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 مراجع عن جبران خليل جبران

 مقاالت أو دراسات
ً(لتسلسلًاألجبديً لًا)وفقً 

ً

  ّنماذج من األرشيف المتوّفر في مؤّسسة الفكر اللبناني 

 .14/7/2011،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً"ًبراهيم،ًسليمانًيوسف،ً"قراءةًيفًكتابً"جربانًالعاشق"إ .1

ًالعربي ة" .2 ًواللغة ً"جربان "ً ًحنا، ًشحادة ًوالقضاياًًابراهيم، ًاملالبسات ًيتقص ى ًلغوي ًمؤل ف ًيعقوب.. ًإميل للدكتور
 .22/8/1985واملداخالت"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً

ة"،ًصحيفةًاملستقبل،ًبريوت،ًإ .3  .8/6/2008براهيم،ًمونيكا،ً"القو ةًالنبيلةًاملصلحةًالًالغامشةًاملتجرب 

 .29/10/2001الشرقًاألوسط،ًالرياض،ًاألبطح،ًسوسن،ً"تقدميًموسيقيًإيطايلًجلربان"،ًصحيفةً .4

ًفتغلً  .5 ًوتعاون: ًتآٍخ ًاجلربانية ً"السعادة ًبديع، ًعلىًعدوً يبًأيً أبوًجودة، ًاحملبة ًبريوت،ًتها ًالوطن، ًنداء كًاحلرب"،ًصحيفة
3/6/1993. 

 .28/9/1987أبوًجودة،ًد.ًنع وم،ً"ً"دمعةًوابتسامة"ًبنيًاملعر يًوجربان"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً .6

 .20/8/1981جودة،ًد.ًنع وم،ً"أبوًجودةًيلقيًأضواءًعلىًأدبًجربانًونعيمه..."،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ًأبوً .7

 .18/2/1985-1510ً،11الشبكة،ًبريوت،ًالعددًًجمل ةأبوًجودة،ًمرميًشقري،ً"يرقصونًجربان"،ً .8

ًصحي .9 ًمغاير"، ًاكتشاف ًحمط ة ًفرنسيس.. ًألنطوان ًالعاشق" ً"جربان "ً ًنع وم، ًد. ًجوده، ًبريوت،ًأبو ًاألنوار، فة
21/8/1987. 

ًواملتأثً  .10 ًالسابق ً"غوته ًنع وم، ًد. ًجوده، ًمتكس رة"أبو ً"أجنحة ًيف ًجديد ً"فارتر" ًالحق ًبريوت،ً"ًر ًاألنوار، ًصحيفة ،
27/7/1987. 

 .2002الصغري،ًالكويت،ًآبًًالعربً ًجمل ةأبوًمحد،ًنبيل،ً"مشاهريًكتبواًلألطفال:ًجربانًخليلًجربان"،ً .11

ًكر اسات"،ًصحيفةًاحلياة،2ًمن1ًً)ً"مالمسةًجربانًخليلًجربانًرسام اًل،أبوًمحدان،ًمجا .12 (..ًالبدايةًمعًرسومًبعلبكًيف
 .25/6/1990بريوت،ً

ًاحتفاءًباملعىنًواهتمامًمتضائلًباجلسد"،ًصحيفة2ًمن2ًً)ً"مالمسةًجربانًخليلًجربانًرسام اًأبوًمحدان،ًمجال، .13 ..)
 .26/6/1990احلياة،ًبريوت،ً
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 .28/2/1981مان،ً"حولً"مخسيني ة"ًجربان..ًالتكرميًوأموالًالسلطان!"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ًأبوًزيد،ًسلي .14

 .8249ً،29/12/1983أبوًزيد،ًسليمان،ً"قبلًرحيلًمئويةًجربانًيفًالبوحًكانًلنا"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ًالعددً .15

16. ً ًفكرنا، ًيف ًحي  ً"هو ًجربان ًمهرجان ًإىل ًزيد ًأبو ً"من ًسليمان، ًزيد، ًبريوت،ًأبو ًاألنوار، ًصحيفة ،"ً ًهوانا" يف
16/9/1981. 

 .1925ً،25/9/1981،ًالعدد37ًالصي اد،ًبريوت،ًالسنةًًجمل ة،ً"أبوًزيد،ًسليمان،ً"مهرجانًجربانً]قصيدة[ .17

ًكرم،ً"أفرغًجربانًالكثريًمنًتفكريهًيفًمعاجلةًموضوعًاألم ..ًماريًهاسكلًمحلتًخصائصًاألم ًأكثرً .18 أبوًسلمان،ًأمال
 .14/3/1981سواها"،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ًمنً

19. (ً ًخاللًأم ه ًمن ًوالطبيعة ًاملرأة ًأحب  ً"جربان ًكرم، ًأمال ًسلمان، ًاألموميً 2أبو ًواألثر ًحياته"،ًً( ًمراحل ًكل  تواصلًيف
 .15/3/1981صحيفةًالعمل،ًبريوت،ً

 .3،ًص4ً،1938ًجزءً،172ًً"،ًصحيفةًاملكشوف،ًعددالط ائرًيصعدًالسل مًدرجةًدرجةًأبوًشبكة،ًالياس،ً" .20
ً"احملبً  .21 ًالياس، ًشبكة، ًنيبً أبو ًيف ًًة ًالسنة ًبريوت، ًاملكشوف، ًصحيفة ًنيتشه"، ًوزارادشت 5ًجربان ًالعدد ،187ً،

13/2/1939. 

ًجربانًوزارادشتًنيتشه"،ًصحيفةًالعصبة،ًعددأبوًشبكة،ًالياس،ً"احملبً  .22  .335-333،ًص5ً،1939ً،ًجزء4ًًةًيفًنيب 
ًجربانًوزارادشتًنيتشه"،ًصحيفةًاملكشوف،ًعددةًأبوًشبكة،ًالياس،ً"احملبً  .23  .3،ًص5ً،1939ً،ًجزء187ًًيفًنيب 
 .31-27،ًص3ً،1931ً،ًجزء9ًًعددبريوت،ًصحيفةًاإلصالح،ًً،"جربانًالشاعر"ًأبوًشبكة،ًالياس، .24
ًالفرنسيً  .25 ًاألدب ًيف ًجربان ًخليل ً"جربان ًالياس، ًشبكة، ًأبو ًالسنة ًبريوت، ًاملكشوف، ًصحيفة ،"4ً ًالعدد ،18ً،

26/12/1938. 

 .3،ًص4ً،1938ً،ًجزء172ًًأبوًشبكة،ًالياس،ً"جربانًخليلًجربانًيفًمدرسةًاحلكمة"،ًصحيفةًاملكشوف،ًعدد .26
أبوًشبكة،ًالياس،ً"جربانًخليلًجربانًيفًمدرسةًاحلكمة:ً"الطائرًالًيصعدًالسل مًدرجةًدرجة"ً"،ًصحيفةًاملكشوف،ً .27

 .172ً،31/10/1938،ًالعدد4ًبريوت،ًالسنةً

 .6،ًص3ً،1937ً،ًجزء111ًًكة،ًالياس،ً"جربانًيبكيًأهلهًيفًمدينةًالذهب"،ًصحيفةًاملكشوف،ًعددأبوًشب .28
ًكلود،ً"ً"أي امًجرباني ة"ًو"موطنًقليب"ًومؤمترًدويلً  .29 ينً ونشرًخمطوطاتًجلربان..ًأنطوانًخوريًطوق:ًجربانًالكًوًأبوًشقرا،

 .2060ً،11/8/2009عددًء،ًبريوت،ًال،ًجريدةًاألنباواملفك رًالرؤيوي ًحاضرًأبد ا"

ًكلود،ً"ً"أي امًجرباني ة"ًو"موطنًقليب"ًومؤمترًدويلً  .30 ينً ونشرًخمطوطاتًجلربان..ًأنطوانًخوريًطوق:ًجربانًالكًوًأبوًشقرا،
 .24/8/2009،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ًواملفك رًالرؤيوي ًحاضرًأبد ا"
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ًجربان، .31 ًعواصف ًصوت ًالنور... ًعبد ًغربيال ..."ً ًكلود، ًشقرا، ًبريوت،ًًأبو ًاألنوار، ًصحيفة ًوابتسامته"، دمعته
10/8/2005. 

ًواإلنكليزي ةً .32 ًالعربي ة ًيف ًعميقة ًجذورها ًنيويورك: ًيف ًالعربي تني ًوالثقافة ًللغة ًجربان ًخليل ًجربان ً"أكادميي ة ًكلود، ًشقرا، أبو
 .21/8/2007وهدفهاًصنعًرجالًسالمًوحوار"،ًصحيفةًاألنباء،ًبريوت،ً

33. ً ًكلود، ًشقرا، ًبلدًيفًأبو ًجربانً"أعظم ًلبنان ًجرب: ًمجيل ًابنته.. ًحفلًخطبة ًيف ً"النيب " ًكتاب ًمقاطعًمن ًقرأ "كلينتون
 .31/6/2006العامل"!"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً

ًكلود،ً"لكيًيأخذًجربانًحق ه"،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ً .34  .13/12/1981أبوًشقرا،

ًكاملًوركائزًعمارةً"،ًصحيفةًالسفري،ًأبوًصلييب،ًمايا،ً"عيدًجرباين ًيفًمهرجانًأنطلياسًمب .35 ناسبةً"قاموسًجربان"..ًعامل
 .13/3/2008بريوت،ً

أبوًصلييب،ًمايا،ً"معرضًالكتبًالقدميةًواملخطوطاتًيفًالكسليك..ًجسرًعبورًإىلًعواملًجربانًخبطهًوريشته"،ًصحيفةً .36
 .30/5/2008السفري،ًبريوت،ً

 .359،ًص24ً،1983ً،ًالسنة2ًاملنارة،ًالعددًًجمل ة"،ًكرهًالفلسفيً "جربانًخليلًجربانًالرجلًوفًأبوًطانيوس،ًمالك، .37
 .8/10/2009أبوًفاضل،ًحياة،ً"النيب ًاحلبيب"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً .38

 .30/12/2009أبوًفاضل،ًحياة،ً"ترسيمًحدود"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً .39

 .1/2/1981بريوت،ًأبوًفاضل،ًحياة،ً"جربانًالنقي ًعلىًسفينةًاحملب ة"،ًصحيفةًالنهار،ً .40

ًفلسفيً  .41 ًفكر ًاحلقيقة".. ً"احلقيقة ًيف ًمنر ً"نسيب ًفيليب، ًفاضل، ًبريوت،ًًأبو ًالشعلة، ًصحيفة ًجربان"، ًوجائزة وتكرمي
11/2/1994. 

 .18ً،ًعدد1935ا،ً"جربانًحتتًمباضعًنعيمه"،ًصحيفةًالسمري،ًنيويورك،ًأبوًماضي،ًإيليً  .42
 .2ً،ًعدد1931نيويورك،ًمري،ًا،ً"جربان"،ًصحيفةًالسً أبوًماضي،ًإيليً  .43
ًبريوت،ً .44 ًالنهار، ًصحيفة ًعمر؟"، ًوأي  ًتلميذ ًأي ًأستاذ ًاملنساب.. ًواألسلوب ًالثائر ً"جربان ًمفيد، ًمراد، أبو

28/12/1981. 

ًاجملنً  .45 ًالصوت ًجربان ً"خليل ًالعامل ًإىل ًكتاب ًبرنار: ًبيار ..."ً ًفؤاد، ًد. ًمنصور، ًبريوت،ًأبو ًاألنوار، ًصحيفة ،"ً ح"
29/10/1982. 

 .8/12/1981مائي ةًلبولًغرياغوسيان:ًجربانًاملناجاةًاللوني ة"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،60ًًور،ًد.ًفؤاد،ً"أبوًمنص .46

ًاجلرباني ةًاملستحيلة"،ًصحيفةً .47 أبوًمنصور،ًد.ًفؤاد،ً"بعدًجائزةًسعيدًفرحيةًللمسرح:ًمنريًأبوًدبسًيرميًقوسهًيفًالرؤيا
 .26/11/1981األنوار،ًبريوت،ً
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ًفًؤ .48 ًد. ًمنصور، ًأسأبو ًخارج ً"جربان ًمتعط ش ااد، ًضائع ا ا ًولد  ً"أبقى ًالنفسي ة ًالعيادة ًاألنوار،ًًوار ًصحيفة ،"ً ًاجملهول" إىل
 .12/2/1984بريوت،ً

ًكتابهًاجلديدً"جربانًعاصفةًشرقي ةًعل متًالغرب"ً"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً .49 أبوًمنصور،ًد.ًفؤاد،ً"روجيهًغاروديًيف
30/3/1982. 

50. ً ًفؤاد، ًد. ًمنصور، ًبريوت،ًأبو ًاألنوار، ًصحيفة ًاملعاصر"، ًالروحيًللشعر ًاألب ًجربان ًالثانية: ًاحللقة ًيف ًتورنييه "ميشال
21/12/1982. 

ً"مئويً  .51 ًفؤاد، ًد. ًوحيً أبوًمنصور، ًمراسالته ًالقضية.. ًو ًالكلمة ًجربان: ًبريوت،ًًة ًاألنوار، علىًالبساطًاجملنح"،ًصحيفة
3/3/1983. 

الكلمةًوالقضية..ًجاكًبريك:ًصوفيةًاإلميان..ًروجيهًغارودي:ًليلًاألحالمًالصامتة"،ًأبوًمنصور،ًد.ًفؤاد،ً"مئويةًجربان:ً .52
 .1/6/1983صحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً

ً"جنيبًزكً  .53 ًفؤاد، ًد. ًالباحثًاجلرباينً أبوًمنصور، ًعلىًاألوروبيً ا ًصوفيً .. ًاجلربانيً نيًأنًيكونوا ًالرؤيا ة"،ًصحيفةًنيًالكتناه
 .8/8/1983األنوار،ًبريوت،ً

ًبريوت،ًأ .54 ًاحلياة، ًصحيفة ًاالجتماعي ة"، ًواحلركة ًوالفكر ًالفن  ًيف ًاملوقف ًوحدة ًعن ً"البحث ًموريس، ًد. ًناضر، بو
18/1/1993. 

