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الهة"باستثناءوربما"افىير"بعدمامؤلفاتاما.دروتهالمغكر

نءفيهامليس،3191سنةحيالهؤ!لهصدرماآحر،"ألارض

وفاتهبمدصدرا)كأي"التائه)رف.ينكرجديدايالفكركيت

والاسلوبالروححيثمندريبةوأوابدا!لمجموعةهو2291مة

حديقة"اما.-واتنجتلاث((ا!بي))زبلظهرالذيالسابقلن

فكتاب،بسنتئجبرانوؤاتبعد3391سنةظهرالذي"النبي

"حديقةيكونانشاءالذيفجبران.مزورمخنلقلانهبىالجولمةهـفوض

مديئشقىغادرانبعدوتهاليمهالمصطفىنبيهحالعنمهبرا(،النبي

يمهلهلم،رآسهمسقطكانتالتيالجزيرةكيواستقر!ورؤلمين

.الكتابذلكفيثلاثاودصهرتينمقطوعتينءناكثرايكتبالموت

من.اعتباطامقطغةانكليزيةترجماتؤبعضهاالباقيةالمقطوعآتاما

كريببقلم؟لارجحعلىموضوعالاخروبعضه!اا،باكرةالعربي!ةظليفه

لمةالحصباما.الجبرانيالاسوبلتفلإدموفمةوفيرمموهةمحاولةذي

الجبرانياروالشعرالغكرفيهاوضروقدجبرانالىمنسوبنكتاب

والفوصى.التشويشمنجدامؤسفةحاقىألى

ؤميالاصيلالكاملالكتاب"الارضالهة"،اذقلدينايبقى

الغكريص!ةاحياتهالخاتمةبمثابةكانالذيجبرانمؤلغاتنلسلة

وطبيبة.حقامناس!بةالخانهكأقلككانتولكم.:الادبية

مقاطعفيطويلةمنممرحةف!يدةعنكظيقى،"الارضالهة"

)37(((4العهالقااحياةأر؟ب،اتتلاتةالارصجمونالههفيهـايجريلا)

؟

-.،!-ص!-:هـ"سا--.رء-صه--يم!ه
والحيعن،الغربةشاعركلهاالادبيةحيانهفيكانالذيجبرانان

ا!ثانيةاضسخةأ،"يسوع))وفي"النبي"فيوصلورودآنها

طالأوالروحيالفكريالاستقرارموحالةالى،للمصطفىلابفة

ك!اوهما،والم!جح!المصطفى.بلوغهاالرتجوارحهبكل!

مص--رية:دان،!لاأالالىثطأيى!مو"ئبمهمازأ،جبرازعز!و؟ه،!ا

اكوفيترحهاوا(ل!بالروص!ارمحا"بء:رنصكلجهدفيفيو!"اهنسان

الاهـناصة،الوصودحفيقة،1(4ا*ءالكاملاذظابرؤنعومماملة

يعب!دبد(فدحيانهأخريات!بمجبرآنأنؤ،ل.ءلىنهاإيالالحاد

ال!4عنعوضاانه"سىوه،والا؟ويسوءنبيه!لصسكة!بم!و

((ا!ء"فيكلما،واحدةانساليمصير!لسفهعن،واحدضي

ا!*-فىررللأتةالاخيركأبهديالانجاءظور(الانسانبنيسوع)

؟الالاقغيرعاىانهمالقصيدةفيحويرهممنيبدوينن

مرضعضا!"عصعبمراعمنصماننمالزمنكانالذيجبرانان

انالافدار"الانسانبنيس!وع"كتابر"منفصيرو!تبعديدسبدأا

قد،كالمصطفى،انهبدلا.جانبهالىلي!ستالم!راعذلك(

.وليس((أجدادهجزيرةالىاتفلهالضبابدي!دمةسغيص4راى

نا،كأالصوبالمصطفىبقناعاتمنطكجبرانانسانعنمتبعدا

،الموتنحوالموحشةالموجودةرحلتهفيوالفينةالفينةبئثقمف

.القناعات،ضلكالغكريةالمستلزماتجديدمنجعبتهفيوز

نا،اًورفليسلا*ـلالوداميةموعظتهفيالمصطفىراىلقد

جديد.منيعود.دمسيعودوانهموفتاسيكونعنهم.نحاله

الريح،سطحعلىوو8"اطفوانوبعد،!ليلا"

