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 فرح أنطونمؤلّفات 

 كتب
 (لكّل باب ًقا للتسلسل الزميّن للصدور)وف

 
 

 دباأل 
جتماعّية غرامّية حدثت حوادثها في أميركا ومصر والقدس الشريف وطرابلس الشام االحّب حّتى الموت، رواية أدبّية  .1

  العربّية، منشورب، ، روايةتأليف منشئ هذه المجّلة ،ولبنان
 8 – 1صفحة )منشورة تباًعا على الصفحات:  29 ،1899األوىل، القسم األّول،  العثمانّية، السنة جمّلة اجلامعة ُنشرت يف

 -191، 172 -171، 152 -151، 132 -131، 92 -91، 72 -70، 52 -51، (32بعد الصفحة 1ص)
192 ،211- 212 ،229 – 232). 

 
 قصة: )مجموعة أقاصيص( .2

 العربّية، منشور ب(، أقصوصة، بين األرض والسماء )مشنوق اإلسكندريّة 
  .347 -345، ص 1900 -1899جمّلة اجلامعة، السنة األوىل، القسم الثاين، 

 ( ،بين األرض والسماء، 1الترانسفال ظالمة أم مظلومة، الوجه األدبّي )العربيَّة، منشورأقصوصة، ب  
؛ 500-496؛ 405-401؛ 376-373، ص 1900-1899جمّلة اجلامعة، السنة األوىل، القسم الثاين، 

 .598-596؛ 562-566
 العربّية، منشور ب، أقصوصة، قلب مريض لجنح َمِهْيض 

  .453 -448، ص 1900 -1899جمّلة اجلامعة، السنة األوىل، القسم الثاين، 
 العربّية، منشور ب، أقصوصة، ابن َمِلٍك في شوارع مصر 

  .119 -112، ص 1903جمّلة اجلامعة، السنة الرابعة، 
 العربّية، منشور ب، أقصوصة، ِمن الحّج فائًزا بالرِّهان عاد 

 .208 -200، ص 1903جمّلة اجلامعة، السنة الرابعة، 
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 أقصوصة، بالعربّية، منشوربين فلسفتين عاقل ونصف مجنون ومجنون ، 
 ترجيًحا. 1903 اإلسكندريّة، ،لشقيقته روزا أنطون جمّلة السّيدات والبنات

  ُكتَبْت تحت سماء مصر في وادي (، مباحثة بين ثالثة)بنات اأَلْزَبِكيَّة الجميالت أو آفة مصر الحديثة
 العربّية، منشور بأقصوصة،  النيل العظيم،

  .19 -13، ص 1907 -1906جمّلة اجلامعة، السنة اخلامسة، 
 

 رواية، بالعربّية، غري منتهي التأليفمصر الجديدة أو المسيح الجديد،  .3
باشر أنطون بوضعه. وقد أعلن وهي كتاب اجلامعة اجلديد الذي  رواية تارخيّية سياسّية غرامّية على َنَسق أوروشليم اجلديدة،

، لكنّها مل 386، ص 1903، 4أنّه يشتغل عليه حينها، وسُيباشر بنشره تباًعا يف جزء قريب من اجلامعة: اجلامعة، السنة 
 تصدر. 

 
 العربّية، منشوربرواية،  ،رواية فلسفّية اجتماعّية أدبّية بقالب سياحة في أرز لبنانأو الوحش، الوحش، الوحش  .4

غري ُمَرقَّمة  الغالف صفحةصفحة، ) 68 ،1903سبتمرب )أيلول(،  1جمّلة اجلامعة، السنة الرابعة، اإلسكندريّة، ُنشرت يف 
من الرواية(، نشرت يف كتاب مستقّل يف اإلسكندريَّة  1تليها صفحتان غري مرّقمتني قبل الصفحة  298 بعد الصفحةواردة 

 . 1903يف كانون األّول عام 
 

العربّية، برواية،  أوروشليم الجديدة أو فتح العرب بيت الَمْقِدس، رواية غرامّية تاريخّية فلسفّية اجتماعّية فكاهّية، .5
 منشور

   .صفحة 176 صفحات مث الرواية نفسها يف 3ف الكتاب من مقدمة يف يتألّ  ،1904اإلسكندريّة، ُنشرت يف 
 