ً–،ًشباط18/19ًالعددًًبريوت،ً،الفكرًالعربً ًجمل ةقصيدًاملواكبًجلربان"،ًً..ةموريس،ً"دراسةًسيميولوجيً د.ًأبوًناضر،ً .55
 .1982ذارًآ

56. ً ًأبوًناضر، ًموريس، ًأبًفاضلًقارئ اد. ًاألدبًاملهجريً ً"ربيعة ًرو اد ًوالرحياينًوعريضة: ًالروحي ة"،ًًجربانًونعيمة بنـزعتهم
 .7/3/2010صحيفةًاحلياة،ًبريوت،ً

ًأ .57 ًكتاب.. ًيف ًدايه ًجان ًمجعها ً"مقاالت ًموريس، ًد. ًناضر، ًمغرتب اأبو ًصحافيًّا ًجربان... ًعلى ًجديدة ًصحيفةًضواء ،"
 .6/4/2009احلياة،ًبريوت،ً

ًالنهار،ًأب .58 ًصحيفة ًملحق ًالنقاش"، ًإللغاء ًسبب ًاحلنني ًبريوت: ًمسرح ًخشبة ًعلى ًوالظالل" ً"النيب  "ً ًسامر، ًهواش، و
 .26/10/1996بريوت،ً

ًكل ًشعراءًأمريكاًمنًأودنًإىلً .59 أبوًهواش،ًسامر،ً"جربانًخليلًجربانًيفًأرشيفً"نيويوركًتاميز"ًاألمريكي ة:ًباعًأكثرًمن
 .19/1/2000بريوت،ًويتمان"،ًصحيفةًاملستقبل،ً

 .10ً–8ً،ًص1967ًالرمحة،ًشباطًًجمل ةأبًرزق،ًيوسف،ً"أينًالتقىًنيبًجربانًبإجنيلًيسوع"،ً .60

ًكاتب اأ .61  .17/5/1981اتكأًعلىًيسوع"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًًقبله:ًالنيبً ًبًرزق،ًيوسف،ً"جربانًأحب 
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جربانًونعيمهًسراجانًعلىًمنارةًواحدة"،ًصحيفةًً..أبًرزق،ًيوسف،ً"ناسكًالشخروبًرجلًفوقًالغاياتًواألهواء .62
 .199ً،15/5/1939العددً،5ًالسنةًاملكشوف،ًبريوت،ً

63. ً ًاللبناني ة:ًمنًجربانًخليلًجربانًإىلًفينوسًخوري"، ًالعددًًجمل ةأبًمسرا،ًحممد،ً"الدراما ،ًشباط10ًاملقاصد،ًبريوت،
 .6ً–4ً،ًص1983ً

ًتبتلعًرغباتًاجلسد"،ً .64 املسرية،ًًجمل ةأبًمسرا،ًحممد،ً"صورةًصاحبً"النيب "ًيفًصورةًالذاتًاملراهقة..ًجربان:ًسطوةًالنص 
 .156-152،ًص1981ً،ًآذار2ً،ًاجملل د15ًبريوت،ًالعددً

 .12/8/2010بًشقرا،ًشوقي،ً"كتابً"األمريًالصغري"ًومقارنةًمعً"النيب"ً"،ًصحيفةًالبناء،ًبريوت،ًأ .65

ًكلود،ً"...ًإطاللةًبشارةًاخلوريًاألوىلًعلىًالعاملًالكالسيكيً  .66 :ًجربانًولبنانًاجلريح...ًأملًوأملًحبًوحرب"،ًأبًشقرا،
 .4/1/1984صحيفةًالعمل،ًبريوت،ً

ًكلود،ً"التكرمي...وقضيً  .67  .24/1/1982ةًصحيفةًاحلياة،ًبريوتًأوًاملوت"،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ًأبًشقرا،

ًكلود،ً" .68 ًأبًشقرا، "ًسر  الدكتورً"غسانًخالد"ًيبحثًيفً"جربانًالفيلسوف":ًصاحبً"النيب "ًآمنًبالفلسفةً"حكمةًاحلب 
 .22/1/1984ًعبقري تهًإميانًبكمالًاجملتمعًواإلنسانًواجلمال"،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ً

ًكلود،ً"أورسوالًويوسفًعس افًحمورًالتبادلًالثقايفً  .69 األملاين ،ًيسوعًإبنًاإلنسانًجوازًاملرورًو"كفرمسا"ً-اللبناينً ًأبًشقرا،
 .1/12/1988أمجلًرسالةًسالم"،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ً

ًكلود،ً"أورسوالًويوسفًعسافًينقالنًاألدبًاللبناينًواحلكاياتًالشرقي ةًإىلًاللغةًاإلملاني ة"،ًصحيفةًالعمل،ً .70 أبًشقرا،
 .31/3/1981بريوت،ً

ًكلود، .71  .17/11/1981"بعدًبدءًعملهًاجلديد:ً"يسوعًإبنًاإلنسان"..."،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ًًأبًشقرا،

ًكلود،ً"يفًلقاءًمعًصحيفةًالعمل،ًبريوتًعنًمئوي ةًجربان:ًسلمانًيقرتحًإقامةًمعرضًعامليً  .72 يفًنيويوركًويرفعًًأبًشقرا،
 .28/4/1982إلنقاذًآثارهًمنًالدمار"،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ًًالصوتًعالي ا

ًكلود،ً"قص ةًحياةًالكاتبًاللبناين ًجربانًخليلًجربان..."،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ً .73  .1/4/1981أبًشقرا،

ًكلود،ً"معرضًجوزفًمطرًيفًاملركزًالثقايفً  .74 ً..ًحنوًآفاقًجديدةًجتس دًروحاني ةًجربانًيفًمهرجانًلوينً اإلسباينً ًأبًشقرا،
 .22/2/1983ت،ًيستقيًفلسفتهًمنًالطبيعة"،ًصحيفةًالعمل،ًبريًو

ًكلود،ً"هيا...إىلًمئويً  .75  .25/4/1982ةًجربان"،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ًأبًشقرا،

ًكريوزًيطوقً"عاملًجربانًالفكريً  .76 ًكلود،ً"وهيب "..ً"الًالوضعًوالًتشابكًالسياسةًمينعانًمنًتكرميًجربان"،ًأبًشقرا،
ًموح د اهديفًإخراجً"الن  .11/8/1984حيفةًالعمل،ًبريوت،ً"ً"،ًصابغة"ًمنًاالستغاللًوإبرازهً"كال 

ًصحايفً  .77 ًوموقف ًوكلمات ًأفكار ًجربان: ًيلتقي ًشبكة ً"أبو ًجوزف، ًضاهر، ًبريوت،ًأب ًاألنوار، ًصحيفة ،"
14/12/1983. 



   
 

 

6 
 

أبًضاهر،ًجوزف،ً"بعدًأمسياتًولقاءاتً"بيتًاحلرير"،ًمنريًأبوًدبسًعائدًإىلًباريسًلتقدميًصورةًعنًجربانًجديدة"،ً .78
 .31/8/1983بريوت،ًصحيفةًاألنوار،ً

 .22/7/2010أبًضاهر،ًجوزف،ً"جربانًيفًكتابًاخلويري..ًعودةًإىلًالينابيع"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً .79

 .9/4/1984أبًضاهر،ًجوزف،ً"جربانًوالذكرىًاحلزينة"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً .80

 .16/12/1981أبًضاهر،ًجوزف،ً"دولةًجربان"،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ً .81

ًضاهر، .82 ًاألنوار،ًًأب ًصحيفة ًللرجل"، ًجديد ًوجه ًهذا ًخالد: ًغسان ًالدكتور ًورطته.. ًمن ًجلربان ًثالثة ً"خمارج جوزف،
 .27/11/1983بريوت،ً

 .21/1/1984"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ًأبًضاهر،ًجوزيف،ً"جربانًوالتكرميًالفوضويً  .83

84. ً ً]قصيدة["، ًجربان ًذكرى ًيف ًصعب.. ً"بلوغك ًسليم، ًعبداهلل، ًالعربً ًجمل ةأب ًوالدويلً ًالنهار ًالعدد ًبريوت، ،210ً،
11/5/1981. 

 .21/9/1982أبًعتمة،ًاألبًلويس،ً"جربانًكتبًوخل د..ًأنرتبكًوحنارًيفًاجلواب"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً .85

 .11/8/2009انفتاحًعلىًاإلنساني ةًوالعامل"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ًًأبًعتمه،ًاألبًلويس،ً"األدبًاجلرباينً  .86

 .23/12/2008بًعتمه،ًاألبًلويس،ً"جربانًخليلًجربانًوتأث رهًبالتوراةًواإلجنيل"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ًأ .87

"ً"،ًصحيفةًضلًناهلاًدكتوراهًدولةً"جيدةًجدًّا"،ًربيعةًأبًفايفًاألدبًاملهجريً ًأبًفاضل،ًد.ًربيعة،ً"ً"الفكرًالدينً  .88
 .28/1/1991النهار،ًبريوت،ً

ًكتاباتًجرباني ة"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًأبًفاضل،ًد.ًربيع .89  .19/2/1983ًة،ً"...

 .4/1/1981ًقلمه"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًًجرباني ة:ًالصويف ًالنيب ًالساميً 1981ًأبًفاضل،ًد.ًربيعة،ً" .90

،ًخريف2ًإشاراتً)عنًإحتادًالكت ابًاللبناني ني(،ًبريوت،ًالعددًًجمل ةأبًفاضل،ًد.ًربيعة،ً"الربوميثي ةًيفًأدبًجربان"،ً .91
1996ً،43ً–ً61. 

ًخليلًحاويً) .92 ً"اجلديدًيفًدراسة ًربيعة، ًد. ًاألنوار،4ًأبًفاضل، ًعلىًاحلياة"،ًصحيفة تًإجيابي ة ًجنونًجربانًمطال  ،)
 .20/9/1980بريوت،ً

 .8/4/1982ومًأبوًجودهًيفًمبحث"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًجلربانًونعيمة..ًنعً ًأبًفاضل،ًد.ًربيعة،ً"الفكرًاملثايلً  .93

ً"امليالدًاجلرباينً  .94 ًربيعة، ًاملقد سًأمتن اهًمرار اأبًفاضل،ًد. ًالنهار،ًبريوت،ًً:ً"اليوم لكًوأنتًيفًسعادةًسالم"ً"،ًصحيفة
25/12/1981. 

ًكرم..ً"وحدهًاشتهرًخارجًالدولًًأبًفاضل،ًد.ًربيعة،ً"الوجهًاإلبداعيً  .95 يقعًيفً"عبدًاهلل"..ًجربانًبالفرنسي ةًمنًأنطون
 .21/6/1981العربي ة"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً
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96. ً ًيف ًمهجره ًمن ًيثمر ًالغري ب ً"أمني ًربيعة، ًد. ًفاضل، ًبريوت،1905ًأب ًالنهار، ًصحيفة ًبالشاب...جربان"، ًأفتخر ..
9/12/1982. 

 .15/9/1980(،ًدمعةًمزجيهاًإبتسامة"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،2ًجلربانً)ًوتًاملستعدةًدائم اد.ًربيعة،ً"برًيأبًفاضل،ً .97

أبًفاضل،ًد.ًربيعة،ً"جربانًاملصطفىًاملنتقلًإىلًاملطلقًإىلًاحلكمة..ًيسوعًوالشمس:ً"النورًانبثقًوأبانًيلًاحلقيقة"ً"،ً .98
 .6/6/1981صحيفةًالنهار،ًبريوت،ً

ً"جربا .99 ًربيعة، ًد. ًفاضل، ً"العرفاينً أب ًجربان ًخليل ًبريوت،ًن ًالنهار، ًصحيفة ًالذات"، ًجدلي ة ًمصو ر ًكريوز ،"
24/8/1984. 

 .15/2/1981أبًفاضل،ًد.ًربيعة،ً"جربانًسكرانًياًيوسفً"آهًأينًمنًحيملن؟"ً"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً .100

 .6/10/2009"،ًصحيفةًالبناء،ًبريوت،ًربيعة،ً"جربانًوالرتاثًالعربً د.ًأبًفاضل،ً .101

 .20/9/1981ربيعة،ً"جربانًوالصحافة:ًماًوظائفها؟ً"كل هاًنافعةًوكل هاًنبيلة"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًد.ًأبًفاضل،ً .102

ًفاضل، .103 ًجربانيًّاًأب ًمرجع ا ًأتاح ًجرب ً"مجيل ًربيعة، ًبريوت،ًد. ًالنهار، ًصحيفة ًوأرواح"، ًوجسدان ًنساء ًنساء، :
21/8/1981ً. 

 .8/11/1989"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًزفًاليم وين،ًهوي ةًالفكرًاجلرباينً ربيعة،ً"جًود.ًأبًفاضل،ً .104

 .27/6/1983ربيعة،ً"دكتوراهًدولةًيفًسرتاسبور..ًرفيقًشيخاينًعنًجربان"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًد.ًأبًفاضل،ً .105

106. ً ًفاضل، ًأب ًكريوز"،د. ًووهيب ًجربان ًمع ًحاولتها ًإهلي ة.. ًتكون ًوإن ًالرتابي ة ً"ذايت ًبريوت،ًًربيعة، ًالنهار، صحيفة
2/8/1984. 

