثة اللبنانية
(ثري ��ا ملح� ��س) ( )2013-1925يف كتابه ��ا (ميخائي ��ل
نعيم ��ة الأديب ال�ص ��ويف) الذي �أ�صدرت ��ه دار �صادر ودار

بريوت �سنة  ،1964وهو م ��ن �ضمن خزانة كتب املرحوم
�أب ��ي� ،أقول :ظل هذا الأديب ال�ص ��ويف املت�صوف النا�سك،
املتن�س ��ك ،غري م�ؤتلف م ��ع احلياة امليكانيكي ��ة الآلية التي
تفتق ��ر �إىل ال ��روح ،وظ ��ل تواق� � ًا للع ��ودة �إىل ال�شخروب،
وب�سكنت ��ا وجب ��ل �صن�ي�ن ،حت ��ى �إذا انفرط عق ��د الرابطة
القلمي ��ة وم ��ات ج�ب�ران يف م�ست�شف ��ى القدي� ��س فن�سن ��ت
يف بو�سط ��ن يف العا�ش ��ر م ��ن ني�س ��ان ،1931 /ويح�ض ��ر
�ساعات ��ه الأخ�ي�رة والغرغ ��رة ،وينقل جثمان ��ه بالباخرة،
ي ��وم مل تكن ثمة طائرة ت�صل �إىل العامل اجلديد ،بناء على
و�صية ج�ب�ران ،و�ضافت علي ��ه الأر�ض مب ��ا رحبت ،يقرر
الع ��ودة �إىل ح�ض ��ن اجلبل الأ�شم ،فيغ ��ادر نيويورك نحو
ب�ي�روت الذي و�صلها فجر التا�سع م ��ن ماي�س  ،1932بعد
نحو ثالث�ي�ن �سنة ،من التط ��واف بني النا�ص ��رة وبولتافا
ونيويورك وباري�س وبو�سطن.
تق ��ر�أ ه ��ذه الرحل ��ة ال�سبعينية الت ��ي امت ��دت �إىل �أكرث من
ثماين مئ ��ة �صفحة ،فتجد �أن �أ�سالي ��ب الكتابة قد تغريت،
فنعيم ��ة ي�سه ��ب يف ذكرياته وي ��ورد املرتادف ��ات ،ولطاملا
ناج ��ى نف�سه ،وكان ميكن ��ه اخت�صاره ��ا �إىل الن�صف ،و�إذ
تق ��ر�أ كذلك جت ��د الأف ��كار املثالية التي ال ت ��كاد تتطابق مع
واق ��ع حال احلي ��اة الإن�ساني ��ة� ،إنه ��ا �أ�شب ��ه بالتهوميات،
ق ��د ت�صلح لزم ��ان م�ضى بعيد ًا ،يوم كان ��ت احلياة ب�سيطة
ورخية� ،أما مع هذا الت�سارع ،وازدياد الطلبات والرغائب
ف�إن من الع�سري قبول الكثري مما ورد.
تق ��ر�أ يف (�سبع ��ون) فتج ��د �أن نعيمة م ��ن امل�ؤمنني بفكرة
التقم� ��ص واحلل ��ول والن�س ��خ والب ��داء ،والن�س ��خ �أنواع
فهن ��اك امل�س ��خ والف�سخ والر�س ��خ ،وهي �أف ��كار قدمية قال
به ��ا الهنود ،وبع�ض الفرق الغالية واملغالية ،وهذه الفكرة
الت ��ي ي�شاطره فيه ��ا جربان -كذلك -لي�س ��ت مقت�صرة على
كتاب ��ه الثالثي ه ��ذا ،بل يف العدي ��د من كتب ��ه ،ف�ض ًال على
العدي ��د من كتب ج�ب�ران ،وق ��د قر�أناها كلها زم ��ن الفتاء،
وتعني �أن النف�س الإن�سانية ،ال تتال�شى بل تتقم�ص ج�سد ًا
�إن�ساني� � ًا �آخ ��ر ،و�أن النف�س �إذا كانت تقي ��ة طاهرة ،ت�سعد
اجل�س ��د الذي تنتقل �إليه ،وعك�سها النف�س الراذلة ،مقرتفة
الآث ��ام والكبائر ،ت�ؤذي ج�سد من تتقم�صه ،فها هو يناجي
نف�سه ،وهو يف طريقه �إىل حمكمة ع�سكرية ،يوم ا�ستدعي
للخدمة يف اجلي�ش الأمريك ��ي ،بعد دخول �أمريكا احلرب
�سن ��ة  ،1917قائ ًال «ي ��ا ميخائيل و�أنت ت�ؤم ��ن ب�أنك ع�شت
�أعم ��ار ًا قب ��ل هذا العمر ،وم ��ن الأكيد �أن �أعم ��ارك ال�سابقة
حتتم عليك مثل هذه اخلربة يف عمرك احلايل ،فال تتهرب
منها (…) وهي لوال حاجتك �إليها ملا جاءتك) �ص 184
املرحلة الثانية
وهو يعود ك ��ر ًة �أخرى �إىل هذه الفكرة فيكتب «�أتعرف �أن