غري منتهي العربّية، برواية،  ،مريم قبل التوبة ،ّية تاريخّية، القسم األّولفرواية اجتماعّية غرامّية فلس ،م الجديدالعالَ  .6
  التأليف

موضوعها "العامل قبل َصلِب املسيح" كما كان موضوع أوروشليم اجلديدة "العامَل بعد صلبه"، جمّلة اجلامعة، السنة اخلامسة، 
 -(298)بعد الصفحة  9، 8 -(256)بعد الصفحة  1، ص 1906، نيويورك، تشرين األّول )أكتوبر( 1907 -1906

)بعد  53، 52 -(492)بعد الصفحة  29، 28 -(362)بعد الصفحة  25،  24 -(330)بعد الصفحة  17، 16
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)بعد  69 ، 68 -(24)بعد الصفحة  61، ص 1908؛ السنة السادسة، نيويورك، شباط )فرباير( 60 -(540الصفحة 
  .921 -(104)بعد الصفحة  85، 84 -(80)بعد الصفحة  77، 76 -(56الصفحة 

 
 ة، منشورالعربيَّ ب، (غنائّيةمسرحّية مسرح )، و الفراعنة ساهرونأ أبو الهول يتحّرك .7

 (.19132نيسان  5جورج أبيض يف جوق ثيلها )قام بتم 1913مصر، مكتبة التأليف، 
 

 العربّية، منشورب، (مسرحّية غنائّيةمسرح )، بنات الشوارع وبنات الخدور .8
 (.19133نيسان  5جورج أبيض يف جوق )قام بتمثيلها  1913مصر، مكتبة التأليف، 

 
 العربّية، منشورب، (ة غنائّيةمسرح )مسرحيّ ، ومصر القديمة مصر الجديدة .9

 صفحة + مقّدمة. 120، (19134نيسان  5جورج أبيض يف جوق )قام بتمثيلها  1913مصر، مكتبة التأليف، 
 

 )مسرحية غنائيَّة كوميديَّة(، بالعربيَّة، منشور مسرحالشيخ وبنات الكهرباء،  .10
، على مسرح كازينو جلوب يف القاهرة، تلحني 1917عمر وصفي إبتداًء من شباط )قام يتمثيلها جوق  1917القاهرة، 

 سّيد درويش(.

)رواية متثيلّية ذات أربعة فصول تروي حياة صالح الدين األيويّب وتصف  مسرح، السلطان صالح الدين ومملكة أورشليم .11
 العربّية، منشوربْقِدس(، َـ معركة حّطني وما تبعها من سقوط بيت امل

ويف معظم  1914صفحة، ومثلتها عدة فرق منها فرقة جورج أبيض عام  62، )بعد الغياب(1923 مطبعة كّوى، اهرة،الق
 170، 1981. طُبعت طبعة جديدة يف دار مارون عبود، 1914، وفرقة أوالد عكاشة عام 1926عروضها حىت عام 

 .1صفحة

                                                           
زاء الحقة من اجلامعة.  ويُراَجع هبذا اخلصوص إىل هنا تنتهي فصول هذه الرواية من غري أن يتمّكن املؤّلف من إمتام تأليفها، هذا على الرغم من أنّه كان وعد مرارًا بإكماهلا يف أج . 1

 من عدد تشرين الثاين  285. وعلى الصفحة 200، ص 1908؛ آب 168، ص 1908؛ متّوز 128، ص 1908 نيويورك، حزيران املواضع التالية من اجلامعة: السنة السادسة،
اجملّلة إىل مصر، يف صدر يف القاهرة، بعد عودة  ، وهو األخري الذي صدر يف نيويورك، َيِعُد بالعودة إىل نشرها يف العدد التايل من اجملّلة، وهو األّول هلا يف سنتها السابعة، والذي1908

آخر عدد هلا أصدرته، وتوّقفت بعده عن الصدور. ُيشار إىل أّن املؤّلف كان صمَّم على  1910 . لكّن شيًئا من ذلك مل حيدث، وكان عدد كانون الثاين1909شهر كانون األّول 
 متامه؛ والثاين مرمي بعد التوبة، والذي مل ينشر، أو رّّبا مل يكتب، شيًئا منه. يف قسمني: األّول مرمي قبل التوبة، والذي مل يتسنَّ له إالعاَلم الجديد وضع رواية 

