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در ششم1 ژانويه 1883 در جبل لبنان، كه بنا به روايات پيامبران بسيار از 
آن برخاسته اند، مردى از ساللۀ ابراهيم خليل پاى به ساحل خاك نهاد 
كه او را جبران نام نهادند. او در خانواده اى مسيحى مارونى )منسوب 
آمد.  دنيا  به  داشتند  شهرت  جبران  خليل  به  كه  قديس2(  مارون  به 
مادرش زنى عارفه بود كه اسم بامسماى كامله بر خود داشت و جبران 
بعدها دربارۀ او نوشت »او عجيب ترين موجودى بود كه در زندگى با 
او آشنا شدم« و پدرش شغل دولتى داشت و از تلخيهاى روزگار به 
دختر تاك پناه برده بود.« در آن روزگار لبنان زير سلطۀ دولت عثمانى 
قرار داشت. و جبران پس از گذراندن تحصيالت ابتدايى در بيروت 
در سن دوازده سالگى همراه مادر و ديگر افراد خانواده رهسپار آمريكا 
شد. و در بوستن در منزل كوچكى اقامت گزيد. در اين شهر نقاش 
صاحبنظر و پاكدامنى به نام ِفِرد هلند دى )Fred Holland Day( نخستين 
بارقه هاى نبوغ جبران را دريافت و او را زير بال و پر خود گرفت، و 
همچنين دختر جوانى به نام ژوزفين پى بادى )Pea Body( كه ثروت 
سرشارى از ذوق و فرهنگ داشت دل به محبت اين نوجوان بست و 
در رشد و كمال او بسيار مؤثر واقع شد. البته زنان ديگرى نيز بعدها 
در زندگى جبران ظاهر شدند كه از همه مهمتر خانم مرى هسكل و 
اخير بخصوص خانم هسكل شايد  اين دو زن  است.  تيلر  شارلوت 

پیشگفتار

ای نفــس خــرّم بــاد صبــا
آمــده ای مرحبا یــار  بــر  از 
سعدی

بوی خوش تو هر که ز باد صبا شــنید
از یــار آشــنا ســخن آشــنا شــنید
حافظ

ابن فارض شاعر و عارف بزرگ مرصى

اثر خلیل جربان

1. به اقرب احتامل

2. سن مارون يىك از قديسان مسيحى است كه 

در قرن چهارم ميالدى مكتب خاىص از مذهب 

كاتوليك را بنياد نهاد.
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بيشترين تأثير را در زندگى فرهنگى و هنرى و حتى اقتصادى جبران 
داشته اند. اما جبران پس از حدود سه سال اقامت در آمريكا به شوق 
و  زبان  با  آشنايى  به  عشق  و  زادگاه  جاذبۀ  زنجير  و  مألوف  مسكن 

فرهنگ بومى خويش به وطن بازگشت.
درسفرگرُرومبينىياختن
ازدلتوكىرودحّبالوطن
مثنوى

جبران از همان ايام نوجوانى به ميدان هنر و شعر و نويسندگى قدم نهاد. 
در پانزده سالگى مدير مجله »الحقيقة« شد و در شانزده سالگى نخستين 
شعرش در روزنامۀ جبل به طبع رسيد و در هفده سالگى به طراحى چهرۀ 
بزرگانى چون عطار و ابن سينا و ابن َخلدون و برخى ديگر از حكما و 
نويسندگان پيشين دست زد و پس از پايان تحصيالت رسمى خود براى 
تكميل هنر نقاشى به پاريس رفت و طى دو سال اقامت در فرانسه ضمن 
آشنايى با مكاتب گوناگون هنر نقاشى كتابى با عنوان االَرواح المتمّردة 
)روانهاى سركش( نوشت و در بيروت به طبع رساند. اين كتاب كه فرياد 
هم ميهنان مظلوم او و در سطح وسيعتر فرياد همۀ انسانهاى مظلوم بود، 
دولت عثمانى را سخت مضطرب كرد. كشيشان بر كتابش تهمتهاى ناروا 
نهادند و روزى در ميدان عمومى شهر انبوهى از اين كتاب را به آتش 
كشيدند و حكومت وقت بازگشت او را به وطن ممنوع كرد. در اين حال 
اخبار ناگوار از مرگ خواهر و برادر جوان و بيمارى مادر به او رسيد و 
او عليرغم منع سياسى به ميهن بازگشت. پس از دو سال اقامت در وطن 
باز سفرى به پاريس كرد تا از هنرمندان آن ديار بخصوص رودن، لطائف 
فنون صورتگرى را بياموزد. در اين سفر جبران با بزرگانى چون روستاند، 
دبوسى و مترلينگ آشنا شد و از ذوق و انديشۀ آنان بهره هاى فراوان برد. 
در آن روزگار دفتر نقاشى رودن كعبۀ آمال هنرجويان جهان بود و جبران 
مدتى در آن دفتر در كنار آموختن لطائف هنر نقاشى، شيوۀ نگاه هنرمندانه 
را نيز از او بياموخت و رودن چون ذوق شعر و نقاشى را در جبران به 

