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 نماذج من كتابات حول جبــــــران خليـــــل جبـــران

 للتسلسل الزميّن( )وفًقا
 

 "جمنونه"وال حاجة له للتعزية أو الشفاء. و -تبدو وحشته مطلقة، وال كآبة تشوهبا أو ندم. واألمل هو ملكه كحقٍّ من حقوقه 
تعبريًا عن  - "تعبريًا عن رغبة" املوت، بل شاء أن ُيصَلب،شاء  "يسوع".  وكذلك خليل. وهو يعتقد أّن "دمه"عطشان إىل ذات 

 "وسوف ُيصَلب"الكواكب األخرى فال أستبعد أن يكون قد ُصل ب هناك.  وإذا كان اآلن يف أحد   -يت ترضيه. الرغبة الوحيدة ال
 وال فرق كّم َمرة ُيصَلب.  - إىل أن يقضي مأربه

أو  "قّوة"حول ما ندعوه ومبالحظاته  - "كأسلوب حياة"هو  ،. وهذا احلوار، بكثافته"الليل"حوارًا هائاًل مع  "جمنونه" نويتضمّ 
جعلين أحتقّق أن حاّسته بوجود الكائنات وباألشكال، إمنّا تفوق نطاق ما  –، وبتصويره إيّامها وكأّن هلما وجوًدا شخصيًّا"باعثًا"

 ا. نسميه بشريًّ 

كتاب "مثّ  -ة واألناجيل عظيم وأعتقد أّن قسًما كبريًا من التورا -"أيّوب"و -"بريشكس" :وسألته ما الكتب اليت يفضّلها، أجاب
 ."مواتاأل

 ماري هاسكل،
اجلزء الثاين رات ماري هاسكل، نبّي الحبيب، رسائل الحّب بين ماري هاسكل وجبران مع مذكّ  يف" ، نيويورك1914آب  30يومّيات، األحد "
 - يدةر اجل(، مجعتها فريجينيا حلو، نقلها إىل العربّية عن األصل اإلنكليزّي األب لوران فارس، راجعها يوسف احلوراين، بريوت، دار 1918 – 1914)

 57 – 56، ص 1974األهلّية للنشر والتوزيع، 

### 
 

ا. فموسيقاه من عيوننا ا شرقيًّ ة احلديثة، جربان اخلالق أدبًا لبنانيًّ جربان الشاعر الناثر األديب الفيلسوف، جربان أبو القّصة اللبنانيّ 
ته من ربانا وقممنا، وسفينته من أخشاب غاباتنا، ومداد ألوانه من قوس قزح لبنان.   وجداولنا، ورهبته من أدويتنا وكهوفنا، وأهبه

 وهزجبروكلني عن قنطرة املدفون، ومل ينَس نواح املعصرة  فما التهى جبسر ،جربان الذي عاش لبنانيًّا بني ولولة املعامل وعجيجها
، وصفاؤه وهدوؤه. مل يبال  ه وعواصفهُ ه، وصواعقُ ه ورعدُ البيادر، فنظم لبنان نشيًدا سليمانيًّا. استوحى هذا اجلبل فكان له برقُ 

داء فنام نومة األبد مغطًّى بأذيال لبنان. رأى اخللود كلهه على القرنة السو  1إىل مشاريخ بناطحات السحاب، فمات وهو حينّ 
 برقعها، الناصع البياض.

