
نعيمة ميخائيل رسائل
 إلى  
 التونسيين البدباء

عبيد سسفوف

ممة تاريخية بمعلفومات حافلة البدباء كبار رسائل تظل إلضضى إضضضافة مه
غايضضة فضضي وثيقضضة الرسضضالة تصبح بحيث عديدة فنية أبعابد على تشتمل أنها
شضضرح أو إضافات من فيها ،لما نفسه البديب لنصفوص بالنسبة المهمية من

شخصضضية حضضفول خاصضضة معلفومضضات مضضن فيهضضا يتفوفر لما كذلك و ، لمسيرته
المرحلضضة مضضن بدقيقضضة بجضضفوانب تتعلضضق الرسضضائل تلضضك أن ،أو إليه المرسل
مسياق أو التاريخية . فيه كتبت الذي العام ال

الصضضابدرة نعيمضضة ميخائيضضل للبديضضب ض المجمفوعةالكاملة ض تضمنت وقد
نة ض ببيروت ض للمليين العلم بدار عن ا الثضامن المجلضد  فضي1964 س منه

مختلفضة بلضضدان مضضن كضضثيرين مريدين و أبدباء إلى كتبها التي الرسائل عديد
ميلبد بضضن محجضضفوب مثضضل البدبضضاء من التفونسيين بعض بينهم من العالم في

مرو القاسم وأبي وغيرمهم. ثامر ناجية و ك

ميلبد بضضن محجضضفوب إلضضى نعيمة ميخائيل رسائل بعض في وربدت وقد
حفول تفاصيل إلى إضافة البديبين من لكل الفكري المنهج حفول معلفومات

ارت قضد مقالتهمضا،و و كتبهمضا نشر الملبسضات بعضض إلضى الرسضائل أش
مما منهما القريبة التاريخية قيمتهضضا إلضضى إضضضافة وثائقية قيمة ذات يجعلها م

والفكريةالخرى. البدبية

مم فمن بعضضض حضضفول معلفومضضات الفوثائقيضضة الناحيضضة مضضن فيها وربد ما أمه
منشضضر التضضأليف حيضضث من البديبين لدى الكتب معلفومضضات إلضضى بالضضضافة وال
من بضضل وتضضفونس والعضضراق ولبنضضان الهند إلى سفرمهما حفول مرسضضائل مهضضذه إ ال

ميضضة التفاصضيل بعضض كذلك تتضمن مصضة العائليضة والنضفواحي اليفوم لضدى الخا
البديبين.     

مما منفواحي أ مبضضدإ إلضضى والدعفوة التسامح مبدأ على تؤكد فهي البدبية ال
ومهضضي  ميلبد بضضن محجفوب لدى العقلنية ومبدأ نعيمة ميخائيل لدى التجديد

فضضي ولبنضضان تضضفونس فضضي حضضدثت الضضتي السياسضضية الفوقضضائع بعض إلى تشير
العشرين. القرن من الستينات مطلع



 شاملة معلفومات على للحتفوائها كبرى أمهمية إذن الرسائل فلهذه
ثمينضضا بدرسضضا تمثضضل ض أخيرا ض ومهي شخصية وحتى ومهمة وبدقيقة ومختلفة

إزاء ملتزمضا يظضل فإنه شأنه عل مهما الحقيقي البديب أن كيف منه نتعلم
أن حضضتى ، أصضضحابها منزلضضة كانت مهما رسائلهم على فيربد أحبائه و قرائه
يضضربد نضضراه ،فإننضضا راسضضله إذا ، عمضضره مضضن عشرة الخامسة يتجاوز لم فتى
فضضي تنشر لم رسالة في ذلك سنكتشف مثلما تشجيع و لاحترام بكل عليه
نعيمة ميخائيل رسائل من ض الكاملة المجمفوعة ض مهذه

 ميلبد بن محجوب إلى رسائل-1

إصلحية و تجديدية روح و عقلية نزعة ذو أبديب ومهفو ميلبد بن محجوب    

 وكان2000 سنة وتفوفي  سنة بنزرت ضفواحي من جميل منزل مدينة في ولد وقد
كان بحيث الحديث التعليم إلى بدعفوته وعرف عديدة سنفوات طيلة متميزا أستاذا
البداب بكلية التحق ثم بتفونس المعلمين ترشيح لمدرسة مديرا

