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 نماذج من كتابات فرح أنطون

 )وفًقا للتسلسل الزميّن(
 

شرتاكّية ببعض مبادىء الجتماع، وتتعانق الوطنّية باإلنسانّية الشاملة، وتندمج االالسياسة بافيها آراء فرح متشعّبة النواحي، متتزج 
فكيفما تراءت له هذه السعادة حبث عنها وفتَّش، مث نّادى هبا الدميقراطّية. فهو ال يُ ْعىن إال باإلنسانّية، ومهّه األوحد احلرّيّة والسعادة. 

 متطّلًعا إىل آفاق ُمَذَهبَِّة األطراف، ُمنَ وَّرَِة احلواشي.

شرتاكّية املسيحّية بعض حماسن الفاملعضلة الكونّية ليس هلا حّل وحيد، إّّنا حلوهلا وتفسرياهتا مُتاشي سري مطالعاته. فهو يرى يف ا
رّي نظريّات خمتلطة متباينة األهداف والنتائج، ختتلط يف ذهنه الط .ُمستحبَّة نيتشه بعض مالمح القّوة ال رى يف مبادىءاإلصالح، كما ي

 مببادئ يمع جداول إهلامه. فهو ينشد مع روسو مجال الطبيعة وفطريّة احلياة، ويلتقي مع تولستو  يدون أن تتفاعل يف نفسه، وجتر 
 التسامح، وينادى مع رينان بإمامّية العقل، ويتبع جول سيمون يف مناصرته للمرأة...

َرٌة َصغرية، تنصّب فيها حكمُة الغرب  تْ سََ سلسلة من التأثّرات وَ  نّية ار وعْلُمُه، وتنعكس على صفحاهتا نو عبقريّة فرح، فإذا هو حُبَي ْ
ني، فينشرها عبريًا على دنيا العرب. ني وغربيّ ُمصلِحني من شرقيّ  مامه يف ُكتب الالتصّوف الشرقّي. فيبحث عن احلقيقة فرياها ماثلة أ

ا فصل السلطات أعظا ابتداع واكتشاف يف تدبري هتمام بالبحوث القانونّية، معتبًِ الويقوده حّب اإلصالح واإلخالص الوطيّن إىل ا
الفصل أّمة راقية ألنّه ينفسح جمال العمل واألمن والعدل والتقدُّم  أّمة فيها هذا األما وسياسة الشعوب يف العصر احلديث ]...[ وكلّ 

، وتتجّلى اجلوانب الوطنّية اليت تعمر صدره يف كتاباته 1أمام املواطنني، وذلك بسبب احلرّيَّة الفرديّة والشرائع احملّمية من الدستور
أنّه القى يف مصر من اجلهاد الفكرّي والسياسّي والدييّن ما جعله يبح ا، جتاه القضّية املصريّة، مع فً وتصرّفاته، فهو قد وقف موقًفا مّشر 

 ]...[.نيإىل أمريكا، وحينق على الشرق والشرقيّ 

 هنري خوري،
جّبور عبد  إشراف د. ، اجلامعة اللبنانيَّة، معهد املعّلمني العايل، رسالة أُِعدَّت لنيل شهادة الكفاءة يف اللغة العربيَّة وآداهبا،جتماعي  الفرح أنطون وأدبه ا

 .1، ص 1965النور، بريوت، 
### 
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وسواها من  ،تاريخ المسيحو ،أتااَل و،لكوخ الهندياو  ،بولس وفرجينيكان فرح أنطون يعمل على رفع مستوى اجلمهور بنقله []...
 ....[] وهدفها اإلنسانّ  فات الفرنسيَّة املشهورة بقوامها األدبّ املؤلَّ 

 (،تقدمي)مجع  نديم وليد عبود
، الطبعة الن ثر -بو شبكةأالمجموعة الكاملة الياس ، من 1945، الطبعة األوىل، ةجَ ن  رَ روابط الفكر والروح بين الغرب والفَ يف  "ينقلون ما هّب ودّب"

 . 346، ص 1988يه، د النهضة ؛ دار األوديسّ ّواد الثان، جونية، دار ر لّ األوىل، اجمل

