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-.دعبويعادلهآمااولبنانهعةلرة؟5:الرسميةالاشتراكات

عيشبامامصورتهصرتولاعبودمارونمرةرايتما

احم!دفياطلقهماكلمةاذز-يفيأورنتالا1ئيمخيلتفياومقدماالاشتراكقيمةتدفع
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.؟"الاشودفصيلةلارون!ت
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عنالتعبيرفيصدقهاالاااالصورةتلكلمحيأرلم.ويومذأك

نا،يبدوكانحيثفهو.عبودمادونمنالحسيالجافب
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وزها.قر.!؟بئ..؟2+-ءحمم
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و!و،عبودحىت،يرو،جدهعنيرحدثناكانحينوووو؟...بز!"6.!ة

الت،مر!أؤاخذةفيولشمدتهعنفه)ت،!بصممف3،ن،ألاوكصورإء"؟!!!ؤإ+صى؟!3؟

ميوهـتهبم.عاىو-،ء!"درت،مفمؤوناهء،اهمءإ-كأ..ول!.09..!؟

:ا"ؤوء!ى"ىوؤ-ر

صاراكن:لووفيها!اؤإل:لىورولالا4رحةم،ن"فيح)--،ز،"2ؤياو،.المدرس!فيأو،الن،برعاىصولاتهفي

حاداً!وكانذلك3و".لم!--فثم"اوا*نزت!؟نولاداإ،راو.بطاور"ط:،عالانرمط-ص!أبدأنبإ،الإدبقيزدواتهفياوالصف

..،.....010001إ؟مناناهوحاح-مالالخصضشفري.وجهـ4مف"ا"كانقدو.الاسسد
تهداواجبى.ديووسرادابوركازهرصربضكا.نحينص"و-....

..."ادر.ضمااصض--،رو-4ا"وكإن،الف-،ضهوملاهـحه"القاتموزظراته

لسةالفكرالفحولةعنوانو!ى،اًأ-صراوة!ذهك،نت..ار-بوال!-درالمربوءةوالقاروةاكمدودذالقيصيرةالخطوة

،....3-ل0والساقان،ءدانوالسقالعض-ولهمنبقصرا!لذي

،ءهالالم-درجلاوالذيزءسهءلىوالمجهوعووهـمالملالنجسدهذا

م!والوروةأ)--ةزوو،زنيبحمميرو-يكان،جهاتهكلمندوائرفي

كإنوما.ستةخرولتض!لقضمررول!اتنتظرئيالتونةالمخز

:صديرتنى"صررر.ألافداز"إقالحتىألاجدةالاالجسدهذايتقصن

7اخرى4قراًلىءجمودلمارونانادركبدأتبامالامرورومع

.تو.ر"المعال!-فاتصب!-دءلى--"والثالتزربالالصود،مي.ء

لى---ةوصه،رركإطاضلمابخول!،ركلو،4للا4رحم،كانفقد

هوأمفوخفأابأءلآأ!ام-ءمفؤ،ابنماانا!اكبإنا!ااز"اًقولاكماداننيبل.الفكريالصرأع

مههـ"سؤضىانه.لقإظعبودمارونحي،ةفىالقدرخطنختصس

وا،.ذ؟،روالف-سب-اتالاحدصابئققارعةال-رال،وؤيئفيعمره

...".مازبم؟الانإلتقدمعاى.خطرأ!بهابرىكارالتيوالاساليب

ا!بواًأ-"!م..يةالاتمانالحياةجمالوعلى

،ءانفع!بهوال-مخراحنفلى،ااكواليءلىحاربقدفهو

اً،را!ممكلل!!ممن:تأ&فط-،لرجزالىتخلال(1)يضهمتارلعظء،ءاللبنانييناهمال

.....والتفا!"،121الف،سمبسطاءءتدءوالطيبة"سذ)اجةلدينل

.عبدالتسملطوحوروروالخر)3(بالادابالعولفيوالقبح

يفرض--ون3،زوأالذإنالادريالوسطلمحىالفالذينبعصن

141والف!ريةألادب-"الحماذفيألاقطاعيالنظالأممنلوعا

سوتر-اً!رلدار!كاح!داًر:ورر--!?:ثولوراًت)5(الماضمكلبلبنانؤبقطاعبىالاالحكمووحشية

......001اللجنانيةالناطقبينألحديثةالبنا"نيةاالدولةلخيراتالضفديع

في،...........)16ئبوالضإا)خا-ببيناللعبةويالدايموقراطيةوتنئمويه

توبير-صالمعررعس!-ص--من"مك--".ليحرور

"الض"!؟قتكربرم".اً!.،لحولاًلمتتابعةمقالافهانظز)((.
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.عبودمادونقم!فىالتنىالخصائ!لىرأس!ي،أب--دربخ6وأ

لنما(اياملئا"أحاديثاءومنالعدردذد،،،تهصنهرو!