بدرسنا  حيث1975 سنة إليه التتلمذ شرف فنالني العربية باللغة الفلسفة لتدريس
مما الثقافية المنابر عديد في ميلبد بن محجفوب سامهم وقد السلمي التفكير تاريخ
الستقلل بعد التفونسيين المثقفين أبرز أحد جعله

كتبضت رسضالة عشضرة إثنضتي ميلبد بضن محجفوب إلى نعيمة ميخائيل أرسل
نعيمضضة ميخائيل مفوطن بسكنتا قرية  من1957  حزيران14 بتاريخ الولي
ويبضضدأ المكضضان نفضضس  من1964الول  تشرين15 بتاريخ والخيرة  بلبنان

ميلبد). بن محجفوب الستاذ  بقفوله: ( عزيزي الولي رسالته ميخائيل
مما مرسالة أ منه الخيرة ال مدل محجفوب) ومهذا : (أخي فحسب بقفوله بدأمها فإ ي

مطضضفور علضضى وتجضضاوز الكلفضضة عضضدم مرحلضضة وبلفوغهضضا بينهمضضا العلقضضة ت
البروتفوكلت.

 ررسالة بابدر ميلبد بن محجفوب أن خللها من : يبدو اللولي     ال
مص بإرسال عنضضفوان تحضضت نشضضرمها قضضد كان نعيمة ميخائيل حفول محاضرة ن

مهضضذه فضضي وربد مضضا أمهضضم تنبعضضث) ومضضن الشضضرق حكمضضة أو نعيمضضة (ميخائيل
مشضضرق فيضضه يسضضتفيق – قريضضب ومهفو – أخي يا يفوم : سيأتي قفوله الرسالة ال

راح روحضضه، فضضضلت مضضن والمعرفضضة ، لنضضه نفسضضه مضضن فيخجل غفلته من
ممن بها يستنجد مشرق .... سيدعى يعرففون  ل م علضضى جديدة مدنية لبناء ال
مصضضص ميلبد أما تنهار التي تلك أنقاض العليضضا المعلميضضن بدار فضضي بدروسضضا خ
صفوت – والديجفور النفور – : البيابدر التية نعيمة ميخائيل كتب حفول بتفونس

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/2000
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9


من كذلك ونعلم – العالم فضضي ثقضضافي مضضؤتمر في شارك ميلبد بن محجفوب أ
من الهند . نعيمة ميخائيل بزيارة قام التفونسيين الطلبة من عدبدا وأ

نحضضن لنضضا آن : لقد خاصة نعيمة ميخائيل فيها  يقفول:     الثانية     الرسالة
مفوقضضف ل الرصضضين المفكضضر مفوقضضف حفوالينا العالم ومن أنفسنا من نقف أن العرب

مربد لامهتمامضضا أكثر كانفوا الدين على وكلء أنفسهم أقامفوا الذين ليت و اللمبالي المتف
مهم . الدين روح بتف

كتضضابي طباعضضة حضضفول معلفومضضات تضضضمنت: الثالثسسة     الرسسسالة
بضضن محجضضفوب مقالضضة بتسضضليم قام نعيمة أن (سبعفون) و(مربدابد) وتضمنت

ى مفوسضكفو مضن (أبعضد كتضاب حفول ميلبد نطن) إل ة وواش ض البداب ض مجل
مرسالة مهذه في كتب الذي نعيمة ميخائيل فضضي التسامح حفول فقرة أيضا ال
مكرا البديان البفوذية. و والسلم المسيحية بسماحة مذ

ررابعة:     الرسالة كتضضاب حضضفول نعيمضضة ميخائيل رأي فيها  نقرأال
مسفواكن (تحريك ميلبد بضضن محجفوب إليه أرسله التربية) الذي شؤون في ال

مدية محاسبة أنفسهم يحاسبفون أخذوا قد العرب بأن فيها وربد وقد واعية ج
الحضضضارة مضضضامير مضضن مضضضمار من أكثر قي الشائن تخلفهم أسباب عن