."اخرىامرأةبطنفيجنينافاتكوراعود

اكلملاحفةالولاداتمنالمتصلةالحلقاتهدهعنماداولكن

الاب!هـككافنلأنالافمن!!ىكانادا،بةهـاخرىواحى-هـة4ا-حنا

نشكلاالنتهىذلك9"ن،بهاويتحداللانهايةيبلغانهو،ناه

نهاية.بلاشكلااللزنهايةالىالصربلانذلك.المستحيلمن!ب

لمسيكون،تقمصبعد4تقمصالدربذاكسالك،الانسانمطلبن

الاا"صوت/برتهفعهـ*،من.مولا!ىكروراابابركئلمانجدوىبلا!عا

.الاولالجبرانبمرضي

كائن،هوماكلمنأنفاسيهيسبة"

آصهـ.لامحواوءانالأخلقيدااحركلنوازى

العقباثقاللاناموتانباستطاعنىكانلولاحياكنتماانني

!كبيعلىسو

مه؟مي.يف!ني!راربلاالريالب!،روأ!يئ

ه!تر!ككوكبواللاتىالامالمف!فءنأتوهاناستطيعلو؟ه

خوروديأ!ظوا،مطلبيمنالوهيمتيبمااعرا!العتطيعلو51

وأنعدم.المدىإأ

0(()38(اللامكانخواءالىالزمنذاكرة،نوآفسلأسنن!لمكلوآه

نفمسه:الالهمذايقولاخرمكانوفي

الارضعلىكائنهوماوجهع،اناهوماجميع9"

ن!مييحركلا،بكونماوجميع

وجهكهوصامت

اًلليلظلالتغغوعينيكوفي

صمتكهومرعبولكن

)93)".انتهوومرعب

بمت!لمقاللامتناهينحونصعيدهمييشبهانالملانس،نكاناذا

تحم!للااليائسةالعبثيةاسوداويةااللحطاتهذهمثلفان،بلا

فكافه.الارتغاعاللامتناهيةالقمةنحوعينيهيديرحينالاده

يلف--ىانماولكن!.بروغ"ا!لمناك"اعما!ء!بش

.شعورهيتفيرحتيتنلقهتمالذيالمنحنىالىانحدارااظريه



والرجاءالتشاوممكانوالتفاؤل،الياسمحلبالنفسالثقةرضحل

قابلةبدلاتبدأانيمكنلمرحلةلان.ذلكوالقنوطاعبثيةامحل

دبولامنتهـى.بلايكونانبدايةلهللذيكيفاذ.تختتملان

الىيسشدلرانلهكانقدالموتنحوالموحودةرحذهفيجبرانان

.وهكذامصطفاهلفلسفةالفكر)4المسشلزماتمنالمقابلالوجههذا

درالمنحىلحوتفهؤلامتجهتانعينيهوكأ!،الثانيالالهصوتيأتي

.ففلسفتهدونهبعدااللامتناهيةالقمةنحويأساوليساجتيزالذي

بعيداا،واديانخفاضمنيتجزألاجزءشكلاالقمةارتفاعانهي

قاطعدليل،هـهتصعيفياوادياؤوقارتفعقد7ناأنه.قدميهتحت

نسطةاقصىهياقمةالانذلك.القمةيوماقاهرمحالةلاانهعاى

اللهالىالانسسإنرورلمةان.الي!هاباعماقه.لرتفعانالوادييستطع

الداخلؤىرءاكأانها،القمةالىلفسهفيالواديمنرحلةهي

.الملأولالثانياًلالهيؤول.الخارجفيلا

،الحاواعلىالابةهـونحئالمدىنحن"