 مارون عّبود،
بريوت، دار مارون عّبود؛ دار الثقافة،  ،الطبعة الثالثةجدٌد وقدماء، دراسات ونقد ومناقشات، ، 2د اجمللّ المجموعة الكاملة، في الدراسة، من 

 .          551، ص 1978-1979

                                                           
ْراخ مجع مَشاريخ، ومن معانيه رؤوس اجلبال أو أعايل السُحب[. ]. 1  مش 
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### 

ّل مبادئك، ألنيّن أعرفك صادقًا يف تعزيزها، خملًصا يف الدفاع ... إننّا ال نّتفق يف  موضوع الزواج يا جربان. أنا أحرتم أفكارك، وُأج 
جل جيب أن تكون املرأة مطلقة القائل حبرّيّة املرأة. فكالر  عنها، وكّلها ترمي إىل مقاصد شريفة، وأشاركك أيًضا يف املبدإ األساسيّ 

بني الشّبان، تابعة بذلك ميوهلا واهلاماهتا الشخصّية، ال ُمَكيِّفة حياهتا يف القالب الذي اختاره هلا يّة بانتخاب زوجها من رّ احل
اجلريان واملعارف، حّّت إذا ما انتَخَبْت شريًكا هلا تقّيدت بواجبات تلك الشركة تقّيًدا تامًّا. أنت تسّمي هذه سالسل ثقيلة، 

الفكر إىل كسر  ثقيلة، نعم، ولكْن َحَبَكْتها الطبيعُة اليت جعلت املرأة ما هي. فإْن توصهلَ حبكتها األجيال، وأنا أقول إّّنا سالسل 
أحكام الطبيعة فوق كّل شيء. ألّّنا باجتماعها هذا  قيود االصطالحات والتقاليد، فلن يتوصهل إىل كسر القيود الطبيعّية ألنّ 

 مبلء إرادهتا، وختون اهليأة االجتماعّية اليت هي عضو عامل فيها. هُ تْ لَ ب  الذي قَ السّرّي، مهما كان طاهرًا، ختون زوجها، وختون االسم 

نة أسالك الذهب. اقيقة كنسيج العنكبوت، املتينة متإيّن أشعر شعورًا شديًدا بالقيود املقيهدة هبا املرأة، تلك القيود احلريريّة الد... 
اث ل "سلمى" عواطَف، وذكاًء، ووموًّا، االجتماع بصديق تُ "سلمى كرامة بطلة الرواية"، ولكّل واحدة  ،ولكْن إذا َجوهزنا لسلمى

ت هبا وهي فتاة أن ختتار هلا صديًقا غري زوجها، ململ جتد يف الزواج السعادة اليت حشريف النفس، عزيزها، فهل يصحُّ لكّل امرأة 
  وإْن كان القصد من اجتماعهما الصالة عند فّت األجيال املصلوب وأن جتتمع بذلك، على غري معرفة من هذا، حّّت 

 مي زيادة، 
 سلمى احلّفار حتقيق وتقدمي، رسائل جبران خليل جبران إلى مي زيادة: الشعلة الزرقاءنقاًل عن ، ["آراء جربان يف الزواج وقيوده، واحلّب وأطواره"]

 .11-10، ص 1979الثقافة واإلرشاد القومّي، سهيل بشروئي، دمشق، منشورات وزارة و لكزبري ا

### 

صطفى يف أّول الكتاب، مُ ـرسم ال :واثنان بالرصاص، ومها ،منها باألدهان املائّية اثين عشر رومًا. عشرة   "النبّ "وضع جربان لكتابه 
 [....]يف آخره.  "عةبد  مُ ـاليد ال"و

فيد  منبسطة تكاد تلمس قّوة الفّن يف كّل إصبع من أصابعها. ويف وسط كّفها عني مفتوحة تبصر كّل شيء.  "بدعةمُ ـاليد ال"وأّما 
ومن حوهلا دائرة من األجنحة املتالصقة بأطرافها وكأّنّا يف زوبعة من احلركة السريعة. ومن حول األجنحة سدمي أو ضباب تطّوقه 

أن ا ببعض. هذه يد الّله. يف ملسها بصر. ويف بصرها خيال. تتخّيل األشكال قبل ب كة بعضهدائرة من األجسام البشريّة املشتَ 
من صنع رودين. لكّنه  "يد اهلل"عندما رسم هذه اليد، عاد بالذكرى إىل  ،ا. مثّ تلمس السدمي فتكّون األشكال. ولعّل جربانّنتكوه 