خنساء شاعر معروف عرب 

 اثر خليل جربان

ابوالعالء َمعّرى اثر خليل جربان
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كمال يافت او را با ويليام بليك، شاعر و نقاش شهودى انگليس در قرن 
هجدهم بيشتر آشنا كرد. و معروف است كه او را ويليام بليك قرن خواند. 
جبران وقتى اولين كتاب نقاشيهاى بليك را خريد چون درويشى كه به 
گنج رسيده باشد به چنان وجد و نشاط و شادى و مستى رسيد كه از 
بيخودى در پوست نمى گنجيد، گوئى در غربتگاه اين عالم دوستى ديرين 

و آشنايى محرم يافته است.
در سال 1910 جبران بار ديگر به امريكا رفت و در نيويورك در 
خيابان دهم دفترى تأسيس كرد كه سالها مجمع نويسندگان و شاعران 
و هنرمندان عرب و دوستان و شيفتگان آمريكايى او بود. بهترين و 
و يك سالۀ  بيست  دوران  اين  در  او  نقاشى  و  آثار شعرى  پخته ترين 
نمايشگاههاى  و  كتابها  به صورت  و  آمريكا شكل گرفت  در  اقامت 
متعدد به جهانيان عرضه شد و جبران را در زمانى كوتاه به اوج شهرت 

و محبوبيت رسانيد.
در سال 1931 يك نداى آسمانى جبران را به بازگشت فراخواند. 
از ساحل فراق  او را  از عالم غيب در رسيد و جان شيفتۀ  سفينه اى 
كه  نيز  را  شريفش  جسم  و  كرد  وصال  درياى  روانۀ  و  برگرفت 
تنگ چشمان دور از مسيح شايسته دفن در جوار كليسا نمى ديدند بنابر 
وصيت جبران سفينۀ ديگرى به زادگاهش بازآورد و به خاك البشراى 

محبوبش سپرد.
است1.  جبران  خليل  اثر  پرفروش ترين  و  معروفترين  پيامبر  كتاب 
نگارش اين كتاب را جبران در پانزده سالگى به زبان عربى آغاز كرد. 
در بيست سالگى تحرير تازه اى از آن را به مادرش نشان داد. مادر به 
تحسين و تشويق او پرداخت، اما هنوز آن را ناقص و ناتمام يافت. 
عربى  نظم  به  را  آن  و  كرد  تجديدنظر  كتاب  در  بعد  چندى  جبران 
زبان  به  نو  از  را  كتاب  ديگر  يكبار  نيويورك  در  باالخره  و  درآورد 
انگليسى نوشت - زبان انگليسى تازه و با طراوتى كه سبك خاص او 
بود و سابقه اى نداشت. اين كتاب نثرى شاعرانه و خوش آهنگ و در 

1. تنها به زبان انگليىس ده ميليون نسخه از 
اين كتاب به فروش رسيده است.
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عين حال ساده و روان دارد كه از صفاى باطن جبران حكايت مى كند 
و هر جملۀ آن چهرۀ نجيب و ملكوتى او را در پيش چشم مى آورد 
و حقيقت معنى سبك همين است كه نويسنده گوهر ذات خويش را 
در نوشته هايش به نمايش آورد چنانكه فرانسويان گويند سبك همان 
نويسنده است1 كه در جامۀ كلمات ظاهر شده است و چنانكه نظامى 