...  الحديثة

ممنتالخامسة:     الرسالة مصضضة  تضضض نعيمضضة ميخائيضضل تلقضضي خا
للقضضاء الثقافيضضة اللجنضضة مضضن بدعضضفوة لبنضضان في التفونسية السفارة بفواسطة
مرسالة في كتب وقد تفونس في أكثر أو محاضرة منه أيضا ال لتلبيضة مسضتعد أ

.1960 سنة من الخريف في الدعفوة

حزيران بتاريخ نعيمة ميخائيل كتبها  وقدالسابدسة:     الرسالة
أخيه. لابنة بصحبة تفونس إلى زيارته  بعد1961

مصة فيها  وربدالسابعة:     الرسالة منه خا ممنها أ لكتضضاب مقدمضضة ض
سسنة) وكتب سسبل (في ميلبد بن محجفوب جضضانب إلضضى وقضضفوفه كذلك فيها ال

: (آلمضضتين كتضضب حيث بنزرت عن الجلء حرب في التفونسي الشعب كفاح
وإلضضى جديضضدة بدمضضاء إراقضضة بدون تنتهي أن لرجفو  وإني الحبيبة تفونس محنة
مل من التفونسية الرض استقلل إلى أي تنتهي أن يجب حيث جندي آخر ظ

أجنبي) .



بضضن محجضضفوب كتابات لفوقائع صدى فيها نقرأالثامنة:     الرسالة
لانتصضضار الفضضترة تلضضك أثنضضاء تضضفونس في أثارتها التي ميلبد نعيمضضة ميخائيضضل و

لة فضي الفواربدة ميلبد بن محجفوب لفكار مسضنة ومهضي: (أزمضة كتبضه سلس ال
ممدية الحاضر) . العصر في المح

الفواجبضضات مضضن البدبييضضن معانضضاة تضضضمنتالتاسسسعة:     الرسالة
لللتزام حيث من الرجلين لاختلف رغم عليهما نفسها تفرض التي اليفومية ا
ملم أيضا فيها ووربد المهني الضضتي الداخليضضة الحضضداث مضضن نعيمضضة ميخائيل تأ
بتاريضضخ الرسضالة أن حيث الفتنة نارمها تشعل أن كابدت والتي لبنان عاشتها

 . 1962 الثاني  كانفون22
 

بضضن محجضضفوب كتاب صدور خبر فيها نقرأ:      العاشرة     الرسالة
منة سسبل (في ميلبد مرسضضالة السضضلمية) وفضضي السضض نعيمضضة ميخائيضضل تأييضضد ال

ومنهجه. ميلبد بن محجفوب للفكار
 

لالتقاء فيها  نعلمالحابديةعشرة:     الرسالة مطار في البديبين ب
ميخائيل تأييد كذلك وتضمنت مهرجاناتها لحضفور بغدابد نحفو للسفر بيروت
أن فضضي أشضضك (لست له كتب حيث الجديد ميلبد بن محجفوب لكتاب نعيمة

فيضضه ضضضلع ل معضضدن مضضن أنضضك أعضضرف ولكننضضي بضضالتزلف سضضيتهمك بعضهم
الحق. سلطان غير سلطان لي والتملق للتزلف

15 بتاريضضخ وكضضانت الخيضضرة ومهضضيعشسسرة:     الثانيسسة     الرسالة
مصة  وتضمنت1964 الول تشرين تفسضضير علضضى نعيمضضة ميخائيل تعليق خا

لانتهت القرآن آيات لبعض ميلبد بن محجفوب مرسالة و فضضي  الشروع بخبر ال
قضضفوله: الرسضضالة مهذه في وربد ومما نعيمة، (مهفوامش) لميخائيل كتاب طبع

مدة تقفوم فأنت محجفوب يا نشاطك (يدمهشني واحضضد وقضضت فضضي أعمضضال بعضض
ملها الشضضيء والجسضضد الفكضضر إجهضضابد ومضضن الضضفوقت من ويتطلب شان ذو وك
ممتك). في اله بارك بشري بدينامفو أو صغير بركان لكأنك الكثير مه

 ثامر     ناجية     إلى     - رسائل2



ومهي العشرين القرن في الوائل تفونس أبديبات من تعتبر ثامر ناجية البديبة  
رفقة بتفونس لاستقرت بدراستها  وبعد1926 سنة ولدت حيث المنشإ لبنانية