### 

 أنّه سرعان ما أرخر  تحت لواء اّل إ .ا بفلسفة جان جاك روسو، وباملدرسة الّرومانطيكّية الفرنسّيةفرح أنطوان متأثّ رً يف بداية طريقه كان 
 ،فتتاحّية اجلامعةايف  ،(، إىل درجة أنّه أعلن1896-1814جول سيمون ) الفرنسيّ  الفكر الليبايّل املتمّثل يف كتابات رجل الّسياسة

ت بعطائه مَ سَ تَّ اجملّلة، وهي الفرتة اليت ة ار. وخالل الّسنوات األربع األوىل من حيافكّ على عاتقها ترويج آراء هذا املذت ختّ اأّن اجملّلة قد 
وإىل جانب ترمجاته من األدب الفرنسّي كرواية   له، إىل جانب ترمجاته من أعمال جول سيمون وغريه من الفالسفة الفرنسّيني،تّ لغزير،ا

 ةحيالكتاب إرنست رينان  ةر ن دي سانت بيري، وكذلك ترمجة خمتصَ يلبنارد الكوخ الهندي  و بول وفرجينيولشاتوبريان،  أتاال
حمّمد عبده، ووضعت آراءه الّلبالّية يف   بينه وبنيبن رشد أثارت جداًل اودراسة  مطّولة يف فلسفة  ،تا، وضع ثالث روايالمسيح

 موضع اجملاهبة العنيفة مع الفكر اإلسالمّي.

 ن عنهاعلِ ضطّر إىل إيقاف صدورها ألسباب مل يُ ا أّن أنطون ورغا الّنجاح الذي حالف اجلامعة يف األوسا  املثّقفة يف مصر، إاّل 

 .]...[ 1907صراحة، مثّ هاجر إىل أمريكا سنة 

 ه ترجامقاالت، كما أنّ  وقد عّب عن ذلك بسلسلة .وخالل إقامته يف أمريكا تعّرف على فلسفة نيتشه، وأصبح من أكثر الدعاة هلا
 ،العالم الجديد أو مريم قبل الت وبةية جديدة مل يتّمها، هي امن رو  ، وبدأ ينشر فصواًل هكذا تكل م زارتوسترا  من كتاب نيتشهفصواًل 

دئ اتعّب عن مبدلّية اليت جماهبة بني شيشرون الّروماّن، الذي ميّثل اإلنسان األعلى حسب فلسفة نيتشه، ومرمي اجمل عقدُ وفيها يَ 
  املسيحّية.

رخرا  يف الّصراع الّسياسّي على صحف واألدّب، بل دفعه أكثر فأكثر إىل اال ا لنشا  أنطوان الّصحفيّ إغالق اجلامعة مل يضع حد  
احلزب. وباإلضافة إىل ا يف غلق جريدة األهايل، لسان ليزيّة سببً اإلجن ةرالغرّب والّسياس ستعماوكانت مقاالته املندِّدة باال .حزب الوفد
بعرضها  تاليت مل تسمح السلطاأورشليم،  ةالسلطان صالح الدين ومملكمسرحّية  1914هتمامه للمسرح، فوضع سنة اذلك وّجه 

ا إىل تعديل خماطبات عديدة فيها أضعف قّوهتا يف نقط كثرية كان يرمي فيها إيقاظ اجلمهور وتنميته إىل هً كرَ ضطّر "مُ ا بعد أن إاّل 
إال أّن بنات الخدور؛ و مصر الجديدة ومصر القديمة،فه مها: يخريني من تألقه الطبيعّية". ويف تلك الفرتة وضع مسرحّيتني أُ حقو 

 وتاييس لبيزيهكارمن ه لكسب الّرزق، دفعاه إىل كتابة اهلزليّات الّشعبّية، كما أنّه عّرب نصوص أوبرا يمضايقة الّسلطات له وسع
 ر يف حياته. نشَ ض ومل تُ عرَ مل تُ  ،أبو الهول يتحر ك أو الفراعنة ساهرونة أّلف مسرحّية أخرى هي ري األخملاسنية.ويف سنواته 
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ص،  شمعون بال 
ملانيا، أ -الطّبعة األوىل، كولونيا ،المعاصر رو اد ومبدعون، دراسات في األدب العربي  "البحث عن املدينة الفاضلة يف روايات فرح أنطوان، مدخل" يف 