در بيان تجلى شخصيت خود در اشعارش گفته است:
طلسمخويشراازهمگسستم
بههربيتىنشــانىبازبستم
پسازصدسالاگرگويىكجااو
زهــربيتىنداآيدكهها،او
خسرو شيرين

 اين كتاب با نخستين انتشار به اقصى نقاط جهان راه يافت و به اكثر 
زبانهاى مهم جهان ترجمه شد، و از عارف و عامى دل ربود.

نزديك  دوستان  از  كه  امريكايى  عارف پيشۀ  شاعره  يانگ  باربارا   
جبران بود در كتاب »مردى از لبنان« دربارۀ »پيامبر« چنين نوشت:

اينكتابىاستكهفيلسوفآنرافلسفهمىخواندوشاعر
آنراشعرمىداندوجوانانمىگويندماآنچهدردلداشتهايم
درآنمىيابيموپيرانمىگويندمادرزمستانزندگىگنجينهاى
راكهعمرىدرپىاشبوديمونيافتيمدراينكتابپيداكرديم.

 مجلۀ ادبى شيكاگو ايونينگ پست2 نوشت:
...بيستوهشتفصلاينكتابخودكتابمقدسكوچكى
راتشكيلمىدهدكهجويندگانحقيقتآنراخواهندخواندو

بدانعشقخواهندورزيد.
 تايمز لندن سخن او را گلچينى از انديشه هاى مسيح و بودا دانست.

 و كلود برگدون3 قالب و محتواى كتاب را چنين تحليل كرد:
مىگيرد سرچشمه معنوى حيات مخزن يك از او »قدرت 
وگرنهسخنشچنينگيراوگستردهنمىشد.اماشكوهوزيبايى

1. Le style, C'est I'homme.

2. Chicago Evening Post.

3. Claud Bergdon.

زمني مادر اثر خليل جربان 
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زبانشكهجامهاىموزونبرقامتآنمعانىآسمانىاستهمه
ازخوداوست«.

جرج راسل درباره اين كتاب نوشت:
»گمانندارمكهشرقپسازگيتانجيلىاثررابيندراناتتاگور
باصدايىزيباترازپيامبراثرجبرانخليلجبرانشاعرونقاش

لبنانىبابشريتسخنگفتهباشد.
جميل و شريف انديشههاى چنين با كتابى كه سالهاست
نديدهام.باخواندناينكتاببيشازهرزمانمىفهممسخن
سقراطرادركتابضيافتافالطونكه:زيبايىانديشهوجمال
عالممعنى،جاذبهاىعميقتروگيراترازجمالصورتدارد...

ازهرصفحۀاينكتابمىتوانمسخنانىشايستهنقلبياورم
ودرهرصفحهاىمىتوانمانديشهاىزيباورهايىبخشبيابم«.

 از جمله كسانى كه با خواندن اين كتاب دل به مهر جبران سپردند 
دختر فرزانه و زيبايى بود از اهل قلم و همزبان جبران به نام مى زياده 
كه ناديده عاشق جبران شد و با او آغاز مكاتبه كرد و جبران نيز با 
نامه هاى  و  در دل گرفت  را  او  مهر  نامه هايش  پنجرۀ  از  او  مشاهدۀ 
بسيار ميان اين دو دلداده به زبان عربى رد و بدل شد. نامه هايى كه هر 
يك آكنده از شراب عشق و معرفت الهى بود و اين عاشق و معشوق 
بيگمان روحهاى  نرسيدند،  به ديدار هم  پايان عمر حتى  تا  هر چند 
لطيف و قدسى ايشان در پيش هم حاضر بود كه »بعد منزل نبود در 

سفر روحانى« و پيوند آنان به مصداق آن غزل شكسپير كه گفت:
بيا تا در راه پيوند دو روح كه يكديگر را درك مى كنند سنگى نيندازيم،1 
هيچ حجاب و مانعى در پيش نداشت. مجموعه اى از اين نامه ها در كتابى 