107. ً ًفاضل، ًأب ًبريوت،ًد. ًالنهار، ًصحيفة ًالوجود"، ًضمري ًيشارك ًاملوسيقي ًخمطوطة.. ًجربان ًمن ً"سطور ربيعة،
24/3/1982. 

108. ً ًأبًفاضل، ًالزمنًاجلرباينً د. ًدراستان.. ًوخليلًشلفون: ًريشا ً"مسرية ًاإلنساينً ًربيعة، ًالنهار،ًبريوت،ًويسوعه "،ًصحيفة
10/9/1981. 

 .11/1/1981؟"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًربيعة،ً"شارلًمالك،ًسعيدًعقل..ًجربانًأليسًالعامليً د.ًأبًفاضل،ً .109

ا .110  .14/9/1980ً،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،7086ًتأيتًذكراهًاخلمسونً"جربان"..."،ًالعددًًأبًفاضل،ًد.ًربيعة،ً"غد 

111. ً ًفاضل، ًأب ًد. ًغائب.. ً"متوز" ًسليمان ً"فؤاد ًاملرئيً ربيعة، ًعن ًتوارى ًجربان ًبريوت،ً"النسر ًالنهار، ًصحيفة ،"ً ات"
15/7/1981. 

واملشيًيفًالشمس"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ًًروحيً ًأبًفاضل،ًد.ًربيعة،ً"يفً"النيب "ًو"يسوعًإبنًاإلنسان"ًوعيًجرباينً  .112
3/2/1982. 

 .13/6/1989ريوت،ًأبًفاضل،ًد.ًربيعة،ً"يفًاجلبالًترىًعينكًوتلمسًيدك"،ًصحيفةًالنهار،ًب .113
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أبًفاضل،ًد.ًربيعة،ً"قبلًاحتفاالتًجربانًالعاملي ة..ًالدكتورًسهيلًبشروئي:ًحمفوظاتً"النيب "ًإنكليزي ةًوالدالئلًتشريًإىلً .114

 .2/11/1980"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ًانعدامًاألصلًالعربً 

 .3/1/1984لسنديانة"ً"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًأبًفاضل،ًد.ًربيعة،ً"كتابًمجيلًجربًاجلرباين ..ً"أود ًمنًاألشجارًا .115

ًجديد"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً .116  .14/5/1982أبًفاضل،ًد.ًربيعة،ً"كتابًيفًذكرىًجربان:ًإجتمعتًمقاالتًوخف 

ًكانًعنيف اأبًفاضل،ًد.ًربيعة،ً"الً .117  .29/8/1989"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًتنسيًجربان،ًألن ًحب ه

(،ًمطلًجديدًخارجًدائرةًاحلبًوالشفقة"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،3ًقاءًخليلًحاويًجبربانً)أبًفاضل،ًد.ًربيعة،ً"ل .118
19/9/1980. 

 .27/3/2009جلانًدايه..ًالصيدًالوافر"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًًأبًفاضل،ًد.ًربيعة،ً"لكمًجربانكمًويلًجرباينً  .119

120. ً ًفاضل، ًأب ً"د. ًالريشة ًذو ًوجربان ًكريوز ً"وهيب ًإربيعة، ًالفنً جعلن ًبريوت،ًاخادمً ًأيها ًالنهار، ًصحيفة ،"ً "
11/9/1983. 

 .12/6/1989خدناًمعكًصوبًالقمر"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًً–أبًفاضل،ًد.ًربيعة،ً"ياًأرزناًب ًالشجرً .121

لسعادًخر اط:ًجربانًاندرجًيفًأفالطوني ةًختط اهاًنيتشه"،ًصحيفةًالسفري،ًًأبًفاضل،ًميشال،ً"جربانًنبيًّاًونيتشهًرؤيويًّا .122
 .22/6/1994بريوت،ً

ًالبناء،ً .123 ًصحيفة ًوالنصوص"، ًبالصور ًجربان.. ًخليل ًجربان ًبباريس، ًالعرب ًالعامل ًمعهد ًيف ًخاص ً"معرض ًعلي، أمحد،
 .959ً،13/2/1999بريوت،ًالعددً

 .17ً،14/4/1982("،ًصحيفةًليبانونًنيوز،ًالعدد1ًوأدبهً)ًأمحرانيان،ًبيار،ً"املرأةًيفًحياةًجربان .124

 .18ً،21/4/1982("،ًصحيفةًليبانونًنيوز،ًالعدد2ًأمحرانيان،ًبيار،ً"املرأةًيفًحياةًجربانًوأدبهً) .125

 .19ً،28/4/1982("،ًصحيفةًليبانونًنيوز،ًالعدد3ًأمحرانيان،ًبيار،ً"املرأةًيفًحياةًجربانًوأدبهً) .126

 .95-18ً،90ً،ًص5،1957ً،ًجزء3ًداب،ًعددآلاجمل ةً"،ًالتمر دًيفًقص ةًجربانإدريس،ًسهيل،ً" .127
 .38-37ً،ًص1ً،1955ً،ًجزء7ً،ًعددالرسالةادًيفًلبنان"،ًصحيفةًإدريس،ًسهيل،ً"زيدانًوجربانًونعيمة:ًروً  .128
 .56،ًص1ً،1955ً،ًجزء7ًًمي ًجلربان"،ًصحيفةًالرسالة،ًعددًلًمنًإكتشفًحبً أديب،ًألبري،ً"أوً  .129
 .6-4ً،ًص1931ً،3ً،ًجزء8ًعددًبريوت،ًإرسالن،ًأمني،ً"اخلطبةًاإلفتتاحية"،ًصحيفةًاإلصالح، .130
ًاللبناني ةًواحتفاالتًاإلمارات:ًصرحًتذكاريً األسديً  .131 وعرضًللوحاتًجربان"،ًصحيفةًاحلياة،ًبريوت،ًً،ًشفيق،ً"اجلالية

24/10/1996. 

ًللعمل"،ًصحيفةًًإسطفان،ًإيلي،ً"ً"جربانًوالبهلوانًوشيخًالقصبة"،ًموريس .132 ًوالروحي  معلوف:ًإخراجًجيس دًاملعىنًاملادي 
 .25/2/1981األنوار،ًبريوت،ً



   
 

 

9 
 

ًالدكتورًمجيلًجرب:ًنيسانًشهرًالعطاءاتًوكتابًاجلديدًيعيدًالنظرً .133 إسطفان،ًإيلي،ً"إحتفاالتًجربانًخليلًجربان...
"ً"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً  .4/1/1981بـ"اجلربانيني 

134. ً ًالدكتورًمجيلًجرب:ًنيسانًشهرًالعطاءاتًوكتابًاجلديدًيعيدًالنظرًإسطفان،ًإيلي، "إحتفاالتًجربانًخليلًجربان...
"ً"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً  .30/3/1981بـ"اجلربانيني 

ًالرحياينًإىلإ .135 ًسطفان،ًإيلي،ً"الدكتورًندميًنعيمةًوخيطًاملهجري نيًاملقطوع:ًجربانًرسمًاملعاملًونعيمةًأكملًيفًحنيًشذ 
 .10/9/1980القومي ة"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً

ًصحيفةً .136 ًومالحظات"، ًأجوبة ًعن ًتبحث ًوأسئلة ًنصوص ًإثبات ًوتدرسه.. ًجربان ًجتمع ًيارد ً"الدكتورة ًإيلي، إسطفان،
 .21/4/1982األنوار،ًبريوت،ً

 .24/5/1981بريوت،ًات..ًغرياغوسيان:ًلبنانًماثلًفيه"،ًصحيفةًاألنوار،ًباملائيً ًإسطفان،ًإيلي،ً"جربانًمكر م ا .137

ًوجربان .138 ًاألمومة ًوميدالي ات ًمتاثيل ًعن ايا، ًطريق ًعلى ًاحلاج ً"حليم ًإيلي، ًبريوت،ً"إسطفان، ًاألنوار، ًصحيفة ،
19/3/1981. 

 .26/9/1981إسطفان،ًإيلي،ً"حليمًاحلاجًيفًالدكوانةًقص ةًتكرميًومنحوتةًعنًجربان"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً .139

 .14/11/1981"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً..ًخشبةًصامتةًمتتد ًحضور اسًيفًعملهًاجلرباينً إسطفان،ًإيلي،ً"منريًأبوًدب .140

ًالتاريخ"،ً .141  .1981مشوار،ًبريوت،ًشباطًًجمل ةاألشقر،ًخمايل،ً"جربانًيفًمهب 

ًأمحد .142 ًجمهولةأصفهاين، ًرسائل ًيكشف ًجماعص ً"سليم ًحبً ً..، ًيف ًاألوً جربان ًالعاصف ًبريوت،ًه ًاحلياة، ًصحيفة ل"،
25/1/2010. 

"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً .143  .31/5/2002آغا،ًريتاًفرنسيس،ً"...ًجربانًبنيًالرأفةًوترانيمًاحلب 

 .66-65ً،ًص1953ً،12،ًجزء3ًًلًياسني،ًحممدًمنري،ً"حولًنعيمهًوجربان"،ًصحيفةًاألديب،ًعددآ .144
ًكانونًالثاينً،ًالعددًبريوتً]؟[الباحث،ًًجمل ة"،ًحممود،ً"جربانًخليلًجربانًفن ان اأمهز،ًد.ً .145  .1985األول،

ً"مؤسً  .146 "ً ًتريز، ًمتحف اأمني، ًصم م ًخر جي ا ًكر مت ًاجلمي ل" ًبشري ًبريوت،ًًسة ًالديار، ًصحيفة ًجربان"، ًأعمال لعرض
8/8/1991. 

ًجرًب .147 ًخليل ً"جربان ًعبري، ًممسرح اأنطون، ًالغدًان... ًاستشرف ًجلربان ًالويالت" ً"نص  ًبشر ي: ًإبن ًرمحة ًرودي ًاملخرج ..

 .1488ً،21/2/2011األفكار،ًبريوت،ًالعددًًجمل ةالذيًنعيشًفيهًاآلن!"،ًًالتغيرييً 

ً"أ .148 ًكريستيان، ًمشاعً ًتراث...وسي، ًيصبح ًهل ًجربان ًخليل ًاعامليًًّاجربان ًًجمل ة؟"، ًالعدد ًبريوت، ،2742ًالصي اد،
23/5/1997. 
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كتاباتًمعاصرة،ًًًجمل ةللمحر مًواملدن س،ًمرمياتًجربان..ًوأمساءًأخرى"،ًًأي وب،ًد.ًنبيل،ً"الذاتًالكوني ة:ًاالخرتاقًاجلرباينً  .149
 .15-6،ًص1996ً،ًنيسان27ًبريوت،ًالعددً

ًنقديً  .150 ًمنًموقع ًالعربية" ً"جربانًواللغة ًوداد، ًاألنوار،ًاأليوب، ًحتديدًإحساس"،ًصحيفة ًإميلًيعقوبًاملدافعًواللحظة :
 .13/3/1986ًبريوت،ً

العددًً،24بريوتً]؟[،ًالسنةًًاملعرفة،ًجمل ةالقسمًالثاين"،ً،ً"شعر"ًجمل ةدًمجال،ً"احلداثةًاألوىلًمنًجربانًإىلًباروت،ًحممً  .151
 .106-72،ًص1985ً،ًتشرينًالثاين285ً

:ًماذاًتبق ىًمنًاجلرباني ة؟"،ًصحيفةًالرؤية،ًالسنةً .152 ،18ً،ًالعدد2ًباروت،ًحمم دًمجال،ً"جربانًخليلًجربانًاجلديدًاملستمر 
 .15-12،ًص1991ًأيلولً

ًكلً  .153 ًنيب  ًوبقي ًدير ًإىل ًبيته ًنقل ً"جربان ًغسان، ًأسعد، ًباسم؛ ًبارود، ًالعدد ًالنمور، ًصوت ًصحيفة ًلبنان"، ...32ً،
8/12/1976. 

ًالعددً .154 ًبريوت، ًاألنوار، ًصحيفة ،"ً ًوالكنيسة" ً"جربان ًمنعم ًاألب ًكتاب ًحول ًومصارحة ً"خمالفة ًفيكتور، ًد. باسيل،
8104ً،5/8/1983.ً

ًوحمق ق ا .155 ًباحث ا ًجن ار ً"اسكندر ًمي، ًبريوت،ًباسيل، ًاحلياة، ًصحيفة ًله"، ًجمهولة ًأوراق ًواكتشاف ًجلربان ًجديدة ًسرية ..
14/12/2006. 

 .13/4/1981،ًبريوت،ًاألسبوعًالعربً ًجمل ةباسيال،ًنازك،ً"لبنان،ًجربانًوالعامل"،ً .156

ًوالظالل"ًملنريًأبوًدبسًيفً"مسرحًبرًي .157 ً"ً"النيب  ًالسفري،ًباشا،ًعبيدو، وت":ًتالواتًفوقًمنص ةًغارقةًبالقدم"،ًصحيفة
 .22/10/1996بريوت،ً

ًالبستاينً  .158 ًلغربيال ًجربان" ًخليل ً"جربان "ً ًعبيدو، ًفازليانًباشا، ًبصريً ً..وبرج ًحيويً ًإنشاء ًبال ًخشبة ًصحيفةًعلى ة"،
 .18/5/1996السفري،ًبريوت،ً

159. ً ًليعقوبًالشدراوي.. ً"جربانًوالقاعدة" "ً ًعبيدو، ًبريوت،ًباشا، ًالسفري، ًصحيفة ًمنًالصندوقًإىلًاحلري ة"، يأيتًالبشر
7/9/1981. 

