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 فرح أنطون ترجمات
 كتب

 (لكلي باب للصدور الزمني ًقا للتسلسل ف)و 
 

 األدب 
 منشورمن الفرنسيية إىل العربيية، مسرح، ، البرج الهائل .1

اإلسكندريية، طُبعت يف [ تأليف اسكندر دمياس،]ملمتثيل ما كان يف فرنسا يف عهد امللكيية من املظا ةرواية سياسيية غرامي  
سكندر " ملديره إاملصريي  "اجلوق العربي  لها للمرة األوىل يف القاهرةمث   .1904، أُعيَد طبعها عام 1898ة، املطبعة العثماني  

 لها مث  ، ثي 1899كانون الثاين   8، ويف 1898ل كانون األوي   11ة يف ، ويف اإلسكندري  1898تشرين الثاين  19فرح يف 
  .المه يف مصروق الشيخ سَ جَ 
 

  منشور من الفرنسيية إىل العربيية، رواية،، الكوخ الهندي  أو أين نجد الحقيقة وكيف نجدها  .2
 .1901، اإلسكندريية، واية فلسفييةهي ر (، Bernardine De Saint Pierre)تأليف برناردين دو سان بيري 

 
 العربيية، منشورإىل الفرنسيية من رواية )فلسفيية أدبيية طبيعيية(، ، ة وأشرفهارجيني وهي أشهر الروايات األدبي  ڤوبولس  .3

بقلم فرح أنطون منشئ جملية اجلامعة، جملية  ملخ صة(، Bernardine De Saint Pierre)تأليف برناردين دو سان بيري 
صفحتان غري  )قبل الصفحة األوىل من الرواية 50 -1، ص 1902، أيلول(1902 -1901اجلامعة، السنة الثالثة، 

م، والثانية حتمل عنوان: "مشروع ـرتج  ، األوىل منهما حتمل العنوان وامَسي املؤليف وامل646مرق مَتني واقعَتني بعد الصفحة 
 اجلامعة اجلديد"(. 

 

 إىل العربيية، منشوراإلنكليزيية ترجيًحا من أقصوصة،  )قصية(هندي ة وإنكليزي ،  .4
، أغسطس )آب( 1902 -1901اإلنكليزيي الشهري رودير كيبلينغ، جملية اجلامعة، السنة الثالثة، فصل ُملخ ص عن الكاتب 

 .38 -23، ص 1901
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  منشور ،من الفرنسيية إىل العربييةرواية،  ،أو، تاريخ الثورة الفرنسوي ة 1،نهضة األسد .5
يتناول فيها تاريخ الثورة  (Alexandre Dumas) رواية تارخييية غراميية للكاتب الفرنسويي الشهري إسكند دمياسأجزاء،  4

، فريسة األسد اجلزء الرابع:؛ وثبة األسداجلزء الثالث:  ؛نهضة األسدوهي مؤليفة من: اجلزء األويل والثاين:  الفرنسيية
 . 1902اإلسكندريية، ]د. ن.[، 

 
 العربيية، منشورإىل  ترجيًحا الفرنسييةمن ، (أقصوصة) قصية،حب ُة قمٍح بقدِر بيضٍة والقيصُر،  .6

، 1907 -1906جملية اجلامعة، السنة اخلامسة، ُنشرت يف حكاية بقلم الفيلسوف الروسيي الكونت تولستوي املشهور، 
 .534 -530نيويورك، كانون األول، ص 

 
 العربيية، منشورإىل الفرنسيية من رواية،  (Kean Ou Désordre Et Génie)نبوغ واختالل أو رواية قان  .7

، ص 1907 -1906جملية اجلامعة، السنة اخلامسة، ُنشرت يف  ،Alexandre Dumas إسكندر دمياس األبتأليف 
ادته يف جيدين" من غري أن يسمييه، خالفًا لعُـ نطون أني ُمرتمجها "أحد الكتياب املأيذكر فرح  .409 -407، 322 -318

 رأينا، أن تكون من ترمجته هو.نسبة العمل إىل مؤليفه أو مرتمجه، مميا يُرجيح، يف 
 

  العربيية، منشورإىل الفرنسيية  من ،رواية ،أو الحب  والجهل والدين في ظلمات أميركا األولى ATALA أتاال .8
. طُبعت يف تصف البالد األمريكيية وطبيعتها، وقبائل اهلنود احلمر فيها، وعاداهتم وعباداهتمفرنسوا دو شاتوبريان،  تأليف