:4بدلورأث!ةاليهتحدرتفدالخ،صههذ.هانءؤ-،!ندراررى

قىببا:4وعمه"والدهومنووالدتهعبوروحض،جدهصنألطى-ور-بئ

::عنالذودفيانىكدذرولملأ!كح!جهمءرفظالدنررىاص-،دره

هـأزأاباا--دأأو.بهايشمىىنونكالموااىشينن-"وال!أ!-ارو-،،إ:،دي!ا
رو:4.دد!واوندعضهما!تتكبصنصكلاوص"!ي

صصمبفعلاولانفممهفيلىهتقدالخى،صهووذد)علود*ن
!اتمذهنه.نفضحمطاعفيبمدهرهـيءإىولربب-"دراور--لم!

كت!ه4هااروعيلادأبداًرتقدموفيها؟ف!دلردود.لم.بعدهاومندرالس-خهصلمودذراءاتهليت،زء!

:ا!كاً!مناًوللمادداء!4.الطورإ"تجرقيخيودو!.حمه،وىءوصط،دما-!اتصننو!هد"،
..ر.:السوداءأدقوبىد!-،رعهلع!-"فيأخى.وأوزاوصرلمد

عىاغزنز.4إلمستمرا"لاتصالوهذا.اءات)وررأهره-كولصنإء4شأخىأ

:..4والتعسفالطشىانضدل.والنصىانظإمءإىالتمردلي!-ور

.اكتاباحياةفيمرسوض"رراه،نلمانتلأوألء-إد

*ولى:تاضوا4لا"ضيهمنإجنالفض4ابطالمنهم-صورلإلذ..رنوالارز-حف،ءدط
هـيوسفالمطرانومن،،قأأش!دؤ،رلىلىاحمدالىؤثلتيرو

خاصل:وجبرانالىطونؤرحألى،لرءدء،ورجةرطلارر-طفان

مه:صىوصمه:.ر-انيالرواورجنجبران

لا::مرالتيلفكري.أال-درحورراحىلزتتيعانورمووون،ورث
:وشخغصص.الرلجسحيهو!رالارونلكثيرالأتارهوم!-،در،عىودون؟،ربكلاا

:.4هده،جزاءادترتجباءدز،لوتا.ت،باءأى"3ر-"طر!،!تالتن

..--.....4خيانفس!ربطابينهـ،ربطكارلوحديداسى،سءلىاكتالياتا
العاليه:المصصلصبمصحمواحد.كتاب!ي.دصدورهاالزرو-ئأانت!لمىلطالىر-خندلااجدر!

متماقأشترعم!ة:قثد-ا!طضلةمهقمية!التىا-هبةاًإالصفحات"دبنانصقر"ؤ!ظف!لت"رأ

:.....:الاحتف،إظ-سبجلفيالاجنازصينز!-،ل،وءروؤيأكتبها

بة:عهدمنالتخاصىسبجلموفيزحبنالظالغزاةضدبحرلي-هم
.....م..:"الازمى!صلزحة.ناررنىىنجبهةويوصمةابمش-ع))دط،عالا

:ل!بمحهمعرلم.:المق!طعههذامن!،.زوردوا)!شئي

/!عقكزصينا؟ةرغر،الزروناراطوكلنطورل3في،يةاحراكازت))

...:ويتقطعاليكلىيق!طحاًقطاعجأالحكموك،نا!ءلىومتل"ال--إب

عىلى:تعصىوذاكهذا"علىفصىجرتالرعيئأما.الإكباد

ء.:انىشءريالرورواججمعتهـشوزفعل!صرحه

دأ:وروالعزة:.أزطوت؟!االحواير،ا-صم!لىاء)ىواحاوى

:ص4وتقتىلتنى-،ر.كل،ريوطةحج

:ىغلا،ص--رىص.":"الدامهيةنفسهوجرحا"بإريرةاالامهعلىالضمعبص:ر/1
-لا:-بض*:تنصصررجميعها"النكماتهذهفيالرعيةكإزت"
:!--صص:في،ألوطنيخللم،تتألمول!تقهشرولاولكش،،.وزخوجح