 .28/5/2001واللوحةًاجلرباني نيًحنوًمسرحًبكل ًاألبعاد"،ًصحيفةًالسفري،ًبريوت،ًًباشا،ًعبيدو،ً"...ًتفجريًالنصً  .160

ًاحلاًو .161 ًحير كها ًواألجساد، ًاألصوات ً"غوته".. ًيف ًالشدراوي ً"جربان" ًمع ً"أي ام ًعبيدو، ًالسفري،ًباشا، ًصحيفة ًاملاهر"، ي
 .19/7/1981بريوت،ً

 .29/8/2009خبيت،ًسليمان،ً"جانًدايهًيفًجربانه"،ًصحيفةًالبناء،ًبريوت،ً .162

 .9/9/2010خبيت،ًسليمان،ً"جربانًيزورًبريوت"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً .163
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164. ً ًاألو ل"، ًجربان ًغرام ًومراسالت ًوثائق ًالنيب ، ًجني ة ًيف ًجماعص ً"سليم ًسليمان، ًبريوت،ًخبيت، ًالبناء، صحيفة
16/1/2010. 

ًاملوت .165 دًاإلنسانًعلىًماضيهًوحاضرهًوالفكرًإرادةًاألمةًيفًمترً ًاحلياةً..بدوي،ًسليم،ً"جربانًوالثورةًتوأمانًملًيفصلهما
 .21/7/1982سبيلًاحلرية"،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ً

ًكل ًاجلرباني نيًيفًالعامل:ًدعوةًإىلًعملً .166 متجر دًوفاعلًمنًأجلًقضي ةًوإنسانًملًتفتحًلهًبالدهًبدوي،ًسليم،ً"يفًنداءًإىل
 .5/5/1982منابرها"،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ً

ًالعرب "،ًً..ًأناًمسيحيً الالطائفيً ًبديع،ًليلى،ً"جربانًخليلًجربانًالقوميً  .167 ًأهوىًالنيب  املسرية،ًبريوت،ًالعددًًجمل ةلكن 
 .151-146،ًص1981ً،ًآذار2ً،ًاجملل د15ً

ًبنقلًبقاياهًجم ان ا"جربانًمنًاملهدًإىلًاًبديع،ًليلى، .168 ،2ً،ًاجملل د15ًاملسرية،ًبريوت،ًالعددًًجمل ةإىلًالوطن"،ًًللحد..ًهنتم 
 .160-157،ًص1981ًآذارً

 .997ً،6/12/2004املسرية،ًبريوت،ًالعددًًجمل ةبر اك،ًبس ام،ً"جربان...ًنيب ًيفًديرك"،ً .169

ًاألذ .170 اًوروح ابربر،ًرىبًحبيب،ً"ياًشريكيًالعزيزًذا ًكأذين ًالفيل"...ًجربانًجسد  ملاريًهاسكل"،ًًيفًوصفًتفصيليً ًنني
 .9/6/1987النهارًالعربًوالدويل،ًبريوت،ًًجمل ة

 .29/2/2000برجاوي،ًمنتهى،ً"نيب ًمنًلبنان"،ًصحيفةًهنارًالشباب،ًبريوت،ً .171

ًحت ً .172 ًاملتطر ف ً"جربان ًحليم، ًبركات، ًصحيفة ًاملضادة"، ًالثقافة ًبزوغ ًًاجلنون.. ًالعدد ًبريوت، ،6913ًالنداء،
20/9/1981. 

173. ً ًواشنطن"، ًيف ًموحشة ًحديقة ًسجني ًجربان ًخليل ًجربان ً"رأيت ًحليم، ًًجمل ةبركات، ًالعدد ًبريوت، ،41ًالوسط،
 .61-60،ًص9/11/1992ً

ًاجلرباينً  .174 ًالعامل ًاألرز: ًلفرقة ًالنيب " ًإىل ً"الطريق "ً ًجنوى، ًالواقعيً ًبركات، ًالعامل ًعلى ًالسيتفو ق ًصحيفة ًبريوت،ً"، فري،
31/8/1984. 

بركات،ًجنوى،ً"فرقةًاألرزًترقصً"الطريق...ًإىلًالنيب "..ًالعاملًاجلرباينًيتفو قًعلىًالعاملًالواقعي"،ًصحيفةًأخبارًالشمال،ً .175
 .17ً،10/9/1984الشمال،ًالعددً

176. ً ًأو ل ًيف ًمتحفه... ًيف ًجربان ًصديقه ًلوحات ًجتاور ًاحلوي ك ًيوسف ًورسوم ً"منحوتات ًأمحد، ًاستعداديًبز ون، معرض
 .24/8/1999له..."،ًصحيفةًالسفري،ًبريوت،ً

177. ً ًعاش ً"جربان ًحارث، 14ًًالبستاين، ًلبنان!"، ًيف ًوالدته ًقبل ًًجمل ةمر ة ًالعدد ًبريوت، ًوالدويل، ًالعرب ،521ًالنهار
27/4/1987. 

 .5 ،ًص3ً،1937،ًجزء111ًعددًًبريوت،ً"،ًصحيفةًاملكشوف،البستاين،ًفؤادًأفرام،ً"تأثريًجربانًيفًاألسلوبًالعربً  .178
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،ًص1ً،1939ًالعددًًبريوت،ًاملشرق،ًجمل ة،ً"علىًذكرًجربان:ًمعلوماتًجديدةًعنًحياتهًوآثاره"البستاين،ًفؤادًافرام،ً .179
241-268. 

ً،ًص37ً،1939املشرق،ًعددًحزيران،ًجزءًًجمل ةًالبستاين،ًفؤاد،ً"علىًذكرًجربان،ًمعلوماتًجديدةًعنًحياتهًوآثاره"، .180
241-268. 

بشروئي،ًد.ًسهيل،ً"...ًاإلنسانًالكاملًومادي ةًاجملتمعًالزائفًأبرزًمعاجلاتًالرحياين...ً"خالد"ًأهلمً"نيب "ًجربانًوخلقً .181
 .21/11/1982شخصي ةًمردادًنعيمه"،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ً

ًاملوهًو .182 ًوعبقريها ًاالنكليزي ة ًاللبناني ة ًاملدرسة ًشاعر ًجربان ..."ً ًسهيل، ًد. ًبريوت،ًبشروئي، ًالعمل، ًصحيفة ب..."،
26/11/1982. 

 .128-116،ًص2006ً،ًأيلول574ً،ًالعددًالعرب،ًالكويتًجمل ةبشروئي،ًد.ًسهيل،ً"أشواقًالًتنتهي"،ً .183

 .17/6/2005بشروئي،ًد.ًسهيل،ً"الرؤياًاجلرباني ةًلسالمًعاملي "،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً .184

ًاللبناينً  .185 ًالفكر ً"إجناز ًإىلًالوحدة،4ً)ًاألدبًاألمريكيً يفًًبشروئي،ًد.ًسهيل، ًاإلنسانًمنًالثنائي ة ًيقود ًنعيمه (..ًمرداد
 .30/11/1982ثالوثهًاجلديدًينحصرًيفًاهللًوالرسالةًواإلنسان"،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ً

ت،ًبشروئي،ًد.ًسهيل،ً"تأجيلًمئوي ةًجربان..ًهليبًيعزفًللذكرىًوبشروئيًيتحد ثًعنًاملوسيقى"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريًو .186
18/8/1983. 

ًه .187 ًمثل ً"يف ًسهيل، ًد. ً]بشروئي، ًاليوم 10ًًذا ًمنذ ًليحياًعام ا75ًنيسان[ ًلبنان ًونتذك ر ًلبنان، ًليحيا ًجربان ًنتذك ر ..
 .10/4/2006جربان"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً

188. ً ًصحيفة ،" ًاحلب  ًأخاف ًوأنا ًحمبوب ًأن ك ًأعرف ًجربان: ًإىل ًورسائلها ًزيادة ً"مي ًسهيل، ًد. ًبريوت،ًبشروئي، السفري،
22/10/1999. 

ً"مئويً  .189 ًسهيل، ًد. ًوالقضيً بشروئي، ًالكلمة ًجربان: ًبريوت،ًة ًاألنوار، ًصحيفة ًحياة"، ًبداية ًبشروئي: ًسهيل ً"الدكتور ة..
26/2/1983. 

ًبريوت،ً .190 ًاألنوار، ًصحيفة ًوالفطنة"، ًاحلكمة ًكتاب ً"النيب " ًوالقضي ة.. ًالكلمة ًجربان: ً"مئوي ة ًسهيل، ًد. بشروئي،
27/2/1983. 

 .24/4/1982ةًوالشريعة"،ًصحيفةًبريوتًاملساء،ًبريوت،ً(ًالصراعًبنيًاحلريً 1بشري،ًأمين،ً"جربانًوالسياسةً) .191

 .763-758ً،ًص2ً،1931،ًجزء10ًعددًًجةنية،ًسطفان،ً"جربانًخليلًجربان"،ًصحيفةًاملنارة،إالبشعالين،ً .192
،ًص1931ً،ًتشرينًاألول2ً،ًالسنة10ًالعددًًجونية،ًاملنارة،ًجمل ة،ً"جربانًخليلًجربان"،ًالبشعالين،ًاخلوريًإسطفان .193

758-763. 

http://sierra.usek.edu.lb/search?/a%7bu0627%7d%7bu0644%7d%7bu0628%7d%7bu0634%7d%7bu0639%7d%7bu0644%7d%7bu0627%7d%7bu0646%7d%7bu064A%7d%7bu060C%7d+%7bu200F%7d%7bu060C%7d+%7bu0627%7d%7bu0633%7d%7bu0637%7d%7bu0641%7d%7bu0627%7d%7bu0646%7d/a~am~bi~an~ay~bd~bi~am~bk~bn+~am~ax~bb~bf~am~bk/-3,-1,0,B/browse
http://sierra.usek.edu.lb/search?/a%7bu0627%7d%7bu0644%7d%7bu0628%7d%7bu0634%7d%7bu0639%7d%7bu0644%7d%7bu0627%7d%7bu0646%7d%7bu064A%7d%7bu060C%7d+%7bu200F%7d%7bu060C%7d+%7bu0627%7d%7bu0633%7d%7bu0637%7d%7bu0641%7d%7bu0627%7d%7bu0646%7d/a~am~bi~an~ay~bd~bi~am~bk~bn+~am~ax~bb~bf~am~bk/-3,-1,0,B/browse
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ًدير .194 ..."ً ًرجينا، ًحتقيق اًبشعالين، ًجلربان ًمتحف ا ًبريوت،ًًمارًسركيسًللكرملي نيًصار ًالديار، ًالثاين..."،ًصحيفة حللمه
12/9/1999. 

 .16/11/1994بشري،ًجورج،ً"جربانًوأبوًصو انًولبنانًاخلالد"،ًصحيفةًالديار،ًبريوت،ً .195

 .60ً،15/8/1983األفكار،ًبريوت،ًالعددًًجمل ة"،ًقصيدة[بصبوص،ًد.ًحممود،ً"ملناسبةًالسنةًالعاملي ةًجلربان:ً] .196

"،ًصحيفةًالديار،1991ً"ًيفًأوسرتالياًمنحتًعصامًحدادًجائزةًجربانًلـًحياءًالرتاثًالعربً بطيش،ًمسعان،ً"ً"رابطةًإ .197
 .24/1/1992بريوت،ً

ًكتبًخمتارةًجلربانًخليلًجربان"،ًصحيفةًالديار،ًبريوت،ً .198  .14/12/1994البعين،ًجنيب،ً"جمموعة

 .29/7/2010كتاب"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًةًيفًًةًوالفرنسيً نكليزيً إلةًواجربانًبالعربيً ًالبعين،ًجنيب،ً"نيبً  .199

ً"طف .200 ًحداد ًاملسيح ًعبد ًلسان ًعلى ًجربان ًخليل ً"جربان ًيوسف، ًوقتــالبعين، ًيف ًكبري ًعلـل ًوحامل ًووداعته ًوسائدًـــه ى
 .23/10/1987ال"ً"،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ًــــاخلي

ًآملنًصراعًجربانًللوصولًإىلًالقم ةًواحلكم .201 ًكتابًالوجهًًبقاعي،ًإميان،ً"أكثرًما ًقراءةًمن ًخمتل ة.. ا ًبأهن  ًزيادة علىًمي 
 .4/9/2010األخرًهلم...ًحكاياًثقافي ةًوحوارات"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً

 .220ً،25/5/1996بنًمحزة،ًحسني،ً"عنًمسرحي ةً"جربان"ًلبستاينًوفازليان"،ًملحقًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًالعددً .202

 .24/6/1991حلياة،ًبريوت،ًهبجت،ًأمحد،ً"حديقةًجربان"،ًصحيفةًا .203

 .1991،ًآب11ًكتاباتًمعاصرة،ًبريوت،ًالعددًًًجمل ةعندًجربانًونعيمةًلعفيفةًغيث"،ًًبورمانس،ًموريس،ً"الفكرًالدينً  .204

اريعًملواكبةًالعصرًإضاءةًبوفرنسيس،ًفريد،ً"روحًووصي ةًجربانًيفًدعوةًرئيسًاللجنةًاجلديد...ًجوزفًرمحه:ًخطوطًومش .205
 .5/7/2002األنوار،ًبريوت،ًً"،ًصحيفةوتوجه ا

ًلبنانًيفًالبيتًاألبيضًوعلىًقربًاجلنديًاألمريكيً  .206 ًأرز ًوأغصانهًيفًالعامل: ًهنا ًًبوحلدو،ًواكيم،ً"جذوعه ًجمل ةاجملهول"،
 .552ً،7/12/1987النهارًالعربًوالدويل،ًبريوت،ًالعددً

 .26/10/1988بولس،ًجورج،ً"املرأةًتفتحًاألبوابًيفًروحي"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً .207

ًبريوت،ً .208 ًالنهار، ًصحيفة ًرماد"، ًإىل ًتنتهي ًامللتهبة ًالرسائل ًحروف ًتناثرت، ًحب  ًأقحوانة ًوجربان ً"مي ًجورج، بولس،
25/9/1982. 

