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 (2/2/2016؛ تاريخ القبول:  14/11/2015)تاريخ االستالم: 
 

 امللخّص

شعراء الرابطة القلمية مواضيع عدة منها اإلنسان، االجتماع، السياسة، وغريها من تناول شعراء املهجر وبالتحديد 

املوضوعات، ولكن كان للطبيعة دور مهم يف مؤلفاهتم، فتناولوا الطبيعة تارة كوهنا  اهرة مجيلة خلّابة تستحق الوصف، 

ا تناقضات يف ما ذكره هؤالء األدباء، ولكون وذكروها تارة أخرى لتقريب املعىن املراد توصيله إىل املتلقي، ونالحظ أحيان

الطبيعة هلا مكانة ال يستهان هبا يف أدب هذه الثلة فيجب دراستها وحتليل زواياها وصوال إىل مبتغي األديب ملن ذكرها. 

ياته جربان الذي له مكانة خاصة يف األدب العريب،  متيّز بأمور كثرية، فهو األب الروحي لكثري من أدباء املهجر، وح

اخلاصة والعاطفية كوّنت منه شخصية مميزة، كما أن الطبيعة عنده هلا طابع فلسفي وفين خمتلف. كان جربان رسّاما 

ومصوّرا وتأثّر بكبار الفالسفة األوربيني كما وتنقّل كثريا من مدينة ألخرى، هذا ما جعله يتعاي  مع جمتمعات خمتلفة 

لى أدبه الذي للطبيعة فيه مكانة مرموقة. تناول هذا املقال حبث الطبيعة عند أثّرت على سلوكه وأخالقياته وبالتايل ع

جربان من زوايا ورؤى خمتلفة، وحاول أن يضع النقاط على كثري من احلروف الكامنة يف أدب الطبيعة عند جربان الذي 

الطبيعة حيث يبتعد عنها وخيالفها حاول أن يرسم أمجل اللوحات بكلمات اللغة إال أننا جند عنده تناقضات يف رؤيته رجاه 

عندما تتعارض مع أفكاره الشخصية ويعارض األمور اليت تنسجم والطبيعة اإلنسانية والفطرية، ومن أهم النتائج اليت 

توصلنا إليها هي أن استخدام جربان لعناصر الطبيعة كانت ألسباب عدة منها: شد املتلقي إىل نصوصه عرب مجالية 

ري األفكار الفلسفية على أدبه واليت دعته للتمرد على احلياة املادية وبالتايل التوجه حنو الطبيعة. واملنهج املكان وأيضا تأث

 .املتبع يف البحث هو املنهج الوصفي ـ التحليلي الذي يقوم على ذكر مناذج شعرية مث حتليلها
 

 ةلمات الرئيسكال

 .التناقضاتجربان خليل جربان، الطبيعة، األدب، 
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 ةمقدم

احلالية ــ أصعب أيامها يف شهدت بالد الشام ــ املتشكلة من سوريا ولبنان واألردن وفلسطني 

هنايات القرن التاسع عشر للميالد، وبدايات القرن العشرين. هتجري و لم وقسوة واضطهاد 

وجوع وسوء األوضاع االقتصادية وضيق األرزاق مما اضطر الكثريين من املواطنني إىل اهلجرة 

راضي القارة األمريكية لبالد غري اليت ينتمون إليها. فاختار الكثريون من هؤالء املهاجرين أ

مالذا هلم، وكان من بني هؤالء املواطنني فنانون وأدباء وسياسيون وغريهم من شرائح اجملتمع 

السوري واللبناين، وقد اضطروا إىل التعاي  مع اجملتمع اجلديد رغم اختالف الثقافات واللغة 

وهذا كما يقول املتنيب والتاريخ والفكر ورغم عدم وجود شيء يربطهم هبذا اجملتمع اجلديد، 

 واصفا شعب بوان:

 مغــــــاين الشــــــعب طيبــــــا يف املغــــــاين

ــا    ــريب فيهـــــــ ــىت العـــــــ ــن الفـــــــ  ولكـــــــ
 

 مبزنلــــــــــة الربيــــــــــع مــــــــــن الزمــــــــــان 

 غريــــــــب الوجــــــــه واليــــــــد واللســــــــان   
 

(541: 1983)املتنيب،   

ومبا أن األدباء كانوا ضمن هذه اجملموعات املهاجرةفهم حاولوا أن يتعايشوا مع الظروف 

تعايشهم يف تأسيس نشرات ومؤسسات ورابطات أدبية، واليت من أشهرها  اجلديدةفتمثل

 كانت الرابطة القلمية اليت أسسها األدباء الذين سكنوا أمريكا الشمالية.

ان من أشهر أعضاء الرابطة القلمية جربان خليل جربان، ميخائيل نعيمة، إيليا أبو كو

هؤالء حاول أن يثور بأدبه على  ماضي، رشيد أيوب، نسيب عريضة، ندرة حداد، وكل من

األدب التقليدي ويظهر فيه نزعته اإلنسانية، كما وجددوا يف األوزان واملوسيقى واأللفاظ، 

وتناولوا يف أدهبم شىت املوضوعات من الغزل والرثاء والسرد وغريه. ولكن يف ثنايا أدهبم 

لك هي اهلدف، فاحلياة استخدموا وسائل لتقريب الصورة للقارئ، وأحيانا كانت الوسيلة ت

والدين والسياسة واملوعظة واحلرية والتجديد والطبيعة كانت من أهم ما تناوله أدب هؤالء 

 الثلة اليت قلما يعرف األدب العريب احلديث من أمثاهلم.

وبعد أن هاجر عدد من أبناء العامل العريب ـ خاصة من لبنان ـ إىل األمريكتني، شاهدوا 

ختالف عن عاملهم يف املشرق. كان هذا العامل اجلديد عاملا ماديا حبتا عاملا خيتلف كل اال

حتكمت فيه اآللة وساده االحنالل، وعكر صفو احلياة فيه ضجيج اآلالت، إضافة إىل جوّه 
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ومياهه امللوثة. ما شاهدوه يف اجملتمع اجلديدسبب صدمة هلذه الثلةفحنوا إىل قرى الشرق 

ر وروحانيتها املعنوية وحياهتا القائمة على احلب والوئام اجلميلة وهوائها النقي والطاه

والتسامح. ومن جانب آخر تعزز عند هؤالء املهاجرين العرب شعورهم بعروبتهم رغم كل 

مظاهر احلياة املختلفة، وشعروا بأن عروبتهم مهددة باالهنيار واالندثار فلذا سارع عدد 

 ن صوهتم.منهم إىل إنشاء اجملالت األدبية والصحف لتكو

وخالل هذه النقلة الصعبة من الناحية الفكرية والثقافية واإلنسانية، اقترح أحدهم وجود 

رابطة تضم قواهم وتوحد مساعيهم من أجل اللغة العربية وآداهبا ولذا قرروا حتقيق هذه الفكرة 

هتمام واليت كان هدفها اال ـفأسس جربان خليل جربان وزمالؤه يف املهجر، الرابطة القلمية ـ

ـ لتعزيز اإلحساس بالعروبة يف الغربة وألجل احلفاظ على اإلبداعات األدبية ـباألدباء املهجريني 

 للكتاب العرب أينما كانوا. وكانت من واجبات هذه الرابطةتبين نشر النتاجات األدبية يف املهجر

 (.8: 2005)أبو عيد، 

لألدب العريب، وكان حقا يعترب جربان من مؤسسي هذه الرابطة حيث جعلها منربا 

 أديب املهجر األكرب، و ل عضوا بارزا فيها حىت وفاته.

