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 ترجمةالم   جبران خليل جبران مؤلفات
 كتب

 )وفًقا للتسلسل األجبدّي(

 

 إلى األرمنّية 
 

 .Altapress Publication  ،1983 ، لبنان،  Մարգարե ، من اإلنكليزيّة إىل األرمنّية،النبيّ  .1
 Technopressلبنان، ،Vahe Vahian ،Մարգարեة، ترمجة فاهي فاهيان ، من اإلنكليزيّة اىل األرمنيّ النبيّ  .2

Modern Publication ،1984. 
 .2007، أرمينيا، ]د.ن.[،  Մարգարե ، من اإلنكليزيّة إىل األرمنّية، النبيّ  .3

 
 إلى اإلسبانّية 

 
 صفحة. Orion  ،1964 ،201املكسيك، ة، ترمجة ليونارد س. كاين، ، من اإلنكليزيّة إىل اإلسبانيّ النبيّ  .4

El Profeta, De Inglés a Español, Traducción y proporcionar Leonard S. Kain, 
Mexico, Orion, 1964, 201 páginas. 

 صفحة. EDAF  ،2000 ،90مدريد، ، مورو أرمينوة، ترمجة وتقدمي ، من اإلنكليزيّة إىل اإلسبانيّ النبيّ  .5
El Profeta, De Inglés a Español, Traducción y proporcionar Mauro Armiño, 
Madrid, EDAF, 2000, 90 páginas. 

 .Mestas ، 2007 ، إسبانيا،Angeles F. Rubio، ترمجة ةاإلسبانيّ ، من العربّية اىل األجنحة المتكسرة .6
 Reinaldo؛ رونالدو سوتو  Wajib Zaglul، من العربّية إىل اإلسبانّية، ترمجة وجيه زغلول األجنحة المتكّسرة .7

Soto E. ،Alas Rotas .3، ط، San Jose ،Costa Rica  ،Jose Zaglul ،2012. 
 .Dar Assakafaة، ترمجة هايكل أ. رعيدي ، شيلي، دار الثقافة ، من اإلنكليزيّة إىل اإلسبانيّ النبيّ  .8

El Profeta, De Inglés a Español, Traducción y proporcionar Heikal O. Raide, 
Chili, Dar Assakafa. 
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  اإلسلنديّةإلى 
 
Helgaffel -Vaka، إيسلندا،Gunnar Dal، Spamadurinnة، ترمجة اإلسلنديّ من اإلنكليزيّة إىل ، النبيّ  .9

Publication ،2005. 

 إلى األفريكانّية 
 

، J.L Van Schaik، أفريقيا اجلنوبية ، Gerhard J. Beukes، ترمجة ةاألفريكانيّ ، من اإلنكليزيّة إىل حديقة النبيّ  .10
1989. 

 ، J.L. Van Schaik،ة أفريقيا اجلنوبيّ ، Gerhard J. Beukes، ترمجة ةاألفريكانيّ إىل اإلنكليزيّة ، من رمل وزبد .11
1994. 

 
 إلى األلمانّية 

 
؛ سيمون يوسف Ursula Assaf Nowak، من العربّية إىل األملانية، ترمجة أورسوال عساف نواك األرواح المتمردة .12

 Simon Youssef Assaf، Rebellische Geister ، Olten ،Walter ،1983 ،114عساف 
 صفحة.

 Hans Christian Meiser، Prophetة، ترمجة هانس كريستيان ميسر ، من اإلنكليزيّة إىل األملانيّ حديقة النبيّ  .13
Garten،  ،أملانياGoldmann ،1986. 

،   Ursula Assaf ،Die Gotter der Erde،Solothurn، من اإلنكليزيّة إىل األملانّية، ترمجة آلهة األرض .14
Walter-Verlag ،1993 ،63 .صفحة 

، Walter، أملانيا، Ursula Assaf Nowakة، ترمجة أورسوال عساف نواك ، من اإلنكليزيّة إىل األملانيّ السابق .15
1994. 

-Ursula Assaf ،Träne und ein Lächeln ،Walter، من العربّية إىل األملانّية، ترمجة دمعة وابتسامة .16
Verlag ،1995، أملانيا. 

 وسيمون يوسف عساف Ursula Assaf-Nowakأورسوال عساف نواك ، من العربّية إىل األملانّية، ترمجة دمعة وابتسامة .17
Simon Youssef Assaf،Eine träne und ein lächeln .سولوتورن 3، ط ،Solothurn - 

  صفحة. Walter Verlag ،1995 ،183، سويسرا
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 Ursula Assaf، Jesus, der Sohn des، من اإلنكليزيّة إىل األملانّية، ترمجة اإلنسان يسوع إبن .18
Menschen،Walter-Verlag   ،1995، أملانيا. 

، Walter-Verlag ، زوريخ، Ursula Assafة، ترمجة أورسوال عساف ، من العربّية إىل األملانيّ البدائع و الطرائف .19
 صفحة.  82، 1996

 . Walter-Verlag ،1996، أملانيا، Ursula Assafة، ترمجة أورسوال عساف العربّية إىل األملانيّ من العواصف،  .20
 .S ؛ س. يوسف عسافUrsula Assaf-Nowakأورسوال عساف نواك ، من العربّية إىل األملانّية، ترمجة العواصف .21

Youssef Assaf ؛ وديع مبارك Wadih Moubarak ،Die Stürme  ،زوريخ ،Walter Verlag ،
  صفحة. 179، 1996

، أملانيا، Florian Langegger ،Verrückt ،Walter-Verlag ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل األملانّية،المجنون .22
1996. 