 .13-12، ص 2003ل، مَ اجلَ ت منشورا

### 

راء وكان جول سيمون وإرنست رنان أهّا الشخصيّات اليت أثّرت فيه تأثريًا طالت مّدته. فسيمون ثبَّت إميانه بالرتبية، وأرشده يف تبنّيه آ
 تدعو إلصالح ُمعتِدل، ال سّيما يف ما يتعلَّق بالنساء.

ر. وإذ كان يتكلَّا من خالل اه بوجهه املتحرّ صي ا وبالنسبة إىل العامل اإلسالمّي احمليط، فتبنَّ ورنان ثبَّت إميانه املسيحّي، بالنسبة إليه شخ
 صوت رنان، فال علا لنا بأيَّ تحُرك للكنيسة الرومّية األرثوذكسّية املصريّة ضّده.

نزعاج الحمّمد عبده تسّبب له بكثرٍي من اوبفضل رنان اكشف ابَن رشد وأدرك أنَّ الفلسفة ازدهرت يف العامل العرّب. وجدالُه مع 
 مرشده األفغاّن. عكان عبده مال الرجلني كانا أقرَب أحُدمها إىل اآلخر فكري ا، ممّا  واإلزعاج على الرغا من أّن كِ 

ا من الصّف الثان ألنَّه كان ، إاّل أّن فرح أنطون اعُتب العبً العامل العربّ إحياء الفلسفة يف سامهت يف وعلى الرغا أيًضا من أّن اجملادلة 
 مسيحي ا.

وتوجَّه إىل قرّائه بقضايا من ِمثل السلوك اخلُلقّي والكبياء  ،ويف مرحلة الحقة ترك أنطون جانًبا مسألة اخلالف بني اإلسالم واملسيحيَّة
الفضيلة، كما أنَّ أعماله األدبيَّة طاملا الوطنّية. ورفُضه الَوزِين لنتيشه وتفضيُله تولستوي،]...[ يشهدان على اهتمامه بالدفاع عن 

 تطرَّقت إىل موضوعات ذات هدف تربوّي ]...[.

العربّية  مَّةاأل ضَ هِ نْ أن ت ُ الوطنيَّة أمهّيًَّة يف مؤلَّفاته، وقد رأينا اهتمامه بنيتشه َمصدرًا إيديولوجًيا لطاقٍة جديدة من شأهنا  ةمسألواكتسبت 
.]...[ 

ميَّز بني التعّصب الدييّن والتعّصب الوطيّن. ويف حني ندَّد باألّول، فإنّه أثىن على الثان الذي دعاه " التعّصب  والالفت أنَّ فرح أنطون
 .1إىل مجعها بعضها إىل بعض" ةون ِسلًكا لنظام أّمة ألنّه مدعاوأشاد به إذ " صح أن يك ،اجلنسّي"

ري من أفكاره، سوى أّن أهاَّ اهتماماته بقيت هي هي: فرتكيزه الشديد على ا كان فرح أنطون يَ ن َْهل من عّدة مصادر، تبّدل الكثمّ  ول
يَّة الفكر. ومن هذا املنطلق ظلَّ جلول سيمون وإرنست رنان تأثري ظاهر فيه تربية الناس ظلَّ من ثوابته ، كما استمرَّ تشديده على حرّ 

ع نزعة الوطنّية، بيد أنّه مل يستطفكره حنو ال هوجيتاألمريكّية، أثّر يف  مدى احلياة. إىل ذلك فقد كان ملصادر جديدة نَ َهَل منها، وخلبته