ـ وحاولنا ـكونه من أشهر أدباء املهجر  ـففي حبثنا هذا أخذنا جربان خليل جربان كنموذج ـ

تسلي  الضوء على تناوله للطبيعة، زواياها وفوائدها وهدفها وطريقة ذكره هلا، هبدف تبيني 

طبيعة عنده. وكما ذكرنا آنفا أن وصف الطبيعة يعد من أهم األغراض أسباب استخدام ال

اليت تناوله شعراء املهجر وذهب إليها الشعراء يف العصر احلديث بقوة، لتكون إحدى أهم 

املواضيع املذكورة عندهم، فلذا قلَّما يوجد شاعر معاصر مل يتناول هذا الغرض بالتحديد دون 

دين أو السياسة أو املوعظة أو اإلصالح يف شعره، ولكننا ال غريه. حيث جند من مل يذكر ال

جند من مل يتناول الطبيعة بتاتا، سواء كان ذكرها جمرد وصف بسي  أم كان حيمل يف طياته 

 رموزا وتشابيه وكالما مل يستطع الشاعر أن يذكره دون االستعانة بالطبيعة.

 :أسئلة البحث

 ما هو دور الطبيعة يف األدب املهجري؟ .1

 إىل أي حد مال جربان إىل الطبيعة؟ .2

 كيف تناول جربان الطبيعة؟ .3

 ماهي عناصر الطبيعة واستخدامها عند جربان؟ .4
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 :البحث فرضيات

األدب املهجري تناول الطبيعة بشكل مفرط أحيانا واستخدمه ألسباب عدة بعضها  .1

 مثال.ليس له عالقة بالطبيعة نفسها، بل لتحفيز القارئ على متابعة النص األديب 

نظرا ملا راجعناه من مصادر خمتلفة وقرأناه عند جربان من قصص وأشعار، جند  .2

 جلربان ميال للطبيعة أكثر من املألوف. 

جربان الطبيعة يف جماالت عدة، تارة لتجيمل نصه وشدّ املخاطب وتارة لبيان  ذكر .3

 أفكاره، ويف كل مرة استخدم عناصر الطبيعة هلدف دون آخر.

من العناصر الطبيعية من جبال ووديان وأشجار ومساء وقمر فاستخدم كثريا  .4

 وغريها من العناصر املشهورة للوصول إىل غايته املنشودة.

 :ة البحثيخلف

قبل البدء يف هذا املوضوع راجعنا عددا ال بأس به من اجملالت األدبية احملكمة ــ األهلية 

ة، كمجلة األدب العريب وجملة العلوم واحلكومية ــ ومنها اليت تنشر من قبل اجلامعات املعترب

اإلنسانية الدولية وجملة حبوث يف اللغة العربية وآداهبا، وعشرات اجملالت األخرى، إضافة إىل 

ما نشر يف املؤمترات العلمية واألدبية، للوصول إىل اإلجابة عن هذه األسئلة. ولكننا بعد البحث 

د تناولت هذا املوضوع وبالتحديد من الزوايا والتدقيق مل جند  حبثا أو مقاال أو حماضرة ق

اليت ذكرناها، فلذا حاولنا أن جنيب على األسئلة املطروحة يف حبثنا هذا، وصوال إىل 

األهداف اليت دعت الشاعر واألديب إىل اخلوض يف حبور الطبيعة امللتوية، واليت ال يستطيع 

 احلروف والكلمات بشكل جيد. أن يعرب من أمواجها إال من كان جييد الع وهم بني طيات

 احلياة الشخصية واألدبية جلربان

لكي نستطيع أن نتعرف على الطبيعة عند جربان بشكل أفضل، ونستخرج عناصرها للوصول 

إىل الغايات اليت كان جربان ينوي التوصل إليها، علينا أن نبدأ بعالقة الطبيعة وجربان منذ 

ما ببعضهما. لذا نبدأ بوالدة جربان لنستمر يف نشأته ووالدته، كي نتوصّالىل ما يربطه

األماكن اليت مر هبا أو عاش فيها، واألمور اليت جلبت انتباهه، واألشخاص الذين تأثر هبم، 

 وهكذا سنتعرف على ما نبغي الوصول إليه يف حبثنا هذا.

يف بلدة بشري مشايل لبنان، سافرت والدته كاملة رمحة سنة  1883ولد جربان سنة 

برفقة أوالدها إىل بوسطن وهو يف الثاين عشر من عمره، وتعلم فن التصوير هناك،  1895
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مث رجع إىل بريوت ودخل مدرسة احلكمة وبقي أربع سنوات، مث سافر إىل باريس وهو شاب 

ال يتجاوز عمره اخلمسة والعشرين، ومكث هناك ثالث سنوات اتصل فيها مبعاهد الرسم 

 وغريها من عواصم احلضارة والفن. والتصوير وزار بروكسل ولندن

كان جربان ناعما يسيل كنبع عذب، موسيقى شعره ساحرة وألوانه الرائعة تبهر العيون 

وألفا ه مجيلة جزلة، وحقا ما قيل فيه بأنه زعيم أدب املهاجر، وهو أول من سلك هذا 

 األسلوب السحري املبلور يف األدب العريب.

قضى على جربان داء السل، يف  1931ن نيسان سنة ويف صباح يوم اجلمعة، العاشر م

مستشفى سنت فينسنت مبدينة نيو يورك. شيع جثمانه مجع غفري من العرب واألجانب، 

بعد  ،(16: 1379)جربان، وباحترام أرسل به إىل بلدته اليت طاملا حن إليها، ليدفن هناك 

ض بأهنا مليئة بالكفر واإلحلاد حياة ملئية بالتجارب واألفكار والعقائد املختلفة. ذكر البع

 .(1094: 1433)الفاخوري، واالندفاع، وقال آخرون، بأهنا زاهرة باحلب واجلمال والصفاء 

كان "وليم بليك" اإلجنليزي، شاعرا وفنانا رحب اخليال، كثري التأمل والتفكري، حىت 

ديهي أن يأيت أوجد لنفسه مساءً خاصة من الفن واخليال ليحلق فيها دائما. وكان من الب

 شعره عبارة عن تأمالت شخصية وتعبريات نفسية.