 استقّلت به كّل االستقالل عن يد رودين.  منها الفكرة األساسّية، فقد أعطاها من فّنه كيانًا ذَ إذا ما أخَ 

 ميخائيل نعيمه، 
 .234 -233، ص 1979، بريوت، دار العلم للماليني، جبران خليل جبراناجملّلد الثالث، المجموعة الكاملة،  يف" صطفىــُمـال"

 

### 
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شامل جتّسد يف هذه املوجة من الرفض  ا التمّرد، العصب األساسّي يف شخصّية جربان األدبّية، فقد حتّول بعدئٍذ إىل تّيارأمّ 
واالنفعال الثورّي الذي يضيق بواقعه، واليت اجتاحت أوساطنا الثقافّية عند إطاللة االستقالل وما بعده. وقد يكون فؤاد سليمان 

ريّة الرومنطيقّية، والطريقة وزيّات" أحد أهّم ممثلّي هذه املوجة وأقرهبم إىل الروح اجلربايّن، للعصبّية النزقة، واخلطرات الشعمّ ـيف "ت
 صف هبا أسلوبه، فضاًل عن التمّرد على الواقع واحللم بعامل جديد.      اإلنشاديّة، اليت يتّ 

وتّرد معه نفر  غري قليل من األدباء خصوًصا منهم  ،وتأيت اللغة يف رأس هذه األمور من الواقع الذي تّرد جربان على التقليد فيها
كان األسلوب الكتايّب متقوقًعا يف هياكل التعابري القدمية، وبعد أن كان األدب نوًعا من البهلوانيّات اللغويّة   الناشئني. فبعد أن

الطريفة أو الغريبة، ونوًعا من اإلعجاز، صار النظر إليه بعد الثورة اليت فّجرهتا "الرابطة القلمّية"  وعلى رأسها جربان، مييل إىل 
ثلى للكتابة، بالرغم من تعّنت احملافظني املخضرمني من األدباء يف مهامجتهم اإليقاعّي مع التعبري قاعدة مُ  اعتبار الفكرة يف تزواجها

ة اجلديدة اليت ملوجة التجّدد هذه. وقد عرّب ميخائيل نعيمه يف "الغربال" أصدق تعبري، وأعطى أوضح صورة عن املفاهيم األدبيّ 
حمصورًا  برياضة اللسان، بل صار رياضة روحّية عقلّية، جديدة الفكر،  األدبُ  د  عُ مل يَـ  محلت لواءها "الرابطة القلمّية". وهكذا

 مجيلة التعبري، تنفذ إىل لّب القارئ وتفعل فيه الشيء اجلميل يف من يهوى اجلمال، وفعل احلّق يف من يهوى احلقيقة.

 ان خالد،غسّ 
معّدلة  2، طبعة جتماعّي والبنية الفردوسّية، جدلّية اإلنسان واأللوهةخالصها، النقد االبقرّي في منافذ جبران الفيلسوف، شخصّية الع من كتاب

 .289-288 ، ص1983سة نوفل، ومضاف إليها، بريوت، مؤسّ 

### 

األدبّية، لة األقالم يف النهضة أديب لبنايّن يف الطليعة من أدباء العرب يف املهاجر األمريكّية: كاتب، شاعر، قاّص، من أشهر محََ 
لثورة ولعّله أكرب كاتب رمزّي عرفه األدب العريّب احلديث. تفّتحت مداركه على احلرّيّة يف املهاجر األمريكّية، فدعا إىل احلرّيّة، وإىل ا

 على العبوديّة، أيّة عبوديّة، وإىل التحّرر من اجلمود والقيود، وإىل إصالح املدنّية احلديثة بروح الشرق القدمية.