                                                           
 .191-182، ص 1907-1906تُراَجع مقالة أنطون "صوت من بعيد" يف جملَّة اجلامعة، السنة اخلامسة،  1
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 ولكنَّ  -ًفا، اجتماعًيا وعلمانًيا توحّده اللغة العربيَّةمثقَّ  -تحديد نوع الوطن الذي كان يريده. فإنَّه كان يوّد أن خيلق وطًنا شرقًيا كبريًا
 وطنّية خمتلفة ذات ميول دينيَّة. الواقع فَ َرض دواًل 

  (Puig, Josep)   بويج يبجوز 
، نقله عن اإلنكليزيَّة األب  2009، كانون الثان، حزيران 1، جزء83(، قبوٌل فاعٌل للفكر األوروّب"، يف جملَّة املشرق، السنة 1922-1874" فرح أنطون )
 .100-98ص  ،اليسوعيّ  كميل حشيمه

### 

لّي بني ّنَطي احلياة: اأّلول منهما ب". فهو على بيّنة من التناقض اجلأنطون النهضوّي من ثنائّية "الشرق" و"الغر ينطلق مشروع فرح 
 غارق يف االحنطا  واجلهل والتعّصب، بينما الثان قد قطع أشواطًا بعيدة يف جماالت الرقّي والعلا والتساُمح. وقد متثّلت ألنطون، منذ

قاريء: يف أحد أعداد جملّته "اجلامعة" حيث يقّدم للفيها اعّية عّب عنها بكلمات ال جماملة مقامتة ألوضاعنا االجتبداية تفكريه، صورة 
وطاملا أّن "الشرق" ال يريد األخذ بالعناصر احليويّة املناِسبة  .1املوت وما هو فيه الغرب من حركة احلياة" ن"ما هو عليه الشرق من سكو 

 طالق "الغرب" يف معارج النهضة، فإّن أيّة حماولة لتغيري العقلّية "الشرقّية" ستظّل حمكومة بالفشل الذريع.اليت كانت يف أساس ان

مسؤوليّته جتاه وطنه وجمتمعه هي أن يعمل من أجل تحقيق انتقال جذرّي سريع من "احلالة الشرقّية" إىل "احلالة  ورأى أنطون أنّ 
 كتّاب النهضوّيني الذين سبقوه أوم الطويل" على حّد تعبريه. وكما فعل كثريون من املفّكرين والالغربّية"، أي اخلروج من وضعّية "النو 

نطون إىل أوضاع املرأة يف الشرق بوصفها قضّية أساسّية يف مدماك أّي مشروع هنضوّي أعاصروه، خصوًصا يف سوريا ومصر، نظر 
جان جاك روسو:  تحمل العبارة املشهورة التالية للفيلسوف الفرنسيّ  ،يف أعدادها األوىل ،حقيقّي. ولذلك كانت ترويسة "اجلامعة"

 .2"يكون الرجال كما يريد النساء، فإذا أردت أن يكونوا عظماء وفضالء فعلِّموا النساء ما هي العظمة والفضيلة"

 أصفهاني ، أحمد 
 .27، ص 2018، الطبعة األوىل، لندن، مطابع الرعيدي، مجهولةروز أنطون كاتبة نهضوي ة يف  ""فرح أنطون و"النهضة"

### 
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ًما  على احتجاب ذلك الطيف واحباس حركته، فكان مغيبه يف نفوس احملّبني والعارفني ُرْزءًا فادًحا، وأل 1مضى مثانيُة أشهر !نطونأفرح 
وى إىل أف ،كخطوة الطيف اهلائا جّفلته لواعظ األصواتبارًحا، ونزعة شديدة، وشّقة بعيدة. وكان يف تصّور اخليال خطوة واحدة  

 ظلمته الساكنة.