الجزائري زوجهاالطبيب

ونشرت والراوية، الذاعية والمسرحية القصيرة والقصة المقالة ثامر ناجية كتبت
1988 سنة تفوفيت و والعربية التفونسية والمجلت الجرائد في إنتاجها

الجضضزء فضضي منشضضفورة رسضضالة عشضضرة إحدى نعيمة ميخائيل لها أرسل وقد
ملمني أخرى ورسالة الكاملة العمال من الثامن مصضضفورة منهضضا نسضضخة سضض م
  مشكفورا المي محمد الستاذ

علضضى ربدا تعتضضبر  حيث1952  شباط24 بتاريخ  ومهياللولى:     . الرسالة
امهتمضضامه يبضضدي ومهضضفو نعيمضضة ميخائيضضل إلضضى وجهتهضضا التي ثامر ناجية رسالة
ممنضي قفوله: ( وإنه في العربية المرأة تكتبه الذي بالبدب يضضزبدابد أن جضضدا ليه

بدون  برجضضاله أبضضدا يقفوم لن أنه يدرك لعله العربي العالم في مثيلتك عدبد
مد فل نسائه، ومنخريضضن وأذنيضضن عينيضضن مضضن وللجسضضد جناحين من للطائر ب
مرسضضالة مهضضذه آخضضر ورجليضضن) وفضضي ويضضدين وكليضضتين ورئضضتين يعضضد الولضضي ال
المسضتطاع قضدر على ولكن المراسلة بمفواصلة ثامر ناجية نعيمة ميخائيل

قال:  حيث
مدي ( ليس        طفويلضضة بمراسلت القيام من يمكنني ما الفوقت من ل

متم بأن أعدك ولكنني سضضؤال كضضل عضضن وبضضالجفواب منك تأتي رسالة بكل أمه
مي تطرحينه مستطاعي). في الجفواب كان إذا عل

مصة  تضمنتالثانية:     . الرسالة مث خا المطالعة مفواصلة على الح
) حيث1952( تفونس في وقعت التي الحداث إلى الشارة إلى بالضافة

مرسالة مهذه في كتب في اليفوم الجارية الحداث تكفون ل أن (أرجفو ال
مروح بدنيا عن فتصرفك لك قلق مبعث تفونس المهتمام إلى والبدب ال

على المسيطر الشعفور القلق يكفون أن المؤسف ومن والسلمة بالقفوت
ميام مهذه في الناس عليها العالم في زاوية إلى يهتدي المرء يكابد فل ال
والطمأنينة). الستقرار من مسحة



حفول المعلفومات بعض فيها  نقرأالثالثة:     الرسالة
ميرة قائل:  نعيمة ميخائيل إليها كتب حيث ثامر لناجية الذاتية الس
إلى عابدت قد المضطربة وأفكارك المكدوبدة أعصابك تكفون أن (أرجفو

مية ومن زوجك عن المؤقت لانفصالك من كان ما كان أن بعد من السفو
تفونس في الن الجارية المؤسفة الحفوابدث بسبب جديد منزل إلى انتقالك

.

وربد مضضا أمهضضم مضضن خضضاطرة فيها  وكتبالرابعة:     الرسالة
المعرفضضة نضضفور من واحدة بلمحة العمر خلل نظفر أن قفوله: ( حسبنا فيها
ملمحة تلك من نجعل حتى التفضضتيش علضضى المثضضابرة في بعد للتين حافزا ال
لنضضا نهايضة ول كأفرابد لنا نهاية فل بأعمار تتصل أعمار حياتنا بأن اليقين إلى

صضضميم مضضن سضضيأتيك سضضفواي من أو مني يأتك لم إن اليقين ومهذا كمجمفوع
ميام من يفوما نفسك ). ال

مرسالة آخر وفي             كتابه     بصدور ثامر ناجية نعيمة ميخائيل يخبر ال
(مربدابد).