با عنوان شعله كبود به زبان فارسى ترجمه و طبع شده است.
 كتاب »پيامبر« قصۀ پيام آورى است كه روزى با كشتى در ساحل 
شهرى به نام اورفاليس پياده مى شود. ناخدا و مالحان كشتى با او عهد 
به  كنند و  را در همين ساحل سوار  او  بعد  مى كنند كه دوازده سال 

 جربان در مدرسه حكمت بريوت 

1. رسآغاز غزل 118
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زادگاهش بازگردانند. پيامبر كه نامش مصطفى است همچون غريبه اى 
در ميان مردم شهر زيست مى كند و بيشتر در خلوت تنهايى خويش 
بسر مى برد و از دور دربارۀ مردمى كه آنها را دوست دارد در سكوت 
مى انديشد. دورى مى گزيند تا مردمان را بهتر ببيند چنانكه كوه را از 
دشت بهتر مى توان ديد، و سكوت مى كند تا سخنانى را كه به سبب 
غوغاى سخنها به گوشها نمى رسد دريابد و به هنگام بازگو كند. پس از 
دوازده سال كشتى او در موعد مقرر باز مى گردد و هنگام وداع با مردم 
فرا مى رسد. همه در فضايى وسيع كنار ساحل گرد مى آيند و اشك 
حسرت مى بارند و بيش از هر زمان آتش عشق آن كس كه مى دانند 
بزودى تركشان خواهد گفت در دلهايشان شعله ور مى شود1. هر چند 
شور و اشتياق و تمنّا و التماس مردم براى ماندن او كارگر نمى افتد، اما 
او در اين آخرين ديدار، در پاسخ سؤاالتى كه اصناف گوناگون مردم 
از او مى كنند آغاز سخن مى كند و آنچه را از لطايف معرفت از هاتف 

خلوتهاى خويش شنيده است براى ايشان باز مى گويد.
 طرح كلى اين كتاب با كتاب »چنين گفت زردشت« اثر نيچه شباهت 
نزديك دارد. او نيز مانند نيچه براى بيان انديشه ها و دريافت هاى خويش 
سخنگويى برگزيده است كه در نقش يك پيامبر ظاهر مى شود. و پيامبر او 
مانند زردشت نيچه غريبى است كه چندى در ساحل خاك اقامت مى كند 
و با مردم چندان انس نمى گيرد، هر چند كه گاه و بيگاه كلمۀ حكمتى 
بر آنان فرو مى خواند، و پس از دوازده سال كه كنايه از يك دور كامل 
است به جزيرۀ زادگاهش باز مى گردد. چنانكه زردشت نيچه نيز پس از 

ملول شدن از دوران تبعيد به »جزاير« شادى و سعادت باز مى گردد.
 البته شباهت »پيامبر« جبران خليل با »چنين گفت زردشت« نيچه 
ميانى  دورۀ  در  جبران  است.  بيان  شيوۀ  و  داستان  شكل  در  بيشتر 
بسيار  شيفتگى  او  انديشه هاى  و  نيچه  به  نسبت  خويش  نويسندگى 
داشت؛ اما بتدريج از حوزۀ جاذبۀ نيچه برون آمد و در دوران پختگى، 
هنگامى كه پيامبر را براى آخرين بار به تحرير آورد بيشتر تحت تأثير 

1. اقتباس از پايان غزل 73 شكسپري.
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سخنان حضرت مسيح، صوفيان اسالمى، و عارفان مسيحى بخصوص 
ويليام بليك قرار داشت.

 اما تمثيالت كشتى و دريا و جزيره و ساحل از ديرباز در سخن 
حكيمان و شاعران جهان آمده است. اين داستان همۀ آدميان است كه 
روحشان با كشتى قالب به غربتگاه خاك مى آيد و پس از چندى باز 

به كشتى سوار مى شود و به موطن اصلى باز مى گردد.
هركسىكودورماندازاصلخويش
بازجويــدروزگاروصلخويش
مثنوى
مــازباالييــموبــاالمىرويم
مــازدرياييمودريــامىرويم
ديوان شمس

به تعبير ديگر ظاهر آدمى در ساحل فرق يعنى فراق است و باطن او 
در درياى محيط شناور و مرگ رجوع از ظاهر به باطن است.

