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بي"[/  ,عن األطفال
ّ
]من: "الن

 جبران خليل جبران

 

ت امرأة تضمُّ رضيَعها ِإلى صدرها: أال 
َ
َوقال

ثنا ِ
عن األطفال حد   

 فقال املصطفى:

  ِإن  أطفالكم ما هم بأطفالكم؛

دهم شوُق الحياة إلى ذاتها،
َ
 فلقد ول

م يخ
ُ
رجون ِإلى الحياة،ِبك  

م  ولكن ليس منكم 
ُ
َنِفك

َ
وإن عاشوا في ك

مُهُ فما
ُ
ك

ُ
ك

ْ
م ِمل  

 

كم ولكن دون أفكاِركم،  قد تمنحونهم ُحبَّ

 فلهم أفكاُرهم

: מתוך] ,הילדים על

 חליל ובראן'ג"[ הנביא"

ובראן'ג  

 

  שהיא קשהיב ואז

:בחיקה תינוק אשר  

.הילדים על לנו ספר  

:ויאמר ויען  

ַיְלֵדיֶכם ֵאיָנם ַיְלֵדיֶכם  

.ַעְצָמם ֶאל ַהַחיִּים ַגֲעגּוֵעי ְפרִּי כִּי  

.מִֶּכם לֹא ַאךְְ, ַדְרְכֶכם ֵהָמה ָבאִּים  

.ָלֶכם ַשָיכִּים ֵאיָנם ַאךְְ, עִָּמֶכם ַחיִּים  

 לֹא ַאךְְ, ַאֲהַבְתֶכם ֶאת ְלַיְלֵדיֶכם ְתנּו

.ַמְחְשבֹוֵתיֶכם ֶאת  

.ֲהגִּיֵגיֶהם ָלֶכם לֹא כִּי  

 לֹא ַאךְְ, ְבָבֵתיֶכם יְִּשכֹון גּוָפם

.נְִּשָמָתם  

,ַהָמָחר ְבֵבית ְסתֹוֶפֶפתמְִּ נְִּשָמָתם כִּי  

 ַאף ָלבֹוא תּוְכלּו לֹא ָשם
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جساَدهم ال أرواَحهم؛
َ
ْئوون أ

ُ
 ولقد ت

د، وهيهات أن 
َ
ن في دار الغ

ُ
فأرواُحهم تسك

وا   تلم 

رات أحالمكم
َ
ط

َ
 به، ولو في خ

عي لتكونوا مثلهم، ولكن  وفي ُوْسعكم السَّ

ن تجعلوهم مثلكم؛
َ
 ال تحاولوا أ

ل حياة ال تعود الفال َتَمهَّ
َ
رى، وال هي ت

َ
ْهق

َ
ق

األمس عند  

أنتم األقواس، منها ينطلق أبناؤكم سهاًما 

ة  حيَّ

 قائًما على طريق 
َ

امي يرى الهَدف والر 

 الالنهاية،

كم بقدرته ح ى تنطلق سهاُمه ويشدُّ ت 

َمدى سريعة إلى أبعد  

امي عن رًضا وليكن انحناُؤ كم في يد الر 

ْفٍس؛ وِطيِبُ
َ
ن  

هم الطائر، كذلك ألن ه كما ُيحبُّ السَّ

.ַבֲחלֹומֹוֵתיֶכם  

,ְכמֹוֶהם לְִּהיֹות ַלְחפֹוץ ָלֶכם ֶאְפָשר  

.ְכמֹוֶכם ַלֲעשֹוָתם ָלֶכם ַאל ַאךְְ  

 לֹא, ָקדִּיָמה ְפֵניֶהם ַהַחיִּים כִּי

.ְלָאחֹור  

.ָהֶאְתמֹול ַעל מְִּתַרְפקִּים ֶהם ֵאין  

, חיים כחצי ממנה הקשת אתם

:שלוחים ילדיכם  

 נתיב פני על בשובל מבחין הקשת

,הנצח  

 חציו למען קשתכם כופף ברצותו

- למרחקים הנורים  

,קשתכם המותחות לידיו התרצו  

במעופם החצים את הוא אוהב כי  

.לידו הנענות הקשתות את גם  

 