مرسائل أطفول من  ومهيالخامسة:     الرسالة ناجية إلى ال
مجهة اتهام (مذكرة إليه كتبت التي ثامر شضضارحا عليهضضا الحياة) فربد إلى مفو

مشر الخير حفول رأيه بإطناب وبلفوغ التقمص فكرة وحفول المفوت وحفول وال
موحية الطمأنينة مناس. اعتزال أو العزلة ومسألة الر ال

عضضن نعيمضضة ميخائيضضل فيهضضا  يعتضضذرالسابدسسسة:     الرسالة
مربد في تأخره قضضائل الشضضتاء فضضي اليفوميضضة حيضضاته عضضن صضضفورة فيهضضا ونقضضرأ ال

مصة: ( الشتاء ملص لانكماش فصل حياتي في خا مصضضيف، عكضضس علضضى وتق ال
من ذلك لتم البربد ل مي يح منضضار مضضن قريبا البقاء عل الضضبيت أمهضضل يجتمضضع حيضضث ال

مضضن ضضضربا العزلضضة تصضضبح ومهكضضذا حاجضضة وطضضالب زائضضر كل يستقبل وحيث
المحال...).

نشضضر ثضضامر ناجيضضة بداعيضضا فيهضضا  يكتبالسابعة:     الرسالة
ضضضالة أكثر العربي البدبي النتاج لكان الذاعة قائل: ( لفول الذاعي إنتاجها

مما مسفوق تقتحمي لم ما وأنت اليفوم عليه م مجلي لن بكتاب ال في اسمك تس
ميات البدبيات عدابد ). العرب

حضضفول عميقضضة خضضاطرة عضضن عبارة  مهيالثامنة:     الرسالة
مبما النسانية المنزلة وحفول المعرفة إلضضى رسالتها في ثامر ناجية أثارتها ر
. الرسالة مهذه في برأيه فأجاب نعيمة ميخائيل



منها  تبدوالتاسعة:     الرسالة السابقة للمسائل مفواصلة كأ
مذة من فيها بما : (الحياة بقفوله وتنتهي فيه تذوب الذي المصهر مهي وألم ل
مذات بدلضضك يعضضرف أن النسان يغني وليس الشاملة الذات في المحدوبدة ال
مد ل بل بفكره وأعمضضاله وأقفواله وشهفواته نياته بجميع إليه يتجه أن من له ب
مر ذلك وفي مرغم على بالبقاء تعلقننا س مل من ال ومضضرارة كفاح من فيه ما ك

وألم).

مصضضة  تضضضمنتالعاشسسرة:     الرسسسالة فكضضرة فضضي رأيضضه خا
مرو القاسم أبي الستاذ نعيمضضة مؤلفضضات مطالعضضة بالناشضضئة يحسن ل بأنه ك

حضضد إلى ولكن الصفواب من تخلفو ل الفكرة أن نعيمة يرى و تفهمها ل لنها
المصابد) مثل (مربدابد) – (وزابد وتفهم تطالع أن الناشئة على الصعب فمن

(الغربال)  تطالع أن عليها الصعب من وليس
أن نعيمضضة يضضرى (أكضضابر) و كضضان) و مضضا (كضضان (جيضضران) و (المراحضضل) و و

حين). بعد ولفو لنفهمه وبدعفوة لنا تحد فهفو يفهم لم وإن كتاب أي مطالعة

نعيمضضة ميخائيضضل فيهضضا  يتضضذكرعشرة:     الحابدية     الرسالة
مي بهضضا تكرمضضت الضضتي النسضضخة قضضائل: (جضضاءتني تضضفونس إلى زيارته مضضن علضض

ميضضام صضضفور ذمهنضضي فضضي الحياة) لتجدبد (أربدنا  الجديدة مجمفوعتك الطيبضضة ال
ترسضضل أن ثامر ناحية من آخرمها في يرجفو تفونس....) و في لي كانت التي
. الناشرين من بطلب لنشرمها منها نسخا أو رسائله إليه

ضضضمن منشضضفورة غيضضر : ومهضضيرةعشسس     الثانيسسة     الرسالة
مضضل وقضد نعيمة ميخائيل لعمال الثامن المجلد مصضديق ض مشضضكفورا ض تف ال
ولبدبنضضا عامضضة العربضضي لبدبنضضا خدمضضة منهضضا نسضضخة بتسضضليمنا المضضي محمضضد

مصة المعاصر التفونسي مص ، خا مرسالة مهذه ون التالي: مهفو ال

نعيمة ميخائيل
لبنان – بسكنتا

1972  آذار14

ناجية,     السيدة عزيزتي
                                                        

ري نسسسخة بإهسسداء تلطفسسك علسسى شسسكرا الجديسسد كتابسسك مسسن إلسس
ردتي" لولوحسسسبي "حكايات رناهسسا الكريمسسة اللتفاتسسة هسسذه مسسن ج أ