؛ سيمون يوسف Ursula Assaf Nowak ة، ترمجة أورسوال عساف نواك ، من العربّية إىل األملانيّ األجنحة المتكسرة .23
 صفحة.  Walter ،1997 ،79، أملانيا، Simon Youssef Assafعساف 

وسيمون يوسف  Ursula Assaf-Nowakأورسوال عساف نواك ، من العربّية إىل األملانّية، ترمجة األجنحة المتكّسرة .24
  .Walter ،1997، أملانيا،  Simon Youssef Assaf،Gebrochene Flügel عساف

 .1997، أملانيا، Hans Christian Meiser ،Goldman، من اإلنكليزيّة إىل األملانّية، ترمجة التائه .25
-Frank Roland Pohl ،Sand und Schaum ،Walter، من اإلنكليزيّة إىل األملانّية، ترمجة رمل وزبد .26

Verlag ،1997، أملانيا. 
 Walter، زوريخ، Die musik und der reigenة، ، من العربّية إىل األملانيّ نبذة في فّن الموسيقى .27

Verlag ،1998 ،85 .صفحة 
، Walter Verlag ،1999، زوريخ، Die Nymphen der Talerة، ، من العربّية إىل األملانيّ عرائس المروج .28

 صفحة. 87
 Herder، أملانيا،  Ulrich Schaffer ،Prophet Derة، ترمجة األملانيّ  اإلنكليزيّة إىل، من النبيّ  .29

Publication ،2000. 
، Ursula Assaf-Nowak  ،Der Prophetة، ترمجة أورسوال عساف نواك، األملانيّ ، من اإلنكليزيّة إىل النبيّ  .30

 صفحة. Walter Verlag ،2001 ،95زوريخ، 
، Ursula Assaf-Nowak ،Der wanderer، من اإلنكليزيّة إىل األملانّية، ترمجة أورسوال عساف نواك التائـه .31

  صفحة. Walter Verlag ،2002 ،94زوريخ، 
 Ursula Assaf-Nowak ،Jesusة، ترمجة أورسوال عساف نواك ، من اإلنكليزيّة إىل األملانيّ اإلنسانيسوع إبن  .32

Menschensohn ،Düsseldorf ،Patmos ،2003 ،231 .صفحة 
 .Ursula Assaf-Nowak يوسف عساف وأورسوال عساف نواك ، من العربّية إىل األملانّية، ترمجة البدائع والطرائف .33
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  اإلندونيسّيةإلى 

 
 .Pustaka Jaya ،1990، إندونيسيا، Ruslan Shiddieqة، ترمجة ، من العربّية إىل اإلندونيسيّ األجنحة المتكسرة .34
 .Pustaka Jaya ،1996، إندونيسيا، Sugiarta Sriwibawaة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل اإلندونيسيّ التائه .35
، Seperempat Abad، إندونيسيا،  Sri Kusdyantinahة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل اإلندونيسيّ رمل وزبد .36

1999. 
، Bentang، إندونيسيا،  Sapardi Djoko Damonoة، ترمجة ، من العربّية إىل اإلندونيسيّ األجنحة المتكسرة .37

2008. 
 

 إلى اإلنكليزيّة  
 

 صفحة.  238، 1920مصر، اهلالل،  - ، القاهرة The tempestsمن العربّية إىل اإلنكليزيّة،  ،العواصف .38
 Philosophical،نيويورك، من العربّية إىل اإلنكليزيّة، ترمجة أنطوين رزقاهلل فرّيس، حترير مارتن لـ. والف، دمعة وابتسامة .39

library  ،1946، 201 صفحة. 
Tears and laughter, From Arabic to English, Translated by Anthony Rizcallah 
Ferris, Edited by Martin L. Wolf, Philosophical library, 1946, 201 pages. 

 Philosophical،نيويوركمن العربّية إىل اإلنكليزيّة، ترمجة أنطوين رزقاهلل فرّيس، حترير مارتن لـ. والف، األرواح المتمّردة،  .40
library  ،1946، 201 .صفحة 

Spirits Rebellious, Translated from Arabic to English by Anthony Rizcallah 
Ferris, Edited by Martin L. Wolf, New York, Philosophical Library, c1947, 120 
pages. 

 صفحات. 205، 1955بريوت، دار الفكر،  ،، من العربّية إىل اإلنكليزيّةاألرواح المتمردة .41
Spirits Rebellious, From Arabic to English, Beirut, Dar El Fikr, 1955, 205 
pages. 

 .Heinemann  ،1961لندن، ، من العربّية إىل اإلنكليزيّة، ترمجة ه. م. هنمد ، عرائس المروج .42
Nymphs of the valley, From Arabic to English, Translated by H.M. Nahmad, 
London, Heinemann, 1961. 

 صفحات. Bantam Books ،1974 ،110، نيويورك، من العربّية إىل اإلنكليزيّة، دمعة وابتسامة .43
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Tears and laughter, From Arabic to English, New York, Bantam Books, 
1974, 110 pages. 