حلأ!دبلاالتبىالابديةوبينبئناواًلذي

يتبلورلمبعدادياالمحمومتحبرقناالاايس

.التحرقذلكمقاصدوالا

المج!لتناجيانك

المتهاديبالضبابمسربلا،والمجهول

نفسك.ذاتفيقاطن

مخلصك.لرقدداتكذاتفي،اي

اررستب!قظة.عينكتراهلامااغفائهلحيإرىو

العالمالىببمركوانحدرتوقف

.الفطاميبلغوالماذيناحبكابناءوابعر

عرشك،والارض،مسكنكهيالارض

جموحاالانسانامانياقصىمنابعدوعاليا

).،(".مصيرهحاملة/دكترتفع

لؤإلأىلمنولاالا!لالالهتشاومثمئفيهليس،خر7صوتاانالا

الموحودةرحلتهؤيجبراناذريدغدغانيلإثلاكان،الثانيالاله

اباكراشبابهمإءيمنربمايأتيهكانثالثصوتهو.الموتنحو

بعف،ليسانه0((وابتسامةدمعة))و"المنكسرةالاجنحة))في

دالتسبةنضإزايىسسىنفسسهالوقتفيولكنه،المصرطفىهـوتمن

التفكسرفيشغلقدالاذ-انان.لقتعبدأثدءنء.وتهو.اليه

صيسراًاًن.يحباهاانمعهاذسبمدرجةا)ىفلسفنهاوؤكحبالحياة

هـلوهـ-ا3؟ؤا!لامنساهةاقم!اثسواووقنرءلمبهالذيالمكدوداكأ-"نق"ى

اثصاب،فيتفاءلوانقهارهاالوالىيدنورغريهالذياو،فيياس

بخمرةاضفوىاا(ضرعةالمروجغهرةفيالسكراىالمذهلالحبمخبه

الرفىجمقةصدرعلىواذشلللكوناكوناامورذاهلافخلى،الوبيع

مؤبس-،اثالثاالالهصوتقعيروهكذا.الحنونالخدرمنذوبا

وار/ضسجهافادع-وارمنؤ.4همامايوقفااراليهمالملاومننو!رفيقيه

ازاهـرجبنآئيريدمولفيمتعانقينمتيمينعاشقينالىبحانظارهما

:الواديكضفعلىالمنورا"ىج

،شدساير،،3-قبقي))

.الواديسطعرسهناد

يلمورانمناودعليوماله

ا!مقزسصميصيشا،نحناما

،

بردلىهـع،)م!برعلىفصه!ب!انعسى

فسيبقىالحبوأما

بصسماته.ابداتمحيولن

ر!ب،فبىالمق!سكوره

كوكب.ثراًرةوكل،يتعالىالشرر

واصءمبسنااجدى!ووللأم

ونهجعقم!فيركنى21الارضية4بالوهينسنن!حبان

ا)-سومؤ-(دةلتواىان،وضعفهببتنررء"،للحبونتبرك

)1؟ا)".الاني

عادلقد.كلهاء.،تهاستعرقتأخياغربتهجبراناختتمهكذا

الفطريالبثسريالحبالى،"المتكسرةضحةالاص"حبالىئانية

،إتاخبملمكمالفكرهكانهكذا.القيادةد!كأليسسلمه،المفلسفعير

ابامالاولوورطاقهمنشئهالىرصوعاينداران،يبدوكما،ا؟مه

،الف!رد!كبهاقاما)لمتي-لمككاملةلمورةانها.اجماكراشبابه

-جبرانمنوعيفيرعنوربما-الانسجامكلمنسجمةكانتدورة

راًنجبسكطئهاالتيالجبارةالارزنسجبرةانها.التقمصءميدةمع

اصباالسى،البدءفي،كانسهإالضىالبذرةالىلحجدداتعودالنبي

كأثانب-زضسكفيسط))تهودكىررها،ا!السفاعيرالفطريالبئنري

."جدبدفجرعلى
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