 العصر احلديث، ليس فقطهذا، رّسام فّنان له مذهب فـّيّن جيعل منه حبقٍّ رجاًل من رجال الفّن املرموقني يف ]فضاًل عن[ ، وجربان
بني الغربّيني. ولعّله، يف مدرسته الفنّية هذه، أومى أثرًا منه يف مدرسته األدبّية، وأرسخ قدًما، وأثبت أرًضا.  بل أيًضا ،الشرقّينيبني 

للعامل العريّب بعد، الوقوف على مقّوماهتا والكشف عن مكنوناهتا وسرب أغوارها،  الناحية ثروة ال تزال بكرًا، مل يـَُتحْ فهو من هذه 
ه وتعاليمه. ومل نَر بعيد، بفلسفة نيتش ها فنًّا. ولعّله تأثّر، إىل حدّ زَ ها فكرًا وحيـه مَ وكّلها يصدر عن أصول فنّية: شرقّية وغربّية، استلهَ 

ليزيح لنا الستار عّما ميور حتت ريشته الفنّية من  و توىّل الكشف عنه درًسا وحتلياًل ى لدرس جربان من هذه الناحية، أمن تصده 
 على مبادئ وتعاليم من الفنّية والتقنّية فوق مذاهبه األدبّية والفكريّة بكثري.  ههباء وسناء، ونور وحياة، قام كلّ ظالل وأنوار، و 

 يوسف أسعد داغر،
 – 1800الفكر العربّي الحديث في ِسَيِر أعالمه، الراحلون )اجلزء الثاين، مصادر الدراسة األدبّية،  يف" 1931 – 1883ان خليل جربان، جرب "

 .250، ص 1983، 7، بريوت، منشورات اجلامعة اللبنانّية، قسم الدراسات األدبّية، (1955

### 
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 ولكّنها مل حتمل إىل شواطئنا إاّل الزهور"."أنت أّول عاصفة هّبت من الشرق واكتسحت الغرب 

 الرئيس األميركي األسبق ثيودور روزفلت،
 .21/5/1986، 200صحيفة األفكار، "عاصفة من الشرق هّبت على الغرب!"، العدد 

 
### 

معرفتها. فالكتابة عن د حّد ُثَل، يف حياته، فال يكتفي باحلديث عنها خطابة وكتابة، وال يقف عنمُ ـكان هّم جربان أن جيّسد ال
ل، برأيه، جمّرد كذب، ويبقى األهم تقبّلها مبعايشتها. ولذلك رأيناه، بعد أن استعرض عبقريّات األفراد، والّشعوب، ثُ مُ ـال

واحلضارات، واألديان، يرجع إىل نفسه اليت التهبت مبحّبة الّشمس، وعملت على التخّلص من براقعها. وكان من الطّبيعي، وقد 
م الّصاخبة مرتّدة خارج الذات املؤمنة بذاهتا، الواثقة من تأهّلها، أن يكّف جربان عن َـ الوعي اجلربايّن، واحنسرت أمواج العالارتقى 

نشغال ذكر عبقريّات اآلخرين، ليعرّب عن عبقريّته املتنامية والتّائقة إىل األبعد واألنقى. فغدا من املستحيل، يف كتاباته اإلنكليزيّة، اال
الذات األعمق، لتحريرها وحترير كّل الّذوات يف عامل املاّدة. من هنا، وبداًل من قراءتنا آلراء جربان يف الغزايل وبليك وابن  بغري

 ه، بداًل من كيف يكتب حياة اآلخرين. الفارض... صرنا نواكب جربان كيف حييا كتابتَ 

 ربيعة أبي فاضل، 
 .570، ص1992الطبعة األوىل، بريوت، دار اجليل، اجملّلد الثاين، ، في األدب المهجرّي )أعالم نماذج(الفكر الدينّي "يف الكتاب إىل احلياة" يف 

### 
صطفى، وحاكوا أحالمهم من خيوط النور اليت مُ ـترك "النّب" أثرًا عظيًما يف احلياة األمريكّية وال يزال، إذ تأثّر املاليني بأقوال ال

فيمنحه قسطه،  هإدراك احتياجات عصر  يفموهبة خارقة  اء يف أّن جربان كان ميتلكرَ وال مَ انبعثت من كلمات نّب أورفاليس. 
 وكانت جتربتة األدبّية هذه آيًة يف اإلبداع، مثرية إعجاب القاصي والداين.