، Alfred A. Knopf، نيويورك، ، من العربّية إىل اإلنكليزيّة، ترمجة هـ. م. هنمد، تقدمي روبري هيلريدمعة وابتسامة .44
 صفحة. 197، 1982

A Tear and a Smile, Translated by H. M. Nahmad, Prefaced by Robert 
Hillyer, New York, Alfred A. Knopf, 1982, 197 pages. 

 صفحة. Knopf  ،1985 ،139، نيويورك، وتقدمي هـ. م. هنمد ،، من العربّية إىل اإلنكليزيّة، ترمجةاألرواح المتمردة .45
Spirits Rebellious, From Arabic to English, Translated and prefaced by H. M. 
Nahmad, New York, Knopf, 1985, 139 pages. 

 Carol Pub. Group ،1986 ،74، من العربّية إىل اإلنكليزيّة، ترمجة وحترير جورج خرياهلل، نيويورك، المواكب .46
 صفحة.

The Procession, From Arabic to English, Translated and Edited by Georges 
Khairallah, New York, Carol Pub. Group, 1986, 74 pages. 

، Carol Pub. Group ،1989، نيويورك، ، من العربّية إىل اإلنكليزيّة، ترمجة أنطوين ر. فرييساألجنحة المتكسرة .47
 صفحة. 128

The Broken Wings, From Arabic to English, Translated by Anthony R. 
Ferris, New York, Carol Pub. Group, 1989, 128 pages. 

بريس،  كالود وايت كاليفورنيا، كروز، ، من العربّية إىل اإلنكليزية، طبعة أوىل، ترمجة خوان.ر.ي كول، سانتاعرائس المروج .48
 صفحة . 71، 1993

Spirit Brides, From Arabic to English, 1st Edition, Translated by Juan R.I. 
Cole, Santa Cruz, CA, White Cloud Press, c1993, 71 pages. 

   John Walbridge، طبعة أوىل، من العربّية إىل اإلنكليزية، ترمجة جون والبريدجالعواصف: قصص وقصائد منثورة .49
The storm: stories & prose poems 117، 1993بريس،  كالود وايت كاليفورنيا،–كروز  ، سانتا 

 صفحة.
The Storm: stories & prose poems, 1st edition, From Arabic to English, 
Translated by John Walbridge, Santa Cruz, CA: White Cloud Press, c1993, 117 
pages. 
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 إلى األورديّة 
 

، باكستان، األرواح المتمردة ،Mahammad Sherif Kayaniة، ترمجة ، من العربّية إىل األورديّ دةاألرواح المتمرّ  .50
Rabiah Book house. 

 .Rabiah Book house، باكستان، Horshid Sheikh، ترمجة ةاألرديّ من اإلنكليزيّة اىل  ،آلهة االرض .51
 Rabiah Book باكستان، ،پاگل، Mohammad Sherif Kayani، ترمجة ةاألرديّ ، من اإلنكليزيّة إىل المجنون .52

House . 
 

 إلى اإليطالّية 
 

 Ugo Guanda، إيطاليا،  Gian Piero Bona، Profeta، ترمجة  ةاإليطاليّ  اإلنكليزيّة إىل، من النبيّ  .53
Editore ،2004. 

 .RL ،2009، إيطاليا،  Magda Indiveri، Profeta، ترمجة  ةاإليطاليّ  اإلنكليزيّة إىل، من النبيّ  .54
 

 إلى البربريّة 
 

 .  صفحة Harmattan ،2014 ،113، من اإلنكليزية إىل الرببريّة ، ترمجة يوسف علوي، النبيّ  .55

 
 إلى البرتغالّية 

 
 .Pelotas, Typ مرعب، خوسيهترمجة  Lagrimas e sorrisos، من العربّية إىل الربتغالّية، دمعة وابتسامة .56

Guarany  ،1920 ،212 .صفحة 
 .ACIGI ة، ترمجة منصور شليطا، الربازيل، الربتغاليّ ، من العربّية إىل األجنحة المتكسرة .57

Asas quebrado, Do Arabo para o Português, Tradução de Mansour Challita, 
Brasil, ACIGI. 

 .ACIGI ة، ترمجة منصور شليطا، الربازيل، ، من العربّية إىل الربتغاليّ األرواح المتمردة .58
Espíritos Rebeldes, Do Arabo para o Português, Tradução de Mansour 
Challita, Brasil, ACIGI. 
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 .ACIGI ، الربازيل، Mansour Challitaة، ترمجة منصور شليطا ، من اإلنكليزيّة إىل الربتغاليّ آلهة األرض .59
Deuses da Terra, Do Inglês para o Português, Tradução de Mansour Challita, 
Brasil, ACIGI. 

 .ACIGI، الربازيل، Mansour Challitaة، ترمجة منصور شليطا ، من العربّية إىل الربتغاليّ والطرائفالبدائع  .60
Badai e Antics, Do Arabo para o Português, Tradução de Mansour Challita, 
Brasil, ACIGI. 

 .ACIGI ، الربازيل، Mansour Challitaة، ترمجة منصور شليطا ، من اإلنكليزيّة إىل الربتغاليّ التائه .61
Do Inglês para o Português, Tradução de Mansour Challita, Brasil, ACIGI. 