ريسسام ذكريسسات نفسي في أثارت فسسي أمضسسيتاها السستي الطيبسسة ال



. تونس
رد لتفتقسسر العربية المكتبة إن للفتقسسار أشسس لحسسداث كتسسب إلسسى ا

جسساء لوكتابسك إبدراكاهسسم مسسستوي فسسي لومضسسموناها بلغتاهسسا تكون
رنني على به فأهل المكتبة تلك في ثغرة ليسد لسسه أتمنسسي كنت أ

المشكلت في تعقيدا لوأقل تشويقا لوأكثر لغة أبسط يكون أن
للجتماعية . معالجتاها إلى يرمي التي ا

ررلواج لكتابك أتمني رلم لوالفل ح النشسساط من المزيد لولك ال لوأسسس
رسلم. أطيب تونس لوعلى عليك ال

المخلص
نعيمة ميخائيل





ررلو     القاسم     أبي     إلى      - رسالة3    ك

مرو محمضضد القاسضضم أبضضفو بدرس1924 سضضنة قفصضضة مدينضضة مفواليضضد مضضن ،  كضض
العربيضضة الثقافضضة تاريضضخ فضضي بضضاحث و أبديضضب ومهفو بغدابد من تخرج و بتفونس
لضضتراث الول المصضضدر يعتضضبر و الدراسضضات و الكتضضب عشرات له و بتفونس

منشفورة واحدة رسالة نعيمة ميخائيل له أرسل قد و الشابي القاسم أبي
مضضفوطن بسضضكنتا  مضضن1953  آذار10 فضضي مؤرخضضة ومهضضي المجلضضد مهضضا فضضي

ملهضضا لبنضضان فضضي نعيمة ميخائيل مول تكضضفون ولع أبضضي إلضضى بهضضا يبعضضث رسضضالة أ
مرو القاسضضم ) وحضضب (كفضضاح كتضضابيه  القاسضضم أبضضي أمهضضداء إثضضر علضضى  كضض

مذي نعيمة ميخائيل و(الشابي) إلى ملق ال مول: الكتاب حفول قائل عليهما ع ال
وعلضضى بعيضضد حضضد إلضضى  جضضبران بأسضضلفوب محب) متضضأثرا (كفاح في وجدتك
لمقضضال صضضدى أقضضرأ وكضضأني قرأته مفولدي) فقد (ذكرى مقالك في الخص
تسضضتمد لجضضبران محاكاتضضك في مابدمت عليك لفوم مفولدي) ول (يفوم جبران

فيه) . تضيع أن غير من فتماشيه وخياله قلبه من ل وخيالك قلبك من
مما مرو القاسم أبي كتاب في ميخائيل رأي أ يلضضي كمضضا فهضضفو الشضضابي حفول ك

العربضضي للبدب جليلضضة خدمضضة نظضضري فضضي فهضضفو الشضضابي عضضن كتابضضك (وأما
عمضضره صضضحيفة السضضنفون طضضفوت الذي الفذ الشاعر فهذا العربية وللمكتبة

ميق في يزال ما ومهفو أقطضضارمهم كضضل فضضي العرب يعرف بأن جدير الشباب ر
مياشضضة بقريحته  عاش وكيف نبت أين والبشضضاعة الظلضضم علضضى بضضالثفورة الج

متفواقة القائل:  أنه نعرف أن يكفينا فليس والجمال والحرية العدل إلى وال
                                        الحياة أرابد يفوما الشعب "إذا

مد فل القدر"             يستجيب أن ب
من قلت إذا أبالغ ول مل يضضذكرونه يكضضابدون ل بالشضضابي سضضمعفوا الضضذين أكثر إ إ

الحياة). (إرابدة القصيدة بتلك
مرسالة فلهذه لميخائيضضل أعضضرف لسضضت القاسضضم أبي حفول الشهابدة قيمة ال
فيه. أخرى آراء نعيمة

   عاشور     حسين     بن     سالم     إلى      - رسائل4



معرفته إلى أتفوصل لم
1964  تمضضفوز29 بتاريضضخ الولضضى رسضضائل خمضضس نعيمضضة إليضضه أرسضضل وقضضد