م:علىينغصونمتفردين.صنكثا!لآتارليخى"ظلماتأرز-د

:؟:التاليةالقصعىيضمضخمواحدكتابفي:ء)بهمويقضون،الغاشمةبا)-ميادةاحلارو،م11--ت-د.إن

س-ول!-الحثئةئرو!-شيب:،وفبعهاد!عذدابت!ءتلء!زما)(وتيردمضاجعهم.
!ت!بىص-صنلىسالضيف4كلبانأؤمظ5،قواهويستور-دهش-هةاك-عبحف!يستر

:هبةالعقابثىديدالروحرلطورراا)مى-ء،ءفيول،ور،نربنص،لأل

:.نحاولالذيالطورهـذافيالشعذببهزراكجلطفحوقدلا

.:ضحصاألشهـ،بينعصرغيراعنيلا.العزرزللقاريءالانزصىويره.

.لان،الكبيربثميريرالاكلاخجهوابنفلىيوالامجر!اجبار.رن

2صبق:ر!وجىارره!:"اعصرأهذافيوجد(الثحد.رنجاقاحمداي)"نلبظصقر"

ء!4فيهاوصفالتيوأبرحاز"اة،صيصهلنذهش-الىثم!-

..05:جرودمشايهاابرؤدياوبهاحجطوص،كفاعءجنؤريت؟

"ا*بطرمسوريفاؤكسل-فيهاتكمنال!ئيالشلاواتكلج"فيولندع.ج--لى

:.

-...........-حيم..000......".!ر...سى...صى6عاًل!ةع!البقية-
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ءصرمللكشفالتجنتمالىتيهتهحصهةالمس!الت!ح!اليممستقاانونخميتهتهتعمم!حيعت07ع./لأ/.2//لى..)"/،ءو

الاختم،النهوردمالتهارسته!ذا،التمدر،دسفادمساحمدثادما!همهـنهئهدنعهأاًطةمهموو

سنوآ.آى(الكحاحقهة)األصحفيةآماسمفضاىاأالمقطعوف!الت!ا-3اًل!صفحةءلىالمنفتمورت!مة-
راعمحاوثهتم)1("لهبنارعمقر)نهكمابته!تم

سسىلسيحي+هسي.ءحسر.
بتماعةتطمويرفتموالرنمبة.فصهتهالنماءدمألثويمتلالمغثسثت

حمهتيسالذيمالنتلاعخلانممدميميمحننهمسش"ثتهاءنه!الاالالستبدادتخت:كماصاتسلأأ.،مور!،لههانهثعوادا-يهزمإعوههلنعألحتهارتمصهز

فياخيهموتبعديتجضدانشداىالشمدياقفمارسأحمدوألتيا!هاجف،ر!عادجصلىصضاطرفيكم،كل-،،كل*طعرلىؤ!

يممحالامةالمنهقيالتمينالسنلدسةإور،يمملنهرسثيالبطثمالستميسا)!ثمنممدسا،درتوثعحسلمههت،ء،الورتهرثعالأدبوثسفحعإدو!تع

الحاكم.ع،لاء!ينمالمتمضهلنملثممنتمههلالسى"طنهبتسبمالاثسوتهههشنع."دثهدلااءنهمممى"بساتسمتيمإتص!الم)

...لاالأط،رذ)كولميوخى-،لهوذو!هء:لمود!،روناحاسى-لىصولد

موكي!ءللعلالكش،تمارعوىحولوالمقا!هالننطر،انا!تف!ممحيولدطبقيرحطي.والهدلىىوالكرومالقرى!يهزت-ضرالذيإدههـت!أأدصجبماكها

بانهحمىينهتهثيتهثو.الملىجيلموالساطسهالدرريمسهاررطه".؟ؤ-تماا،ستتهادوثسال!رهه.رخالت،رهها!والاد-ثهبهبهتمثمدلأ

:(3)اترؤاليهـ-،ء!لمتريلانإخياوا)*،!و!والمفاورالعقيدهلى:حل

..ص-تشالنه،دىبيننهبنانبنهن11واحثمارالطربمبهلاسإا-ههأءاءلى

الالساهفنهسمبتمامتهألىألاثطاعتمههبهنماكلضهتهتثماثتميتمأ"..المممسكبصهنالحلا،تمجتمر

ز!نحضىكذلكالارورصلويحه،أليطاركةوازكخهاب.ةإؤ-حص!:يبرعدوهورؤقتهعن*.حدتنأ"ا-4احغوات!