 .ACIGIة، ترمجة منصور شليطا، الربازيل، ، من اإلنكليزيّة إىل الربتغاليّ حديقة النبيّ  .62
Profeta Jardim, Do Inglês para o Português, Tradução de Mansour Challita, 
Brasil, ACIGI. 

 .ACIGIة، ترمجة وتقدمي منصور شليطا، الربازيل، ، من العربّية إىل الربتغاليّ دمعة وابتسامة .63
Uma Lagrima E Um Sorriso, Do árabe para o português, Tradução e 
apresentação de Mansour Challita, Brasil, ACIGI. 

 .ACIGI، الربازيل، Mansour Challitaة، ترمجة منصور شليطا من اإلنكليزيّة إىل الربتغاليّ ، رمل وزبد .64
 .ACIGI ة، ترمجة منصور شليطا، الربازيل، ، من اإلنكليزيّة إىل الربتغاليّ السابق .65

Anterior, Do Inglês para o Português, Tradução de Mansour Challita, Brasil, 
ACIGI. 

 .ACIGI ة، ترمجة منصور شليطا، الربازيل، ، من العربّية إىل الربتغاليّ المروجعرائس  .66
Do Arabo para o Português, Tradução de Mansour Challita, Brasil, ACIGI. 

 .ACIGIة، ترمجة منصور شليطا، الربازيل، ، من اإلنكليزيّة إىل الربتغاليّ المجنون .67
 .ACIGI ، الربازيل، Mansour Challitaة، ترمجة منصور شليطا الربتغاليّ ، من العربّية إىل المواكب .68

Do Arabo para o Português, Tradução de Mansour Challita, Brasil, ACIGI. 
 .ACIGI ، الربازيل،  ة، ترمجة منصور شليطا،، من العربّية إىل الربتغاليّ نبذة في فن الموسيقى .69

Sobre a arte da música, Do Arabo para o Português, Tradução de Mansour 
Challita, Brasil, ACIGI. 

، الربازيل،  Mansour Challita ، Profetaة، ترمجة وتقدمي منصور شليطا ، من اإلنكليزيّة إىل الربتغاليّ النبيّ  .70
ACIG Publication. 

 .ACIGالربازيل، ة، ترمجة وتقدمي منصور شليطا، من اإلنكليزيّة إىل الربتغاليّ  ،إبن اإلنسان يسوع .71
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Jesus O Filho Do Homem, Do Inglês para o Português, Tradução e 
apresentação de Mansour Challita, Brasil, ACIG. 

 إلى البلغاريّة 
   

 Kibea،بلغاريا،  Spas Nikolov ، пророкة، ترمجة سباس نيكولوف، من اإلنكليزيّة إىل البلغاريّ النبي .72
Publication، 1997. 

 Fama، بلغاريا،  Maria Koeva، пророкة، ترمجة ماريا كويفا ، من اإلنكليزيّة إىل البلغاريّ النبي .73
Publication ،2005. 

، FAMA Publication، بلغاريا، Maria Koevaة، ترمجة ماريا كويفا ، من اإلنكليزيّة اىل البلغاريّ رمل وزبد .74
2006. 

 FAMA ، بلغاريا، Maria Tzenovaة، ترمجة ماريا تزينوفا، ، من اإلنكليزيّة إىل البلغاريّ لنبيّ حديقة ا .75
Publication، 2007. 

 FAMA، بلغاريا،Christo Shemtovة، ترمجة كريستو شيمتوف ، من اإلنكليزيّة اىل البلغاريّ السابق .76
Publication ،2007. 

 صفحة. FAMA ،2007 ،349بلغاريا،  ،луд ترمجة ماريا كويفا،ة، من اإلنكليزيّة إىل البلغاريّ المجنون،  .77
 .Hassan and Ghassan Geafar  ،пророк  ة، ترمجة حسان وغسان جعفر، من اإلنكليزيّة إىل البلغاريّ النبي .78

 
 إلى البولنديّة 

 
، Wandy Dynowskiej ،Prorok ،Madras ،Chamundiة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل البولنديّ النبيّ  .79

1954. 
 .Warshawa ،1993 بولندا،  Tade Usz Chudecki ،Prorokة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل البولنديّ النبيّ  .80
 Regina Gromacka ،Jezus, Syn، ترمجة ةالبولنديّ ىل اإلنكليزيّة إ، من يسوع إبن اإلنسان .81

Człowieczy ،بولندا،Wydawnictwo Agade  ،1995. 
 .Wroklaw ،1996، بولندا ،Barbara Sitarz Howard، ترمجة ةالبولنديّ من اإلنكليزيّة إىل  ،حديقة النبيّ  .82
 .Wroklaw ،1996، بولندا ،Barbara Sitarz Howard، ترمجة ةالبولنديّ من اإلنكليزيّة إىل  ،رمل وزبد .83
 .Warszawa  ،2008، بولندا،  Bogustawa Jurkevic ،Prorokة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل البولنديّ النبيّ  .84
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 إلى التايالنديّة 
 

 Carat Booksتايالندا،  ،Antony R. Ferris ،หักปีกة، ترمجة ، من العربّية إىل التايالنديّ األجنحة المتكسرة .85
House ،1986. 