.  8، حاشية رقم 98، ص 1996أطروحة أعّدت لنيل شهادة الدكتوراه اللبنانّية يف اللغة العربّية وآداهبا، بريوت،  التّيار الوضعي وأثره في نتاج فرح أنطون،. فيكاين، بالنش أنطوان،  2
 .1، حاشية رقم 563، ص 1922، متّوز 9، اجلزء 3على مسارح التمثيل: احلّداد، نقوال، جمّلة السّيدات، السنة  1922احلّداد أّّنا مل تظهر لغاية  نقوالره صهيذكر و 

 . املرجع نفسه. 3
 .  8، حاشية رقم 98، ص 1996أطروحة أعّدت لنيل شهادة الدكتوراه اللبنانّية يف اللغة العربّية وآداهبا، بريوت،  التّيار الوضعي وأثره في نتاج فرح أنطون،. فيكاين، بالنش أنطوان،  4
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 السياسة 
 بالعربيَّة، خمطوط  طروحات سياسّية،، 2تحرير أميركا .12

 
 بالعربيَّة، خمطوط  ، طروحات سياسّية،تذكار افتتاح "المبعوثان" .13

 
 بالعربيَّة، خمطوط ، طروحات سياسّية،تفنيد بالغ االستقالل المصريّ  .14

 
 3بالعربيَّة، مفقود طروحات سياسّية،، الَعْثَمَنة والتَّبَ ْرُزل والتََّأْمُرك .15

 

 العلوم االجتماعيَّة 
مسألة: المسألة هي هل يجب على السوريين العثمانّيين المهاجرين إلى أميركا أن يتركوا جنسّيتهم و... في رأي في  .16

 ماعي، بالعربيَّة، منشورتإصالح إج األمة التي يعيشون في بالدها، كتاب إلى ما وراء البحار،
 صفحة. 34، 1904اإلسكندرية، مطبعة اجلامعة، 

 
 جتماعي، بالعربيَّة، منشور، إصالح افي نظر العقل والعلم مقبرة الرجال أو أخطار الدعارة .17

 .1920القاهرة، مطبعة اهلالل، 
 

 العلوم التطبيقيَّة والطبيعيَّة 
  علم الفلك(، بالعربيَّة، منشور، علوم تطبيقيَّة، )جرامالسماء وما فيها من األَ  .18

 .1903اإلسكندرية، مطبعة اجلامعة، 
 

                                                                                                                                                                                           
 ليت تعرض هلا متثيلها (، واملضايقات ا1914، واخلالف بينها وبني فرقة أوالد عكاشة اليت قامت بتمثيلها وإيّاها يف وقت واحد ) عام 1914حول متثيل فرقة جورج أبيض للمسرحيَّة عام   1

 ، يُراجع املناصرة، حسني، فرح أنطون روائًيا ومسرحيًّا، الطبعة األوىل، عمَّان، دار 1986من الرقابة يف مصر والشام، وإعادة إخراجها ومتثيلها من قبل زكي طليمات يف الكويت عام     
  .206-205،ص 1994الكرمل،     

، بريوت، منشورات اجلامعة اللبنانّية، (1955 -1800الفكر العربّي الحديث في ِسَيِر أعالمه، الراحلون )، اجلزء الثاين، صادر الدراسة األدبّيةميف كتابه ذكره يوسف أسعد داغر   2
 151، ص 1983

 .286[، ص 1963دار الكتاب العريب ]  النهضة العربيَّة احلديثة، بريوت،يف( يف الفنون األدبيَّة وأعالمها 1922-1874ذكره املقدسي، أنيس، )فرح أنطون،   3
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 فلسفةال 
 العربّية، منشورب، ّيةفلسف طروحات ،ابن رشد وفلسفته .19

(، اإلسكندريّة، [يف سّت مقاالت أيًضاعليه ]اجلامعة  ردودو ، [يف سّت مقاالت]حمّمد عبده على اجلامعة  املفيتردود  هوفي
 صفحة. 227، 1903

 
  بالعربيَّة، منشور، ّيةفلسف طروحات، جعفر بن طفيلفلسفة أبي  .20

 .1904اإلسكندرية، مطبعة اجلامعة، 
 

  ة، منشورالعربيّ ب، ّيةفلسف طروحات، في أصول الكائنات ناتل الوصول إلى األصول أو الفصول البيِّ بُ سُ  .21
 .1914نيويورك، 

 
 
 
 
 


