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 جبران خليل جبرانمؤلفـات 

 كتب
 )وفًقا للتسلسل الزميّن للصدور لكّل باب(
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 .1923القاهرة، مكتبة الغرب،  
 ، منشور، قّصة )فلسفّية حكمّية(، باإلنكليزيّةالنبي   ،جربان، خليل جربان .13
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ميخائيل نعيمه، ، بالعربّية، قّصة، منشور )بعد الغياب يف كتاب ملك البالد وراعي الغنم، جربان، خليل جربان .18
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 ، باإلنكليزيّة، مسرح، منشور )بعد الغياب(األعمىأو  المكفوفجربان خليل جربان،  .21
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