مالي�ي�ن م ��ن النا�س يعتق ��دون �أن حياة الإن�س ��ان ال تبتدئ
يف امله ��د وال تنته ��ي يف اللح ��د؟ و�إن كل �إن�سان على وجه
الأر� ��ض الي ��وم كان �إن�سان� � ًا قبل اليوم على ه ��ذه الأر�ض؟
فم ��ات وعاد �إليها ،ثم م ��ات وعاد �إليه ��ا ،و�سيموت ويعود
�إليه ��ا ،ويظ ��ل مي ��وت ويول ��د �إىل �أن يتغل ��ب عل ��ى ال�ش ��ر
ال�صادر عن اجلهل»� .ص.313
الفكر يولد من نوعه
و�إذا يوغ ��ل يف هذا الأم ��ر ،وخ�شية �إث ��ارة الكني�سة عليه،
كم ��ا �أثارها جربان بكتاباته و�أقواله .ف�إنه لغر�ض التعمية
ين�سب ه ��ذه الآراء لأبناء هذا املذه ��ب قائ ًال على ال�صفحة
ذاته ��ا «فاحلي ��اة الأر�ضي ��ة يف نظر �أبناء ه ��ذا املذهب هي
مبثاب ��ة مدر�سة لي�ست مدة احلياة املعلومة كافية لأنهائها،
والأ�ستاذ الأكرب يف هذه املدر�سة هو االختبار ال�شخ�صي.
ه ��ذا املذهب يق ��ول �إن كل فك ��ر يولد من نوع ��ه ،وكل عمل
يع ��ود على العامل مبثله� ،إن خري ًا فخري ًا ،و�إن �شر ًا ف�شر ًا،
ف� ��أمل اليوم ق ��د يكون نتيجة ل�ش ��ر كان يف الأم�س ،و�أفراح
ه ��ذه احلي ��اة و�أتراحه ��ا هي الأج ��رة الت ��ي نتقا�ضاها عن
�أف ��راح و�أتراح �سببناه ��ا ل�سوانا يف حي ��اة �سابقة� ،أو يف
هذه احلياة…).
و�سيعود �إىل هذه الفكرة ،يف اجلزء الثالث من (�سبعون)
من غ�ي�ر ان ين�سبها لآخري ��ن كما فعل �آنف ًا قائ�ل ً�ا «ثم �أنني
ال �أ�ستطي ��ع الب ��ت -وال �أخال غ�ي�ري ي�ستطيع -ب� ��أن هذه
الأر� ��ض ه ��ي امل�سك ��ن الأول �أو املخت�ب�ر الأوح ��د ال ��ذي
هي� ��أه لنا العقل الأك�ب�ر .فقد يكون – وه ��و الأرجح� -إننا
عرفن ��ا �أ َر�ضني كثرية قب ��ل ننتقل �إىل ه ��ذه الأر�ض ،و�إننا
�سنع ��رف �أ َر�ضني �أكرث ف�أكرث من بعد �أن تق�ضي لبانتنا من
ه ��ذه الأر�ض ،مثلم ��ا قد يكون �أننا لب�سنا م ��ن قبل �أج�ساد ًا
غري التي �ألفناه ��ا هنا ،و�سنلب�س �أج�س ��اد ًا تختلف منتهى
االخت�ل�اف عن التي نلب�سها الآن ،ففي امل�سكونة خمتربات
بغري عد»� .ص16
وما ذكرته غي�ض من في�ض� ،إذ ترد يف موا�ضع � ّأخر� ،أ�شري
هن ��ا �إىل بع�ضها� ،ص� .60ص« ،96كما �إن ميخائيل نعيمة
ي�ؤمن بفكرة (وحدة الوجود) التي قال بها املت�صوف حمي
الدين ب ��ن العربي (558هـ� �ـ638 -هــ) وغ�ي�ره ،ف�ض ًال عن
ال�شاع ��ر معروف عبد الغني الر�ص ��ايف (1875م 1945م)
الذي ب�سط ر�أيه هذا يف كتابه (ر�سائل التعليقات) ال�صادر
�سن ��ة  ،1944و�أث ��ار �ضج ��ة لدى �ص ��دوره ،دف ��ع اجلهات
الر�سمي ��ة �إىل �سحب ��ه من �س ��وق الكت ��ب ،فالر�صايف يعلن
�إميانه بنظرية وحدة الوج ��ود قائ ًال (�إن البحث والتفكري
ق ��د �أجل� ��أين �إجل ��اء ال حمي� ��ص عن ��ه �إىل الإمي ��ان بوحدة
الوج ��ود (…) ولي� ��س قويل ه ��ذا باملُ َر َّج ��م ،وال اعتقادي
باملتوه ��م�� � )..ص ،12ونظري ��ة �أو فكرة وح ��دة الوجود،

باخت�ص ��ار� ،إمن ��ا تعني �أن الل ��ه الأزيل ال�سرم ��دي املطلق
موج ��ود يف كل �ش ��يء ،يف الزمان وامل ��كان ،و�إنه كل �شي
ف�ل�ا موجود �إال الله ،وجند �صدى ه ��ذه الفكرة لدى نعيمة
ما جاء على ال�صفحة  207من اجلزء الثاين من (�سبعون)
قول ��ه «ويعجبن ��ي م ��ا ت�ؤكده يل نف�س ��ي ،و�أوافقه ��ا عليه،
ولكنني عندما �أح ��اول التعبري عن (وحدة الوجود) يتهي�أ
يل �أن �أجع ��ل ال ��كالم عل ��ى ل�سان غ ��راب بد ًال م ��ن ل�ساين»
وي�أت ��ي ن�ص �أكرث تو�ضيح ًا على ال�صفحة  312من الكتاب
ذات ��ه �إذ يكتب (�أما �أنا ف�ألهي ال يعاقب وال يثيب .وال يفرح
وال يزع ��ل .وال يحقد وال ينتق ��م .وال ينح�صر يف مكان �أو
زم ��ان فهو كل �ش ��ي ويف كل �ش ��يء .هو اجلوه ��ر الواحد
الذي تتعدد مظاه ��ره املح�سو�سة وتتبدل» ولكي يتخل�ص
م ��ن االحراج ،ف�إن ��ه ين�سب هذه ال�صف ��ات �إىل الفكر ال �إىل
ال ��ذات الإلهي ��ة ،التي يعاتبه ��ا عتاب ًا �أق ��رب �إىل التجديف،
ل ��دى وف ��اة �شقيقه الأث�ي�ر �إىل قلبه العائد ت ��و ًا من الدر�س
يف فرن�س ��ة (ن�سيب) الذي لب�ست �أمه ال�سواد القامت حداد ًا
عليه حتى وفاتها.
تناف�س خفي
و�إذ خ� ��ص نعيمة �أع�ض ��اء الرابطة القلمي ��ة الع�شرة ،على
خ�ص
قل ��ة �ش�أن بع�ضه ��م برتجمة حياتية خمت�ص ��رة ،ف�إنه َّ
عميده ��ا جربان بكتاب بعينه� ،أراه م ��ن �أروع ما كتب �إىل
جان ��ب ثالثيت ��ه ال�سريية (�سبع ��ون) هذه الكت ��ب الأربعة،
�ستحي ��ا �إىل �أمد متطاول وهي التي �ستجلب لنعيمة خلود
ذكر.
لكن مهما حاول نعيمة �أن يبدو مو�ضوعي ًا من�صف ًا لزميله،
فم ��ا ا�ستطاع كبح الذات الإن�سانية ،فقد كانا فر�سي رهان،
وكان التناف� ��س اخلف ��ي بينهم ��ا وا�ضح ًا عل ��ى زعامة هذا
ال�صوت اجلدي ��د ،القادم من ذلك ال�صقع البعيد ،من العامل
اجلديد ،وما يحمل من توق للتجديد ،على م�ستوى املعنى
واملبنى.
لق ��د كان ب ��ارد ًا وه ��و يف ح�ض ��رة امل ��وت ،ويف الغرغ ��رة
الأخ�ي�رة جل�ب�ران ،يحدثن ��ا مثل طبي ��ب مرت علي ��ه �آالف
احل ��االت ،ال ك�صدي ��ق وزمي ��ل ورفيق حي ��اة وغربة ،لكن
تلم� ��س ا�س ��اه وفجيعته ،ال بل جتديفه وه ��و ي�صف النزع
الأخ�ي�ر ل�شقيق ��ه (ن�سي ��ب) �أو �أبي ��ه �أو �أمه ،ق ��د تقول هذا
�شقيق ��ه ،وذاك �صديق ��ه ،لك ��ن جربان كان ميث ��ل قيمة عليا
ق ��د ت�صل �إىل م�ست ��وى ال�شقيق ،لكن هي االحن وهي الأنا
وحب الذات.
لق ��د ق ��ر�أت الكتاب �أكرث من مرة ،وهو ال ��ذي كان معي منذ
منت�ص ��ف �ستينات القرن الع�شرين ،ويف كل مرة �أقر�أ فيه،
يظل ر�أيي ثابت ًا� ،إن نعيمة ما تخل�ص من �أناه وهو يرتجم
ل�شقيق الروح جربان.