 Butterfly Book، تايالندا،Sai Gaab Fong Kluazhة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل التايالنديّ رمل وزبد .86
House ،1997. 

 
 إلى التركّية 

 
 .Anahtar Kitaplar ،2003 ، تركيا، Feyza Karagozة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل الرتكيّ رمل وزبد .87
 .Anahtar Kitaplar ،2003 ، تركيا، R. Tanju Sirmenة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل الرتكيّ حديقة النبيّ  .88
 ، تركيا،  Deniz Carey ،İsa, İnsanoğlu'nunة، ترمجة الرتكيّ ، من اإلنكليزيّة إىل يسوع إبن اإلنسان .89

Anahtar Kitaplar ،2004. 
 .Anahtar Kitaplar ،2005 ، تركيا، Sibel Ozbudunة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل الرتكيّ التائه .90
 Anahtar، تركيا، Barkin Karsli ،Valley perileriة، ترمجة ، من العربّية إىل الرتكيّ عرائس المروج .91

Kitaplar ،2005. 
  .Anaktar Kitaplar ،2006 تركيا،  ،Aytunc Altindalة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل الرتكيّ النبيّ  .92

  
 إلى التشيكّية 

 
، Editorial Selecta ،1975 ، برشلونة، El jardí del profetaة، ، من اإلنكليزيّة إىل التشيكيّ حديقة النبيّ  .93

 صفحة. 156
 ة تشيكيا،، مجهوريّ Eliska Merhautova ، Prorokة، ترمجة اليسكا مريهوتوفا ، من اإلنكليزيّة إىل التشيكيّ النبي .94

Vysehrad Publication  ،1990. 
 .Praha ،1996، تشيكيا، Joseph Hermach، من العربّية اىل التشيكّية ، ترمجة األجنحة المتكّسرة .95
 .Trigon ،1996، تشيكيا ، Eliska Merhautova، من اإلنكليزيّة إىل التشيكّية، ترمجة آلهة االرض .96
 . Vysehrad ،1998، تشيكيا،  Eliska Merhautova، من اإلنكليزيّة إىل التشيكّية، ترمجة رمل وزبد .97
 ة تشيكيا، ، مجهوريّ  Zahrada Prorokova ،  Prorokة، ترمجة زهرادا بروروكوفا ، من اإلنكليزيّة إىل التشيكيّ النبي .98

Onyx Publication ،1998. 
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 .Vysehrad  ،2006، تشيكيا، Vlasta Hesounova، من اإلنكليزيّة إىل التشيكّية، ترمجة السابق .99
 
 إلى الدنماركّية 

 
 Jespersen، الدمنارك،  IB Jorgensen ، Profetenة، ترمجة إيب يورغنسن ، من اإلنكليزيّة إىل الدمناركيّ النبي .100

Publication  ،1964. 
 

 إلى الروسّية 
 

 .Minsk ،1997، روسيا، K. Nikitinة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل الروسيّ النبيّ  .101
 .Sfera ،2002، روسيا، V. Markovaة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل الروسيّ النبيّ  .102

 
 إلى الرومانّية 

 
 .Orion ،2000، رومانيا، Radu Carneci ، Profetulة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل الرومانيّ النبيّ  .103

 
 إلى السريانّية 

 
 Youarish؛ يوريش هيدو Robin Beth Shmuelة، ترمجة روبن بيت سامويل ، من العربّية إىل السريانيّ النبي .104

Haido العراق، مطبعة املشرق ،Al Mashriq Printing ،1998. 
 

 إلى السلوفاكّية 
 

 .Pezolt ،1996سلوفاكيا،  ، Eduard Tvarozek،Prorokة، ترمجة اإلنكليزيّة إىل السلوفاكيّ ، من النبيّ  .105
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 إلى السويديّة 
 

 Carl G. Liungman ،Jesus, Människosonenة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل السويديّ يسوع إبن اإلنسان .106
 .Alhambra ،1995، السويد، 

، السويد،  Rosen and Johan Wretman، Profetenة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل السويديّ النبيّ  .107
Proprius ،1996. 

 
 إلى الصربّية 

 
 .Paideai  ،1997صربيا، ،Rasa Sekulovic  ،Prorokة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل الصربيّ النبيّ  .108
 .Paideia ،1997، صربيا، Rasa Sekulovic، ترمجة الصربّيةىل اإلنكليزيّة إ، من يسوع إبن اإلنسان .109

 
 إلى الصينّية 

 
 .1929 ، بكني، الصني،Liu Ting Fangترمجة ليو تينغ فانغ  ،من اإلنكليزيّة إىل الصينّية المجنون، .110
 .1929 ،، بكني، الصنيLiu Ting Fangليو تينغ فانغ  ترمجة ،، من اإلنكليزيّة إىل الصينّيةالسابق .111
 .1931، ، دار اهلالل، شانغهاي، الصنيBing Xinترمجة الكاتبة بينغ شنب ، من اإلنكليزيّة إىل الصينّية ،النبيّ  .112
 .Bing Xin ،1963ترمجة بينغ شنب  ،من اإلنكليزيّة إىل الصينّية رمل وزبَد، .113
 .1982 ،، دار الشعب، هونان، الصنيBing Xinترمجة بينغ شنب إلى الصينّية، النبي ورمل وزبد،  .114
 .1982، دار الشعب ،هونان ،بينغ شنيمن اإلنكليزيّة إىل الصينّية، ترمجة  ، رمل وزبدو  النبي .115
تشونغ جي كون  رمجةت البدائع والطرائف واألجنحة المتكسِّرة،والعواصف  وخمتارات مندمعة وابتسامة والمواكب  .116