 صفحة.  48، 1908كانون الثاين   1نيويورك، 
 

 غري منتهيالعربيية، إىل  ترجيًحا الفرنسييةمن رواية،  ،رو شهمملفا، إحدى روايات مكسيم غوركي الكاتب الروسي  ال .9
 الرتمجة

 128 -121، ص 1910كانون الثاين ؛ السنة السابعة،  64 -60ص ، 1909اجلامعة، السنة السابعة، كانون األويل  جملية
ا "تنتهي ]...[ يف اجلزء اخلامس على  121بناء على ما ذكره املؤليف على الصفحة  الرتمجة)الرواية غري منتهية  من أّني

 هو اجلزء الثاين من اجلامعة للعام نفسه، وبعده توقيفت اجلامعة ّنائيًّا عن الصدور(. 1910الكثري"، وعدد كانون الثاين 
                                                           

م منه هو القسم الثالث من السلسلة املعنونة Ange Pitou. اختيار أنطون هلذا العنوان هو ترمجة حرية، والعنوان الفرنسيي هو:  1 مذكرات طبيب ، والكتاب يف مثانية جمليدات، وما تُرج 
Mémoires d’un médecin( قبوٌل فاعٌل للفكر األوروبي"" :1922 -1874: جوزيب، بويج، "فرح أنطون ) يف جملية  )نقل املقال عن اإلنكليزيية األب كميل حشيمه اليسوعيي

، فريسة األسدووثبة األسد ونهضة األسد أض ف إىل ذلك أني أنطون كان يعتزم اختصار روايات  . 63حزيران، ص -، كانون الثاين1 جزء ،2009السنة الثالثة والثمانون،  املشرق،
السنة جملية اجلامعة،  ، واقتنع بنشرها "مع طوهلا":تصارلكنيه عدل عن االختصار تلبية لرغبة قريْا اجلامعة الذين كانوا يُلحيون عليه أالي خيتصر منها شيًئا. وبناء على رغبتهم عدَل عن االخ

 .718 -716، ص 1901 -1900الثانية، 
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 خمطوط العربيية،إىل الفرنسيية من  أوبرا(، ،غنائيية ةرواي)مسرح، لفيكتوريان ساردو،  الساحرة .10
 .1912لها جوق جورج أبيض مثي 
 

 خمطوط العربيية،إىل الفرنسيية من  أوبرا(، ،غنائيية ةرواي)مسرح،  ،َكْرِمن .11
اقتبسها من مسرحية "كارمن" اليت وضع موسيقاها جورج بيزيه، ونصيها هنري ميالك ولودفك هالفي استناًدا إىل رواية 

 10للمرة األوىل يف  ي ةـَهدقامت بتمثيلها جوقة الفنيانة املصريية منرية امل ،Prosper Mérimée"كارمن" لربوسبري مريميه 
 .1دريةباإلسكن -على مسرح احلمراء 1917شباط 

 
 بعد الغياب ة، منشورالعربيي إىل الفرنسيية من ، مسرح ،أوديپ الملك .12

 .Sophocles تأليف سوفوكليسوهي من  1940 سنة القاهرة،يف طُبعت 
 

 العربيية، منشور من الفرنسيية إىل ، مسرح، رواية ابن الشعب .13
سياسيية اجتماعيية مقرونة "حببي طاهر  هي مسرحيية فرح أنطون.  2تلخيص،  Alexandre Dumasدمياسإسكندر تأليف 

 ،"كرمي" اشرتاها الشيخ سالمه حجازي مؤسيس أعظم جوق للتمثيل يف مصر "من صاحب اجلامعة بسبعني جنيًها إنكليزيًّا
 .3صفحة 96، 2013مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، طبعة أعادت نشرها م

 
 خمطوط العربيية،إىل الفرنسيية من  أوبرا(،، ةغنائي  "، مسرح )رواية إكسير الحب  " أو " أدنا" .14

 .4ي ةـَهدقامت بتمثيلها جوقة الفنيانة املصريية منرية امل
 

 خمطوط العربيية،إىل الفرنسيية من  أوبرا(،، ةغنائي   ةرواي) مسرح، تاييس .15
 .5ي ةـَهدة منرية املقامت بتمثيلها جوقة الفنيانة املصري  تأليف أناتول فرانس، 

 
 منشور العربيية،إىل الفرنسيية من ، مسرح )غادة الكاميليا(، La Dame aux Camélias  الوردذات  .16