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

6

العدد ( )5205السنة التاسعة عشرة  -االربعاء ( )15حزيران 2022

ريح ميخائيل
َض ُ
نعيمه في

الشخروب َر ٌ
حلة
إلى ّ
ات
الذ ِ
َ
وسع
األ َ
حداد
سهى ّ

“ولد ميخائيل نعيمه في بسكنتا في  17أكتوبر 1889
ُ
الحق والنور في  28فبراير ،1988
ور َح َل إلى دنيا
ّ
َ

ْ
مساء ،من منزله بالزلقا”.
والثلث
الساعة العاشرة
ً
الصخرة الترحيبية إلى ضريح ميخائيل
هذا ما تشير إليه ّ
نعيمه على أرض ّ
صنين.
الشخروب في سفح جبل ّ

املتك� � ّررة يف ن ْف� ��س ّ
كل زائ ��ر يبح ��ث عن ن ْف�س ��ه وعن نور
خالقه املوجود فيه.
ع�س ��اف الثالث ��ة:
ال�ضري ��ح والتمث ��ال ب�أزامي ��ل الإخ ��وة ّ
ع�س ��اف ومن�ص ��ور وع ��ارف ( .)1999والتمث ��ال م�أخ ��وذ
ّ
عن �ص ��ورة لنعيمه �ص ��درت على غالف الكت ��اب الوثائقي
للدكت ��ور ن ��دمي جنيب نعيم ��ه “طريق ال ��ذات �إىل الذات”
ح ��ول ع ّم ��ه ميخائيل ،و َّث � َ�ق فيه جميع مراح ��ل نعيمه منذ
والدت ��ه حت ��ى �ص ��دور الكت ��اب ( )1978وفي ��ه انطباعات
وانعكا�س ��ات تر َكتْ �أثرها على روح نعيم ��ه وفكره .وكان
الكت ��اب �صدر مع �أ�سب ��وع تكرمي نعيم ��ة ،برعاية الرئي�س
اليا�س �سركي�س ،متت فيه حما�ضرات وم�سرحيّات و�أفالم
وثائقيّة.
التمثال والضريح

وم ��ا بع ��د ه ��ذه ال�صخ ��رة الرتحيبيّة طري ��ق �ض ّي ��ق مُفيّا
ب�أ�شجار ال�سنديان وغريها من الأ�شجار والنباتات الربيّة
م ��ن ن�س ��ج بركات تل ��ك الأر� ��ض يق ��ود الزائ ��ر �إىل �ضريح
ميخائيل نعيمه الذي هو بوّ ابة نحو عامل ميخائيل نعيمه
الفك ��ري وال ّروحي ،وربمّ ا بوّ ابة قد تقود ال ّزائر �إىل ذاته،
�أو �إىل ذاته العليا املنقو�شة يف ذاكرة احلياة.
ْ
المطلق
السكون
شخروب ُ

ي� ��ؤدّي ّ
الطريق �إىل التمث ��ال ،وهو ر�أ� ��س ميخائيل نعيمه
وكتف ��اه (ارتفاع � 3.4أمتار ،عمق م�ت�ران ون�صف ،عر�ض
ثالث ��ة �أمت ��ار �ضمن العر� ��ض العام ال ��ذي يبل ��غ � 7أمتار).
وبجانب التمثال باب موجّ ��ه اىل جبل �ص ّنني ومنحدراته
ونتوءات ��ه التي هي م�صدر �إله ��ام ووحي لنعيمه يف كثري
يخ�ص
م ��ن م�ؤ ّلفات ��ه وعل ��ى ر�أ�سها كت ��اب “مرداد” ال ��ذي ّ
بف�ص ��ل من ف�صول ��ه “منحدر ال�ص ��وّ ان” عل ��ى �سفح جبل
�ص ّن�ي�ن وما يت�ضمّنه ذلك الف�صل م ��ن رموز فل�سفيّة تعانق
الوج ��ود و�أبع ��اده الثالثيّة وما بعده ��ا ،وخلف ذلك الباب
الناظر �إىل اجلبل ترقد ُرفات نعيمه.
�أم ��ام ال�ضريح �ساحة مع ّب ��دة باحلجارة اخل ��ام الطبيعيّة
غري مق�صوب ��ة ،تن�ضح ب�سنوات تل ��ك امل�ساحة ال�صغرية-
الكب�ي�رة الت ��ي جتود بها �أر� ��ض تلك املنطق ��ة .يقف الزائر
هن ��اك ك�أ ّنه و�سط رحم مفتوحة تبع ��ث التجدّد والوالدات

�ص ّم ��م م�ش ��روع �ضري ��ح ميخائي ��ل نعيمه وموّ ل ��ه بالكامل
الدكت ��ور ندمي جنيب نعيمه� ،أب ��ن �شقيق ميخائيل نعيمه.
بد�أ تنفيذ امل�شروع يف الأوّ ل من �أيّار  .1999يومئذ انتقل
ع�س ��اف �إىل ال�شخروب حيث من ��زل �أجداد نعيمه
الإخ ��وة ّ
الذي كان رممه عام  1940فحوّ له من قنطرتني لأهل البيت
مق�سم الغرف .يف ذلك البيت
وموا�شيه ��م �إىل بيت متكامل ّ
و�سط �إطار من اجلمال الطبيعي وال�سكون الدهري ،ابتد�أ
ْ
ال�سابع
ع�ساف عمله ��م الف ّن ّي اجلبّار و�أنه ��وه يف ّ
الإخ ��وة ّ
م ��ن �أيلول�/سبتم�ب�ر  ،1999مب ��ا فيه ال�ضري ��ح والتمثال
وال�ساحة ومقاعد للزوّ ار بع�ضها مك�شوف والبع�ض الآخر
متغلغ ��ل يف �سك ��ون الطبيع ��ة و�صمته ��ا مل ��ن يبحثون عن
الت�أ ّم ��ل واالنف ��راد .وكان االفتتاح الر�سم ��ي يف � 9أيلول/
�سبتمرب .1999
به ��ذا العمل م ��ن الدكتور بن ��دمي نعيم ��ه� ،أ�ست ��اذ الفل�سفة
يف اجلامع ��ة الأمريك ّي ��ة ،حف ��ظ فل�سف ��ة ع ّم ��ه يف �سجالت
ال�شخ ��روب الطبيع ّي ��ة ،خم ّلدًا الأر�ض الت ��ي �أنبتت نعيمه
و�أغ ��واره و�أبعاده ،وحفره ��ا نعيمه يف �أزل ّيت ��ه و�أبديّته.
ا ّنه ��ا حمبّة ندمي لع ّم ��ه لتحفظ ذاتها على �سج�ّل�اّ ت الكون
املطب ��وع على تلك ال�صخور ال�شاهقة التي حتوّ َلتْ ب�إزميل
ع�س ��اف �إىل �صخرة ناطقة يهتف فيه ��ا نعيمه �إىل
الإخ ��وة ّ
ربّه وزوّ اره فتالقيه الدنيا بجمالها وحبورها.
السمو الروحي