لقد تأثر جربان بروح وليم وفنه كثريا، وإذا الحظنا مدى هذا التأثر نستطيع أن نفسّر 

عناية جربان بالنفس والروح. ومن جربان سرت العناية بالعنصر الروحي إىل مجيع أفراد 

وخاصة بقوة خياله وسعة تفكريه، كما وأعجب الرابطة القلمية. أعجب جربان بوليم كثريا، 

بتمرده على القوانني الصارمة والعادات القدمية وتلك الثورة على العبودية الشخصية 

 .(114-113: 1989)السراج، 

مل يكن "وليم بليك" هو الوحيد الذي تأثر جربان وزمالؤه به، بل وكان لألدب األمريكي 

هجر، ومن زعماء هذا األدب كان "إمرسن" زعيم مبدأ أيضا دور مهم يف ما كتبه شعراء امل

الذي هو كما يرى علماء النفس بأنه االرتقاء والتعايل بزنعات الفرد العدوانية إىل  ـالتسامي ـ

ـ وكان أصحاب هذه ـ (2007)األمارة، ارجاه نافع ومفيد وصوال لنوع من التوافق الذايت 

ن اتبعوا هذا النهج وتأثر جربان هبم كان: "وتيري" املدرسة يتأملون يف الطبيعة كثرياومن الذي

و"لو جنفلو". وفضال عن هذا بدأ جربان يتأثر بتلك الروح االبتداعية العامة اليت سرت يف 

 .(115: 1989)السراج، الغرب وعرفت باسم "الرومانسية" 
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إن احلياة القاسية اليت عاشها جربان يف املهجر والعامل اجلديد مبدنيته الطاغية 

والفاسدة، وغالبية سكانه الذين ال هتمهم األمور الروحية بقدر تكالبهم يف احلصول على 

املال واملادة، مل تعاونه ومل تنصره، فالتفت إىل الوراء حائرا مترددا بني أن يواصل السري يف 

: 1989)السراج، البغيضة، أو يعود من حيث أتى، إىل تلك الربوع احلانية الوادعة  هذه احلياة

. فأثرت كل هذه األمور على جربان كثريا، كانت تأثرياهتا واضحة املالمح يف شخصيته (117

وكتاباته أيضا، وانعكست بأشكال خمتلفة على أدبه، وكانت الطبيعة هي من أهم املرايا اليت 

 ر بشكل جيد.عكست هذا التأث

ه آراء فلسفية خاصة يونت لدككل ما ذاكر كوّن شخصية فلسفية مميزة لدى جربان، وت

ضا من طبيعة يمجع بعضها مما أعجب به من التأثريات اخلارجية اليت ذكرناها، واكتسب أ

املكان واحلياة وعرض مجيعها عرضا أدبيا جذابا، متيزت بعذوبة النغم وسالمة العبارات 

)ابو عيد، لفاظ وسهولتها، وبساطة التعابري وصدق العواطف ومجال التصوير ورشاقة األ

2005 :9-10). 

 الطبيعة ودورها يف أدب جربان

إن الطبيعة األوىل اليت واجهها جربان كانت بلدته بشري، واليت تتمتع بأمجل املنا ر 

ينساها من رآها ولو  اخلالبة كغريها من البلدات والقرى الواقعة يف األرز اللبناين، منا ر ال

ملرة واحدة، من جبال شاخمة وغابات رائعة وعيون ماء صافية، أجواء ساحرة مبوسيقى 

 الطيور اليت حتلق يف أرجاء املكان وتغرد بأمجل األحلان.

وكان جربان ـ كغريه من األطفال يف عمره ـ يلعب ويرتع يف بساتني الورود العطرة، وكان  

يقطف بعض الزهور ليهديها إىل من أحبهم من زمالئه يف املدرسة. كان بني الفينة واألخرى 

يذهب إىل الكهوف املوجودة يف حواشي بشري، ليجلس هناك مبفرده ويستمتع جبمال البحر 

جربان حيب صوت الناي الذي يعزف عليه الرعاة، ليذهب بصوته إىل عامل  من األعلى. كان

خيايل ومثايل. عندما كان جيلس على صخرة يف أعايل وادي "قاديشا" ويعوم يف حبر أفكاره، 

ملا كان يظن بأنه بعد سنوات قليلة عليه أن يترك كل ما يراه، ليذهب إىل عامل ال يرى فيه سوى 

 . (14: 1379)جربان، يسمع فيه سوى ضجيج املصانع واآلالت احلديد واإلمسنت، وال 

وبعد االبتعاد عن بلدته غصبا وحىت بعد أن أصبح مستقال بنفسه، مل خيتر جربان أي 

منطقة تتمتع بطبيعة كاليت عاش فيها طفولته. فأي من بوسطن ونيويورك وباريس ولندن، 
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يعة، ولكنها لن تصل إىل حد هي مدن مادية حبتة، وإن كان فيها جزء يسري من الطب

الوصف، كما والطبيعة فيها مل تكن خالبة وطاهرة كاليت نقرؤها يف أدب جربان. وحىت 

بريوت اليت سكنها مدة من الزمن، فهي رغم مجال البحر فيها يف الرملة البيضاء وصخرة 

تة كغريها الروشة، لكنها أيضا تعترب من املدن املادية اليت سياحتها ليست سياحة طبيعية حب

من املدن والقرى اللبنانية. السائح الذي يقصد لبنان عليه أن خيرج من بريوت ليذهب إىل 

 مناطق كحريصا وجعيتا وفاريا وغريها من املدن واملناطق اليت تتسم جبمال الطبيعة.

كان جربان خليل جربان رساما ومصورا وفنانا متألقا، والطبيعة هي دائما أفضل موضوع 

، فال يوجد مصو ر مل يلتق  صورا من الطبيعة لتكون من أمجل صوره، وال يوجد لالختيار

رسَّام مل يرسم لوحة للطبيعة، ليتبناها جبماهلا ودقة تفاصيلها وألواهنا اليت تعطي حياة 

للوحته اجلامدة. وكان جربان أحد هؤالء، ولكنه رسم بريشته أحيانا وبكلماته أحايني أخرى، 

 تارة وحبروف اللغة تارة أخرى.كما وصور بعدسته 

استخدم جربان الطبيعة لبيان مجالية املكان، وألخذ املتلقي إىل عامل بعيد عن العامل 

ممر تظلله أشجار الصفصاف  سار خببا على»املادي الذي نعي  وإياه فيه، كما يقول: 

ديقة مترامية ... حاملتعرشة وأزهار نيسان املبتسمة وتتمايل على جانبيه األعشاب والدوايل

 «األطراف، تتعانق يف جوانبها األغصان وتعطر فضاءها رائحة الورود والفل واليامسني

وهكذا يشد جربان القارئ كي يقترب منه ليضخ إليه أفكاره واعتقاداته. . (39: 2003)جربان، 

استطاع جربان خبياله اخلصب ومقدرته الفذة أن يستنطق اجلمال واحلب بلسان الطبيعة 

 .(7: 2005)أبو عيد، شرقية  بروح

احلياة واحلب واإلخالص، كما ورأى واعترب جربان خليل جربان الطبيعة، ملهمة لدروس 

يعد  .(72: 2003)جربان،  «أرى يف يقظة الطبيعة رمز اخللود»فيها قدوة لإلنسان، وقال: 

نسان اليائس واملتعب واملكتئب، فرارا من أذى الناس رئيسا ومهما لإل جربان الطبيعة ملجأ

. وهي اإلنسان الطيب واملثايل، وهي أمنوذج واضح للخري، وتستحق أن (99: 1989)السراج، 

 .(18: 2003)جربان، يقتدي اإلنسان هبا 

فعندما يئس بطل األجنحة املتكسرة من احلياة وتأذى كثريا من  لم الذين كانوا حوله، 

عند »يقول: عد عن احلياة ومل جيد أمامه سوى الطبيعة كي يلجأ إليها، لذا قرر أن يبت

الظهرية سيقودين إىل  ل األشجار فأربض مع العصافري احملتمية من حرارة الشمس ... 
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ويف الربيع سأمشي واحلب جنبا جلنب، مترمنني بني التلول واملنحدرات متبعني آثار أقدام 

 فلم يفكر البطل بتاتا إال بالطبيعة. (83: 2003)جربان،  «نبقاحلياة املخططة بالبنفسج والز

 كي يلجأ إليها، وكأمنا هي مأواه الوحيد.

