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 مؤلفات ميخائيل نعيمه
 كتب

 ( للصدور لكّل ابب )وفًقا للتسلسل الزمين
 
 
 األدب 

 
 ابلعربّية، منشور، مسرح ،اآلابء والبنون: متثيليَّة يف أربعة فصول .1

 .1917طبعة أوىل 
 
 ابلعربّية، منشور، نقد أدبّ ، الغرابل .2

 .1923طبعة أوىل  ،1922و 1913بني جمموعة خمتارة من مقاالته النقديّة اليت ظهرت الكتاب عبارة عن 
 
 ابلعربّية، منشور قّصة )جمموعة قصصّية(،، كان ما كان .3

 .  1927طبعة أوىل 
 
 )قصيدة(، شعر منثور، ابإلنكليزيّة، منشور السباق الذي ال ينتهي .4

 حتت عنوان "السباق". مهس اجلفون. نشر ترمجتها العربّية يف ديوانه 14/3/1928صحيفة التاميز النيويوركّية، 
 

 ، شعر منثور، ابإلنكليزيّة، خمطوطرارـ   الش .5
 .119-117اجملّلد الرابع، ص اجملموعة الكاملة، ، مهس اجلفون. نشر ترمجتها العربّية يف ديوانه 1928نظمها عام 

 
 أدب املقالة، ابلعربّية، منشور، دروب .6

 .1932طبعة أوىل 
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 أدب السرية، ابلعربّية، منشور أدبه، فنه،جربان خليل جربان : حياته، موته،  .7

 .1934طبعة أوىل 
 

 أدب املقالة، ابلعربّية، منشور ،زاد املعاد: جمموعة خطب يف الناس واحلياة .8
 صفحة. 117، 1936م، ]القاهرة[، مطبعة املقتطف واملقطّ طبعة أوىل، 

 
خطابة،  خمتلف األنديَّة يف لبنان وسوراي وفلسطني،خطب أذيع بعضها ابلراديو وألقى بعضها يف أحاديث و جمموعة البيادر،  .9

 ابلعربّية، منشور
 صفحة. 216، 1945القاهرة، دار املعارف، طبعة أوىل، 

 
 شعر منثور، ابلعربّية، منشور، 1مهس اجلفون .10

 .1945طبعة أوىل 
 

 أدب املقالة، ابلعربّية، منشور، األواثن .11
 صفحة.  68، 1946بريوت، مكتبة صادر، طبعة أوىل، 

 
 أقوال مأثورة، ابلعربّية، منشور، كرم على درب .12

  .1946طبعة أوىل، 
 

 أدب املقالة، ابلعربّية، منشور، صوت العامل .13
 .1948، دار صادربريوت، طبعة أوىل، 

 
 مذّكرات، ابلعربّية، منشور، مذك رات األرقش .14

 .1949 ، بريوت،طبعة أوىل
                                                           

 يتضّمن هذا الديوان قصائد ُمرتمجة عن الروسّية )النهر املتجّمد(، وأخرى عن اإلنكليزيّة، فضًًل عن قصائد كتبها ابلعربّية. 1
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 أدب السرية، ابإلنكليزيّة، منشور جربان : حياته، موته، أدبه، فنه،جربان خليل  .15

Kahlil Gibran, a Biography, New York, Philosophical Library, 1950. 
 .1950طبعة أوىل، نيويورك، املكتبة الفلسفّية، 

 
 أدب املقالة، ابلعربّية، منشور، والدجيورالن ور  .16

 صفحة.  255، 1950بريوت، مكتبة صادر، 
 

 مذّكرات، ابإلنكليزيّة، منشور، مذك رات األرقش .17
Memoirs of a Vagrant Soul, 1st Edition, New York, Philosophical Library, 1952.  

 .1952، نيويورك، املكتبة الفلسفّية، طبعة أوىل
 

 أدب املقالة، ابلعربّية، منشور، الريحيف مهب   .18
  .1953 طبعة أوىل 

 
 ابلعربّية، منشور قّصة )جمموعة قصصّية(،، أكابر .19

   .، بريوت1956طبعة أوىل 
 

 أدب املقالة، ابلعربّية، منشور، أبعد من موسكو ومن واشنطن .20
 .1957طبعة أوىل  

 
 ابلعربّية، منشور قّصة )جمموعة قصصّية(،، بط ة أبو .21

 .1958طبعة أّوىل، 
 

 أدب السرية )سرية ذاتّية(، ابلعربّية، منشور، سبعون...حكاية عمر .22
 . 1960؛ اجلزءان الثاين والثالث صدرا سنة 1959صدر اجلزء األّول سنة 

https://www.biblio.com/publisher/philosophical-library
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 رواية، ابلعربّية، منشور، اليوم األخري .23
 .1963 ، بريوت،طبعة أوىل

 
 ابلعربّية، منشور أدب املقالة،، هوامش .24

 .1965أوىل طبعة 
  

 (وأخرى منشورة منفردة يف جمموعة نعيمهرسائل منشورة  ، منشور )1رسائل، ابلعربّية ،رسائلال .25
  الرَّحياين، بريوت،  ألربت حتقيق وتقدمي ،الر حياين ومعاصروه، رسائل األدابء إليهيف منشورة رسالة إىل أمني الرَّحياين

 .185-183، ص 1966دار الرَّحياين للطباعة والنشر، 
  الرَّحياين، بريوت،  ألربت يق وتقدميحتق ،الر حياين ومعاصروه، رسائل األدابء إليهيف منشورة رسالة إىل أمني الرَّحياين