فها هو ميخائيل نعيمه من خالل هذا العمل الف ّني ال�ضخم
املتم ّث ��ل بتحوي ��ل �صخ ��رة ال�شخ ��روب املهيب ��ة �إىل ر�أ�س
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ميخائي ��ل نعيمه املائ ��ل قلي�ًل�اً  ،ت�سنده ي ��ده الي�سرى،
يت�أم ��ل ب�سك ��ون و�سكين ��ة يف احلي ��اة ،يف حدوده ��ا
املرئ ّية وغري املرئ ّية ،مبت�سمًا للحا�ضرين باع ًثا �سالمًا
مبا ًنا.
تق ��وم فل�سف ��ة ميخائي ��ل نعيم ��ه عل ��ى مب ��د�أ ال�سم � ّ�و
الروحي ،وعل ��ى �أن الإن�سان �أو�سع يف مكنونه و�أبعد
يف مقدرته من حمدوديات الأعباء الدنيو ّية التي تثقل
كاهل ��ه .فم ّهم ��ات الإن�س ��ان ه ��ي �أن ين�صه ��ر يف ال ّنور
الأحد ،والذي هو م�صدر ّ
كل �أ�شكال ال ّنور واحلياة.
م ّه� � َد ميخائي ��ل نعيمه الطريق الب ��ن �أخيه ندمي جنيب
الزمني
نعيم ��ه لـ”ذات �أو�سع” ،ذات جتاوزت املنظور
ّ
لزوار
الدائ ��م التغي�ي�ر .لذا مهَّد ن ��دمي نعيمه الطري ��ق ّ
�ضريح ميخائيل نعيمه لل�سعي وراء “ذات �أو�سع”.
مي�ش ��ي ال ��زوار يف الطري ��ق ال ��ذي يف�ض ��ي �إىل البهو
الأرح ��ب ،حيث التمث ��ال املنحوت والب ��اب الذي يرقد
خلف ��ه ج�سد ميخائيل نعيمه .يف ذل ��ك الف�ضاء الأو�سع
عالق ��ة تكامل َي ��ة وثيق ��ة مم ّيزة ب�ي�ن مفاهي ��م ميخائيل
نعيم ��ه ع ��ن الل ��ه واخلل ��ق واجلم ��ال ،وب�ي�ن الطبيعة
والكم ��ال املحيط�ي�ن ب ��ه .فتن�ضح ه ��ذه العالق ��ة �أثريًا
ال�سالم واالن�سجام.
ممي ًزا من ّ
الروحي الل�صيق بني ميخائيل
ونظ ًرا لطبيعة التفاعل
ّ
نعيم ��ه واخل ْل ��ق واخلالق ،اختار ن ��دمي نعيمه �سطور
ت�أبيني ��ة منقو�شة عل ��ى باب اللح ��د ،مقتب�سة من كتاب
ع ّم ��ه نعيم ��ه “جن ��وى الغ ��روب” ( )1973قبيل َميل
�شم� ��س الأديب على املغي ��ب يف الثمانينات من عمره،
�إذ �س ّبح ر ّبه :طفل ��ك �أنا يا ر ّبي ،وهذه الأر�ض البديعة
الكرمي ��ة احلنون الت ��ي و�ضعتن ��ي يف ح�ضنها لي�ست
�سوى املهد �أدرج منه �إليك”.
ُت ��رك ب ��اب الق�ب�ر موار ًب ��ا لأنه ح ��ان الوق ��ت مليخائيل
نعيم ��ه �أن يغ ��ادر ه ��ذه الدني ��ا �إىل املقط ��ع الآخ ��ر من
الوجود� .سبقه كثريون ،وكثريون �سيتبعونه .فهنالك
حرك ��ة م�ستم ّرة من الدخول واخلروج من هذه احلياة
و�إليه ��ا ،والعك� ��س �صحيح ،فازدح ��ام املا ّرين �أدى �إىل
ع�ساف عتبة الباب
ت� ��آكل عتبة الباب .لذا نحتَ الإخوة ّ
ك�أ ّنها ت�آك َلتْ من كرثة الدّو�س للداللة على تلك املعاين.
هرم الروح والجسد

�آم ��ن ميخائي ��ل نعيم ��ه بتنا�س ��خ الأرواح ،وهي فكرة
متل ��ك تف�سري وج ��ود م�ستوي ��ات خمتلفة م ��ن الوعي.