فالطبيعة عند جربان ماهي إال حياة بعيدة عن السياسة واملشاكل والصراعات لذا نقرأ 

ين فأودية لبنانكم مشكلة دولية تتقاذفها الليايل، أما لبنا»يف "لكم لبنانكم ويل لبناين" يقول: 

 .(74: 2000)جربان،  «هادئة سحرية تتموج يف جنباهتا رنات األجراس وأغاين السواقي

حياول جربان دائما أن يتعلم دروس احلياة من الطبيعة وجيلها كقدوة له يف مسريه فلذا 

... أن ال أطرب ملديح وال أجزع ملذمة علمتين»يروي بعض الدروس اليت تعلمها منها ويقول: 

شجار تزهر يف الربيع وتثمر يف الصيف وال مطمع هلا يف الثناء. وتنثر أوراقها يف أن األ

 .(72: 2000)جربان،  «اخلريف وتتعرى يف الشتاء وال ختشى املالمة

إن القلب بعواطفه املتشعبة مياثل األرزة بأغصاهنا »يقول جربان عن لسان فارس كرامة: 

تتأمل ولكنها ال متوت بل حتول قواها  قويااملتفرقة، فإذا ما فقدت شجرة األرز غصنا 

وهكذا جربان يعلمنا دروس احلياة واحلب  .(104: 2003)جربان،  «احليوية إىل الغصن اجملاور

 من خالل الطبيعة، ويعتربها قدوة لإلنسان.

جربان األرزة بأغصاهنا دون غريها من النباتات، فاألرزة هي من أهم معامل استخدم 

لبنان الطبيعية، ونراها مرسومة على العلم اللبناين كرمز وطين، فعندما يشبهها بالقلب 

اململوء بالعواطف فهو يشبه لبنان كلها هبذا القلب، قلبا يزخ عواطف على أبنائهأال وهم 

جربان ترمز إىل األم، األم اليت تعطي دون من  وأذى، وال تريد إزاء اللبنانيون. الطبيعة عند 

يرمز ويتكلم عن »عطائها أي شيء، بل وكل أملها إسعاد أبنائها، فكل شيء يف الطبيعة 

األمومة، فالشمس هي أم هذه األرض ... واألرض هي أم لألشجار واألزهار تلدها وترضعها 

. (103: 2003)جربان،  «بدورها أمهات حنونات لألمثار مث تفطمها، واألشجار واألزهار تصري

 واألحاسيس. وهكذا اعترب جربان طبيعة لبنان أمه، واألرزة هي قلبها احلنون املليء باملشاعر

والطبيعة عند جربان كائن حي وعاقل وحكيم، وهي اليت تزرع احلكمة يف روح اإلنسان،  

أنت  ...أيها الكون العاقل»خيطاهبا يقول:  وال يستطيع الشخص أن يستغين عنها فلذا عندما

... وتعطي مثرا من  روحي بذرة من بذور حكمتك لتنبت... ألق يفوإنك تراين... تسمعين

 .(45: 2000)جربان،  «أمثارك
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ورمبا أفضل تعبري لدور الطبيعة يف أدب جربان، ما نقلته بنان أبو عيد عنه، فهو يقول: 

ا فيك من ضعف بشري تعكف عليه فتستره حبلة من يا جربان! وألنك ختجل من كل م»

الكالم اجلميل واأللوان املبهجة" وبالتأكيد أفضل منوذج للكالم اجلميل واأللوان املبهجة هي 

استخداماته للطبيعة، ولكنه يراجع نفسه هبذا الكالم فيكمل قائال: "والكالم اجلميل ال يرفع 

 .(11-10: 2005)ابو عيد،  «ة ال تصبغ الضعف قوةالبشاعة إىل مستوى اجلمال، واأللوان البهج

مل يقتصر دور الطبيعة عند جربان، على املذكور أعاله بل تتمتع بعض عناصرها بصورة 

رمزية مجيلة فريدة. فمثال عنوان "املواكب" إلحدى أشهر مؤلفات جربان ما هو إال رمز 

حنو الالهناية أو "الغاب" للجموع البشرية اليت تسري حنو هدفها الذي خط  هلا. السري 

الذي يذكره جربان يف املواكبويركز عليه، هو رمز احلياة الطبيعية األصيلة، تلك احلياة 

املتحررة من قيود اجملتمع حبسب رأي جربان. أو "الناي" يف القصيدة ذاهتا، تلك اآللة 

الوحدة  البسيطة اليت يعزف عليها الرعاة يف قرى الشرق، استخدمها جربان لترمز إىل

 .(19-18: 1994)جربان، التامة، وهكذا تكون جسرا حنو اخللود والكمال واحلقيقة 

ـ هي الدور الذي كانت ــ نثرا وشعرا ـإحدى األدوار اليت لعبتها الطبيعة يف أدب جربان 

تلعبه األطالل يف الشعر اجلاهلي. فمن خالل الطبيعة حن جربان لوطنه حنينا صادقا وعرب 

عن مشاعره وعواطفه رجاه الوطن. فتلك النفس الرقيقة اليت ذاقت مرارة الغربة وذلك 

 .(176: 1989)السراج، القلب الذي كسره الشقاء واهلوان، حيتاج إىل ذلك احلنني 

 :ع العناصر الطبيعية السلبية واإلجيابية يف أدب جربانتنو

تنوعت العناصر املذكورة يف أدب جربان حسب حاجته لبيان املوضوع، وهي رغم انتمائها إىل 

املصدر نفسه ـ أي الطبيعة ـ تتكون من عناصر سلبية وأخرى إجيابية، واختلفت أحيانا 

 فلنفس العنصر أحيانا معاين متضادة.معانيها ومفادها حبسب الزمان واملكان واحلدث، 

ذكر جربان، املستنقعات والبساتني املزهرة واجلبال والوديان واألشجار وغريها من 

العناصر يف خمتلف كتاباته ومؤلفاته، ويف بعض األحيان مجع بني املعىن اإلجيايب والسليب 

قرأ يف األجنحة يف مجلة واحدة، ليبني قبح أحدمها ومجال الثاين أكثر وأكثر، كما ون

)جربان،  «رجتاز النحلة فوق املستنقعات اخلبيثة سائرة حنو البساتني املزهرة»املتكسرة: 

وهكذا شبّه اإلنسان بنحلة عليها أن متر عرب الصعاب للوصول إىل الغاية ، (27: 2003

 السامية واهلدف النبيل.
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ن يكتمل بيت امليكانو و ف جربان هذه العناصر حسب رغبته ولكنه أعطاها مكانة ملا كا

ان. فعند ما يصف روح الصيب الواقفة أمام عوامل بغري هذا الترتيب الذي أراده جرب

زنبقة بيضاء عند خروجها من »الوحدة وتأثريات الكآبة والصعوبات واألزمات ويقول بأهنا 

 «اءالكمام ترتع  أمام النسيم وتفتح قلبها ألشعة الفجر وتضم أوراقها مبرور أخيلة املس

 حيس القارئ بقرب املعىن الذي أراده جربان أكثر من أي تشبيه آخر. ،(29: 2003)جربان، 

كما وإنه عندما يشبه املفاسد عند اإلنسان بتقلب العقارب واألفاعي على جانب الكهوف 

. فحينها حيس اإلنسان مبدى مساوئ وخماطر هذه املفاسد على حياته، ويفكر (37: 2003)جربان، 