591يبروتكث!وف،41دأرمنتنورات!ا(تلكبينتنقالأتهاحدفيالاول!عاء"،عىودر!خنطا!هـ!

06كهاعلاعانتهر)2(يمء-ففيبحالمتهه!اهااقنهالىعاتهنماعنهسهيملأوالادضعها

وهولشسمهـعهثمالثلاثم،ئا،اهـيراوكهنةعبداصار،،داستش!

23حم"دبناثم9)دتمه)3(تتهتهتهتفصممبسفيا)نهامالمغتهثهما،بها(لاالحع-ت!زرأصحابرصه

ةعبودرونص،2ؤ؟صارا

لف!ة-اىالمي!و!!مدذوإختفائه،دحفدر!هـعا*حةرشيرالمير-و-4مناسطفان
يوهـ--"صمالمطرأتههراثهعنالطريقيعثهحدممتثس"

ر!العاصر.الدروزبينشاادالاتحصكبكش،بةاتهملاج"الد!ر!زراوب

!!،ا!كهللأ.المعينالمالالال!ميرفعوايد!إنعلىوا)-!-مالرىء
-تهأ،،بنعيصمالاميربمحهـعمنتإمرأألديرافيالمإهرانواؤ،هم

...أ!.للاصالكلطف!-ضمىهـدم!يرعا!ىلستل!ش-اضحاء)--!ا)ىالرحيلجرإىعزم.يجدلمالتولمص!انليإف

=.هـسللايسل!كهل=سهعانء"فوبالنش--خبهفد!ق،المردةرأس-مسقط
.تعكم-.،مبعالابسااهيهحهةته،اليإكهو،لياتعدالنتهههاعندفادههكهالتهيإهاهه

-بة..أعا-بمنهاسبمطئهـصرو3الائرهصم!تمزلىلثمنهدسهمعودتهلثذطتس=أللهتميهةؤمسقاهلىعدتسا/صمرنهي!هع،بهمثلي،بهارتهعه

سهـهـر!ع2=/.القاضبية
-كتف-ثهمنما%نهنيالمإمتهايهفمةتهديإيهههاثهلم،"

!ث.حس.ء.تم-دضتم!اصاتهتهامحميىلتهتماتهارمينتع-ةيممته!حمأناروولم*بتا.يهلاماههلهص،تهياكتمإم:قائلارورتور!ههعني

-اس!أسمناصاهـصصمضجمادصمالى-لمابكل!لص!مضاها-ر-:رةفقاطمني...مطرالي!ذاجديبودكن:ؤإت

لمش-ساجمعللركصجمررحمشعبرابجمىء-اص!تالو!0(1عبدامارمخلرز-،-د،يبر،ا!زان!ص!زرل،:زإر!

!س!-ءت005-!-أوك!ر!مصير!-فبم-شهداءاحد،الطهـانءنالحديثهذاأررولنض!-ور
!ص-السسطسةتائعفي،لدكانهفياثهفمنيةأإوهعاوأبطاإش"الحر

لسا!عصمحصالط!ع!ادابهـاا!اويا!ا!ىلا!ظ!!-ءشد.مطمارونال!--بمشليل"على7بالل:ت،زا-،ريخاصنالحالكةلا

م!-لصه!اهـصور!--صائيوالاتالطجي!يالمسر!بقا..دمعد!جهوجهـ،نفس"تجد

هـا!هـلور--،،5!.ثط!م!ا!يهر!ابراهصالزث-سبقوهص!نوكأهـونا)لمبطل!ذافيهيتتقلكانالذي
ع"الالممتبتهاحم.ة-دمعاضهم،نهفياللبنان!ييناصمساصسمنلملحقتهع