مبجمله ��ا حيوان ّية،
ف� ��أرواح البع�ض متي ��ل لأن تكون ْ
بينم ��ا متي ��ل �أرواح �أخرى نح ��و الإن�سان ّي ��ة ال�صرفة.
رب ��ط نعيمه ه ��ذه احلقيقة بعدد احلي ��وات التي كانت
ق ��د اختربتها الروح :ك ّلما ازداد عدد احليوات املعا�شة
تن ّق ��ت الروح وتطهّرت ،وكلم ��ا تع ّمقت درجات الوعي
ات�سع ��ت الذات .فبح�سب نعيم ��ه ميكن حماكاة حقائق
احلياة بهرم :يف القاع ��دة غالب الب�شر الذين حتركهم
غرائزه ��م وخماوفهم الزمن ّية .وك ّلم ��ا ارتقوا �صعودًا
عل ��ى الهرم ازدادت �صعوبة وحتدّيات عمل ّية االرتقاء،
وك ّلم ��ا انخف� ��ض ع ��دد مرافقيه ��م تبلغ نخب ��ة قليلة من
ال�سالك�ي�ن مع�ت�ركات احلي ��اة الق ّمة حيث يوج ��د الإله
الأح ��د يف ذروة اله ��رم .وفيما يرتق ��ي الب�شر درجات
الهرم يكت�سبون ر�ؤية �أ�شم ��ل ،لأنهم يرون من منظور
�أ�سمى و�أعلى في�ستطيع ��ون الك�شف عما يعجز من هم
يف القاع ��دة على ر�ؤيته وفهمه .وك ّلما ارتفع امل�ستوى
ال ُع ْلوي للروح ات�سعت الن ْف�س والر�ؤيا.
بالع ��ودة �إىل ب ��اب ال�ضري ��ح وعتب ��ة الب ��اب املت�آكل ��ة:
�أودع ميخائي ��ل نعيمه كتابه وقلم ��ه وغ�ص ًنا من �شجر
البل ��وط الواف ��ر يف تلك الأر�ض .فل ��ن يحتاجها نعيمه
مفتوحا قليلاً ،
بعد عب ��وره من ذلك الباب الذي ال يزال
ً
للحي ��اة ما بعد املوت الذي ه ��و حياة ال تن�ضب .فريقد
غ�ص ��ن الب ّلوط مم� � ّددًا هامد�أ يف �سك ��ون كما ينام دور
القلم والكتاب.
نهاية وليمة القلم

وقد ُخ ّطت هذه ال�سطور على الكتاب“ :تلك الوليمة يا
قلم ��ي تنتهي عند �أعتابها مهمتك” .ومه ّمة القلم انتهت
مع انق�ضاء وليمة احلياة الأر�ض ّية التي هي ع ّبارة اىل
احلياة املاورائ ّية.
حول ندمي نعيم ��ه زيارة �ضري ��ح ميخائيل نعيمة
لق ��د ّ
يف ال�شخ ��روب يف �سف ��وح �ص ّن�ي�ن �إىل جترب ��ة فريدة
م ��ن نوعها� ،إذ يتح � ّ�ول الزائر �إىل قل ��م يكتب تفاعالته
اخلا�ص ��ة يف عامل ميخائيل نعيمه ،وهو اندماج العامل
ّ
بالروحي ،رحل ��ة حقيقية �إىل ال ��ذات الأو�سع،
امل ��اديّ
ّ
كما كتب يومًا�“ :إن ك ْنتُ م ّرة ،كنت � اً
أزل”.
ع�ساف
�وة
�
خ
ل
إ
وا
وم ��ا �ش ّي ��ده الدكت ��ور ن ��دمي نعيم ��ه
ّ
مليخائي ��ل نعيم ��ه يف ال�شخ ��روب يبقى خال� �دًا كالأزل
والأبد ،وهكذا فكر نعيمه وروحه.
عن النهار اللبنانية
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"سبعون" ميخائيل نعيمة تكشف معركته
العنيفة مع الريحاني
إبراهيم العريس
عندم ��ا �أراد ال�سينمائ ��ي اللبن ��اين م ��ارون بغ ��دادي عام
 1978قب ��ل �أع ��وام قليل ��ة م ��ن رحيل ��ه وه ��و يف �ش ��رخ
ال�شب ��اب� ،أن يحق ��ق فيلم� � ًا وثائقي ًا عن الأدي ��ب ميخائيل
نعيمة ملنا�سبة بلوغ ه ��ذا الأخري عامه الت�سعني ،كان من
الطبيع ��ي له �أن ينطل ��ق بداية من كتاب ال�س�ي�رة الذاتية
ال ��ذي و�ضعه نعيمة ع ��ن حياته وكان قد ن�ش ��ره قبل ذلك
بع�شري ��ن عام� � ًا حت ��ت عن ��وان “�سبع ��ون” .وكان ذل ��ك
ملنا�سب ��ة بلوغه ال�سبعني من عمره ،فكان من الطبيعي �أن
يعنون بغدادي فيلمه ب�ش ��كل مقتب�س“ :ت�سعون” .ولقد
روى لن ��ا املخرج �أنه ح�ي�ن اجتمع للم ��رة الأوىل بنعيمة
و�أخ�ب�ره عن العن ��وان الذي اخت ��اره ،غرق ه ��ذا الأخري
يف ال�ضح ��ك و�س�أله :هل حق ًا بلغ ��ت الت�سعني من عمري؟
�أوم� ��أ بغ ��دادي بالإيجاب ف�صفن نعيمة وق ��ال :لكن �شيئ ًا
مل يحدث يف حيات ��ي خالل الأع ��وام الع�شرين الأخرية.
ب ��ل �إنني ح�ي�ن كتبت “�سبعون” عجزت ع ��ن العثور عما
�أروي ��ه عن ال�سن ��وات التي تلت عام ��ي اخلم�سني .كل ما
�أعرف ��ه عن حيات ��ي م�ضى قب ��ل عقودي الأربع ��ة الأوىل!
وروى لن ��ا بغ ��دادي �أن ��ه حني طل ��ب من نعيم ��ة �أن يقول
ه ��ذا �أمام الكام�ي�را رف�ض مقهقه� � ًا وهو يق ��ول� ...:أبد ًا،
�س�أت�صرف وك�أنني ما زلت حتت الأربعني.
عقاب النقص في القومية