 االبتعاد عنها قدر املستطاع للوصول إىل حياة أفضل بعيدة عن هذه العقارب واألفاعي.جاهدا ب

 هات متنوعة لعناصر الطبيعةيتشب

يتمتع جربان  خبيال واسع ويصنع خبياله عاملا فريدا يشد القارئ حنوه، خياال يصعب على 

تكن هذه  اإلنسان أحيانا أن يتوصل إليه لو مل يكن له ذوق إبداعي عظيم، ولكن مل

التوصيفات والتشبيهات دائما بعيدة عن العقل البشري، فنجدها أحيانا قريبة إىل أنفسنا 

أزهار األودية أطفال يلدها انعطاف الشمس وشغف »مبجرد أن نقرأ عنده بأن جدا. فمثال 

، فحىت لو مل يفسر لنا يف السطور اليت تلت هذه اجلملة (133: 2003جربان، ) «الطبيعة

فأننا ندرك أنه يقصد من أزهار الوادي أطفالنا وأبناءنا، ويقصد من انعطاف مقاصده، 

 الشمس وشغف الطبيعة، احلب واحلنان البشري الذي من أهم ميزات اإلنسان السليم.

وإضافة ملا ذكرناه من تشبيهات دقيقة حتوي على املعاين الدقيقة واملعقدة أحيانا، جند 

 حتتاج إىل تأويل أو تفسري، كتشبيه الشعر األبيض بالثلجتشبيهات بسيطة ال تصعب فهما وال 

حدق إيل الشيخ هنيهة المسا بأطراف أصابعه جهته العالية املكللة بشعر أبيض »فيقول: 

بأنواع من األحجار الكرمية قائال: ، ويف مكان آخر شبه الزهور (34: 2003)جربان،  «كالثلج

)جربان،  «وزرقاء كالزمرد وصفراء كالذهب أزهار نيسان مبتسمة بثغور محراء كالياقوت»

ترقرقت الدموع يف عينيها »، ويف وصف بديع يشبه الدمع بقطرات الندى فيقول: (39: 2003

. ونالحظ (61: 2003)جربان،  «مثلما تلمع قطرات الندى على أطراف أوراق النرجس

 . ة استخدامهاالعشرات من هذه النماذج اجلميلة واليت رجلبنا إليها صفاء ذكرها ورقّ

مل تنحصر الطبيعة عند جربان باملرئيات فق ، بل واستخدم أصوات الطبيعة أيضا 

كتغريدة البلبل وهدير احلمام وخرير املياه، وبعض هذه األصوات كانت من نسيج خيال 

 .(49: 2003)جربان، الفنان، كهمس الوردة وتنهيدة الغدير 
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واستخدمهاجربان استخداما راقيا، ولكنها إن العناصر املذكورة تتمتع جبمال فائق 

ث يدخل يالتاريخ واألديان واملذاهب ح أحيانا رجاوزت الواقع االجتماعي املوجود بل وحتدّت

ومعلومات جربان يف بعض تشابيهه يف متاهات مل خيرج منها القارئ لو مل يكن له وعي 

وقفتين متأمال رجاه هذا أ»كاملة، فنجده أحيانا يشبه الشرائع والتقاليد بكهف ويقول: 

وحنن نعرف أن من أشهر ، (30: 2003جربان، ) «... وكهوف شرائعهم وتقاليدهمالعامل

مواصفات الكهف هي أن يكون مغلقا ومظلما وخموفا، ويرب  هذا الكهف يف مكان آخر 

)جربان،  «إن الشجرة اليت تنبت يف الكهف ال تعطي مثرا»تخلف واملوت والفناء فيقول: بال

، فعلينا أن ننتبه بأن الشرائع السماوية لن تتسم هبذه الصفات، حىت ولو استغلها (133: 2003

بعض الذين ينتمون إليها يف الظاهر ويبعدون عنها كل البعد يف القلب واملشاعر. فعلينا أن ال 

 ننسى قدسية هذه الشرائع ودورها اإلجيايب يف حياتنا.

 :قصيدة املواكب

ان وأول ما نشر من مؤلفاته الشعريةهي قصيدة املواكب واليت هي من أمجل ما كتب جرب

حبد ذاهتا ديوان كامل، وكانت قصيدة جديدة يف موضوعها وأسلوهبا، فالشعر العريب مل 

أبيات، وتناولت موضوعات عدة،  203يعرف قصيدة تأملية يف مثل طوهلا. أبيات املواكب 

 .(7: 1994)جربان، احلب، املوت واجلسد منها: اخلري والشر، الدين، العدل، احلرية، 

وهذه القصيدة عبارة عن حوار بني صوتني، يعرب أحدها عن الواقع الذي هو موجود يف 

جمتمعنا والذي يتكون من ثنائيات تفرق مثالبني القوة والضعف، وبني احلزن والفرح، أما 

جم املتناقضات ويرمز الصوت الثاين فيصف الفلسفة الوحدوية اليت يزول فيها الفوارق وتنس

. وينقد جربان من خالل املواكب بعض االجتماعيات ويستعني (7: 1994)جربان، اليها بالغاب 

 فيها بعناصر من الطبيعة، ليصل إىل اهلدف النهائي من هذا احلوار.

يصف جربان الغاب حيث تزول فيها الفوارق وتنسجم املتناقضات حبسب رأيه، فجربان الذي 

"نيتشه" و"وليم بليك" تعب وسئم من هذا العامل وما  هرعنه من ضالل وفساد، واشتاق تأثر بفلسفة 

 .(8: 1994)جربان، إىل عامل السعادة والكمال، عامل رمز إليه بالغاب وصوت الناي 

اختذ جربان صوت الناي الذي ال يدخل يف صنعه وعزفه أي عنصر صناعي وخارج 

والعزف عليه يتم بالنفخ فيه. صوت الناي احلزين  الطبيعة البحتة، فهو مصنوع من القصب،

وموسيقاه تعود باإلنسان إىل حياة أكثر صفاء ورقة، وذكر الناي كثري من الشعراء واألدباء، 

 ليس من العرب فحسب بل وحىت من شعراء سائر اللغات فيقول الشاعر الفارسي، مولوي:
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(1: 1362)مولوي،   

أي امسع صوت الناي عندما يسرد لنا احلكايات، ويشكي من أمل الفراق قائال: عندما 

صدر متمزق من  أنيين، فأنا أحتاج إىل قطعوين من مزرعة القصب قد بكى رجال ونساء من

 أمل الفراق كي أروي له أمل الشوق.