Zhong Ji Kun إي هونغ  وYI Hong  و يانغ شياو بوYang Xian Bo،  ،1984بكني، الصني . 
 .1984، البدائع والطرائف و العواصف من خمتارات و المواكب و ابتسامةدمعة و  .117
 .1984، من العربّية إىل الصينّية، خمتارات من أعمال جربان، األجنحة المتكسرة .118
 .1994، انسو، الصنيقثالثة جمّلدات، دار الشعب،  ،المجموعة الكاملة ألعمال جبران، العربّية واإلنكليزيّة .119
 .1994 ،مخسة جمّلدات، دار خه يب للتعليم، الصنيالمجموعة الكاملة ألعمال جبران، العربّية واإلنكليزيّة،  .120
 .1998، انسو، الصنيقمخسة جمّلدات، دار الشعب لآلداب، المجموعة الكاملة ألعمال جبران، العربّية واإلنكليزيّة،  .121
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 .Yilin Publication  ،2008، الصني،先知، من اإلنكليزيّة إىل الصينّية، النبيّ  .122
 

 إلى العبريّة 
 

 . 1928 ترمجة هوروفيتز، الواليات املّتحدة، كنوبف، ،נביא اإلنكليزيّة إىل العربيّة،، من النبيّ  .123
 
 إلى العربّية 

 
 صفحة. 48، 1926بريوت، مطبعة كرم،  األرمشندريت أنطونيوس بشري،، من اإلنكليزيّة إىل العربّية، ترمجة رمل وزبد .124

Sand and Foam From English to Arabic, Translated by Archimandrite 
Antonios Bachir, Beirut, Karam Printing, 1962, 48 pages. 

 . 1937بريوت، ]د.ن.[، ، األرمشندريت أنطونيوس بشريترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل العربّية، السابق .125
The Forerunner, From English to Arabic, Translated by Archimandrite 
Antonios Bachir, Beirut, [n.p.], 1937. 

 صفحة. 247، 1962القاهرة، دار املعارف، ، ترمجة وتقدمي ثروت عكاشة، العربّيةإىل  اإلنكليزيّةمن  ،عيسى .126
Jesus the Son of Man, From English to Arabic, Translated and Prefaced by 
Tharwat Akachat, Cairo, Dar El Maaref, 1962, 247 pages. 

 صفحة. 63، 1963القاهرة، دار املعارف، من اإلنكليزيّة إىل العربّية، ترمجة وتقدمي ثروت عكاشة،  رمل وزبد، .127
Sand And Foam, From English to Arabic, Translated and Prefaced by 
Tharwat Akachat, Cairo, Dar El Maaref, 1963, 63 pages. 

 صفحة. 128، 1964بغداد، منشورات مكتبة النهضة، من اإلنكليزيّة إىل العربّية، ترمجة يعقوب أفرام منصور، ، التائه .128
The Wanderer: His Parables And His Sayings, From English to Arabic, 
Translated by Yaacoub Efrem Mansour, Bagdad, Annahda Printing, 1964, 128 
pages. 

 صفحة. 111، 1968بريوت، دار النهار، ، يوسف اخلال، من اإلنكليزيّة إىل العربّية، ترمجة النبيّ  .129
The Prophet, From English to Arabic, Translated by Youssef El Khal, Beirut, 
Dar Annahar, 1968, 111 pages.  

 72، 1982بريوت، مؤسسة نوفل، ، 1، ط. بشري أنطونيوساألرمشندريت ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل العربّية، آلهة األرض .130
 صفحة. 
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The Earth Gods, From English to Arabic, Translated by Archimandrite 
Antonios Bachir, 1rst Edition, Beirut, Nawfal, 1982, 72 pages. 

 صفحة.  87، 1983بريوت، مؤسسة نوفل، ، 1عبد اللطيف شرارة، ط. ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل العربّية، حديقة النبيّ  .131
The Earth Gods, From English to Arabic, Translated by Abd el Latif Charara, 
1rst Edition, Beirut, Nawfal, 1983, 87 pages. 

 .125، 1988نوفل، مؤسسة ميخائيل نعيمة، بريوت، ، من اإلنكليزيّة إىل العربّية، ترمجة النبيّ  .132
The Prophet, From English to Arabic, Translated by Mikhail Naimy, Beirut, 
Dar Nawfal, 1988, 125 pages.  

  .صفحة 60، 1997بريوت، دار صادر، ، من اإلنكليزيّة إىل العربّية، التائه .133
The Wanderer, From English to Arabic, Beirut, Dar Sader, 1997, 60 pages. 

 صفحة.  145، 1998بريوت، مؤسسة نوفل، ، ، من اإلنكليزيّة إىل العربّية، ترمجة وتقدمي ندمي نعيمهالمجنون .134
The Madman, From English to Arabic, Translated and prefaced by Nadim 
Nehme, Beirut, Nawfal, 1998, 145 pages. 