مهم ��ا يك ��ن ال �ش ��ك �أن كت ��اب «�سبع ��ون» ميك ��ن اعتب ��اره
واحد ًا من �أجمل ال�س�ي�ر الذاتية التي كتبها �أديب عربي،
�إىل جان ��ب «الأيام» �سرية طه ح�س�ي�ن املموهة ،و»�أوراق
العم ��ر» �سرية لوي�س عو�ض ال�صريحة ،ورمبا �أي�ض ًا �إىل
جان ��ب �سرية عب ��د الرحمن ب ��دوي التي متي ��زت بكونها
ت�صفية ح�سابات وحفلة من ال�شتائم لكل الذين خا�صموه
يف حيات ��ه فات�سمت بطرافة ا�ستثنائي ��ة م�سلية يف نهاية
الأمر .غري �أن كتاب «�سبعون» مل يحظ للأ�سف ولو بجزء
م ��ن املكان ��ة املميزة الت ��ي حظيت به ��ا بقية ال�س�ي�ر التي
ذكرناها .ورمب ��ا كان ذلك نوع ًا من عق ��اب عربي جماعي
عل ��ى �سل�سلة مقاالت ن�شرها نعيم ��ة زمن �صدور الأجزاء
الأربع ��ة م ��ن «�سبع ��ون» يف جمل ��ة «العرب ��ي» الكويتي ��ة
«�ش ��كك» فيه ��ا ب�أيديولوجي ��ة القومية العربي ��ة قائ ًال منذ
العن ��وان «العروبة ...ولكن» ف�إذا بالردود القا�سية تنهمر
عليه حتت عنوان «العروبة بال لكن» .كل هذا ونعيمة يف
كتابات ��ه كما يف حياته وتنقالته ع�ب�ر البلدان والثقافات
كان ال يفت� ��أ يعل ��ن عروبت ��ه ومت�سك ��ه باللغ ��ة العربي ��ة
والرتاث العربي ،لكن «جرميته» يف نظر مناوئيه ،كانت
تفريق ��ه ب�ي�ن «القومي ��ة العربي ��ة» و»العروب ��ة» .هو كان
ينتمي �إىل العروبة ال �إىل قوميتها التي كانت جتاربه قد
علمت ��ه �أنها نوع من الفكر الفا�ش ��ي االنغالقي على عك�س
العروبة التي هي فكر منفتح على العامل يتكيف مع الآخر
وينه ��ل م ��ن ثقافة عريق ��ة ال ميكنها �أن تت�ضاف ��ر مع مبد�أ
الكراهي ��ة الذي يطب ��ع عادة كل القومي ��ات .لكن مثل هذا
التفري ��ق كان ع�س�ي�ر ًا على الإدراك ح�ي�ن �أ�صدر ميخائيل
نعيمة «�سبع ��ون» ون�شرها عن ��د بداي ��ات ال�ستينيات من
الق ��رن الع�شرين .ومن هنا عج ��ز كتابه هذا عن الو�صول
�إىل الق ��راء وعج ��ز ع ��ن حيازة م ��كان كب�ي�ر ي�ستحقه يف
مكتب ��ة ال�سري الذاتية العربية ب ��ل يف مقدمة تلك املكتبة.
وه ��و لئن كان قد طب ��ع �أكرث من دزينة م ��ن املرات طوال
العق ��ود التالي ��ة ،ف�إن �شهرت ��ه بقيت متوا�ضع ��ة ل�سنوات
طويلة.
لكن الذين قر�أوا “�سبعون” يف �أجزائه الثالثة مل يندموا
عل ��ى الإطالق ،بل ا�ستب ��دت بهم دائم ًا ده�ش ��ة ا�ستثنائية
�أم ��ام ن�ص غني وظري ��ف وم�سهب يعطي �ص ��ورة رائعة
ع ��ن ذل ��ك الكات ��ب ال ��ذي لق ��ب يف �آخ ��ر حيات ��ه بـ”نا�سك
ال�شخروب” ل�صمته وابتعاده عن �ضجيج احلياة الأدبية
اخلاوي كما عن الأزمن ��ة املتعددة التي عا�شها .وده�شوا
خا�ص ��ة �أمام م ��ا يك�شفه الكت ��اب عن غن ��ى الثقافات التي
�صنعت ميخائيل نعيمة وه ��ي ثقافات متعددة وتعددية.
فهن ��اك �أو ًال ثقافت ��ه العربية /ال�سوري ��ة التي ح�صلها يف

لبن ��ان ثم وا�صله ��ا يف النا�صرة بفل�سط�ي�ن كما يروي لنا
يف “املرحلة الأوىل” من الكتاب ،وهناك بعد ذلك الثقافة
الرو�سي ��ة ،الفكري ��ة والروحي ��ة الت ��ي ح ��از عليها خالل
�سن ��وات �شباب ��ه الأوىل حني اختري ليدر� ��س يف �سيمنار
(دي ��ر) مدينة “بولتافا” ب�أوكرانيا ،ما �أتاح له �أن يعا�صر
املرحلة التي كان فيها ليو تول�ستوي �سيد رو�سيا الفكري
والروح ��ي م ��ن دون من ��ازع .وهن ��اك بع ��د ذل ��ك الثقافة
الأمريكية التي اكت�سبها بعد هجرته �إىل هناك وانخراطه
يف احلي ��اة العملية والأدبية يف الع ��امل اجلديد ،ال �سيما
يف �أو�س ��اط املبدعني العرب من قاطني نيويورك .وال بد
لنا �أن ن�ضيف �إىل ذلك كله �أن نعيمة ،حني �أر�سل -كمجند
يف اجلي�ش الأمريكي� -إىل ميدان القتال يف فرن�سا خالل
احل ��رب العاملية الأوىل ودائم ًا كم ��ا يروي لنا بظرف يف
“�سبع ��ون” ،كان الوحيد من بني �أف ��راد فرقته ،الأديب
والع ��امل ب�ش�ؤون الآداب الفرن�سي ��ة ،ومن هنا كان يح�س
�أنه يف دياره حتى على جبهات القتال.
كان ذل ��ك كله ما �صاغ مليخائيل نعيم ��ة ،لي�س فقط ثقافته
و�أبعاده ��ا الفكري ��ة ،ولك ��ن كذلك �شخ�صيت ��ه .واملعروف
�أن �شخ�صي ��ة نعيمة كان ��ت واحدة من �أغن ��ى �شخ�صيات
الع�صر الذهبي للنه�ضة الفكرية والثقافية العربية .وهو
لئ ��ن كان قد حكى لن ��ا حكاية ذلك االمت ��زاج الثقايف لديه
يف “�سبعون” ،ف�إن الأو�س ��اط الفكرية والأدبية العربية
�ستعود بعد اجن�ل�اء موجة “الدمياغوجي ��ة القوجمية”
لت�سه ��ب يف احلدي ��ث ع ��ن ميخائي ��ل نعيم ��ة وع ��ن فكره
ودوره الريادي يف ال�شع ��ر والق�صة والنقد .ولرمبا كان
نعيم ��ة� -إىل جان ��ب جربان و�أم�ي�ن الريح ��اين -الأديب
اللبن ��اين ال ��ذي ع ��رف �أك�ث�ر من غ�ي�ره يف م�ص ��ر ،حيث
�ص ��درت عنه كتب عديدة بو�أته مكانته التي ي�ستحقها يف
تاريخ الفكر العربي.
وهن ��ا ملنا�سب ��ة ذكرن ��ا ا�س ��م نعيم ��ة مقرون ًا هن ��ا با�سمي
ج�ب�ران و�أم�ي�ن الريحاين ،ق ��د يكون من املفي ��د �أن نعود
�إىل ف�ص ��ل كتب ��ه نعيم ��ة يف “املرحلة الثالث ��ة” من كتابه
“�سبع ��ون” يتح ��دث في ��ه م ��ن ناحية ع ��ن كتابت ��ه تلك
ال�صفح ��ات البديع ��ة �إمن ��ا القا�سي ��ة وال�صريح ��ة �أحيان ًا
الت ��ي يت�أل ��ف من ��ه كتاب ��ه املرجع ��ي ع ��ن “ج�ب�ران خليل