فالناي حيكي عن صوت الفطرة، وصوت ضمري اإلنسان. يقال بأن الكمال كائن يف صوت 

الناي، فهي اجلسم والروح معا، وإهنا حتتوي كل املظاهر اإلجيابية من علو وعزمية وعلم وحمبة 

 من منظار جربان هو العامل املثايل الذي حيقق السعادة الكاملة.، والغاب (48: 1957)عباس، 

إن كثرة التفكري باخللود ـ إثر ما ذكرناه لتأثره باألفكار الفلسفية ـ إضافة إىل الصدمة 

اليت واجهها من احلياة املادية الفاسدة، دعت جربان حملاولة االبتعاد عن هذه احلياة قدر 

ـ بعيدا عن األدب ـ. فلذا جند البساطة حىت يف حياته الواقعية (130: 1989)السراج، املستطاع 

. (83: 2009)اهلواري، ـ أي يف مأكله ومشربه وملبسه، فكان يؤثر البساطة يف عيشه ـوالفن 

كانت نتيجة هذا االبتعاد عن املادة والعامل املادي، هو السري حنو الطبيعة والغاب وغريها 

. ولذلك يطلب يف آخر املواكب أن نعود إىل هذه (130 :1989)السراج، من هذه العناصر 

الطبيعة الطاهرة لنعي  يف رفاه وسالم وبساطة وحرية دون إيذاء من أي جهة أو شخص، 

 حياة يصفها بأمجل وأرق الصور:

ــنّ   ــاي وغـــــــــــــــ ــين النـــــــــــــــ  أعطـــــــــــــــ

 وأنـــــــــــــــــــني النـــــــــــــــــــاي يبقـــــــــــــــــــى

 هـــــــــــل ختـــــــــــذت الغـــــــــــاب مثلـــــــــــي

 فتـــتبعــــــــــــــــــــــــت الســـــواقـــــــــــــــــــــــــي 

 هــــــــــل جلســــــــــت العصــــــــــر مثلــــــــــي 

 والعناقيــــــــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــــــــــدلت

ــيال   ــب لــــــــ ــت العشــــــــ ــل فرشــــــــ  هــــــــ

ـــأيت  ـــا سيــــــــــ ـــي مــــــــــ ـــدا فــــــــ  زاهـــــــــ
 

ــود   ــر اخللـــــــــــــــــ ــا ســـــــــــــــــ  فالغنـــــــــــــــــ

 بعـــــــــــــــــد أن يفـــــــــــــــــىن الوجـــــــــــــــــود

ــور  ــزنال دون القصـــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــ

ــخور؟  ــلقت الصـــــــــــــــــــــــــ  وتســـــــــــــــــــــــــ

 بـــــــــــــــــــني جفنـــــــــــــــــــات العنـــــــــــــــــــب

 كثريــــــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــــــــذهب؟

 وتلحفـــــــــــــــــــــــــــــــت الفضـــــــــــــــــــــــــــــــا  

 ناسيـــــــــــــــــا مــــــــــــا قــــــــــــد مضــــــــــــى؟
 

(39-38: 1994)جربان،   
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الغاب ويصفها بأمجل الصور اليت تتمثل يف تتبع فجربان يف هذه األبيات يدعو إىل حياة 

السواقي وتسلق الصخور واجللوس بني أشجار العنب وغريها من الصور اجلميلة واخلالبة، 

ويعتربها أفضل من العي  يف القصور، ويرى بأن ساكن الغاب ال يرى سوى يومه فإنه ينسى 

البساطة يف حياته وتتمثل هذه  ما مضى عليه وال يهتم مبا سيجري يف املستقبل فلذا خيتار

البساطة يف أبس  األمور أي النوم حيث ال ينام على فراش أو مرتبة بل خيتار العشب 

النابت يف الغاب وألنه ليس له ما يغطي به نفسه من بطانية أو حلاف خيتار الفضاء واهلواء 

 كي تغطيه وحتميه من الربد وما شابه ذلك.

دعوة حنو احلياة يف الطبيعة وبالتحديد يف الغابة اليت هي ولكن بعد كل هذه األبيات وال

الطبيعة البحتة دون تدخل بشري، يعترف جربان بعجزه أو باألحرى بعجز اإلنسان عن حتقيق 

حياة الغاب، فيتضح شعور جربان ببعد املسافة بني الواقع واملثال، ويأسه من حتويل هذا املثال 

هناية املطاف للقدر إذ السبيل إىل تغيري أحكام الدهر.  إىل الواقع. فلذا يستسلم جربان يف

أراد جربان أن حيطم ثنائية اجملتمع اإلنساين بتحقيق حياة الغاب، وإذا به ينتهي إىل حتطيم 

. وكأمنا يؤمن بأن اإلنسان مسيّر ال خمري، ويعتقد بوجوب بقائه يف (13: 1994)جربان، الغاب 

 .(152: 1989)السراج، ة فيها لكي يؤدي رسالته اليت قادّرت له هذه احلياة، ألهنا تدعوه للمشارك

 العــي  يف الغــاب، واأليــام لــو نظمــت     

ــه أرب    ــي لـ ــدهر، يف نفسـ ــو الـ ــن هـ  لكـ

ـــا  ـــل ال تغيــــرهـــــــــ ـــر سبـــــــ  وللتقديــــــــــ
 

 يف قبضـــيت، لغـــدت يف الغـــاب تنتشـــر    

ــذر   ــا قـــــــام يعتـــــ ــا رمـــــــت غابـــــ  فكلمـــــ

 والناس يف عجزهم عن قصدهم قصـروا 
 

(40: 1994)جربان،    

فيؤكد جربان يف البيت األول بأن األمر لو كان بيده لقضى كل أيامه يف الغاب، لكنه يعترف 

يف البيت الثاين بأن للدهر مآرب وغايات خاصة، فلذا كلما يقصد جربان غابا، يعتذر الغاب 

ثابت وال جمال فيه من قبول إقامته، ويوضح املعىن أكثر يف البيت الثالث حيث يؤكد بأن القدر 

 للتغيري ومهما حاول الناس أن يقصدوا أمرا غري مقدر هلم يعجزون يف تنفيذ ذلك األمر.

وهكذا اصطدمت آمال جربان العظيمة وخياله العميق وأفكاره الفريدة، بالواقع الذي ال 

يدا بأن ميكن الفرار منه، فنحن ال ننكر أن الواقع واحلياة مليآن باإلجيابيات ولكننا نعرف ج

هناك مساوئ فيهما أيضا ونعلم أن العقائد اجلربانية ـ إن صح التعبري ـ ال تتفق مع الكثري 

من زوايا واقع احلياة، لكن جربان اضطر إىل أن يركع أمام هذا الواقع املخالف ألفكاره 
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واحلاوي على املساوئ. فجربان مل يستطع أن يبتعد عن الناس واحلياة اليت طاملا حث 

ين على االبتعاد عنها، بل جنده قد اندمج فيها وكأنه كان مضطرا على أن يسايرها اآلخر

 .(154: 1989)السراج، حبيث مل يستطع أن خيرج منها 

وكانت الطبيعة ملهمة جلربان بأفكاره الفلسفية اليت عرضها وعددها يف مؤلفاته وحاول أن 

الطبيعة على القس  األكرب من  يصل حبب الطبيعة ووصفها إىل أعلى املستويات، واستحوذت

كتاباته. فاألجنحة املتكسرة مثال، تدور أحداثها يف تاريخ قدمي بعيد عن التقنيات واملادة، 

واليكاد يوجد فيها مقطع مل يذكر جربان الطبيعة فيه، بل وهناك مقاطع كاملة وصفحات 

 عيدة عن املادة بشكل كامل.بأكملها ال تتحدث إال عن الطبيعة، وأي طبيعة؟ الطبيعة اجملردة الب

وهذا التفكري وهذه اآلمال مل تكن خمتصة جبربان فق ، بل نالحظ سائر أعضاء 

الرابطة القلمية أيضا كانوا حيملون الفكر نفسه، ونقرأ شبيها هلذا عند ميخائيل نعيمة، يف 

 قصيدة "صدى األجراس"، حينما يتخيل الغاب بأشجاره وطيوره وأزهاره، كلها تصافحهم

وهتنئهم بسالمة الوصول، وكذلك نسيب عريضة يف "طريق إرم"، وإيليا أبو ماضي عندما 

نقرأ قصيدته "يف القفز"، جند فيها مضامني تشبه ما ذكرناها يف "املواكب" وكل هؤالء يعنون 

 .(152-151: 1989)السراج، بنفس ما عناه جربان بكلمة الغاب 

 :التناقض يف استخدام عناصر الطبيعة

وصف جربان لعناصر الطبيعة باختالف األزمنة واألحداث واحلاالت جند أحيانا تناقضا يف 

 واضحا. ولكن هذا التناقض ال يعترب خلال يف أدب جربان، بل هو املقصود بالتأكيد. 