 .288، ص 1966دار الرَّحياين للطباعة والنشر، 
 الرَّحياين، بريوت،  ألربت حتقيق وتقدمي ،الر حياين ومعاصروه، رسائل األدابء إليهيف  منشورة رسالة إىل أمني الرَّحياين

 .310-302، ص 1966دار الرَّحياين للطباعة والنشر، 
  تقدمي  ،...، بولس سالمه ،من ميخائيل نعيمه رسائل إىل حمم د الصب اغ:رسائل إىل حمّمد الصّباغ منشورة يف

 .1982، الدار البيضاء دار الثقافة، الطبعة األوىل، اسإحسان عبّ 
 :مسرح، ابلعربّية، منشور، مسرحيَّة يف أربعة فصول أي وب 

 .1967طبعة أوىل، 
  لألب مارون اخلوري بطرس غالب املكرزل "الشبايب" انبغة ماروينرسالة إىل بطرس خواجه، منشورة يف كتاب ،

 جمموعة نعيمه(.)غري منشورة يف  333-332، ص 2019احلايك، ]د.م.[، ]د.ن.[، 
 

 مسرح، ابلعربّية، منشور، رجلنياي ابن آدم! حوار بني  .26
  .1969طبعة أوىل، 

 
 

                                                           
روسيا والوالايت املتحدة إىل أّن له رسائل عديدة ابلروسّية واإلنكليزيّة، كونه عاش فرتة طويلة من حياته يف بدوران ُيشري نعيمة أّن رسائله هذه تشّكل جزًءا ممّا تبادله وأعًلَم عصره. ونشري   1

يف املرحلة األخرية من احلرب  خدم يف فرنسا كجندي أمريكي يف عداد اجلنود األمريكينّي الذين أُرسلوا إىل فرنسا، ورّّبا تكون له رسائل ابلفرنسّية ألنّه كان جييد هذه اللغة، وقد األمريكّية
 ، وانتسب إىل إحدى اجلامعات الفرنسّية واتبع فيها دروًسا عالية.العاملّية األوىل
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 ، نقد أدّب، ابلعربّية، منشوريف الغرابل اجلديد .27
 .1971طبعة أوىل 

 
 ابلعربّية، منشور ،، أدب املقالة[1968-1954بني ]مقاالت متفرقة  .28

 حيث ُنشر هذا الكتاب.ترجيًحا وهو اتريخ صدور اجملّلد السابع من اجملموعة يف طبعته األوىل  1973 طبعة أوىل
 

 شعر منثور، ابلعربّية، منشور، جنوى الغروب .29
 .1973طبعة أّوىل،  

 
 أدب املقالة، ابلعربّية، منشور ،أحاديث مع الصحافة .30

 .1974طبعة أوىل 
 

 ابلعربّية، منشورأقوال مأثورة، ، ومضات: شذور وأمثال .31
 صفحة. 118، بريوت، مؤسسة نوفل، 1977 طبعة أوىل

 
 منثور، ابإلنكليزيّة، خمطوط ، شعراجلوع .32

املنشورة، و ، 72 ، ص1978املطبعة الكاثوليكيَّة،  ،بريوت، ميخائيل نعيمه طريق الذات إىل الذاتيف  ندمي نعيمهنقًًل عن 
  .134اجملّلد الرابع، ص اجملموعة الكاملة،  ميخائيل نعيمة، برتمجتها العربّية نثرًا، يف

 

 الدين: 
 

 دينّية، ابلعربّية، منشورطروحات ، من وحي املسيح .33
 .مؤسسة نوفل ،1974طبعة أوىل، 
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 السياسة 
 

 ابلعربّية، غري منتهي التأليفمقالة سياسّية، ، التاج والصوجلان .34
 مل َيْكتب غري نُ َتٍف منه، ُنشرت املقّدمة يف جمّلة الرائي.

 

 الفلسفة: 
 

 ابلعربّية، منشورمقالة فلسفّية، ، سياحات يف ظواهر احلياة وبواطنها املراحل: .35
 .1932طبعة أوىل 

 
 ابلعربّية، منشورطروحات فلسفّية، ، لقاء .36

 . 1948طبعة أّوىل 
 

 طروحات فلسفّية، ابإلنكليزيّة، منشور، مرداد : منارة وميناء .37
The Book of Mirdad, The Strange Story of a Monastery Which Was Once Called 
the Ark, 1st Edition, Beirut, Sader’s Library, 1948, 140 pages.  

 صفحة. 140، 1948طبعة أوىل، بريوت، مكتبة صادر، 
ّبسرحة الكتاب ب. رمناند وقّدم له ورة مسرحّية ذات ثًلثة فصول. قام بص مرداديف بومباي اهلند كتاب  1973صدر عام 

 ف. ك. جوكاك.
 

 منشور، ابلعربّيةطروحات فلسفّية، ، مرداد : منارة وميناء .38
اهلند. قام ّبسرحته ب. رمناند وقّدم له األستاذ ف.  - بصورة مسرحّية ذات ثًلثة فصول، بومباي 1973صدر الكتاب عام  

  ك. 

 خمتارات منشورة:
 .اي ابن آدم  ب "وانتهاء الغرابل  ، ابتداء ب1971، جمموعة مقطوعات اختارهتا دار النهار للنشر، خمتاراتكتاب  .1
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 Mikhail Naimy A New، كتاب 1974صدر يف ليدن، هولندا، عام  (،املستشرق الربيطاين)جون  ،بري .2
Year انتقاها ونقلها إىل اإلنكليزيّة. سبعون، وهو جمموعة خمتارة من قصصه وقصائده ومقطوعات من 