ج�ب�ران” ،وم ��ن ناحية ثاني ��ة عن �سج ��ال دار بينه وبني
�أم�ي�ن الريح ��اين يتعل ��ق بالكت ��اب نف�س ��ه ،وه ��و �سجال
ق ��د يك�ش ��ف يف ح ��د ذاته ع ��ن جان ��ب �صلب م ��ن جوانب
�شخ�صي ��ة نعيمة .فم ��ن املعروف �أن نعيم ��ة حتدث كثري ًا
يف الكت ��اب ع ��ن حقائق تتعل ��ق ب�شخ�صية ج�ب�ران ،فبدا
ذل ��ك لكرث غري مالئم ،ال �سيما �أن الكتاب �صدر بعد عامني
م ��ن رحيل جربان .لك ��ن الغريب يف ر�أي نعيم ��ة �أن الرد
الأق�س ��ى على الكتاب �إمنا ج ��اءه على �شكل ر�سالة وجهها
�إلي ��ه الريحاين وهي ر�سالة حتم ��ل �أكرث من عتب وتعدد
امل�آخ ��ذ على الكتاب يف ما ي�شبه الدفاع املطلق عن جربان
وتنزيهه عن كل عيب معلن ًا ده�شته لكون نعيمة قد جتنى
على �صديقه ومل يكن جدير ًا به �أن يفعل.
�أمام تلك الر�سالة كان غ�ضب نعيمة كبري ًا لي�س ب�سبب ما
عناه الريحاين بامل�آخذ وه ��و �أمر م�شروع يف عامل النقد
والنق ��د امل�ضاد ،بل حتدي ��د ًا لأن نعيم ��ة كان يعرف مدى
اخل�صوم ��ة الكبرية التي كانت ب�ي�ن الريحاين وجربان،
خ�صوم ��ة ت�ضعهما على ط ��ريف نقي�ض فكري� � ًا و�سيا�سي ًا
و�أدبي ًا .ولق ��د ا�ستنتج نعيمة من ه ��ذا �أن الريحاين �إمنا
يح ��اول يف تلك الر�سال ��ة �أن يبيّ�ض �صفحته على ح�سابه
حماو ًال تدمريه يف نظ ��ر من يحبون جربان العتقاده �أن
نعيم ��ة هو الوحي ��د القادر على وراث ��ة �صاحب “النبي”
ف� ��إذا �أزيح نعيمة خال املكان للريحاين� .أو هذا على الأقل
ما قاله نعيمة يف رده على ر�سالة الريحاين يف كالم لعله
�أتى من �أق�س ��ى ما كتبه �إذ ها هو يخاطب الريحاين قائ ًال
“ل ��و �أن الريحاين مل يق�صد تبيي�ض �صفحته بت�سويده
�صفحتي ولو �أنه مل يرم �إىل �سد الطريق علي ملا خاطبني
“من فوق” وبلهجة املعلم وامل�ؤدب (� .)...أال اعذرين يا
�أم�ي�ن .اعذرين �إذا ما قلت لك �صراح ��ة ما بعدها �صراحة
�إين ل ��و كنت �أجه ��ل من ال�صداقة حت ��ى الألف والباء ومل
يك ��ن يف الأر� ��ض معل ��م �س ��واك ،مل ��ا ر�ضي ��ت �أن �أدر�سها
علي ��ك .”...يومه ��ا انق�سمت احلياة الأدبي ��ة العربية بني
نعيم ��ة والريحاين .ولكن م ��ا �إن انق�ضت فرتة حتى كان
نعيمة بطيبة قلبه املعتادة ي�صافح الريحاين ما �إن التقيا
�صدفة ويت�أبطه وك�أن �شيئ ًا مل يكن!.
عن االندبندنت عربية
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ميخائيل نعيمة واالدب الروسي
د .ضياء نافع

عاش ميخائيل نعيمة  99سنة بأكملها ,إذ ولد

في القرن التاسع عشر عام  1889وتوفي في القرن
العشرين عام  , 1988وأصدر العشرات من الكتب
ذات الموضوعات المختلفة والمتنوعة من قصة

ومسرحية ورواية وشعر ومقاالت في النقد االدبي
والتأمالت الفلسفية وعلم االجتماع والسير الذاتية
وغيرها  ,وذلك ألن ثقافته كانت متنوعة ً
جدا

وموسوعية بكل معنى الكلمة .تتناول مقالتنا

عالقة ميخائيل نعيمة بروسيا فقط وأدبها وفكرها
ً
جوابا عن سؤال محدد  ,غالبا
 ,وتحاول أن تجد

ما يدور في أوساطنا األدبية حوله  ,وهو – هل

تأثرت نتاجات نعيمة باالدب الروسي بشكل خاص
 ,والفكر الروسي بشكل عام  ,وذلك باعتبار روسيا
وأدبها هي (الحب األول !) بالنسبة لميخائيل
نعيمة؟.

در� ��س نعيم ��ة يف املدار� ��س الرو�سي ��ة  ,التي كانت
منت�ش ��رة يف فل�سط�ي�ن و�سوريا ولبن ��ان يف نهاية
الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر وبداي ��ة الق ��رن الع�شري ��ن,
والت ��ي كان ��ت تنظمه ��ا وت�ش ��رف عليه ��ا اجلمعي ��ة
االرثذوك�سي ��ة الفل�سطيني ��ة يف رو�سي ��ا (توقف ��ت
هذه املدار�س نتيجة للحرب العاملية االوىل وثورة
اكتوب ��ر اال�شرتاكية ع ��ام  , )1917وه ��ي مدار�س
ديني ��ة تب�شريي ��ة جماني ��ة (مث ��ل ح ��ال املدار� ��س
الكاثوليكية �أو الربوت�ستانتية من الدول الغربية)
 ,وكان �ضم ��ن م ��واد تل ��ك املدار� ��س م ��ادة اللغ ��ة
الرو�سي ��ة طبع� � ًا ,وع ��ادة م ��ا ير�سل ��ون اخلريجني
املتميزين فيها للدرا�سة الحق ًا يف رو�سيا  ,وهذا ما
حدث بالن�سبة مليخائيل نعيمة �أي�ض ًا � ,إذ مت �إر�ساله
للدرا�س ��ة يف منطقة بولتاف ��ا يف �أوكرانيا  ,والتي
كانت �ضمن االمرباطوري ��ة الرو�سية  ,حيث در�س
نعيم ��ة يف (ال�سيمناريا الروحي ��ة) خم�س �سنوات
(حت ��ى ع ��ام  ,)1911و(ال�سيمناريا الروحية) هذه
ه ��ي مدر�سة عليا دينية �أرثذوك�سية كانت موجودة