يعترب جربان هذه العناصر كمالمح وجه اإلنسان اليت تتغري بتغري أفكاره وعواطفه، فيقول يف 

شجرة احلور اليت تتعاىل يف النهار كعروس مجيلة يالعب النسيم »: مثالاألجنحة املتكسرة 

أثواهبا تظهر يف املساء كعمود دخان يتصاعد حنو الالشيء، والصخر الكبري الذي جيلس 

عند الظهرية كجبار قوي يهزأ بعاديات الزمن يبدو يف الليل كفقري بائس يفترش الثرى 

عند الصباح متلمعة كذوب اللجني ونسمعها مترمنة ويتلحف الفضاء، والساقية اليت نراها 

بأغنية اخللود خناهلا يف املساء جمرى دموع يتفجر من بني أضلع الوادي ونسمعها تندب 

فنجد تناقض الوصف بني الشجرة اليت تزين حياة  .(88: 2003)جربان،  «وتنوح كالثكلى

د الدخان يف املساء، وكذلك بني اإلنسان يف الصباح والشجرة املخيفة العابثة اليت تشبه عمو

قوة الصخر وجربوته وبني فقره وبأسه، وما خيص الساقية مجاال وأحاسيس مفرحة يف 

 الصباح، وكآبة وحزنا يف املساء.



  649 الطبيعة عند شعراء الرابطة القلمية )جبران خليل جبران أنموذجا(

 

ويف مكان آخر عندما يصف حزن بطل األجنحة املتكسرة بعد أن انقطعت حبال آماله بوصل 

لى اجلمال من بداية القصة وحلد هذه سلمى كرامه، يذكر كل العناصر اليت كانت تدل ع

سرت وأخيلة األشجار »اللحظة، يذكرها بأسوأ احلاالت. فيكتب جربان واصفا شعوره النفسي: 

القائمة على جانيب الطريق تتحرك أمامي كأهنا أشباح قد انبثقت من شقوق األرض لتخيفين، 

تريشها أرواح اجلان الساحبة وأشعة القمر الضعيفة ترتع  بني الغصون كأهنا سهام دقيقة 

كأهنا أكف سوداء ثقيلة ألقتها الظلمة على  ىبالفضاء حنو صدري، والسكينة العميقة ختيم عل

. فنالحظ كيف يصف جربان األشجار بأهنا أشباح خميفة، وهو (89: 2003)جربان،  «جسدي

ته حتت أشعة الذي قد وصف هذه األشجار بأهنا حاضنة للحب عندما كان يصف حالته مع حبيب

 . (63: 2003)جربان،  «تغمرنا أشعة القمر وحتي  بنا األشجار والرياحني»القمر فقال: 

وبعيدا عن األشجار والسواقي فال يوجد أديب قد ذكر نور القمر بوصف غري وصف 

الغزل والعشق ـ حىت جربان ـ ولكنه اآلن يصفه كسهام تتجه حنو صدره لتقتله، فبهذه 

يهات ذهب جربان خبياله إىل عامل خيتلف عن عاملنا الذي نعرفه وتعودنا التوصيفات والتشب

عليه، وأخذ معه كل من يقرأ أدبه ليستمتع حىت بروح الكآبة املوجودة يف هذه املقاطع. 

وبالتأكيد هذا املوضوع إن دل على شيء، فإمنا يدل على خيال واسع لدى جربان، فكيف 

 وى من اخليال الالمتناهي!؟استطاع أن يصل بعقله إىل هذا املست

وبعض هذه التناقضات يف استخدامه لعناصر الطبيعة مل تكن يف ما كتبه هو، بل هناك 

تناقضا بني وصفه وبني ما اشتهر عن ذلك العنصر، فنأخذ الليل كمثال، الليل الذي طاملا ذاكر 

 الليل قائال:كعنصر كئيب مليء باحلزن واهلم كما يذكره امرؤ القيس يف معلقته حيث يصف 

ــدوله   ــى ســ ــر أرخــ ــوج البحــ ــل كمــ  وليــ

ـــمطى بصـــــلبه    ـــا تـــ ـــه ملـــــ ـــت لـــــ  فقلــــ

ــي   ــل أال اجنلـــ ــل الطويـــ ــا الليـــ  أال أيهـــ
 

ــأنواع اهلمــــــــــوم ليبتلــــــــــي    علــــــــــي بــــــــ

ــل  ــاء بكلكــــــــــ ــازا ونــــــــــ  وأردف أعجــــــــــ

 بصـــــبح ومـــــا اإلصـــــباح منـــــك بأمثـــــل 
 

(240: 2000)الكندي:    

بكل العناصر اليت حيملها كالنجوم ولكن جربان حيب الليل ويراه مثريا لذكرياته فالليل 

 والضباب، خري حاجب ألسراره فهو كامت لألسرار وال يذيع سرا أبدا:

ــكون   ــوب الســــ ــل، ويف ثــــ ــكن الليــــ  ســــ

 ال ختـــــــايف، يـــــــا فتـــــــايت، فـــــــالنجوم 

 ختــــــــــــــــــــــــــــــــتيب األحــــــــــــــــــــــــــــــــالم 

 تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــتم األخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــار
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ــروم  ـــل يف تلـــــك الكـــ ـــاب الليـــــ  وضبـــــ
 

ــرار   حيجـــــــــــــــــــــــــــــــب األســـــــــــــــــــــــــــــ
 

(211: 2000)جربان،   

تبئ حتته ما حيلم به اإلنسان كي ال يكتشف الغرباء خيفيشبه جربان سكون الليل بثوب 

اف من إفشاء السرألن جنوم الليل هي الشاهد خيب كي ال يتلك األحالم، ويُطمئن احلب

الوحيد على خربمها ومن املستحيل أن ال تكتم ما شاهدت، أما الضباب الذي يقترب من 

 ن فال يعرف شيئا سوى حجب األسرار.األرض ليال يف ذلك البستا

 :تناقضات ال تغفل

اإلنسان أن يتعلم منها  ىذكرنا بأن جربان يرى دائما أن الطبيعة هي األساس يف كل شيء، وعل

مجيع دروس احلياة، وبالتأكيد احلب هو من أهم عناصر احلياة اإلنسانية، ولكننا نقرأ يف 

ار احلب يبحث فيه عن شيء ال ينتمي إىل مقالته "وعظتين نفسي" عندما يتكلم عن أسر

علمتين استنشاق ما ال تبثه الرياحني... اآلن... أمأل صدري من أنفاس زكية »الطبيعة، فيقول: 

. (70: 2000)جربان،  «مل متر جبنة من جنات هذا العامل ومل حتملها نسمة من نسمات الفضاء

 اليت ماتت قبل أن تعظه نفسه؟ إذن أين ذهب ذلك التأسي بالطبيعة، هل مات مع أفكاره

حيث جربان اإلنسان الذي يريد الوصول للكمال، إىل اتباع الطبيعة، وكأهنا قدوته: 

عندما يشعر بأنه هو الفضاء وال حد له، وهو البحر بدون  يسري اإلنسان حنو الكمال»

لكنه يعترب يف و .(88: 2000)جربان،  «شواطئ، وأنه النار املتأججة دائما، والنور الساطع أبدا

الطبيعة وجود نواقص أيضا، لذا يضع لكل عنصر من عناصر الطبيعة صفة ال تتحقق يف 

ذلك العنصر، فالوصول إىل الكمال حيتاج إىل شيء أعظم من صفات الطبيعة، فال يوجد 

 يف الطبيعة حبر بال شواطئ، ومل نشاهد نارا ال تنطفئ، والنور الساطع أبدا هو اهلل.