 صفحة.  123، 1999بريوت، مؤسسة نوفل، ، ترمجة ندمي نعيمه، من اإلنكليزيّة إىل العربّية، السابق .135
The Forerunner, From English to Arabic, Translated by Nadim Nehme, 
Beirut, Nawfal, 1999, 123 pages. 

 صفحة. 191، 2000، من اإلنكليزيّة إىل العربّية، ترمجة ندمي نعمه، بريوت، مؤسسة نوفل، التائه .136
The Wanderer, From English to Arabic, Translated by Nadim Nehme, Beirut, 
Nawfal, 2000, 191 pages. 

 ، من اإلنكليزيّة إىل العربّية، ترمجة ندمي نعمه.آلهة األرض .137
The Earth Gods, From English to Arabic, Translated by Nadim Nehme. 

 ، حتقيق إميل كبا. رمشندريت أنطونيوس بشرياألترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل العربّية، المجنون .138
The Forerunner, From English to Arabic, Translated by Archimandrite 
Antonios Bachir, Edited by Emile Kaba. 

 صفحات. 108د.م.[، ]د.ن.[، ]د.ت.[، ، ] األرمشندريت أنطونيوس بشري،من اإلنكليزيّة إىل العربّية، ترمجه ، النبيّ  .139
The Prophet, From English to Arabic, Translated by Archimandrite Antonios 
Bachir, [n.p.], [n.p], [n.d.], 108 pages. 

 232د.م.[، ]د.ن.[، ]د.ت.[، ] األرمشندريت أنطونيوس بشري،من اإلنكليزيّة إىل العربّية، ترمجه ، يسوع إبن اإلنسان .140
 صفحة.
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Jesus The Son Of Man, From English to Arabic, Translated by Archimandrite 
Antonios Bachir, [n.p.], [n.p], [n.d.], 232 pages. 

 إلى الفارسّية 
   

 .Tuman ،1971إيران،  ،پيامبر ،Hussain Illah Kamshehة، ترمجة من اإلنكليزيّة إىل الفارسيّ ، النبيّ  .141
 .Karnameh  ،1973إيران، ،پيامبر، Nejef Dir Yabinderiة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل الفارسيّ النبيّ  .142
 .Biember ،1997، إيران،  پيامبر باغ،  Kubri Rushnfkrة، ترمجة ، من العربّية إىل الفارسيّ حديقة النبيّ  .143

   
 إلى الفرنسّية 
 

 .hameenlinna ،1970 فنلندا، ،A. Karisto، Le Prophèteة، ترمجة الفرنسيّ  اإلنكليزيّة إىلالنبّي، من  .144
Le Prophète, De l’Anglais en Français, Traduit par A. Karisto, Finlande, 
hameenlinna, 1970. 

 Casterman ،1979 ،74بلجيكا،  –تورناي  ،4كلري دوبوا، ط.   ، من اإلنكليزيّة إىل الفرنسّية، ترمجةيّ ـحديقة النب .145
 صفحة.

Le Jardin du Prophète, De l’Anglais en Français, Traduit par Claire Dubois, 
4ème Edition, Tournai – Belgique, Casterman, 1979, 74 pages. 

 صفحة. Cerpo  ،1986 ،75 باريس، ، من العربّية إىل الفرنسّية، ترمجة جاد حامت،إرَم ذات العماد .146
Iram aux Colonnes, de l’arabe en Français, Traduit par Jad Hatem, Paris, 
Cerpo, 1986, 75 pages. 

 .1990، ميشال ألبنية، باريس، إىل الفرنسيّ  اإلنكليزيّة، من يسوع إبن اإلنسان .147
Jésus fils de l'homme, De l’Anglais en Français, Paris, Albin Michel, 1990. 

؛ باريس، Castermanبلجيكا،  –تورناي ، صوان كميل جنيب أبو ، من اإلنكليزيّة إىل الفرنسّية، ترمجةيّ ـحديقة النب .148
Seuil  ،1992 ،152 .صفحة 

Le Jardin du Prophète, De l’Anglais en Français, Traduit par Camille Najib 
Abou Souan, Tournai – Belgique, Casterman ; Paris, Seuil, 1992, 152 pages. 

 Gallimard ،1992 ،123، باريس، Anne Wade Minkowskiة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل الفرنسيّ النبيّ  .149
 صفحة.
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Le Prophète, De l’Anglais en Français, Traduit par Anne Wade Minkowski, 
Paris, Gallimard, 1992, 123 pages. 

،  Seuilباريس، ؛ Casterman، بلجيكا –تورناي ، صوان كميل جنيب أبوة، ترمجة  ، من اإلنكليزيّة إىل الفرنسيّ النبيّ  .150
 صفحة. 152، 1992

Le Prophète, de l’Anglais en Français, Traduit par Kamil Najib Abou Sawan, 
Tournai – Belgique, Casterman; Paris, Seuil, 1992, 152 pages. 

 صفحة. 159، 1992ة، ترمجة وتقدمي صالح ستيتة، باريس، نوفل، ، من اإلنكليزيّة إىل الفرنسيّ النبيّ  .151
Le Prophète, de l’Anglais en Français, Traduit et Présenté par Salah Stité, Paris, 
Nawfal, 1992, 159 pages. 