املواضيع اليت وصفها ول تلك ة والعشرون تتناتّ ففصول الكتاب الس .وختوم اللغة ،وآفاق املكان ،ختّطى كتاب "النّب" حدود الزمان
والزواج، واألبناء،  ،ب األخضر، ال تعرف الزوال، وباقية ما بقى اإلنسان: احّلبشعد األمريكّي روبنسون جيفرز بأّّنا أبديّة  كالقالنا

مل، والتعليم، واهلوى، واللّذة، واأل والعطاء، واملأكل وامللبس، والعمل واملسكن، واجلرمية والعقاب، والشرائع، واحلرّيّة، والعقل،
 والصداقة، واجلمال، والدين، واملوت.

 ،وئير شب سهيل
 .89-88، ص 2000، الطبعة األوىل، بريوت، املؤّسسة العربّية للدراسات والنشر، باإلنجليزيّة األدب اللبنانيّ "جربان خليل جربان" يف 

### 

 أخي ورفيقي جربان

 للبنانإنه للشهرة  يوًما، وإّن للحزن  يوًما، والباقي 

 هلذا اجلبل  العزيز  الكرمي  احلنون  الذي يضمَُّك اليوَم 
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 وغًدا يضمُّين، إليه

 ومهما يُكن م ن رسالٍة محلناها إىل الشرَق والغرب

ُف الزمان  يُنص 

 ومهما يُكن م ن أدٍب أبدعناُه رأفًة بالناس

 يعد ُل املستقبل.

 إنه ترايب غًدا يف وادي الُفَريَكة  يناجي تراَبكَ 

 يف الوادي املقدهس 

 م َن الصَنوبَر  الذي يُظَلُِّل ضرحيي

 ًة رَ ط  بالٍت عَ قُ سيحمُل النسيُم 

 إىل ضرحي َك يف ظالل  األرز.

 يحاني، الر   أمين
/ م 4006-4005ص ، 2016، بريوت، مكتبة لبنان ناشرون، ُهَتاف األودية ،4ّلدجم، 1)م ع ك(، ط. المؤلفات العربّية الكاملة يف" إىل جربان"
 .181 )مقطع رقم( ر

### 
 )...( إنّه فيلسوف  مبعناه. لذا أتى أدبه كبريًا. لكّننا مل نَعَتد استشراَفه، عندنا، إاّل من جهة األدب الصغري. يف حني أنّه صاحبُ 

 ّما كتبه نظرة فلسفّية صرحية. وقد امتشقناها يف هذه الدراسة. ـوحدة فكريّة جُتيز لنا أن منتشق م

حياين وفليكس فارس. غري أّن هذه ا أمني الره قات يف األدب اجلربايّن. من بينهمن أدبائنا تنّبهت لوجود تطّوٍر متماسك  احلَلَ  ة  له ق  
ََ له القَ  جربان األديب.  تْ بالتلميح فقط، وختيّـرَ  تْ أّن جربان أكثر من أديب. لكّنها اكتفَ  تْ ة مل تتقصه خطوط الفلسفة اجلربانّية. رَأ

أَل َفُه الرأي العاّم. َوَدرََج عليه. أّما حنن فقد كشفنا عن الفيلسوف لدى جربان، وإن كان الصوغ الفلسفّي مل يتوافر، عنده،  ذلك ما 
 كما توافر عند الفالسفة الكالّسّيني. 

 الحاج،  كمال يوسف
(، الطبعة األوىل، جونية، بيت الفكر 2) الفلسفة اللبنانّيةفي اجملّلد احلادي عشر، فات الكاملة، ل  المؤ  يف ("1931 – 1883جربان خليل جربان )"
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