 .25/10/1988بولس،ًجورج،ً"يغسلًجربانًيديهًمنًجسدهن "،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً .209

،ًمرتيًبولس:ًجربانًالبطلًغلبًوشاعًو"حديقةًالنيب "ًبولس،ًد.ًمرتيًسليم،ً"ً"جربان:ًالوجهًاآلخر"ًيفًندوةًأصوات .210
 .3/12/1981ظل ًالًشجرة"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً
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ًاجلرباينً  .211 ًواملوت"ًلبطرسًحبيب:ًاحلب  يفًحياةًجديدة"،ًصحيفةًًيعانقًاملوتًأمال ًًبولس،ًد.ًمرتيًسليم،ً"ً"جدلي ةًاحلب 
 .189ً،10/12/1996هنارًالشباب،ًبريوت،ًالعددً

ًً..مرتيًسليم،ً"ً"مواكب"ًجرباند.ً،ًبولس .212 ًاحلكمة،ًجمل ةدراسةًللعالقةًيفًثنائي ات،ًوللمستويات..ًيفًمخسةًحماور"،
 .335-322،ًص1998ً،ًنيسان34ًالعددًًبريوت،

ًياًماري"!"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً .213  .13/12/1981بولس،ًد.ًمرتيًسليم،ً"...ً"الًختايفًحيب 

 .12/12/1981ادًيغارًومي ًتشعرًباالزدهاء"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ًالعقً بولس،ًد.ًمرتيًسليم،ً"...ً .214

 .11/12/1981بولس،ًد.ًمرتيًسليم،ً"...ًعالقةًجربانًومي :ًخيالًالًواقع!"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً .215

ًاللبناين ،ًبريوت،ًالعددًالدفاعًالوطنًجمل ةبولس،ًد.ًمرتيًسليم،ً"التطو رًوأثرهًيفًأدبًأمنيًالرحياينًوجربانًخليلًجربان"،ً .216
 .183ً–173ً،ًص1989ً،ًتشرينًالثاين1ً

،ًص1998ً،ًحزيران36ًاحلكمة،ًبريوت،ًالعددًًجمل ة..."،ًبولس،ًد.ًمرتيًسليم،ً"الظواهرًامليتولوجي ةًيفًاألدبًاجلرباينً  .217
525-533. ً 

ًكل ًشيءًفانً .218 وأننيًالنايًرمزًإىلًاهلل"،ًصحيفةًنداءًبولس،ًد.ًمرتيًسليم،ً"العالقةًواملستوياتًيفً"مواكب"ًجربان..
 .9/1/1993الوطن،ًبريوت،ً

ًاألنوار،ً .219 ًصحيفة ًواحللولي ة"، ًاملوجود ًاإلدراك ًجربان: ًأدب ًوالزمان.. ًالتطو ر... ًعالقة ًيف ً"حبث ًسليم، ًمرتي ًد. بولس،
 .7/7/1993بريوت،ً

األقربًإىلًاملسيح"ً"،ًصحيفةًهنارًالشباب،ًًبولس،ًد.ًمرتيًسليم،ً"تأث رًجربانًبنيتشهًواضحًجلي :ً"هوًالدماغًالغربً  .220
 .305ً،2/3/1999بريوت،ًالعددً

ةًوصوال ًمرتيًسليم،ً"جد.ًبولس،ً .221 إىلًاملصاحلة:ًلستًأرفعًمنًالصعاليكًوالًأدىنًمنًاجلبابرة"،ًًربانًواآلخرًمواقفًمتغري 
 .24/4/2001صحيفةًهنارًالشباب،ًبريوت،ً

 .9/4/1983"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ًكلمةًيفًفكرًجربانًالسياسيً مرتيًسليم،ً"مرتيًبولس:ًًد.ًبولس،ً .222

ةًإبنًسيناءًوأقربًالقصائدًإىلًميولهًومعتقده"،ًبولس،ًد.ًمرتيًسليم،ً"مئوي ةًجربان:ًالكلمةًوالقضي ة..ًمرتيًبولس:ًعينيً  .223
 .1/6/1983ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً

ومعة"..ًعلىًأنغامًالناي..ًيفًدهاليزًاملتحفًزيتيات..ًحمفوظات..ًبومنصف،ًجناح،ً"عاملًجربانًمنً"الينبوع"ًإىلً"الص .224

 .12/10/1991"أناًحيًمثلك"ً"،ًصحيفةًاحلياة،ًبريوت،ًًوكلمةًالنيبً 

 .13/3/1999بينهاً"النيب "ًجلربانًباإلنكليزي ة"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًًكتاب ا70ًً"الرقابةًاملصري ةًمتنعًبونكومباين،ًهالة،ً .225
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226. ً ًشريفًشهنازبيضون، ًحنني ً"حلظة ًعشً ]، ًإىل ًجربانمهداة ًخليل ًجربان ً[اق ،"ً ًبارك،صحيفة ًبريوت، هايد
23/7/1996. 

 .1/3/2013بيضون،ًعباس،ً"جربانًاليوم:ًشعري ةًالنفس"،ًصحيفةًالسفري،ًبريوت،ً .227

 .27/8/1999"،ًصحيفةًالسفري،ًبريوت،ً:ًديانةًبالًدينًوالنيب ًرديفًالعدميً بيضون،ًعب اس،ً"جربانًحمتجًّا .228

 .219ً،18/5/1996بيضون،ًعب اس،ً"جربانًوحده"،ًملحقًصحيفةًالسفري،ًبريوت،ًالعددً .229

ًوالرسً  .230 ًالكاتب ًحوار ً"جربان: ًعباس، ًبريوت،ًً..امبيضون، ًالسفري، ًصحيفة ًاحلرية"، ًمسرى ًوالروح ًالفرح ًمثال اجلسد
28/1/2000.ً 

 .28/1/2011"ًصحيفةًالسفري،ًبريوت،ً[جربانًخليلًجربانتناولًاملقالً]بيضون،ًعباس،ً"زيارةًألمنيًالرحياين ً .231

ًغابريالًبستاينًوأخرجهاًبرجًفازليان:ً"جربان"ًأوهامًطوباوي ةًتطلعًمنًحطامًالذاكرة"،ً .232 ًكتبها بيضون،ًعب اس،ً"مسرحي ة
 .226ً،27/5/1996الوسط،ًبريوت،ًالعددًًجمل ة

 .11/12/1990بريوت،ًبيطار،ًمودي،ً"يفًاملرآة:ًزهرةًجربان"،ًصحيفةًاحلياة،ً .233

ً"ملناسبةًمرورً .234 ًإهلامًنصر، ًجرباني ةًغني ةًثقافةًوفنًّاًسنةًعلى75ًتابت، اجليش،ًًجمل ة"،ًصدورًالنيب ،ًبشر يًعاشتًأي ام ا
 .71ً–70ً،ًص1998ً،ًتشرينًاألول162ًبريوت،ًالعددً

235. "ً ًباسكال، ً)ًعام ا125ًتابت، ًجربان ًوالدة ًالنهار،1931ًً-1883على ًصحيفة ًأصغرين"، ًوما ًاحلب  ًأعظم ًما :)
 .29/2/2008بريوت،ً

 .26/9/2008(..ًمنًهوًاجملنون؟"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،9ًعلىًوالدةًجربانً)ًعام ا125ًتابت،ًباسكال،ً" .236

 .1/11/2008ةًالنهار،ًبريوت،ً(ًأناًالذيًمنًكآبيتًولدُت"،ًصحيف10علىًوالدةًجربانً)125ًتابت،ًباسكال،ً" .237

 .25/6/2008"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًت،ًباسكال،ً"أديبناًليسًنيتشويًّاتاب .238

 .23/4/2008"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًتابت،ًباسكال،ً"الدِّينًاجلرباينً  .239

ًكينيديًليستًمتام اتان يس،ًإرنس .240  .25/8/2009منًجربان"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًًت،ً"عبارةًجون

 .5-4ً،ًص4ً،1938،ًجزء164ًًعددًبريوت،ًالدين،ًخليل،ً"أناشيدًجربان"،ًصحيفةًاملكشوف،ًتقي .241
ًأ .242 ًكم ًخليل،ً"جربانًخليلًجربان ًأمًنيبً فتقيًالدين، ًفيلسوف؟، ًأم ًأأديبًهو؟ ًاملكشوف،همه، ًأمًماذا؟"،ًصحيفة ً؟

 .2ً،ًص2ً،1936،ًجزء50ًًعددًبريوت،
ًالدين،ًخليل،ً"جربانًخليلًجربانًكماً .243  .50ً،24/5/1936أفهمه..."،ًصحيفةًاملكشوف،ًبريوت،ًالعددًتقي 

ًكن اًحنب هاًوغابت"..ًمنريًأبوًدبس:ًاجملتمعًاألمثلً .244 التقي ،ًيقظان،ً"أعادينًجربانًإىلًالقريةًواجلبلًحتتًالثلجًوبريوتًاليت
 .19/11/1996هوًاحلافظًعلىًإنسانًاحللم!"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً
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تًجلربانًخليلًجربانًيفًبنكًإنرتكونتيننتلًبوصفهاًتعرضًللمر ةًاألوىلًيفًبريوت"،ًصحيفةًاملستقبل،ًالتقي ،ًيقظان،ً"لوحا .245
 .8/12/2003بريوت،ً

ًكتبًجربانًباللغةًاإلنكليزي ة:ًتناولًللحياةًالدنياًباليدًالعابثة،ًيفًموازاةًمأزقًوجودي ً .246 اجلاسم،ًوائل،ً"ً"اجملنون"..ًأو ل
 .67ً–63ً،ًص2012ًاحلكمة،ًبريوت،ًنيسانًًجمل ةإلنسان"،ًوانقطاعًدافعًللغوصًعلىًا

ًكتابًجربانًباللغةًاإلنكليزي ة:ًإشكالي اتًاحل .247 لفردوسًًياة..ًمعروضةًمعًحلوهلا،ًاصطناع ااجلاسم،ًوائل،ً"ً"حديقةًالنيب "..
 .93ً–90ً،92ًً–89ً،ًص2012ًاحلكمة،ًبريوت،ًتشرينًاألو لًًجمل ةبديلًمنًذاكًالذيًضاع"،ً

 .103-97ً،ًص55ً،1947عددًشباط،ًجزءًًالقاهرة،ً"املرأة...يفًحياةًجربان"،ًصحيفةًاهلالل،ًجامايت،ًحبيب، .248
 .65-59ً،ًص57ً،1949،ًجزء4ًعددًالقاهرة،ًً؟"،ًصحيفةًاهلالل،ا"جربان...هلًكانًغامضً جامايت،ًحبيب،ً .249
 .11/4/1998بريوت،ًجبارة،ًرميون،ً"مقابلةًمعًجربانًعلىًالفضائي ة"،ًملحقًصحيفةًالنهار،ً .250

 .67-17ً،1961ً،65،ًالسنة2ً-1العددًًالكسليك،ًالسنابل،ًجمل ة،ً"جربانًرائدًالنهضةًاحلديثة"،ًجرب،ًمجيل .251
 .3ً،ًص15ً،1949،ًجزء469ًعددًًبريوت،ًجرب،ًمجيل،ً"جربانًواملرأة"،ًصحيفةًاملكشوف، .252
ًاجلرباينً  .253 ً"األسلوب ًمجيل، ًد. ًبريوت،ًجرب، ًالنهار، ًصحيفة ًوالصفصاف"، ًاحلور ًبأوراق ًالنسيم ًوتالعب ًالندى ًقطر :

15/2/1981. 

 .20/5/1983يركضًوراءًنسائه!"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ًًجرب،ًد.ًمجيل،ً"الطفل .254

 .20/2/2010جرب،ًد.ًمجيل،ً"جربانًخليلًجربانًباإلنكليزي ةًخلليلًحاوي"،ًصحيفةًالبناء،ًبريوت،ً .255

 .472ً،1/5/1949جرب،ًد.ًمجيل،ً"جربانًوميًوعبدًاملسيحًحداد"،ًصحيفةًاملكشوف،ًبريوت،ًالعددً .256

السريةًاجلرباني ة:ًالنشأةًواملبادىءًحياةًالفطرةًوالطبيعةًحيثًالًحزنًوالًهم "،ًصحيفةًاألنوار،ًجرب،ًد.ًمجيل،ً"منًأدبً .257
 .23/3/1984بريوت،ً

ًالنيبً  .258 ًإىلً"صومعة ً"زيارة ًجورج، ًبريوت،ًقدً ً.."جحا، ًاألنوار، ًلنًتتلفًاملتحف"،ًصحيفة ًجربانًواملياه اسًعلىًطاولة
24/9/1995. 

 .26/2/1983بريوين"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًجحا،ًد.ًميشال،ً"املستشرقً .259

 .19/8/2003جحا،ًد.ًميشال،ً"جربانًخليلًجربانً]قصيدة["،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً .260

261. (ً ًميث لًلكمًجربان؟ ً"ماذا ًميشال، ًد. ًبريوت،2ًجحا، ًاألنوار، ًالروح"،ًصحيفة ًالقلبًوصفاء ًالدكتورًميشالًجحا: )
11/4/1983. 