نعيمة اثناء �سنته االولآ يف رو�سيا

يف بولتاف ��ا  ,وت ��رك رو�سي ��ا و�ساف ��ر اىل �أم�ي�ركا
ر�أ�س ��ا ,حي ��ث عا�ش من ع ��ام  1911اىل عام 1932
 ,واكت�سب هناك اجلن�سي ��ة االمريكية  ,ودر�س يف
كلي ��ة القانون وتخ� � ّرج فيها  ,وب ��د�أ ن�شاطه االدبي
من امريكا ع ��ام  ,1914وهذا كله يعني � ,إن نعيمة
و�صل اىل رو�سيا عندم ��ا كان �صبي ًا عمره � 16سنة
لي�س اال  ,وتركها بعمر� 22 - 21سنة  ,و�إنه التحق
باجلامع ��ة يف امريكا بعد درا�ست ��ه برو�سيا  ,ولكن
بع� ��ض امل�ص ��ادر ت�شري  ,اىل �أنه در� ��س يف (جامعة
بولتاف ��ا !) ,و�إن ��ه اطلع هناك عل ��ى نتاجات االدباء
الرو� ��س وجمم ��ل الأدب الرو�س ��ي ,وكل ذلك طبع ًا
 ,معلوم ��ات غ�ي�ر دقيق ��ة � ,إذ مل تك ��ن ه ��ذه جامع ��ة
باملعنى العلمي املتعارف عليه عاملي ًا.
ال توج ��د لدين ��ا معلوم ��ات تف�صيلي ��ة ع ��ن طبيع ��ة
املناه ��ج ومفرداته ��ا يف ه ��ذه املدر�س ��ة الديني ��ة
االرثذوك�سي ��ة العلي ��ا ,الت ��ي در� ��س فيه ��ا نعيم ��ة ,
�إال ان ا�سمه ��ا ي ��دل بال �شك �أن الدرا�س ��ة ومفرداتها
كان ��ت يف �إطار املفاهي ��م الدينية م ��ن وجهة النظر
االرثذوك�سي ��ة  ,وهن ��اك م�صادر تتح ��دث �أن نعيمة
مل يكمل درا�ست ��ه هناك ب�سبب حب فا�شل مع امر�أة
رو�سي ��ة متزوج ��ة  ,وان جمل� ��س املدر�س ��ة الدينية
ه ��ذه رف�ض ا�ستمراره بالدرا�سة  ,وكل هذه النقاط
التق�ص ��ي والتدقيق يف �سرية حياة نعيمة
تقت�ضي
ّ
حتما .لقد كتب نعيمة يف كتابه الذي يحمل عنوان ًا
طريف� � ًا – (�أبع ��د م ��ن مو�سك ��و وم ��ن وا�شنطن) ما
ي�أت ��ي...( -وم ��ن �شع ��ر بو�شك�ي�ن ولريمونت ��وف
ونكرا�س ��وف �أطللت على الك�آبة العميقة يف النف�س
الرو�سي ��ة  ,ومن رواي ��ات تورغينيف ا�ستطعت �أن
�أدخ ��ل ق�ص ��ور ال�شرف ��اء � ,أم ��ا بيلين�سك ��ي – �س ّيد
النقاد الرو�س بال منازع  -فقد ك�شف يل عن مواطن
ال�صدق واخلري واجلمال يف العمل الأدبي  ,وماذا
�أق ��ول عن ت�شيخ ��وف – �س ّي ��د الق�صا�صني الرو�س
وغري الرو� ��س( )....املجموعة الكاملة  /بريوت /
جمل ��د �� � / 1978 / 6ص  , )209اما عن تول�ستوي
 ,فق ��د كت ��ب نعيم ��ة م ��ا ي�أت ��ي يف كتاب ��ه (الغرب ��ال
اجلدي ��د) ...( -عظي ��م هو تول�ست ��وي النه م ّثل يف
�شخ�ص ��ه  ,ويف �أدب ��ه  ,ويف حيات ��ه طبيعة ال�شعب
ال ��ذي �أجنبه..و�سيبق ��ى عظيم ًا لأن ��ه كاتب عظيم ,
ولأنه حاول �أن يحي ��ا حياة العظماء من امل�صلحني
واالنبياء( )..املجموع ��ة الكاملة  /بريوت  /جملد
� / 1979 / 7ص .)375
�إن ه ��ذه اال�ست�شه ��ادات الت ��ي اوردناه ��ا (والتي ال
تتحمل طبيع ��ة املقال ��ة ا�ست�شهادات كث�ي�رة �أخرى
مماثل ��ة موج ��ودة يف نتاجات نعيم ��ة) حول االدب
الرو�س ��ي �صحيحة ودقيقة ومو�ضوعي ��ة بال �أدنى
�ش ��ك  ,وه ��ي تعن ��ي – فيم ��ا تعني ��ه – �إن ميخائيل
نعيمة قد در�س االدب الرو�سي بعمق ومن م�صادره
الأ�صيل ��ة ,وان ��ه واحد م ��ن االدباء الع ��رب القالئل
الذي ��ن يعرف ��ون خ�صائ� ��ص ه ��ذا االدب و�أهميت ��ه
وقيمت ��ه � ,إال �أن ه ��ذا ال يعن ��ي بتات ��ا � ,إن نتاجات ��ه
مت�أثرة به كم ��ا يقول البع�ض من الباحثني العرب ,
وله ��ذا  ,فان اجلواب عن ال�س�ؤال الذي طرحناه يف
بداية املقالة ي�صبح وا�ضح ًا.
لقد اخت ��ط ميخائيل نعيمة ا�سلوب ��ه ومو�ضوعاته
ومكانته يف االدب العربي احلديث بنف�سه ونتيجة
لعبقريت ��ه الذاتي ��ة ومواهب ��ه  ,بل �إن ��ه حاول طرح
نف�س ��ه عاملي� � ًا (ي�ش�ي�ر البع�ض اىل رغبت ��ه ال�شديدة
والكامن ��ة يف �أعماق ��ه للو�ص ��ول اىل مكان ��ة رفيقه
ج�ب�ران خليل ج�ب�ران ! ولكن هذا ال�ش ��يء يتطلب
االثبات طبع ًا وب�شكل مو�ضوعي ودقيق).
نختت ��م مقالتن ��ا ه ��ذه بالإ�ش ��ارة اىل خرب ي ��كاد �أن
يك ��ون جمه ��و ًال للقراء الع ��رب  ,وه ��و �إقامة متثال
ن�صف ��ي مليخائيل نعيمة يف بولتاف ��ا ب�أوكراينا عام
 , 2011ويف املكان ال ��ذي در�س فيه هناك  ,والذي
حت � ّ�ول االن اىل االكادميي ��ة الزراعي ��ة  ,وه ��و �أول
متثال له خارج وطنه لبنان.