!لى.سا!!صالصاص!صرا=-"بالحرالتعاق!ذوراغرسي!كفي"،ذلكفياليسى

حس.لى=تهياصتم-.،نشالريهتمتلحمدهمتع!ير-نه!ىاجمع!=ولهعفتممانهصمنسىالصسنبهسحهفياًلثنههم!!ةوالانهبهاضهوبالاطهاصم

-ص1101ص=ساأهكلملأصعءنمالمحتساتتعاعفي"المقبلالصطمالهطاقات
هـتع-ا-محصمتهاتعلحبا.كتهسجصبهمصحمينلرنمترصاحمذمميعهـحم-.مقاتععت،،فيفواع2رسنتهتهلعوالطغتهلم

-ة

=شهص!يهف-.،2!.!-عميىمهىانلى!ر!الاولىا4رال!رالبذورهذهاثرنغفلانيسعنا!كيف

عصءفئلجم!إريمبلبن!ص!ىاث=ت-نرينالقروياتوحكا،-يخالنتالجدفوالارذرته،اح!ا

ال!مبرر!!في-!كأ!-اركر!صصلتممف!بمارونحداالذيالاؤلالاندفاع.فهمفي،كلضطقتهمابطال
.ص-!4لامنبالؤرنسصيسوؤ!الفيل3!ابترجمةألىاولاع!ود

-!-ا!!+-م"الفرزسه-"الثورةمبادىءفب"يمجدلذيل"4ماؤرونقوال-أ"

،ا-،ه!ثنعنسن!ضكاه176ص"إأتوصكاوجوه"مجموعةمن-"والمطراناعإمار)))1(

هـ!-



يصنعواانيحبونالذربئالكتاببعهلىرش!اءالتيالزأهيةه!ذاوي3917سن"فيتوالدياساىفنهان0ليوسفألهبطريرلث

ناألاتجاهاتبعضهـوىأو،هوأ!مءاىالل:-،نيالش،ريخ.أمرهيعنينماالذيالعهد.

الامحيرهذاؤصصور.ولعهده-،،بريالنتبر!ت-يردلملأصيريررلىءوسص،قطاء-4اسلالةمنخصمميركالبطرهذأ!ينا،وبصء/كار،

ءلىهرو!!ويبض!مالمكةالبرالدماءفي-راخ.جزارأحقيقتهء)ى....،

اكتمع!.أخرائحهء-!كلنال:طر.برركهداكانولما.سالحازنيىء-المطرأنقو

ء.ء.ا،ؤط،ء--جمأاغيرعناق!4اسال"تعهمبفقدألاقطا؟عيين

أمالت!"علىجديداداحلاعبودص،رونإورطيوردلك

ىؤفتز،ت()راصسدرر،.رنح!ساهمكانهـناغصتىت.وانلحمىور"-اوررسص"أولستروذقط،ءفيالااًلمدفي"ابى-الط"الىروصةفالتبت

كا.اع!نشافياجم!كطهوإ-الجاهدزحاز،ئب،مقا!4وزقيمالىطفانلىفاليوالبطرك!اتخاعبالتي

ص-وعنودص،رونقلبا)ىمالن23شيأ-بو!صل."..اد!وراالء،زنصخى،ليلالمطرلنهوبطريرمما

+الصى-،ما)رأيوصحدم،احقيقةاصاءوارالأقو.ياءاغض-،ب-"الاحه-ريرالاص"رواليت"فيء-ودص،رونو!عود

".الاراءمنعا-4المتواص-حفيأ!فط-الىء!رهصناممه-!يناج،وزاز،بعد،صدرتالتي

ت!ولي--ن!يأهـ،لذءللدربعدوأال!"رحمهكانل!دىالء،دعندما،ص-،ز"يداًليةفيمش"انطلقالذيالثودي

الي--نوهوكذلكركون.لاو!-ف!.ءأ،ورفيءإىألاح!امليث-يرالارويرعهدفيالاو!اعية،ةالحبلفظا/ئعو-صفهتفهببل

هـنءخداسهول"ا-بزواكاالمبجصلىصنوهل!الوءرالجبلأص!دبقصادةطغياز"روسىاوصلآفيالمبن،زيأالشمسصوبطولة

،لصتبا!ا)هـروب.كلع!نزتهآ!!؟كالاطوىا،"،الى.ل.يه+أا?"بلدء.كؤ،ع.*ءجنصنىاورفييخشجهـبءكا(نالذيالاحرإر