ة"ًوغسانًخالدًأولً(..ًميخائيلًنعيمهًمؤس سً"الكعبةًاجلربانيً 1إىلًجلنةًجربانً)ًجحا،ًمصطفى،ً"منًمصطفىًجحا .262
 .11/9/1979باحثًيفً"جربانًالفيلسوف"،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ً

http://sierra.usek.edu.lb/search?/a%7bu062C%7d%7bu0628%7d%7bu0631%7d%7bu060C%7d+%7bu062C%7d%7bu0645%7d%7bu064A%7d%7bu0644%7d/a~aq~an~av+~aq~bj~bn~bi/-3,-1,0,B/browse
http://sierra.usek.edu.lb/search?/a%7bu062C%7d%7bu0628%7d%7bu0631%7d%7bu060C%7d+%7bu062C%7d%7bu0645%7d%7bu064A%7d%7bu0644%7d/a~aq~an~av+~aq~bj~bn~bi/-3,-1,0,B/browse
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ةًاليتً(..ًلوًملًميز قًنعيمهًاألقنعةًعنًجربانًلكانتًالكارثةًاألدبيً 2جحا،ًمصطفى،ً"منًمصطفىًجحاًإىلًجلنةًجربانً) .263
 .12/9/1979صحيفةًالعمل،ًبريوت،ًالًتوصف"،ً

،ًشكراهلل،ً"جربانًخليلًجربانًونظرًنعيمه"،ً .264  .1935ندلسًاجلديدة،ًسانًباولو،ًعددًشباط،ًألاًجمل ةاجلر 

ً"مهرجان .265 "ً ًندمي، ًالسينمائيً ًجرجوره، ًبريوت،ًً.."الدويلً ًبريوت ًالسفري، ًصحيفة ًجربان"، ًمن ًيقرأ ًالشريف عمر
23/1/1997. 

266. ً ًقسطًجربانًيفًدماغه"، ً"أنتًتسألًوحننًجنيب: ًالشيخًأسعد، ًالعددًًجمل ةجرمانوس، ًبريوت، ًالعربًوالدويل، النهار
496ً،3/11/1986. 

 .30/12/1996يفًأبوًظيب"،ًصحيفةًالديار،ًبريوت،ًًول،ً"جربانًخليلًجربانًكانًحاضر اجرمانوس،ًب .267

 .12/10/1996والروحاني ات"،ًصحيفةًالديار،ًبريوت،ًجرمانوس،ًبول،ً"متحفًجربان:ًعاملًيعبقًبالفكرً .268

 .4/7/1991فاتًجربان"،ًصحيفةًالديار،ًبريوت،ًيًسل مًالفرطاسًمؤلً جريج،ًدنيا،ً"ناديًبشرً  .269

رسالةًجربانًخليلًجربانًإىلًالشبابًاألمريكيًاملتحد رًمنًأصلًسوري"،ًً–،ً"النشاطاتًالثقافيةًجريدةًالعاملًالسوريً  .270
 .1926متوزًً،1سوريا،ًالعددً

271. "ً ًإميل، 1981ًًجعجع، ًجعجع: ًإميل ًالعاملي ة.. ًجربان ًبريوت،10ًًسنة ًاألنوار، ًصحيفة ًالتظاهرة"، ًبداية نيسان
12/1/1981. 

ألفًلرية"،ًصحيفة25ًًألفًدوالر..ًويفًلبنانًجائزة25ًًحدةًلوحة..ًويفًالعاملًجائزةًجعجع،ًإميل،ً"جربانًيفًاألممًاملتً  .272
 .11/1/1981النهار،ًبريوت،ً

الكنعاني ة"،ًصحيفةًاألنوار،ً - للتحوالتًالتيوزوفي ةًيفًدراسةًبولسًطوق:ًمسارًحيايتً ًجعجع،ًبسامًم.،ً"جربانًالباطنً  .273
 .27/7/1985بريوت،ً

واملاهي ةًعناصرًأربعة"ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ًًني ةًواحلياتي ة،ًبولسًطوقًدارس اجعجع،ًبسامًم.،ً"جربانًيفًشخصي تهًالتكوً  .274
26/7/1985. 

ًيفًأناهًاملطلقة؟"،ًصحيفةًاألنوار،ً .275 جعجع،ًبسامًم.،ً"قصيدةًاحلركةًبنيًطاغورًوجربانًوتيارًدوًشاردان:ًأينًالشاعرًاحلر 
 .21/9/1986بريوت،ً

ًكتابً"جربانًالعاشق":ً .276 خليلًجربان"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ًًنقاطًوقص ةًجربان5ًجعجع،ًبسامًم.،ً"مالحظاتًعلى
12/3/1987. 

ًكريوزًقارىءًاجلدلي ةًيفً"عاملًجربانًالفكري"..ًجلوسًيفًحضرةًاألكادميي ةًوماد ةًالوجود"،ً .277 جعجع،ًبس امًم.،ً"وهيب
 .22/5/1984صحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً
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ًبا .278 ًالفكري ": ًجربان ً"عامل ًعرفاني ة ًقارىء ًكريوز ً"وهيب ًم.، ًبس ام ًصحيفةًجعجع، ًباحملب ة"، ًويتسامى ًالقلب ًينمو ألمل
 .17/5/1984األنوار،ًبريوت،ً

 .1230ً،9/5/1983األسبوعًالعرب،ًبريوت،ًالعددًًجمل ةجعجع،ًطوين،ً"قالًجربانًكلمتهًالصرحية...ًومشى"،ً .279

ًوالتمرً  .280 ًالصراع ًجربان ًيف ًلـ"النداء": ًبرافوا ًكارمن ًاإلسبانية ً"املستشرقة ًحسان، ًبريوتًجعفر، ًيف ًوندوته ًواملقاومة د
 .24/9/1981،ًصحيفةًالنداء،ًبريوتناجحة..."،ً

غس ان،ً"جربانًبالبلغاري ة...ًمرحلةًمتقد مةًيفًحركةًالرتمجةًيفًبلغاريا"،ًصحيفةًالنداء،ًبريوت،ًً،جعفر،ًحسان؛ًجعفر .281
11/10/1987. 

 .21/10/1998صحيفةًالديار،ًبريوت،ًجعفر،ًغسان،ً"فكرًجربان...ًأوًالرومانسي ةًالتقدمي ةًبامتياز!"،ً .282

ًفاروق .283 ًد. ًبريوت،ًاجلم ال، ًاألنوار، ًصحيفة ًللذكاء!"، ًمقو  ًوللعقل ًدواء ًوللجسد ًغذاء ًللروح ًفيها ً"املوسيقى... ،
22/6/2010. 

ًالزرقاء"،ًصحيفة .284 ًجربانًبـ"الشعلة ًلبناني ة..ًمصري ة..ًسوري ة..ًوصفها ًفلسطيني ة.. ًفاروق،ً"ميًزيادة: اللواء،ًًاجلم ال،ًد.
 .27/2/2010بريوت،ً

 .22/4/1991ًمجول،ًميىنًنعمة،ً"حولًأدباءًوشعراءًاملهجر..."،ًصحيفةًالديار،ًبريوت،ً .285

ً،ًص3ً،1937،ًجزء111ًعددًًبريوت،ًارةًتزاحمًجربانًإىلًقلوبًاحلسان"،ًصحيفةًاملكشوف،حامت،ًشفيق،ً"السيً  .286
4. 

287. ً ًاألوىلًلزرعًأرزة ً"الذكرىًالسنوي ة ًجاد، ًوفريوزي اتً...وجربانًيفًباترسيًبارك"،ًاحلاج، ًموسيقىًوأوبرا لبنانًيفًلندن..
 .22/11/1994صحيفةًاحلياة،ًبريوت،ً

ًاإلسالميً  .288 ًبنيًاملركز ًالتنفيذًيفًواشنطن: ًقيد ً"صرحًجربانًوحديقته ًجاد، ًملًيفر قًبنيًًاحلاج، ًألن ه ًالوطني ة والكاتدرائي ة
 .19/1/1991األديان"،ًصحيفةًاحلياة،ًبريوت،ً

ًاحلاج،ًجاد،ً"ضمنًاالحتفالًمبرورًمئةًعامًعلىًوصولًجربانًخليلًجربانًإىلًالوالياتًاملتحدة..ًمرسيلًخليفةًحيمل .289
 .3/10/1995مدينةًأمريكي ة"،ًصحيفةًاحلياة،ًبريوت،12ًً"جدل"ًإىلً

"،ًصحيفةًاألنوار،ًلًالعقالينً احلاج،ًجورجًزكي،ً"الدكتورًساسنيًعس افًومفاهيمً"الكتابةًالفني ة"..ًاللغةًونفسي ةًالشك .290
 .18/8/1986بريوت،ً

ًبريوت،ً .291 ًاألنوار، ًصحيفة ً]قصيدة["، ًُمرحتل ًالقلب ًإليِك ًسلمى ًجمنون ..ً ًجربان ًمئوي ة ًرحيل ً"قبل ًزكي، ًجورج احلاج،
21/12/1983. 
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ًالرؤيا"،ًاحلاج،ًجورجًنقوال .292 ًكليً إلدراساتًيفًاآلدابًوالعلومًاًجمل ة،ً"جربانًخليلًجربانًووليمًباليكً:ًشاعرا ةًنسانية،
 .42-19،ًص11ً،1983ًالرتبية،ًاجلامعةًاللبنانية،ًبريوت،ًاجمللدً

ًميثً  .293 ً"ماذا ً)احلاج،ًجورجًنقوال، ًالدكتورًجوًر7لًلكمًجربان؟ ًاألنوار،ًبريوت،ً( ًمتكاملة"،ًصحيفة ًونعمة ًرؤيا جًاحلاج:
16/4/1983. 

294. ً ًهاسكل"، ًماري ًعن ًيبحث ًالشريف ًعمر ًجربان: ًخليل ًجربان ًعن ً"فيلم ًحنان، ًبريوت،ًًجمل ةاحلاج، ًالعرب، الكفاح
28/5/1999. 

 .1334ً،28/5/1982احلوادث،ًبريوت،ًالعددًًجمل ةاحلاج،ًسامي،ً"...ًمتحفًجربانًيفً...ًخطر"،ً .295

 .1268ً،20/2/1981احلوادث،ًبريوت،ًالعددًًجمل ةيتهر بًمن...ًالنساء!"،ًًاحلاج،ًسامي،ً"جربانًعذريً  .296

 .5/2/2004احلاج،ًعديل،ً"عفوكًياًجربان!"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً .297

 .7/10/2008،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً["قصيدة]احلاج،ًمارون،ً"جربانً .298

 .27/4/1931ً"،ًصحيفةًاهلدى،ًبريوت،ً[قصيدة]احلاج،ًنعمة،ً"إىلًروحًجربانً .299

 .15/1/1929ً"،ًصحيفةًالسائح،ًبريوت،ً[قصيدة]احلاج،ًنعمة،ً"لتكرميًجربانًيفًيوبيلهً .300

تابعًملاًنشرًيفًالكتابنيًالسابقنيًالثالثًوالرابع"،ًدارًاألجيالًللدراساتًً-حامايت،ًهنري،ً"جربانًوماريًذاتًأصيلً .301
 .70-63،ًص1974ً،ًأي ار5ًوالنشر،ًبريوت،ًاجلزءً

-79،ًص1974ً،ًآذار3ًحامايت،ًهنري،ً"جربانًوماريًذاتًأصيل"،ًدارًاألجيالًللدراساتًوالنشر،ًبريوت،ًاجلزءً .302
91. 

(ًاملرأةًيفًبعدًأديبًمظهرًالشاسعًونفحاتًبنيًبودلري4ًبً"نشيدًالسكون"ً)حاوي،ًإيلي ا،ً"أفكارًأخريةًلفهمًصاح .303
 .19/4/1991وجربان"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً

علىًأنقاضًاحلضارةًاملعاصرة"،ًًحاوي،ًخليل،ً"جربانًخليلًجربانًيفًسنتهًالعاملي ة..ًالتحقيقًاملثايلً  .304 لرؤيةًجربانًالًيتم ًإالً 
 .25-23،ًص42ً،5/6/1981ًعددًصحيفةًاملصباح،ًبريوت،ًال

يشبهًالصرخة"،ًدليلًصحيفةًالنهار،ًًجربان..ًليتهاًتتكل م!"ًجلورجًشدياق..ًوثائقيً ً-األرزًً-حايك،ًجورج،ً"ً"بشر يً .305
 .18/2/2005بريوت،ً

 .10/7/2006حايك،ًجورج،ً"ً"جربان"ًبعدسةًسوري ة"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً .306

 .23/10/2009واآلسر"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًحايك،ًجورج،ً"ً"جربان"ًبنيًالنافرً .307

 .14/8/2005حايك،ًجورج،ً"جربانً"بالًرقيب"ً"،ًصحيفةًالديار،ًبريوت،ً .308

 .24/9/2010حايك،ًجورج،ً"منًوإىل...ًمعًجربان"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً .309

 .71ً–62ًصًً،1986،ًخريف1ًقاء،ًبريوت،ًالعددًاللً ًجمل ةاحلايك،ًميشال،ً"جربانًيفًمواجهةًاملسيح"،ً .310

http://sierra.usek.edu.lb/search?/a%7bu0627%7d%7bu0644%7d%7bu062D%7d%7bu0627%7d%7bu062C%7d%7bu060C%7d+%7bu062C%7d%7bu0648%7d%7bu0631%7d%7bu062C%7d+%7bu0646%7d%7bu0642%7d%7bu0648%7d%7bu0644%7d%7bu0627%7d/a~am~bi~ar~am~aq+~aq~bm~av~aq+~bk~bg~bm~bi~am/-3,-1,0,B/browse
http://sierra.usek.edu.lb/search?/a%7bu0627%7d%7bu0644%7d%7bu062D%7d%7bu0627%7d%7bu062C%7d%7bu060C%7d+%7bu062C%7d%7bu0648%7d%7bu0631%7d%7bu062C%7d+%7bu0646%7d%7bu0642%7d%7bu0648%7d%7bu0644%7d%7bu0627%7d/a~am~bi~ar~am~aq+~aq~bm~av~aq+~bk~bg~bm~bi~am/-3,-1,0,B/browse
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ًصحيفةً .311 ًالرتاجيدي"، ًواحلس  ًبالسماء ًمسكون ًرجل ًجديد: ًمن ًفرنسا ًيف ًجربان ًخليل ًجربان ً"سرية ًإسكندر، حبش،
 .9/3/1995السفري،ًبريوت،ً

ً"نيبً  .312 ًمن ًجديدة ًوطبعة ًغراي ًدنيز ًواملمثلة ًفياالر ًبول ًالكاتب ً"غياب ًإسكندر، ًبالفرنسيً حبش، ًجربان ًصحيفةً" ة"،
 .18/1/1996السفري،ًبريوت،ً

 .30/10/1973حبشي،ًصبحي،ً"دكتوراهًلغازيًبراكسًباإلمجاعً"عشتًجربان"ً"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً .313

 .1/11/1973حبشي،ًصبحي،ً"رسالةًجامعي ةًعنًجربانًونيتشه..."،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً .314

ًجربانًالشعريً ًجمل ةحبشي،ًصبحي،ً" .315 ًالرتبية..ًصورة ًلكلي ة ًبريوت،ًةًحاضرةًً"دراسات" ًالنهار، ًيفًالعامل"،ًصحيفة كليًّا
11/6/1974. 