                                                           
 .122، ص 1994ان، دار الكرمل، ا، الطبعة األوىل ، عمي ا ومسرحيًّ . املناصرة، حسني، فرح أنطون روائيًّ 1
 ترمجة بتصريف .2
 . 283 -177، 253 -249، 116 -110، 74 -64، 1907 -1906نشرها أنطون ُملخيصة يف جملية اجلامعة، السنة اخلامسة، . 3
 املناصرة، حسني، املرجع نفسه 4
 اد، نقوال، املرجع نفسه.. احلدي 5
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 .1، مل يتمي متثيلها بعد(Alexandre Dumas fils )االبن  دمياس إسكندرتأليف 
 

 خمطوط العربيية،إىل الفرنسيية من  أوبرا(،، ةغنائي   ةرواي)مسرح، ، أو العط ارة الحسناء اتروزي .17
 .2ي ةـَهدبتمثيلها جوقة الفنيانة املصريية منرية املقامت 

 
 خمطوط العربيية،إىل الفرنسيية من  أوبرا(،، ةغنائي   ةرواي)مسرح، ، أو بائعة التفاح َكْرِمنينا .18

 .3ي ةـَهدقامت بتمثيلها جوقة الفنيانة املصريية منرية امل
 

 خمطوطإىل العربيية،  الفرنسيية ترجيًحامن ، نصف غنائيية(مسرحيية ) مسرح، الُمَتصر ف في الِعباد .19
 مسرحيية مثيلها جوق الفنيان جورج أبيض.  

 

 الدين 
تاريخ المسيح تأليف الفيلسوف المؤر خ إرنست رنان الذي كان الغالة من اإلكليروس يقاومونه في حياته كما يقاومون  .20

 تاريخ كنسيي، منشورمن الفرنسيية إىل العربيية،  ،تولستوي اليوم

، 312 -301، 250 -241، 179 -160، 86 -79، ص 1902 -1901جملية اجلامعة، السنة الثالثة، ُنشر يف 
. أعيد طبعه يف اإلسكندرية مطبعة اجلامعة 1901اإلسكندريية، مطبعة اجلامعة، ، طُبع يف كتاب مستقلي يف 384 -369

1904. 

 يتضمين الكتاب:
م[ )الغرض من تعريب ]ترمجة[ هذا الكتاب(، ص ُـ الباب األويل: مقديمة املعرِّب ]امل .1  .174 -1رتج 
)ترمجة الفيلسوف رنان: ص  11 -1الباب الثاين: الفيلسوف إرنست رنان، ترمجته وآراء مشاهري العصر فيه، ص  .2

 (.  11 -8، إقامة متثال لرنان يف العام املاضي: ص 7 -1
، املقديمة الثانية: ص 3 -2، املقديمة األوىل: ص 2 -1: ص )اهلديية إىل أخته 7 -1مات، ص الباب الثالث: املقد   .3

 (. 7-6، املقديمة الثالثة: حملة من تاريخ احلركة الدينيية يف العامل، ص 5 -3
                                                           

 املرجع نفسه.املناصرة، حسني،  1
 . املرجع نفسه.2
اد، نقوال، "ترمجة الفقيد فرح انطون صاحب اجلامعة"، جملية السييدات، مصر، السنة ، 125املناصرة، حسني، املرجع السابق، ص . 3  .568، ص 1922، متيوز 9، اجلزء 3يُراَجع أيًضا احلدي
من "الَذيل األويل" و"الَذيل الثاين" على  م فرح أنطون ترقيًما مستقالًّ للصفحات يف كلي باب من أبواب الكتاب األربعة. وهو يعتمد كذلك ترقيًما مستقالًّ لصفحات كل  يعتمد املرتج   4

 .1904نشري أيًضا إىل أنينا اعتمدنا طبعة الكتاب الصادرة عام الرغم من أنيه قد أدرمجهما يف سياق الباب الرابع من أبواب الكتاب. 
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 الباب الرابع، وفيه: .4
، سبعة وعشرون فصاًل: يذكر أنطون يف 75 -1يف تاريخ املسيح ُمَلخ ص تلخيًصا مميا كتبه الفيلسوف رنان، ص  - أ

من الباب الرابع أني الفصل السادس والعشرين ترقيمه خاطئ، وينبغي أن يكون الرابع  73لى الصفحة حاشية ع
 والعشرين. وعليه فإني عدد فصول الكتاب احلقيقيي هو مخسة وعشرون فصاًل.