آدمــىچيســتبــرزخجامع
صورتخلــقوحقدراوواقع
ظاهرشخشكلببهساحلفرق
غرق دريا محيــط در باطنــش
جامى

    تنى سن ملك الشعراى دربار ويكتوريا در قطعه شعرى با عنوان 
»عبور از خاكريز دريا« كه اشاره اى به مرگ شاعر است و بنا به تقاضاى 
از  منتخب  مجموعه  هر  شعر  آخرين  و  ديوان  شعر  آخرين  او  خود 
ديوان اوست، همين تمثيل آمدن از دريا و رفتن به دريا را به زيبايى 

تمام چنين آورده است:
خورشيدبهكاممغربمىرود

وستارۀشبمىدرخشد
ويكنداىروشنمرامىخواند

جربان در بوسنت، امريكا در حدود 14 سالگى 
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باشدكهچونازخاكريزدريابگذرم
هيچنالهاىنباشد

واينموجكهاكنونبهدريامىرود
همانندآنموجكهازژرفاىدرياآمدهبود

خفتهوخاموشبهخانهبازگردد


تاريكروشن
وناقوسشب

وآنگاهتاريكى.
باشدكهچونبركشتىسوارشوم

اندوهوداعنباشد
زيراهرچنداينموجمرابهوراىزمانمىبرد

چشماميدگشودهام
كهچونازمرزساحلبگذرم

ناخداىخويشراروىدرروىديداركنم

مناعت  با عّز و  پيامبر حكايت همان كبوتر  داستان  تعبير ديگر  به 
است كه ابن سينا در قصيدۀ عينيه در حدود بيست بيت به شيرينى 
دربارۀ  كوتاهى  است1. جبران خود مطلب  بيان كرده  تمام  لطافت  و 
اين قصيده نگاشته و آن را نزديكترين سخن به انديشه هاى عرفانى 
خويش در شناخت نفس دانسته است. او اين قصيده را نقطۀ اوج همۀ 
سخنانى مى داند كه بطور پراكنده در آثار شاعران ديگر آمده است و 
از جمله به مشابهت بعضى ابيات اين قصيده با اشعارى از شكسپير، 
ابن سينا  كه شعر  است  افزوده  و  كرده  اشاره  برونينگ  و  شلى، گوته 

جامع همۀ آن نكته هاست.
 كتاب پيامبر مجموعًا 28 فصل است. فصول اين كتاب، غير از فصل 
نخست و پايانى كه به ترتيب »بازگشت كشتى« و »وداع« عنوان گرفته 

تصوير ژوزفني پى بادى

1. مطلع قصيده ابن سينا چنني است:

هبطت اليك من املحّل و رقاء ذات 

تعزز و متّنع 

كبوترى به هزار عّز و ناز

از فرازى رفيع بر تو فرود آمده.
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است، هر يك پاسخى است به سؤالى كه يكى از مردم اورفاليس به 
تناسب حرفۀ خويش طرح كرده است.

 اما محور سخن در همۀ فصلها عشق است. عشق نزد جبران خليل 
)چنانكه نزد موالنا و جملۀ عارفان جهان( كليد همه قفلها و گشايندۀ 

جميع درهاى بسته است:
هزارانقفلوهرقفلىبهعرضآسمانباشد
دوسهحرفچودندانهبرآنجملهكليدآمد
يكدســتهكليداستبهزيربغلعشق
ازبهــرگشــاييدنابــوابرســيده
ديوان شمس

به ميان مى آيد  اين رو در نخستين فصل كتاب سخن از عشق  از 
و  نازپروردگان  و  خاصان  راه  و  است  خطرناك  عجب  طريقى  كه 
عافيت طلبان خفته بر ساحل نيست. بلكه عشق چنانكه عاشق را تاج 
افتخار بر سر مى نهد همچنين او را به صليب رنجها و سختيها مى كشد 
و  مرگ  نهيب  همچنين  است  زايش  و  رويش  سرچشمۀ  چنانكه  و 