 .5،ًص4ً،1938ً،ًجزء164ً"،ًصحيفةًاملكشوف،ًعددًتهحبيش،ًفؤاد،ً"جربانًالذيًملًيقلًكلم .316
ً،ًص4ً،1938جزءًً،166أو165ًًحبيش،ًفؤاد،ً"جربانًيفًمتحفهًورسائلًأصدقائهًإليه"،ًصحيفةًاملكشوف،ًعددً .317

2. 
 .4ً،1936،ًجزء67ًعددًًبريوت،ًجلربانًخليلًجربان"،ًصحيفةًاملكشوف،ًةحبيش،ًفؤاد،ً"صفحاتًمطويً  .318
 .20/8/1988"،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ً[قصيدة]ًةًعلىًروحًجربانوب،ً"دمعةًزجليً ،ًخليلًأيً احليت ً .319
"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً .320 ،ًد.ًفيليب،ً"مقامًجربانًيفًنظرةًفيليبًحيت   .16/5/1989حيت 

 .6779ً،5/4/1981العددًًبريوت،ًقراءةًجرباني ة"،ًصحيفةًالنداء،حج ار،ًبس ام،ً"اجلسد:ً .321

ًجربان..."،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً .322  .20/7/2005حج ار،ًغسان،ً"...ًغربيالًعبدًالنورًيغن 

 .400ً،22/9/1986النهارًالعربًوالدويل،ًبريوت،ًالعددًًًجمل ةحجازي،ًحمم دًزهري،ً"جربانًاإلنسان"،ً .323

 .19/7/2010انًهنا،ًجربانًهناك"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًحداد،ًمجانة،ً"جرًب .324

 .9/7/1987ادًوجربانًوذكرياتًاملاضي"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ًاحلداد،ًحنا،ً"احلدً  .325

 .9ً،1948ة،ًسانًباولو،ًجزءًثناًعنهًعبدًاملسيح"،ًصحيفةًاألندلسيً ،ً"جربانًكماًحيدً عبدًاملسيححد اد،ً .326
 .9،ًص5/9/1938ًً،4،ًجزء164ًعددًًبريوت،ًعلىًخشبةًالفن"،ًصحيفةًاملكشوف،حد اد،ًفؤاد،ً"جربانًاملصلوبً .327
ًالشرقيً  .328 ًخياله ًومجوح ًكتاباته ًمن ًأبلغ ًجربان ً"رسوم ًفؤاد، ًبريوت،ًرتً ًحداد، ًالعمل، ًصحيفة ًالغربي ة"، ًاهلندسة بته

28/9/1980. 

 .4،ًص7ً،1941ً،ًجزء306ًعددًًبريوت،ًحد اد،ًفؤاد،ً"يفًإثرًالشعراء"،ًصحيفةًاملكشوف، .329
 .731ً،27/5/1996العددًًبريوت،ًالشراع،ًجمل ة،ًالمع،ً"جربانًخليلًجربان"،ًاحلرً  .330
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ًاجلرباينً  .331 ًيعقوب ًوالقاعدة": ً"جربان ًيف ًسريعة ً"قراءة ًتوفيق، ًحمم د ، ًبريوت،ًًاحلر  ًالسفري، ًصحيفة ًاملثق فني!"، خياطب
14/9/1981. 

 .17/11/1981"ملاذاًجربان؟"،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ًأنطلياس،ًً-احلركةًالثقافي ةً .332

ًجمهول"،ًصحيفةًالسفري،ًبريوت،ً .333  .5/1/1994حشوه،ًإدوار،ً"منًكتاباتًجربانًاألوىل:ًنص 

ًكميل .334 ًاألب ً"حشيمه، ًبالبحثًًً :جربانًخليلًجربان، 1998ً-1912كتبًومقاالتًتناولته بريوت،ًًاملشرق،ًجمل ة"،
 .254-229،ًص73ً،1999ً،ًالسنة1ًالعددً

ًكميل .335 ًاألب ً"حشيمه، ًبالبحثًكتبًومقاالًً :جربانًخليلًجربان، 1998ً-1912تًتناولته ًبريوت،ًاملشرق،ًجمل ة"،
 .540-529،ًص72ً،1998ً،ًالسنة2ًالعددً

 .18/4/2008احلكيم،ًباسم،ً"مسريًحبشي:...ًويلًجرباين"،ًصحيفةًاألخبار،ًبريوت،ً .336

،518ًًهناًلندن،ًلندن،ًالعددًًجمل ة(:ًمتر دًعلىًاجلمودًوالتقليد"،1931ً-1883احلكيم،ًد.ًزياد،ً"جربانًخليلًجربانً) .337
 .1991كانونًاألولً

 .1ً،23/3/1968،ًالعدد1ًبروقًورعود،ًبريوت،ًالسنةًًجمل ةحكيم،ًفكتور،ً"جربانًالفن ان"،ً .338

 .9/2/2000الكفاحًالعرب،ًبريوت،ًًجمل ةاحلكيم،ًمارون،ً"...ًجربانًجمر دًهاٍوًللرسمًوملًيدخلًمنًبوابةًاإلحرتاف"،ً .339

ًاجلرباينً احلكيم،ًمارون،ً .340 32ً،ًص1010ً،19/2/2000ً..ًبنيًاهلوايةًواالحرتاف"،ًصحيفةًالبناء،ًبريوت،ًالعددً"الفن 
-ً35. 

ًاإلمسنتًوأكواخً"واديًالرطل"ًملًتشفعًفيهاًطفولةًجربان"،ًصحيفةً .341 حالق،ًميشال،ً"...ًبيوتًمنًترابًوتنبًغزاها
 .24/12/2010النهار،ًبريوت،ً

 .13/12/2003..ًجربانًكماًفهمته"،ًصحيفةًالسفري،ًبريوت،120ًالـًحال ل،ًمازنًحمم د،ً"يفًذكراه .342

ًكانونًالثاينًًجمل ةحال ل،ًحمم د،ً"جربانًكماًفهمته"،ً .343  .1969اجلنديًاللبناين ،ًبريوت،

ًج .344 ًجاسمحالوي، ً"بريوتيً نان "ً ًاألنوار،ً، ًصحيفة ًدستورها"، ًوالرحياين ًالثورة ًكان ًجربان ًوحوار: ًروفاسفري ًجنيب ات"
 .3/9/1992بريوت،ً

 .27/12/1995احلليب،ًداللًسليم،ً"ماًأحوجناًإىلًدعاءًجربان"،ًصحيفةًهنارًالشباب،ًبريوت،ً .345

346. ً ًالبعيدة"، ًذاتنا ًوحده ً"يسوعًإبنًاإلنسان: ًكليمنص، ًاألخت ًاجلديدةًجمل ةحلو، ًلبنانً-ًالرعي ة، ًالعدد ًكانون174ً، ،
 .1982ًالثاينً

صاحبً"النجوى"ًوعصرًالنهضةًورسالةًمارونًعبودًعنًً..وريًيوسفًاحلداداخلً،ً"رائدًالنثرًالفنً يوسفًاحللو،ًخطار .347
 .12343ً،9/3/1998جربان"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ًالعددً
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ًكريوزًحارسًرًو .348 بعامله"،ًصحيفةًالشعلة،ًًعام اًحبث اًوتدقيق اًوغوص ا22ًحًجربان:ًأعطيتهًمنًعمريًاحللو،ًخطار،ً"وهيب
 .67ً،24/12/1993بريوت،ًالعددً

 .21/9/1983ة"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًوضاحًيوسف،ً"ً"ًالفار ًجربان"ًمنًالدراساتًالنفسانيً د.ًاحللو،ً .349

ااحللو،ًد.ًوض احًيوسف،ً"ً"نصوصًخارجًاجملموعة"ً .350 الًماًًزًلكنًبعضًالنتاجًاجلرباينً ًجلربان:ًأنطوانًالقو الًبذلًجهد 
 .68ً،16/8/1994"،ًصحيفةًهنارًالشباب،ًبريوت،ًالعددًمهمال ً

احللو،ًد.ًوض احًيوسف،ً"اكتشافًرسائلهًالتائهة:ًمييطًاللثامًعنًغموضًجربان"،ًصحيفةًهنارًالشباب،ًبريوت،ًالعددً .351
58ً،7/6/1994. 

ًاجلربانيً  .352 ً"القضية ًيوسف، ًوضاح ًد. ًالتفكيك"احللو، ًيف ًلفلسفة ًلزوم ًال ًبيئتها ًبنت ًبريوت،ًة ًالنهار، ًصحيفة ،
6/5/1982. 

ًكتابانًيربزانًالوجهًاالنتفاضيً  .353 ألديبًمؤس سًيهتم ًًاحللو،ًد.ًوض احًيوسف،ً"النساءًواآلباءًواألبناءًيفًاألدبًاجلرباين:
 .103ً،18/4/1995مبصائرًالناس"،ًصحيفةًهنارًالشباب،ًبريوت،ًالعددً

ً.9/8/1983..ًناهدةًطويلًتؤو لًالباطن"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًوضاحًيوسف،ً"جربانًيفًالرصدًالنفساينً د.ًاحللو،ً .354
 .9/4/1982احللو،ًد.ًوضاحًيوسف،ً"جربانًيفًنص هًالبدءًالًجذورًصوفي ةًوالًحلول"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً .355

ًصح .356 ،"ً ًوخنرج؟" ًثانية ًحياتنا ًربيع ً"أيأيت ًالصغرية: ًاألشياء ًويقول ًيراسل ً"جربان ًيوسف، ًوض اح ًد. ًالنهار،ًاحللو، يفة
 .5/8/1994بريوت،ً

ًاجلرباينً  .357 ًواملصطفى ًنعيمة ًأرقش ًاستبق ًاحلداد ًيوسف ًاخلوري ًمن ً"جهينة ًيوسف، ًوضاح ًد. ًالنهار،ًاحللو، ًصحيفة ،"
 .3/5/1984بريوت،ً

ًبريوت،ً .358 ًالنهار، ًصحيفة ًواختلفا"، ًنظرا ًونعيمة ًجربان ًأخبار.. ًتاجر ًاملهجر ً"صحافة ًيوسف، ًوض اح ًد. احللو،
9/2/1982. 

359. ً ًالعدد ًبريوت، ًالشباب، ًهنار ًصحيفة ًجعجع..."، ًلبس ام ًفلسفي ة ًوحوارات ً"قراءات ًيوسف، ًوض اح ًد. ،75ًاحللو،
4/10/1994. 

ًبريوت،ًً .360 ًالنهار، ًصحيفة ًومضيئة"، ًهادية ًجربان ًومنارة ًظهر ًعتمة ًأب ًلويس ً"كتاب ًيوسف، ًوضاح ًد. احللو،
28/8/1982. 

361. ً ًالقامة ً"مربوع ًيوسف، ًوض اح ًد. ًبريوت،ًاحللو، ًالنهار، ًصحيفة ًحوار"، ًوكان ًوماياكوفسكي... ًجربان وطويلها:
24/12/1981. 

 .4/6/1992"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًاًقمريًتفكيكًاملضمونًاجلرباينً احللو،ًد.ًوض احًيوسف،ً"ميزانًيوحنً  .362

 .12/4/1994محاده،ًشكري،ً"ً"جربانًوالقضي ةًالقومي ة"ًندوةًيفًالبقاع"،ًصحيفةًالديار،ًبريوت،ً .363
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محادي،ًعبدًالرمحن،ً"قراءةًثانيةًمليشالًسليمانًالشعري ةً"احللمًوالعنقاء"ًيفًلقاءًجربانًخليلًجربان"،ًصحيفةًاألنوار،ً .364
 .25/7/1981بريوت،ً

ًكمايلًوحمب يت"،ًصحيفةًاألنوار،ًمحزو،ًاألبًأنطوان،ً"الواحدي ةًيفًمؤلً  .365 فاتًجربانًخليلًجربان:ًياًإهليًاحلكيمًالعليم،ًيا
 .5/9/1988ريوت،ًب

ةًواإلنسان..ًجربانًوإدراكًالثنائي ةًوأغوارها"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ًمحزو،ًاألبًأنطوان،ً"حبثًيفًواحدي ةًالروحًواملادً  .366
19/7/1988. 