 .6 -1، ص 1هور كتابه هذا(ظذيل ]ملحق[ أويل: ردي رنان على حارميه ومناظريه )بعد   - ب
ريخ حياة املسيح وأعماله كما يكتبه مؤرِّخو العرب نقاًل عن التاريخ الكامل للمؤرِّخ املشهور ذيل ]ملحق[ ثاٍن: تا  - ت

 .7 -1أب احلسن ابن ]بن[ األثري اجلزريي، ص 

صفحة مبا فيها صفحات الوقاية، والغالف من اجلهتني. أميا جمموع الصفحات الفعليي فهو  141جمموع صفحات الكتاب 
( صورة 3( صورة رنان، 2( صورة املسيح على أتان داخل إىل أورشليم، 1بع صفحات عليها: صفحة، فضاًل عن أر  123

 ( صورة النسوة والتالميذ يُنز لون يسوع عن الصليب.4ميالد الطفل يسوع ، 

 
غري منتهي العربيية، إىل الفرنسيية من  تاريخ كنسيي،، ملخ ص مم ا كتبه الفيلسوف رنان ،بعد السي د المسيح تاريخ الرسل .21

 مجة الرت 
 :1906-1901نشره فرح أنطون يف حلقات غري منتظمة يف اجلامعة بني عامي ، Ernest Renan إرنست رنانتأليف 

-1906؛ السنة اخلامسة 681-678، 611-608، 548-541 ص ،1902 -1901جملية اجلامعة، السنة الثالثة، 
)ترمجة  24-21، ص 1908؛ السنة السادسة، 522-517)تاريخ الرسل بعد املسيح(؛  516-514، ص 1907

 ]سرية[ بولس الرسول(.
  

 جتماعي ة االعلوم ال 
 منشور لعربيية،إىل االفرنسيية (، من جتماعيي جتماعيية )إصالح ااعلوم  ،المرأة في القرن العشرين .22

، ص 1899اجلامعة العثمانيية، السنة األوىل، القسم األويل، ، منشور، جملية أنطونفرح ، تلخيص جول سيمون تأليف
عة: من القسم الصحييي من الكتاب، ص ُـ مـ)مدارس البنات(؛ األمي وال 183 -182 ؛ إصالح تعليم 176 -174رض 

سنة ؛ وجوب تعليم املرأة عماًل، جملية اجلامعة، ال411 -407، ص 1901 -1900البنات، جملية اجلامعة، السنة الثانية 

                                                           
مة كتابه تاريخ الرسل، وهوالقسم الثاين من مؤل فه الشهري  1 هوالقسم األويل منه. أميا  تاريخ حياة المسيح، وهو يف مخسة أقسام، وأصل الديانة المسيحي ة تاريخ. ردي رنان هذا وارد يف مقدي

 549. وكلي قسم هو كتاب ضخم، وعدد صفحات القسم األويل مرقص أوريلوس، واخلامس واألخري هو المسيح الدج ال، والرابع وهو تاريخ حياة بولس الرسولالقسم الثالث فهو 
  ماته الطويلة )تُراَجع الصفحة الرابعة من الباب الثاين(. صفحة، ما عدا مقدي 
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؛ رأي فيلسوف اجلامعة ]جول سيمون[ يف املرأة، جملية اجلامعة، السنة الثانية، 480 -470، ص 1901 -1900الثانية، 
 .6021 -592، ص 1901 -1900

 

  :علوم تطبيقي ة وطبيعي ة 
 ة، خمطوطة إىل العربيي من الفرنسيي علوم طبيعية )فلك(، ، Flammarion  لفالمريون تعريف السماء  .23

 
 الفلسفة 

 الرتمجةغري منتهي العربيية، إىل الفرنسيية من ، فلسفة، هاكتِب الفيلسوف نييتش وأجملُ   زاراتوسترا وهو أبلغُ   .24
  .105 -101، 46 -43، ص 1909جملية اجلامعة، السنة السابعة، 

                                                           
ر بعد على جلول سيمون، وأنيه مل يُنشَ  المرأة في القرن العشرين، هو كتاب 1895اليت أجنزها سنة  الكوخ الهندي  يذكر فرح أنطون أني الكتاب األويل الذي ترمجه، وقبل ترمجته كتاب  1

. واستناًدا إىل هذه 331، ص 1906ره من مؤلِّفه قبل وفاته: أنطون، فرح، جملية اجلامعة، السنة اخلامسة، اجلزء التاسع، نيويورك، تشرين الثاين الرغم من حصوله على إذن خطيي بنش
، 1994، الطبعة األوىل، عميان، دار الكرمل، يًّافرح أنطون روائيًّا ومسرحاملالحظة صن ف حسني املناصرة هذا الكتاب يف عداد مؤل فات أنطون املخطوطة. يُراَجع: املناصرة، حسني، 

 . وما هو منشور، من هذا الكتاب، هو بعض فصوله اليت ذكرناها أعاله. أميا مصري ترمجة الكتاب بأكملها فما زال غري معروف.48ص 