ا)الت!بنالمقارءةوضررزة،كمت"والمعالشءديروحودلأنعب-يودص،رونبحاول،الازر*الرواؤيهذاوفي

هم4.وكش،ليتحياتهفبعبودص!ادونطباعءلىزصإجأنلأكطزت،ورةالصينسفوانلجنانفيالسائدالتب،ر-ضديجد!،

رونيقفهكانالذيوالنظدالصحخرية.قفكروزفسرانا"ضان

الدين.رنجالفئأت-بعضاقنافي!ةاًلمطبعةاحلإبرثاص!ر

!،نالكهنوتوصنالدينامنقء4.ء!فمان..،قةورالحقي

مبانهخلمصهج!.!ااصنهنهمحعبمببما!يرنكبي!أذير)فىاح!لملأ،آتاح!ور!رأع!--اا!ا!لابهصإصص.تجلىثور----م!

.الخا--ةهذهصنأقالمطفي-------7

اعء-!رقيلدا-الظاهرءنينحدثتدما،!ضلأؤ،وا؟ودكضرهـف!اذملاحبىير

الؤرصدوابز،ء،ا)طيىنالإز،سلى.ووالواأءارفي"صدو3،زت---.،،

جا-والحىبالعطف!خر"زوترخووترقتهإء،3زتما،ا)-م!صطاء؟لم!لا!!يرلجراث
وعنلىتأنؤيالمكرحيةالاعبادأعيئمثلاليث"صسدوانوأ)حنيخما

للعلاض!لميا"اعرجمما،به!ااالفداعمىيركث)ذك!إأئهأ)الا!سفرلماورروعأ...رود!ينممللإأف!!-!ض.

.ء،نليالاجىوكاعنحاتاللوابهىلس-موراالحقةيرت-4ألداووقىدةبى

جما3ورروؤقلبمؤ!ع،ورلاالم!ياررللق!حىوا!اةةلطرآواآ)جهـفي.اجملذيليجمقألالص-!اسثرمح!ألومعأفمرحىبىأش!-

ال،مقووا-،

!مه-/و
احنىيناعدوىح5،قينس!انالاالقاريءر-حولارمم!!أمماارص!لثفاصهرعئص-!.

م!رير"حكندووببهوكيماذحصسكب!لةالمترر!ث!ال!ب!جريرعجبحمماف،لكلنااخحدهيبثلش!صألهوممئهرعوءاعصالصكرم!!ل-ا*ثصعض

اصسايب،اع!-داةا-إجا.ورةاإ-طور"اذرصدوفىكفاعء!بن:؟

وص،رءصدارربارةالقديسةاس!تشهادءنيض-هـتوعندما.7

ت)واحادؤعال1لن،وىربىوعدص،،الىطوو،نصسليوانوالمطو.ص-----.-ا ..--ح!

ازرلأال!الصلىليوجت،دأوءصهحناليووجده(2.)اسطفانياقالمث-د-م-.بم--ص-ص!--ص!

وااليصتصضوآلصمدقطاذفيلطإبدهـاا)عي!مفيلفيط،طةمنحصأرللمالأ/بم-ء-لاسحبووش،-

ر-صة.واًلمم!خرالقسوةإقطر4كل!اتتأخذ،بالمق،بل

الذبنالدرنرجهالبعضحدرتعلىقلمهولمرعشدء،--لأ-.م.-

يىيألدشمعورهاصنونويتصسزرالرعىهسذاجةهـتحمغاونت-7
(3)لث-بعولوالامتلاءللاتراءيقماوطروسيهلةاسخآلر----------

نخمنلا!.شجمهالف!صةءلطميتيهـضمقه

عبهـاماد))و"اسطفانبوذاووعظة"عكقعينفيالصلبعب)1(كا355+3صسىلكيخبئ!ب!دأرى

بيروت"الثقافةالقردلةالهردقيت"عدةشت)قجمو2المطرأ!رأ(د،ؤجمبمايلىكلجمموعةققشئا.ا؟7881ايدقومأ:دارالطلإجمة:ممهءاجمى