القينا يف تت مرّة منها يف مكتب " األهايل"، إذ كان يعمل يف تحريرها، فنتني أو ثالثًا. وكامه إاّل مرّ لقد رأْيُت فرًحا مرارًا ولكيّن مل أكلّ 
بة صوته َوفاق ما رأيت من خشوع نظرته، وأحسست موضع دائه، فقلت له ُت من نعْ ، فسمهِ يْ فنا على يدَ غرفة األستاذ صاحبها وتعارَ 

ّنك يا فرح أفندي طليعة مبكرة من طالئع هذه النهضة العاّمة، وسيعرف لك املستقبل إ -ن كالمنا على النهضة السياسّيةوكا –مؤاسًيا 
ومأ برأسه إمياءة شاكرة، أف ،يف هذا امللتقى املّضطربمن عملك ما مل يعرفه احلاضر، وستكون حني يفرتق الطريقان خريًا مّما كانت 

ن كان قبله يف  مَ  "إنّه يا أخي تّيار جارف. فماذا حيفل املستقبل باحلاضر، وماذا يبايل السائر املغّذ ب ك يده حركة فاترة، وقال:وحرَّ 
حّّت ساء ظّنه بالسهام واهلدف على أنّه كان، إىل  مهاحلياة يأسه، وأنّه جّرب كّل سهاس من يَئِ مفرتق الطريق؟؟". فبدا يل أّن الرجل 

يف النفوس الراجية، وهو كهامة األمل ترتّدد  غالبٌ  يوم وفاته، ممسًكا بالقوس ال حيوِّل بصره عن اهلدف الذي خدعه، وذلك ديدنٌ 
 حيث تفيض روحه.

ائها مفّكر تؤثّر يف تفكريه عوامل احلياة، وتنبّث يف وفرح أنطون كسائر الكّتاب الذين يستوحون قلوهبا، ويقطِّرون على القرطاس من دم
ديب الفقيد، ولكّن الذي قرأته من كتبه ناطق حبياة نفسه ألوان اجلّو األدّب الذي حييط به. ولقد فاتين أن أحيط بكّل ما كتب األ

ارض حوله تّيارات احلياة بغري صاحبه يدل على أنّه من وحي ذهن ال متّر به مذاهب الفكر الشائعة يف زمانه عبثًا، وال تتع
 جدوى.]...[

دبّية والسياسّية ، كما تظهر يف كان فرح أنطون كاتًبا على استعداد للرواية والقَصص، وكانت ملكته القاّصة تظهر أحيانًا يف مقاالته األ
 ،يف روايته " أورشليا اجلديدة". مّث تّقلبت به صروفٌ  ، وارتفعَ نَ سَ حْ ستعداد إىل وضع الروايات فأَ البه هذا ا فمالَ  ،رواياته وحكاياته

ا أو يكتب للمسرح، فلّّب وبدأ بداءة رتجِ ، وجترّع من مرارة اخليبة مرارًا ، وطُِلب إليه، وهو بني اليأس والرجاء، أن يُ نٌ حَ  ِ ت به م ّْ مَ  لَ وأَ 
ْقُت طفما أَ  ،ته التلحينّية أخريًااوقد حضرت إحدى رواي .اسنهومل يصنع شيًئا يليق به أو ُيضاف إىل حم ،غينتحسنة، ولكّنه مل حيّقق بُ 

، ومل أَر يف موضوعها، وال يف فّنها، وال يف غنائها، وال يف ممثّليها وال يف اجلمهور الذي يسمعها، أثرًا الصب على أكثر من فصل منها
هل هو أّول من ُيالم  هبا، ولكنْ  وهي زَلّة نأسف هلا ونعتِبُ لفرح أنطون الذي نعرفه، وال عالمة على ملكته السامية ومكانته األدبّية، 

ته؟ أمل يكن يربح يف الرواية الواحدة من هذه الروايات ما يعدل رحبه من مجيع مؤلَّفاته على اّضطراره إىل هجر ملكته واخلروج عن جادّ 
؟؟ وماذا كان يصنع فرح أنطون إْن مل يؤلِّف تلك أم اجلمهور احلمق املأفون وُمرتمَجاته الصاحلة؟؟ َفمن املسؤول عن ذلك: أهوَ 
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جوًعا، فقد حيّق لذلك  […]الروايات؟؟.. أال فلنعلا أنّنا إذا كنّا ال رختار لألديب النابغ املريض، املنقطع املوارد، إال أن ميوت بيننا 
 من تلك. مَ رَ كْ وأَ  اَ لَ سْ األديب أن خيتار لنفسه خامتة أَ 
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