 .5/9/1981صاب:ًهذاًجزءًمنًالعرضًياًسي دي"،ًصحيفةًالسفري،ًبريوت،ًُـًمحصي،ًفائق،ً"جربانًواملخرج..ًوسليمًامل .367

 .9/2/1981ينب،ً"...ًأمحدًسويد:ًسنةًجربانًولبنانًالواحد"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ًمح ود،ًًز .368

 .11/10/1982مح ود،ًزينب،ً"القص ةًمرآةًاإلنسان..ًجربانًاألسبقًويأيتًاآلخرون"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً .369

 .16/2/1981،ًبريوت،ًمح ود،ًزينب،ً"املستشرقًعثمانوفًيفًبريوت:ًحضورًجربانًطاٍغًعندنا"،ًصحيفةًاألنوار .370

 .1/11/1983مح ود،ًزينب،ً"منًسريةًجربانًالنسائي ة،ًحلمهًأعمقًوالصوتًروحاين "،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ً .371

ًوالقضيً  .372 ًالكلمة ًجربان: ً"مئوية ًزينب، ًاأليً مح ود، ًالدكتور ًبريوت،ًة.. ًاألنوار، ًصحيفة ًأدبه"، ًيف ًالرمزي ًاملنحى وب:
22/3/1983. 

373. ً ًزينب، ًصحيفةًمح ود، ًوتأثريها"، ًاحملاضرة ًيف ًوخواطر ًتأمالت ًاليازجي: ًحليم ًالدكتور ًوالقضية.. ًالكلمة ًجربان: "مئوية
 .17/3/1983األنوار،ًبريوت،ً

ًاألنوار،ً .374 ًصحيفة ًبعد"، ًحربها ًجيف  ًمل ًوكلمات ًيفًأدبه ًغامضة ًجوانب ًوالقضي ة: ًالكلمة ًجربان: ً"مئوي ة ًزينب، مح ود،
 .29/5/1983بريوت،ً

ًالديار،ًمحي ة،ًس .375 ًاحلميمة"،ًصحيفة ًمنًالتحف ظًإىلًاإلعجابًإىلًالصداقة ًمعًجربان: ًرسائلًمتبادلة ..."ً ًابراهيم، الم
 .3/3/1993بريوت،ً

ًكانًمدين احنً  .376  .11/3/1981للمرأةًبكل ًماً"هو"ً"،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ًًا،ًسليم،ً"إميلًأبًنادرًحماضر اًعنًجربان:

ًاملتصو ف .377 ً"جربان ًميشلني، ًومصادرها"،ًحنا، ًاجلرباني ة ًاللغة ًيف ًالصوفي ة ًالدالالت ًأنطلياس، ًيف ًالثقافي ة ًاحلركة ًندوة ..
 .11/3/1987صحيفةًاللواء،ًبريوت،ً

ًالـ .378 ًعيده ًيف ًجربان ًخليل ًجربان ًمتحف ًيف ًفن  ًمعرض ..."ً ًكوثر، 125ًحنبوري، ًبريوت،ًًجمل ة"، ًالعرب، األسبوع
22/9/2008. 

 .1985،ًتشرينًاألو ل4ًالعددًً،ًبريوت،الدفاترًاللبناني ةًجمل ة"ًجربان"،ًحنني،ًرياض،ً"عمرًفر وخًو"نيبً  .379
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ً"مئويً  .380 ًرياض، ًوالقضيً حنني، ًالكلمة ًجربان: ًبريوت،ًة ًاألنوار، ًصحيفة ًحنني"، ًرياض ًبقلم ًتائهة ًجربان ًرسائل ة..
30/3/1983. 

ًحوراين،ًروال،ً"خمائيلًنعيمه:ًاإلنسانً"فرخًإله"ًوالًيعرفًمتًينتهيً .381 الزمان..ًجعلتًجربانًيفًمرتبةًالعباقرةًوملًأستخف 
 .27/3/1981به"،ًصحيفةًالعمل،ًبريوت،ً

ًالوطن"،ً .382 ًتونسي ة"ًيفًقصرًاألونسكو:ًجربانًوالشاب،ًلبنانًوتونس،ًأنثىًالكتابةًوشعراء ً"أمسيةًثقافي ة حيدر،ًصفوان،
 .4/11/2009صحيفةًالسفري،ًبريوت،ً

ًكمال،ً"ً"جربانًوالكنيسة .383  .10/4/1983"ًيفًحماضرةًلألبًطانيوسًمنعمًبطرابلس"،ًصحيفةًاألنوار،ًبريوت،ًحيدر،

 .4/2/1991"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًبيعةًأبًفاضلًمتمي زةًتفتحًفتح اًجديد ااخلازن،ًد.ًوليم،ً"أطروحةًًر .384

ًاإلفتتاحيً  .385 ًالعرض ًيف ًجلربان ً"النيب " "ً ًنزيه، ًالوجوديً ًخاطر، ًللنربة ًمتقش فة ًطقوسي ة ًبريوت،ًأمس: ًالنهار، ًصحيفة ة"،
12/10/2001. 

ًتوفيقًاجلبايلًمقد م اًخاطر،ًنزيه،ً"...ًاملسرحيً  .386 رؤيتهًلـ"جمنون"ًجربانًيفًمسرحًمونو..."،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًًالتونسي 
29/5/2001. 

 .20/11/1981وت،ًخاطر،ًنزيه،ً"إحتفالًتلتبسًدالالتهًوتتناثر..ًجربانًبفقدًهيئتهًاجلسدي ة"،ًصحيفةًالنهار،ًبرًي .387

ًكليًّاًخاطر،ًنزيه،ً"إسمًاملعرضًجربان .388  .3/6/1974"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ًأم اًحمتوياتهًفغريبةًعنه

ًبرًي .389 ًمن ًالتشكيلي  ًالعابر ً"الوجه ًنزيه، ًمنظر اخاطر، ًمنظر ا ًوسافرت ًتنق لت ًريشات ًالبلدًوت.. ًنور ًمن ًتالوين ًنسيج ..
 .16/5/1981والشروق"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً

 .10/4/1983خاطر،ًنزيه،ً"بعضًبودلريًيدفعًالرسام..ًبولًواكيمًسينتقلًإىلًجربان"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً .390

 .26/7/1989خاطر،ًنزيه،ً"جربانًخليلًجربان،ًراهبًاخليال"،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً .391

392. ً ًعوين ًوليد ًالرقص.. ًخيالطه ًو"النيب " ًبيجار ًخيالطه ً"جربان ًنزيه، ًاإليقاعًخاطر، ًحفر ًاحلركي ة.. ًوحيس  ًالنصوص يشك ل
 .1/5/1981ومعادلةًتعبريي ةًلضمريًصويف "،ًصحيفةًالنهار،ًبريوت،ً

ًبريوت،ً .393 ًالنهار، ًصحيفة ًصغرية"، ًإشارة ًأحرزت ًطي بة ًمسامهة ًللرحياين: ًخالد" ً"كتاب ًيف ًجربان ً"مسات ًنزيه، خاطر،
26/4/1986. 

ً"نصوصًجلربانًخليلًجربانًيف .394 ًنزيه، ًجلذبًالعني"،ًًخاطر، ًيفًسينوغرافيا ًإنفعايل  ًأداء ًالدين.. ًلوليدًفخر "املكفوف"
 .19/11/2003صحيفةًالنهار،ًبريوت،ً

 .1985،ًنيسان53ً؛ًالعدد1984ً،ًمتوز51ًالعددًًكسروان،ًًكسروان،ًًجمل ةاخلال،ًيوسف،ً"أتركواًجربانًجلربان"،ً .395
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،ًص30ً،1932ً،ًالسنة10ًالعددًًبريوت،ًاملشرق،ًجمل ة،ًخالد،ًأمني،ً"اجلوهرًالفردً:ًيفًأدبًجربانًخليلًجربان" .396
752-762. 

،ًص30ً،1932ً،ًالسنة8ً،9ًالعددًًبريوت،ًاملشرق،ًجمل ةخالد،ًأمني،ً"اجلوهرًالفردً:ًيفًأدبًجربانًخليلًجربان"،ً .397
658-663. 

398. ً ًيفًأدبًجربانًخليلًجربان"، :ً ًالفرد ً"اجلوهر ًأمني، ًًبريوت،ًاملشرق،ًجمل ةخالد، 7ًالعدد ًالسنة ،30ً ،ًص1932ً،
522-529. 

399. ً ًيفًأدبًجربانًخليلًجربان"، :ً ًالفرد ً"اجلوهر ًأمني، ًًبريوت،ًاملشرق،ًجمل ةخالد، 6ًالعدد ًالسنة ،30ً ،ًص1932ً،
425-433. 

ًكتبهًجربانًخليلًجربان"،ً .400  .336-330،ًص5ً،1933ًالعددًًبريوت،ًاملشرق،ًجمل ةخالد،ًأمني،ً"السالفةً:ًأوًآخرًما
 

 : إلكترونيّ  موقع عبر
 

 بالعربّية:
ًاجلمهوري ةً،ًراجعًاملوقعًاإللكرتوين ًالتايل:2015أيلول28ًًًوط،ًنسرين،ً"جربانًخليلًجربان...ًمعل مًاإلنسانية"،بلً  .401

http://www.aljoumhouria.com/news/index/261999 

،ًراجعًاملوقعًاإللكرتوين ًالتايلً:ًشبابًالشرق2013ًآب29ًًهبة،ً"حوارًمعًالراحلًجربانًخليلًجربان"،ًأمحد،ً .402
ًاألوسط

http://ar.mideastyouth.com/?p=34892 

،ًراجعًاملوقع2004ًمنًجربانًخليلًجربانًعربيًّا؟!"،فاضل،ًجهاد،ً"إعادةًتقييمهًعامليًّاًتطلقًالسؤال:ًملاذاًالًُيستفادً .403
ًاإللكرتوين ًالتايل:ًالقبس

http://alqabas.com/64662/ 

"،ًراجعًاملوقعًاإللكرتوين ًالتايل:موقعًحكم .404  "أمجلًأقوالًجربانًخليلًجربانًعنًاحلب 
http://www.hekams.com/?tag=%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9 

ً"جربانًخليلًجربان"،ًراجعًاملوقعًاإللكرتوين ًالتايل:ًويكيبيدياًاملوسوعةًاحلر ةًً .405
org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%https://ar.wikipedia. 

ً"رسائلًالغرامًبنيًجربانًخليلًجربانًوميًزيادة"،ًراجعًاملوقعًاإللكرتوين ًالتايل:ًمجهوري ة .406
http://www.jomhouria.com/art63252_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D 
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ً،ًراجعًاملوقعًاإللكرتوين ًالتايل:ًموضوعًأكربًموقعًعرب ًبالعامل2015آذار26ًًًأمجلًأقوالًجربانًخليلًجربان"،8ً .407
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%84_%D8%A 

ًانًخليلًجربان"،ًراجعًاملوقعًاإللكرتوين ًالتايل:ًصيداًأونًالينوفاةًاألديبًالعرب ًاملهجري ًجرًب .408
http://www.saidaonline.com/news0.php?go=fullnews&newsid=13129 " 

ً،ًراجعًاملوقعًاإللكرتوين ًالتايل:ًلبنانًاجلديد2016ًكانونًالث اين6ًً"يفًعيدًجربانًخليلًجربانً...ًماًالًتعرفونهًعنهً!"،ً .409
-now/242330/%D9%81%D9%8A-http://www.newlebanon.info/lebanon 

ًأجبد"جربانًخليلًجربان"،ًراجعًاملوقعًاإللكرتوين ًالتايلً:ً .410
https://www.abjjad.com/author/6804744/%D8%AC%D8%A8%D8%B1 "ً

konouz.comً"ديوانًشعرًجربانًخليلًجربان"،ًراجعًاملوقعًاإللكرتوين ًالتايل:ً .411
http://konouz.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AFً

،ًراجعًاملوقعًاإللكرتوين ًالتايل:ًموضوعًأكربًموقعًعرب 2015ًكانونًاألو ل29ًًًً"تعريفًالكاتبًجربانًخليلًجربان"، .412
ًبالعامل

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81ً

nabilkhalilًخليل،ًد.ًنبيل،ً"ًقالًجربانًخليلًجربانًلكمًلبنانكمًويلًلبناين"،ًراجعًاملوقعًاإللكرتوين ًالتايل: .413
http://www.nabilkhalil.org/jibran003.htmlً

ًكوثر،ً"جربانًخليلًجربانًالسهلًاملمتنع"،ًراجعًاملوقعًاإللكرتوين ًالتايل:ًالبوصلة .414 ًمحزة،
http://www.albosala.com/News/literatureAr/2016/12/14/%D8%AC%D8ً

ًكوليتً،ً"جربانًخليلًجربانًرائدًالتمر دًوالثورةًوقصيدةًالنثرًالعربي ةًيفًالذكرىًً .415 مت وز27ًًلوالدته"،125ًًمرشليان،
lebanonism.comً،ًراجعًاملوقعًاإللكرتوين ًالتايل:2008

http://lebanonism.com/lebwp/?p=451ً

ً،ًراجعًاملوقعًاإللكرتوين ًالتايل:ًالبناء2015ًأي ار16ًًًأبوًضرغام،ًد.نسيب،ً"جربانًخليلًجربانًسوري ًمنًلبنان"، .416
com/archives/article/44417binaa.-http://www.alً

ً،ًراجعًاملوقعًاإللكرتوين ًالتايل:ًموضوعًأكربًموقعًعربًبالعامل2014أيار26ًًً"ًجربانًخليلًجربان"، .417
http://mawdoo3.com/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86ً

،2017ًكانونًالثاين18ًًًً"الوجهًاآلخرًجلربانًخليلًجربان..ًحقائقًملًيُرِْدًأنًخيربكًهباًعنًنفسه!"،ًآالءًالسوسي،ً .418
ً sasa post:راجعًاملوقعًاإللكرتوين ًالتايل

gibran/-ahlilk-of-side-other-https://www.sasapost.com/theً

ً"ِحَكُمًجربانًخليلًجربانًأقوالًجربانًخليلًجربان"،ًراجعًاملوقعًاإللكرتوين ًالتايل:ًحكمًنت .419
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