 .Livre de Poche ،1993، باريس، جانني ليفية، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل الفرنسيّ النبيّ  .152
Le Prophète, De l’Anglais en Français, Traduit par Janine Levy, Paris, Livre de 
Poche, 1993. 

 صفحة. 124، 1994ة، ترمجة وتقدمي رفيق شيخاين، باريس، نوفل، من اإلنكليزيّة إىل الفرنسيّ  ،المجنون .153
Le Fou, De l’Anglais en Français, Traduit et Préfacé par Rafic Chikhani, Paris, 
Nawfal, 1994, 124 pages. 

 .Actes Sud ،1998، باريس، أنطوان غطاس كرمة، ترمجة ، من اإلنكليزيّة إىل الفرنسيّ النبيّ  .154
Le Prophète, De l’Anglais en Français, Traduit par Antoine Ghattas Karam, 
Paris, Actes Sud, 1998. 

 .Mille et Une Nuits ،2000، باريس،  ترمجة غييوم فيلنوفة، الفرنسيّ  اإلنكليزيّة إىلالنبّي، من  .155
Le Prophète, De l’Anglais en Français, Traduit par Guillaume Villeneuve, Paris, 
Mille et Une Nuits, 2000. 

 ،Mille et Une Nuits، باريس، Thierry Gillyboeuf، من اإلنكليزيّة إىل الفرنسّية، ترمجة حديقة النبيّ  .156
2000. 

Le Jardin du Prophète, De l’Anglais en Français, Traduit par Thierry 
Gillyboeuf, Paris, Mille et Une Nuits, 2000. 

 .Sindbad ،2000، من العربّية اىل الفرنسّية، ترمجة إيفلني الرغيش ؛ فرنسوا نريو ، باريس، األرواح المتمّردة .157
Les Esprits Rebelles, De l’Arabe en Français, Traduit par Evelyne Largueche; 
Francois Neyrod, Paris, Sindbad, 2000. 

 .Mille et Une Nuits ،2000، من اإلنكليزيّة إىل الفرنسّية، ترمجة أنيس شاهني، باريس، المجنون .158
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Le Fou, De l’Anglais en Français, Traduit par Anis Chahine, Paris, Mille et Une 
Nuits, 2000. 

 .Mille et Une Nuits ،2000، باريس، Thierry Gillyboeuf، من اإلنكليزيّة إىل الفرنسّية، ترمجة السابق .159
Le Précédent, De l’Anglais en Français, Traduit par Thierry Gillyboeuf, Paris, 
Mille et Une Nuit, 2000. 

، Mille et Une Nuits ، باريس، Thierry Gillyboeuf، من العربّية إىل الفرنسّية، ترمجة األرواح المتمّردة .160
2001. 

Les Esprits Rebelles, De L’Anglais en Français, Traduit par Thierry Gillyboeuf, 
Paris, Mille et Une Nuits, 2001. 

، Mille et Une Nuitsباريس،  ،Thierry Gillyboeuf، من اإلنكليزيّة إىل الفرنسّية، ترمجة رمل وزبد .161
2001. 

Sable et Ecume, De l’Englais en Français, Paris, Traduit par Thierry Gillyboeuf, 
Mille et Une Nuits, 2001. 

 .Sindbad ،2001باريس،   ، Joël Colin، من العربّية إىل الفرنسّية، ترمجة األجنحة المتكّسرة .162
Les Ailes Brisées, De l’Anglais en Français, Traduit par Joël Colin, Paris, 
Sindbad, 2001. 

 .Les Processionsة، ، من العربّية إىل الفرنسيّ المواكب .163
،  Mille et Une Nuits، باريس،Thierry Gillyboeuf، من اإلنكليزيّة إىل الفرنسّية، ترمجة آلهة األرض .164

2003. 
Les Dieux de la Terre, De L’Anglais en Français, Traduit par Thierry 
Gillyboeuf, Paris, Mille et Une Nuits, 2003. 

 .Mille et Une Nuits، باريس، Thierry Gillyboeuf، من اإلنكليزيّة إىل الفرنسّية، ترمجة التائه .165
Le Vagabond, De l’Anglais en Français, Traduit par Thierry Gillyboeuf, Paris, 
Mille et Une Nuits. 

 .Dar Albouraq ،2012، باريس، دار البوراك L’Aveugle، من اإلنكليزيّة إىل الفرنسّية، األعمىأو  المكفوف .166
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 إلى الفنلنديّة 
 

 ، Profeetta ، فنلندا،Annikki Setalaة، ترمجة أنيكي سيتاال ، من اإلنكليزيّة إىل الفنلنديّ النبي .167
Hameenlinna Publication ،1968. 

 Hameenlinna، فنلندا، A. Karisto، Profeettaة، ترمجة أ. كاريستو ، من اإلنكليزيّة إىل الفنلنديّ النبي .168
Publication، 1970. 

 .Haamenlinna  ،1972فنلندا،  ، Kaarina Turja، من العربّية إىل الفنلنديّة، ترمجة األجنحة المتكّسرة .169
، Haamelinna  ، فنلندا،Kristina Skogberg، من اإلنكليزيّة إىل الفنلنديّة، ترمجة كريستينا سكوغربغ رمل وزبد .170

1973. 
 
 إلى الكرواتّية 
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