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  عمر فاخوري ترمجات
 كتب

 )وفًقا للتسلسل الزميّن للصدور لكّل ابب(
 

 األدب 
 من الفرنسّية إىل العربّية، خمطوطمسرح،  ،(Servir) اجلنديّة أو احلرب والسالم أواخلدمة  .1

 .2صفحة 49 ،1918متوز  1Henri Lavedan، 20-28 للكاتب هنري الفدان
 منشور ،من الفرنسّية إىل العربّيةنقد أديّب،  ،آراء غربّية يف مسائل شرقّية .2

 صفحة.  181 ،1925شق، مطبعة املفيد، الطبعة األوىل، دم، أحباث لعدد من املستشرقني
 أقاصيص(جمموعة ) قّصة .3

  للكاتب األسوجّي أوغست سرتندبرغاخلريف August Strindberg ، إىل  الفرنسية ترجيًحاأقصوصة، من
 منشورالعربّية، 

آذار  15، 12، عدد 2؛ سنة 523 -518، ص 1925شباط  15، 11، عدد 2جمّلة مينرفا، بريوت، السنة 
 . 576-569، ص 1925

 للكاتب الفرنسّي أانتول فرانس كرنكبيل Anatole France ،،منشورمن الفرنسّية إىل العربّية،  أقصوصة 
  .631، ص 10؛ عدد 568، ص 9؛ عدد 497، ص 1927، آب 8، عدد 1جمّلة الكّشاف، بريوت، سنة 

 للكاتب الفرنسّي أانتول فرانس التاريخ Anatole France العربّية، منشور، أقصوصة، من الفرنسّية إىل 
  .462 ،424 ، ص1928، متّوز 7، عدد 2جمّلة الكّشاف، بريوت، سنة 

 للكاتب الفرنسّي أانتول فرانس اخلبز األسود Anatole Franceن الفرنسّية إىل العربّية، منشور، أقصوصة، م 
 .456ص ، 1931، 7العدد  ،5جمّلة الكّشاف، بريوت، سنة 

 

                                                           
 .1913 وضع الفدان هذا املؤلَّف عام 1

دار الكتاب اللبنايّن؛ القاهرة، دار ، الطبعة األوىل، بريوت، قلم يفّك الرَّصد أو عمر فاخوري، سريته وأدبهللمزيد حول هذا املخطوط يُراَجع: الرَّحياين، أمني ألربت، "املخطوطات" يف  2
 .95، ص 1977الكتاب املصرّي، 
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 منشور، من الفرنسّية إىل العربّية، نقد أديبّ  ،آراء أانضول ]أانتول[ فرانس .4
 صفحة. 143، 1926، ىل، بريوت، منشورات جمّلة مينرفاقّدم له أمني الرَّحياين، الطبعة األو 

 منشورمن الفرنسّية إىل العربّية،  أدب السرية، ، (Gandhi) هامتا غانديامل .5
 153، 1927الطبعة األوىل، بريوت، مطبعة وزنكوغراف طبّارة، ، Romain Rolland 3لألديب الفرنسّي رومان روالن

  صفحة.
 منشورمن الفرنسّية إىل العربّية، مسرح،  ،االبن اآلخر .6

شباط  -، كانون الثاين2-1، عدد 3جمّلة الكّشاف، بريوت، سنة ، Pierre Decourcelle للكاتب بيار ديكورسيل
 -373، ص 1929، أّّير 5؛ عدد 316 -297، ص 1929نيسان  -، آذار4 -3؛ عدد 150 -122، ص 1929
394.  

 
 

 

 

 

 

                                                           
 .1924وضع روالن هذا املؤلَّف عام  3