كضضان عاشفور حسين بن سالم أن  ويبدو1975  نيسان12 بتاريخ والخيرة
ممام ض مدينة من البدب يهفوى شابا ومهضضفو التفونسي الساحل على ض سفوسة ح
كتضضب فقضضد مراسلته على حريصا كان الذي نعيمة بميخائيل المعجبين من
حضضرارة بدمك وفي أنت الولى: (ومها رسالته غضفون في نعيمة ميخائيل له

كأنها أشعر فتجعلني بعيد من تخاطبني وشفوقه إيمانه قلبك وفي الشباب
مي وقائمضة رسضم أحضضدث مضن نسضضخة إليضه أمهضدى الفوريضضد) وقضد حبل من إل

مما العربية بمؤلفاته مدل م نعيمضضة ميخائيضضل يفوليها التي الفائقة العناية على ي
مضضا حضضفول رأيه إبداء على وحرصه أحيانا سنهم حداثة رغم ومريديه لقرائه

ة الرسالة في كتب كما أفكار من يطرحفون مرابع طضرح عنضضد الضرأي مهضذا ال
بيضضن المفاضضضلة مضضن ابنضضي يضضا قائل: (أعيضضذك البديان بين المفاضلة مسألة

مية البديان، مية غيضضر أو كانت سماو مب ، سضضماو مدين فلضض عقائضضده فضضي ليضضس الضض
أنفسضضهم تجضضاه أتباعه سلفوك على تأثيره مدى في بل ومراسمه وشعائره

مناس إخفوانهم وتجاه مرجل المخلفوقات وسائر ال مصالح فال بدينضضه يكضضن مهما ال
مل غاية مهفو مصلح بدين ك ميام من يفوما كان ما وال بدين)  بدون بدين على وقفا ال

مما نعيمضضة لميخائيضضل الصضضحية الحالضضة حفول معلفومة فيها فنقرأ رسالة آخر أ
: (سضضيأتي فيهضضا يقضضفول حيضضث القلم مسك على قدرته في تؤثر بدأت التي
مصضضلة لانقطضضاع ذلضضك سضضيعني فهضضل الكتابضضة عن القلم مهذا فيه ينقطع يفوم ال
مرائي وبين بيني أخضضذت قضضد اليمنضضى يضضدي أعصضاب مهضضي بضضل وأصضدقائي؟ ق

مربد مي تتم متى الخير الزمان في عل منني ح مل الكتابة أستطيع ل إ مضضن بالكثير إ
مناس والبطء الجهد لعلضضك أخضضبرك أنضضا ومهضضا يعذرون، فل ذلك يعرففون ل وال
تعذر).

   عاشور     صالح     محمد     إلى     رسائل      س5

معرفته إلى أتفوصل لم
 والثانيضضة1963  أيلضضفول7 بتاريخ الولى رسائل ثلث نعيمة إليه أرسل وقد

مول  تشرين7 بتاريخ  ومهضضذه1964  نيسان3 يفوم كتبت  والخيرة1963 ال
مرسائل مكد ال أحبضضائه و قرائضضه أصضضناف بمختلضضف نعيمضضة ميخائيضضل امهتمضضام تؤ
مصة حالتهم مع وتعاطفه مرسالة في وربدت كالتي الخا مبضضر حيضضث الثالثة ال يع



مب مفهفومه عن فيها مب بقفوله للح مصة: ( الح لضضم يعضضذب لم إن صاحبي يا خا
مذب، مذب فهفو يه وتفوجيهضضاته) بدروسضضه ننتفع كيف عرفنا نحن إذا الكبر المه

ممن مرسالة مهذه وتتض لضك يلضضي: (مهضضل ما نعيمة ميخائيل فيها كتب حاشية ال
مبد أن مي تر منضضي رسضضائل مضضن لضضديك ما إل نشضضر أنضضفوي لننضضي عنهضضا نسضضخا أو م

خاص) .  مجلد في رسائلي
مبه الثانية رسالته في قبلها كتب وقد بقرائضضه واللتقاء بالمراسلة وشغفه ح
مي يكن لم لفو يقفول: (وبدبدت حيق مل أعمله ما لد يرغبضضفون الضضذين مراسضضلة إ
مدث مراسلتي في مل فضضي يقصضضدونني الضضذين إلى والتح مضضن تقريبضضا يضضفوم كضض