نيستى در اوست.
عدم درياى باشــدعشــق؟ پسچه
درشكســتهعقــلراآنجــاقــدم
مثنوى

پس از عشق كه بحقيقت ديباچۀ دفتر است موضوع همه فصلهاى 
ديگر نيز پيوندى نزديك با عشق دارد:

»زناشويى« روشنترين ظهور عشق آسمانى در قالب جسمانى است 
كه اگر از پيوند آسمانى خود بريده شود از قداست و پاكى به گستاخى 

و بى باكى ميل مى كند.
با  را  آنان  كه  ماست  بر  و  فرزندان عشقند  بحقيقيت  ما  »فرزندان« 
مائدۀ عشق پرورش دهيم، اما انديشه هاى امروز خود را بر فرداى آنها 

تحميل نكنيم،

خط چلیپا اثر عبدالرشید
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و »داد و دهش« نمايشگاه ثروت بيكران عشق است كه دست به 
دست مى رود و هر دو دست را فيض و بركت مى بخشد،

و »كار« همان عشق مجسم است و اگر چنين نباشد عين بيكارى و 
بدكارى است.

و »غم و شادى« دو نقابند بر روى شاهدى يگانه كه چون به چشم 
عشق نظر كنى هر دو را يكى بينى.

غموشادىبرعارفچهتفاوتدارد
ساقيابادهبدهشادىآنكاينغمازاوست
سعدى
گرلباسقهرپوشدچونشرر،بشناسمش
كوبدينحالتبرما،بارهامستآمدهاست
موالنا

و »عقل« لنگرى است كه مبادا طوفان عشق كشتى نوسفران را غرقۀ 
دريا كند،

و »آموختن« تجديد خاطره اى است از جايگاه خاص هر انسان در 
بارگاه عشق،

و »دوستى« پيوند عاشقانه اى است ميان دو كس كه در پى كشف اسرار 
جمال خويش در آئينه صافى يكديگر مى نگرند تا هم خود را ببينند و 

هم ديگرى را بنمايند.
يكديگرند آئينــه مؤمنــان
آورند پيمبر از را اينسخن
مثنوى

و »گفتن« دامى است كه براى صيد سيمرغ عشق مى گسترند اما چيزى 
جز سايه صيد نمى كنند.

اىآنكهبهتقريروبياندمزنىازعشق
ماباتونداريمسخن،خيروسالمت

و »خير و شر« نيز چون غم و شادى از يك قله سرچشمه مى گيرند  ماری هسکل اثر خلیل جربان
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به درياى عشق  از هم جدا مى شوند و چون  و در دره هاى صورت 
مى رسند باز هر دو روى مى بوسند و با هم در مى آميزند. شر بحقيقت 

همان خير است كه در آئينۀ ناهموار ادراك ها ناموزون مى نمايد.
و »رنج و محنت« درد شكافتن و شكفتن مريم است كه مسيح عشق 
از آن مى زايد يا داروى تلخى است كه طبيب عشق براى درد خودپرستى 

تجويز مى كند.
زخمبالمرهمخودبينىاست
است مايۀشيرينى مى تلخى
نظامى

و »دعا« رسيدن به حضور معشوق است و همراز شدن با او و هيچ 
نخواستن جز او.

كاوليا بــود طريقت خالف
تمناكنندازخــداجزخدا
سعدى

و »آزادى« رهايى از هر زنجيرى است كه آدمى را از زنجير زلف عشق 
محروم مى كند و رهيدن از هر دامى است كه پاى او را از رفتن به دام 

عشق مى بندد:
بهپاىخويشتنآيندعاشقانبهكمندت
كههركهراتوبگيرىزخويشتنبرهانى
سعدى

 
مــنازآنروزكهدربندتوامآزادم
پادشاهمكهبهدستتواسيرافتادم
سعدى

و در آخرين فصل كتاب سخن از ماهيت مرگ مى رود. از نگاه جبران 
مرگ رهاننده عاشق است از بند َنَفس هاى فانى تا بر بال َنَفسهاى جاودانى 

نقاىش اثر خليل جربان پرواز كند و بى هيچ بند و زنجير راه عشق پويد و راز عشق گويد.