جربان يف أدبه ناشئة من بعض ما جنده يف حياته اإلجتماعية فحنا  رمبا تناقضات

 ـأنشودة جربان كانت احلب اإلنساين املادي ـ»الفاخوري عندما ينقد شخصية جربان يقول: 

ـ وحب اللحم والعظم هو القطب اجلرباين وعليه تدور رحاه الطاحنة، ـكما ذكر مارون عبود 

اآلداب العامة فثار فيه ثأر السخ  وأراد التحرير، فاصطدمت شهوته ونزعاته املادية، ب

، فهكذا يريد الفاخوري أن يصل إىل (1095: 1433)الفاخوري،  «وامتزج حبه لذاته حببه لبلده

أنّ جربان مل يكن مستقرا من الناحية النفسية، ألن حب الوطن غالبا ما يبعد الناس عن 

أجله، وهكذا من يريد أن يتمسك  حب ذاهتم لذا نراهم يضحّون بالغايل والنفيس من
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باآلداب العامة عليه أن يتخلى عن كثري من شهواته، ولكن الفاخوري يؤكد على أن هنالك 

 مشاكل واجهها جربان مما أدت إىل صدامات.

والطبيعة عند جربان تكون أحيانا العودة لذكريات املاضي عندما حين لتلك األيام  

لبناين »اجلميلة اليت عاشها جربان يف طفولته فبعد ما يصف مجال الطبيعة اللبنانية يقول: 

فتذكارات تعيد على مسمعي أهازيج الفتيات يف الليايل املقمرة وأغاين الصبايا بني البيادر 

، ولكنه من جانب آخر يدعو اإلنسان إىل نسيان املاضي والعي  (75: 2000جربان، ) «واملعاصر

... »يف احلاضر فيمدح األرض يف "أيتها األرض" وخياطبها بعد ذلك املدح اجلميل قائال: 

حتاربني ماضيك حباضرك، وتصرعني قدميك جبديدك... علمت أن نظام البشر نظامك... 

 .(97: 2000)جربان،  «ماضيه كان كفنا ملآيت املاضيمن ال يكفن بنسيان ما مات من 

اعترب جربان الطبيعة كائنا حيا وعاقال، واعتربها ملهمة لدروس احلياة ومعلمة تزرع بذور 

احلكمة يف اإلنسان، كما وهي املالذ اآلمن لكل من يشكو من الظلم واجلور ـ كما ذكرنا سابقا ـ 

ات جربان املادية ينسى كل ما قاله بشأهنا وينسى ولكن عندما تأيت قوانني الطبيعة ضد رغب

بأهنا أمه وهي املربية الفاضلة اليت عليه أن يتعلم منها كل شيء فيأيت لينكر سلطة الوالدين على 

، فيكتب ميخائيل نعيمة  بأن جربان كان يدعو (7: 2005)أبو عيد، األبناء وينبذ شريعة الزواج 

. (72: 2009)اهلواري، بعض الفتيات إىل مساكنته بعيدا عن الشرائع والعادات والتقاليد واألخالق 

إذن كان جربان ينتقد كثريا من األمور اليت تتماشى مع الطبيعة اإلنسانية وفطرته، بل وجندها 

ملوضوع يثري تساؤال مهما، وهو إذا كان جربان مييل اىل أحيانا يف فطرة احليوانات أيضا. وهذا ا

 الطبيعة وحيبها حبا مجا، فلماذا يبعد عنها حينما تتعارض مع أفكاره اخلاصة؟ 

جربان يف وصفه للطبيعة أحيانا وجيعلها أفضل وأرقى من البشر، فيقارن ما يبالغ 

اصرك لنصنع منك املدافع حنن نتناول عن»بينهما أحيانا ليصل إىل هذه النتيجة، فيقول: 

، ولكنه (98: 2000)جربان،  «والقذائف وأنت تتناولني عناصرنا وتكونني منها الورد والزنابق

أنت »لن يلبث كثريا حىت يتراجع عما قاله وجيعل نفسه ـ أي البشر ـ أهم من األرض فيقول: 

ه األساس لتكون فيجعل نفس، (99: 2000)جربان،  «أنا أيتها األرض، فلو مل أكن ملا كنت

 األرض وما متثلها من طبيعة خصبة، جمرد ممثلة عن هذا الوجود، أي وجود البشرية.

كل ما قلناه ومل نقله من تناقضات يف معاملة جربان مع الطبيعة رمبايعد خري دليل على 

أن الطبيعة رغم أمهيتها ومجاهلا واستخداماهتا املتنوعة، مل تكن سوى وسيلة لنقل أفكاره 

 تلقي، ومل تكن هدفا أساسيا يف أدب جربان مطلقا.للم
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 ائجالنت

  كان من  ـــ اليت كانت تتمتع بطبيعة خالبة ومجيلة ـنشأة جربان يف بلدة بشري

األسباب اليت ساعدته على استخدام عناصر الطبيعة بشكل جيد، ليستطيع املتلقي 

 أن يفهمها دون تعقيد.

  الفالسفة الغربيني ومن اخلطابات السائدة األفكار الفلسفية اليت أخذها من بعض

 يف أمريكا آنذك، دعته للتمرد على احلياة املادية وبالتايل التوجه حنو الطبيعة.

 أمور كثرية منها األم، فهي اليت تعطي دون  كانت الطبيعة عند جربان ترمز إىل

 مقابل بال من أو أذى.

 ملتلقي إىل نصوصه عرب استخدم جربان عناصر الطبيعة ألسباب عدة منها: شد ا

مجالية املكان، وأمانيه إىل العي  يف حياة بسيطة بعيدة عن تعقيدات املادة واآللة 

 والضجيج الناتج عنها.

  من أسباب عدم العودة إىل الطبيعة طوال عمره، هي عقيدته اليت تدعوه إىل البقاء

 يف حياته اجلديدة إلكمال رسالته اليت كتبها له القدر.

 ضاء الرابطة القلمية كانوا ميرون بظروف متشاهبة، وكان جلربان أثر عليهم مبا أن أع

حبكم مكانته وأدبه، فنالحظ أكثرهم كانوا يتناولون املوضوعات ــ مبا فيها الطبيعة ــ 

 من نفس الرؤية، والتأثريات الفلسلفية واستخدام الغاب خري دليل على ذلك.

 علنه يانا ما يث يعارض أحيعة حيبعض التناقضات يف نظرة جربان إزاء الطب كهنا

 نها.يعة وقوانيرجاه الطب
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