:השיר על מבט  

 הורים ביןש קשרב עוסק שירה
"  הבאמיר פותח הוא. הםילילד

 זוהי", ילדיכם אינם ילדיכם
 ,לכאורה, המנוגדת אמירה

 של הבסיסית ולהבנה גיוןיהל
 הם שהילדים משום, האדם
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 يحبُّ القْوَس الثابتة

 ترجمة

 د. ثروت عكاشه

:نظرة حول القصيدة  

هذه القصيدة، تتداول موضوع العالقة 

بين األهل واألطفال. تبدأ القصيدة 

"، ِإن  أطفالكم ما هم بأطفالكم باملقولة "

ة، وال  ل وهلة تبدو املقولة غير منطقي  ألو 

ليم؛ ألن  األطفال تتطابق مع الف هم الس 

هم ملك خاص وجزء من كياننا. لكن 

ذي يستخدمه جبران هو شرح 
 
رح ال

 
الش

، األهل هم مثل مصنع إلنتاج  فلسفي 

األطفال، واألهل واألطفال كالهما ملك 

ُ ة " قص   -للحياة. يريد األهل القيام بعملي 

، يريدون أن يكون أطفالهم نسخة "لصق

ير ممكن؛ ألن  طبق األصل منهم، وهذا غ

األطفال ملك املستقبل، هم سهام 

حاق 
 
املستقبل، ولن يستطيع األهل الل

 بهم.

 אולם. מאתנו חלק והם שלנו
 הסבר הוא ובראן'ג של הסברו

 מחוללי הם ההורים, פילוסופי
 שייכים וילדיהם הם, החיים
 לייצור" מפעל" כעין, אליהם
 יםשייכ וההורים הילדים, ילדים
 שילדיהם רוצים הורים. לחיים

, אפשרי זה אין אך, כמוהם יהיו
 לדור שייכים שהילדים משום

.העתיד של החצים הם, העתיד  

 להתאים עלינו ובראן'ג לדעת
 לדעת עלינו. לילדינו עצמנו את

 היא מהילדים שההתרחקות
 עלינו, כן על. זמן של עניין

 להם לתת, אותם לכוון כהורים
, צמאותהע את, החופש את

 יוכלו שהם כדי, צעד אחר צעד
 ולהחליט בחירותיהם את לבחור
.ומושכל עצמאי באופן עליהן  

 

 מסוגלים הורים האם :השאלה
 מידת את לילדיהם להעניק
 יוכלו שהם כדי הדרושה החופש
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يعتقد جبران أن  علينا كأهل، أن نالئم 

ا أنفسنا ألطفالنا وأن نعرف أن   تدريجيًّ

االبتعاد عن األطفال هي فقط مسألة 

وقت ال غير. لذا على األهل إعطاء 

ة ي  ة، وحر  ة، االستقاللي  ي  القرار  الحر 

ألطفالهم: ماذا يأكلون، ماذا يلبسون، متى 

 يشعرون ببرودة أو حرارة.

ؤال: هل األهل قادرون على ااُل بتعاد والس 

 عن أطفالهم؟ وهل هذا ممكن؟

ام وفيلسوف : جبران خليل جبران شاعر, رس 

(3881-3313.)  

ولد في لبنان, هاجر مع عائلته إلى الواليات 

ة.املتحدة. هناك ترعرع, وكتب  باللغة االنجليزي   

  

جا وزهور العبرة
ّ
ُالطالبتان: صفاء أبو الن

 

 בתבונה החלטותיהם את לקבל
  ?ובאחריות

 

 

 צייר, משורר: ובראן'ג חליל ובראן'ג

 (.3881-3313) ופילוסוף

 עם כנער היגר, בלבנון נולד
, גדל שם. הברית לארצות משפחתו

  .האנגלית בשפה בעיקר ויצר חי

 

 

 הסטודנטיות: ספא אבו נגא 

 וזהור אלעוברה

 

 

 

 