من بعيدة أو قريبة أماكن مصضضرفي تحت يبق لم وقتي من الكبر القسم ولك ت
مرف الذي والقليل التألف). والمطالعة للتفكير يكفي ل يكابد به أتص

 بعد أما
 

من ممضضة مضضضامين مضضن فيهضضا لمضضا خالصا أبدبا تمثل نعيمة ميخائيل رسائل إ مه
مضضن أسضضلفوبها في ولما الكبيرة الهمفوم إلى الصغيرة التفاصيل من تتراوح
أيضا... جمالية

ممضضا الغزير، أبدبه مصابدر من آخر مصدرا بحق لاعتبارمها يمكن إذن رسضضائله أ
مثضضل فهضضي بضضه والمعجبين مريديه بعض وإلى التفونسيين البدباء بعض إلى تم

ممة وثائق كذلك مطضضفور وحضضفول ناحيضضة من البدبية مسيرتهم حفول مه الحيضضاة ت
ميضضة البضضاحث تضضثري ومعلفومضضات آراء مضضن فيهضضا لمضضا بتضضفونس والثقافيضضة البدب

والثقافيضضة البدبيضضة حركتنضضا في فاعلة كانت التي الملبسات بعض وتكشف
منصف في العشرين. القرن من الثاني ال
مرسضضائل تلك جمع وجب لذا مل ال فضضي جديضضد مضضن نشضضرمها فضضي وبدراسضضتهاولع

.      الحسن نحفو فيه البدبية بالحركة يدفع تفونس
    

نعيمة     لميخائيل     نابدرة     رسالة      س6

كتبها كان التي الرسائل من كبيرا عدبدا ض الكاملة أعماله ض ضمن نعيمة ميخائيل البديب نشر
حياته أطفوار مدى على وذلك البدب مهفواة من غيرمهم وإلى والحباء والبدباء الصدقاء من لكثير

مزاخرة المديدة مم وتاريخية أبدبية قيمة ذات رسائل ومهي بالعطاء ال نفسه نعيمة ميخائيل ته
مم نصيب للتفونسيين كان وقد الرسائل تلك إليهم أرسل الذين إلى بالضافة أن ويبدو ، منها مه

مضائعة الرسائل إحدى قد كان ض لي عم لابن ومهفو ض عبيد الحبيب السيد لدى عليها عثرنا قد ال
عليها أطلعني  وقد1961 جفوان شهر في لتفونس زيارته عند نعيمة ميخائيل بالبديب التقى

العربي. للبدب خدمة و ، الكبير للبديب بصداقته منه لاعتزازا بنشرمها لي أذن ثم مشكفورا



رص الرسالة ن

نعيمة ميخائيل
26/06/1961 – -  لبنان بسكنتا
عبيد الحبيب عزيزي

رلطيفة لرسالتك كان رل تكن لولم نفسي في الوقع أجمل ال لوقعا أق
صبا ح المطار إلى غابدرناه عندما تونس في الفندق بباب لوقفتك مناها

رشاهر هذا من العشرين جئت "لقاء" لوقد كتابي من نسخة يدك لوفي ال
علياها. توقيعي تطلب

ري صديقي يا لوبدبدت لكم ردث أن لي كان لو الفت الكثير لوإلى إليك أتح
ربان من ردي المسر ح منبر على من ل أمثالك التونسيين الش بل البل

رزيتون من بستان في ألو البحر شاطئ على "بوقرنين" سفح في ألو ال
ري في ألو أقل لوبدلونما عفويا طلقا فيجري الحديث فيه يطيب مكان أ

كلفة.
رن رفز من التونسي الشباب في لمسته ما إ إلى لوشوق لوتفتيح تح

رما الحالية آفاقنا من لوأرحب أجمل آفاق إلى تحملنا التي المعرفة م
رسرلور أبدخل رنه بل نفسي إلى ال رز ز إ تونس بمستقبل ل إيماني ع

بأسره. العالم بمستقبل بل لوحدها
رسلم لوعليك رن لوإليك ال  من التحيات أح

                                             
 المخلص                                            

نعيمة. ميخائيل                                        

 