اً(قرإةاحاديثمجهوعةمنءأر/نا""الارملة)2(سا.00110م

**



\لةصحال!،سبات!منأكثيراء-ودصارونالىتفلوفد

الرء-*برحشء،ليناد!رحبم،لابرءىصلى--"زحيريا?اللمفلشرواخلبئأ

هدأانولإمحدهار،الحرمانصىضوف/وتعدريورجهد.نمت-ورى

تدء-وادتيالاصبا"ألمس!جحقيادت!عا!!مءنبعى-داوكأحا

:قريماانذ!-.برسخهاالضياا)تور،احمفىه،!ا)ز!دلدتنث-صى

،وعهص"جداهالثهانالص:يطرأوةؤيبعدووووص،رون

حبالربالقولتارة،2!نالكاوبم:"الكاهناليخة،ووالدته

".المتقشفوالعشىاالء!الئ!ةبالسمبرذ،الحيبالثلوتارذ

ء-ففيدألماعبودمارونيض-حألديإوؤ!ااوهذا

المغالمببسةالمسرحييات!مللسلةفىعل-ىودائمما،اهـطاء،الفظراء،ءالاتقيأكهانواأوررورينأ

صن5نفرةفيكانمثدمماوالضريالفويالكهنوتصخت،ء!مة

جوهرفينتكمالتيووشن"الحىمحليصفق،المصىتبدم3ألءكا

ابداالكاهـن-الكلئقحق-قة:4كتار،رقاعوفي4طى-عض

ماىصلفالمنبساقوألخائزاًلعدلأحقماقسبتزفيلاىصرأع

قىصمقارءالىالقهديمةا)رو!مورفيالفروور-جمةروحليثجه

لىشصىصتساو،..اضعفاءاوحمايةياء2ألأقو
ص-"لىصونغصىو.ولذهـ-،-لشدةززدادلى-رلمت"اوىصض-:"صواعقكازت

اكلء-اى،بواحههماالتى11ء-عولي"ازدادت؟إصا،4-اءوص

ألاجتء،عي.ا-كامأفي!جء،تهموضوع-مالخصقدرارتظع

فصهولع!اءروهـه!ا!هعرجهباواصرمشدوداعبودمارونرأزص،انعجبولا
."هـ.،4والفرنجىالعرلييةكتابالىالاءجاباووالمحبئالحسداو"

ترحمزرياللامشضه.مضل،4ر.الحرسب:لفيا)-!-،ألدواد

ا)إذيرنور.بف،نيرلتووومفل،للعربية"رواصشمنالإؤو"كتابه

"رإقالشدفارسواحمد،ا)"ء،قوبايستنتعهدص،2كتيرا1كان

بفعيلم،تكتفيجمع،،1)تب4الطويلالمقالاتل"-+حصالذي

محمدءبدهو!روقاليبداو؟بياا؟واوننطواؤرحو"نصنالصورر"

لادر"مافردالذيرنامينو"،ررمكاصلومىصمطهىيلوا)ث-5-

مميهاممصص!لمل(11"الحديثةالئهضةرواد"كتمابه"نإملا3.!-لملأ،ل!بالشف
كلء..وعببرهمليح،ريالروامين(2)جبرانضىا!لوجبران

ءب-ودرو،رونحياةمنالثالثالثوريالجازباما

فيىلت"واندائجاهار،ءالضصو?لىبصضر،لمقي.الذيو!و

.الان4الجحثإجالاليت،صقفيض،فالصىالادبياليدان

اًدريسسهببلاًلدكنورقرجمة،.اخوبثفي4تجمعالمنكننتكلانوزأصل

أ*-*دعل!

5291يروت-"للملاريبناًلعلممدار"مطبوطتمن)1(

!"اكاؤراخلميل))ج:را!روايةفيوردتالمتيالصريرةاغعبقىانظر)2(

الكانبافببهايمسوررإاًئعةم!ر-!ة"ا:ظنصقر"كتابهلمارونبهايهء!ريف

اًلقضاءاًيمببهماردممص-لاخرإا!م!5!حهـهههه!ع!ح!هح!ل!!صسهههلي

ف!ضمائج.منبه/وما،يحيطالفرنسبياًلبمثرين-فى

ولكىن،للمهـحاكمةالمؤلمحمفقعفموق!د

...إ!برألاقدهياجمهالذيالقضاء((الاداًبدار))وكتب"الاداب))تطلب

من

والتوزيعللوكالاتالعربيةالشركة

.لاداًبدارم!نشورات

المتنبيشادع

لا!


