
    ( 1) .   التّجربة الشعرية اجلديدة. للّشاعر املرصّي  صالح عبد الصبور 

 اي صاحيب، ا ين حزين 

 طلع الصباح، مفا ابتسمت، ومل يرن وهجي  الصباح 

 وخرجت من جوف املدينة أ طلب الرزق املتاح 

 ومغست يف ماء القناعة خزب ااييم الكفاف 

 ورجعت بعد الظهر يف جييب قروش  

 الطريق فرشبت شااًي يف 

 ورتقت نعيل

 ولعبت ابلرند املوزع بني كف  والصديق

 قل ساعة او ساعتني

 قل عرشة او عرشتني

 وحضكت من اسطورة محقاء رددها الصديق 

 ودموع حشاذ صفيق 

 وأ ىت املساء

 يف غرفيت دلف املساء 

 واحلزن يودل يف املساء ل نه حزن رضير

 حزن طويل اكلطريق من اجلحمي اىل اجلحمي 

 مصوت  حزن 

 والصمت ال يعين الرضاء بأ ن أ منية متوت 
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 وبأ ن أ ايمًا تفوت

 وبأ ن مرفقنا َوَهن  

 وبأ ن رحيًا من َعَفن  

 مس احلياة، فأ صبحت ومجيع ما فهيا مقيت 

 حزن متدد يف املدينه 

 اكللص يف جوف السكينه

 اكل فعوان بال حفيح 

 احلزن قد قهر القالع مجيعها وس ىب الكنوز

 وأ قام حاكمًا طغاه 

 زن قد مسل العيون احل

 احلزن قد عقد اجلباه 

 ليقمي حاكمًا طغاه 

َسها من ِكل مة قد قالها يومًا صديق  اي تَع 

 مغرى بزتويق الالكم 

 كنا نسي  

 كف  لكفيه عناق 

 واحلزن يفرتش الطريق 

 قال الصديق:ا 

 اي صاحيب!…ا

ال نفضة رعناء من رحي مسوم   ما حنن ا 



 أ و منية محقاء…ا 

 لنحس اكان، ايصديقأ و أ ن امسينا بربج ا 

 وجفلت فابتسم الصديق 

 ومىش به خدر رفيق 

 ورأ يت عينيه تأ لقتا مكصباح قدي 

 ومىض يقول:ا

 س نعيش رمغ احلزن، نقهره، ونضع يف الصباح »

 أ فراحنا البيضاء، افراح اذلين هلم صباح»..ا

…ا  وران ا يلَّ

 ومل تكن برشاه مما قد يصدقه احلزين  

 اي صاحيب!ا 

ق حديثك، لك يش  ء قد خال من لك ذوق زّول

 أ ما أ ان، فلقد عرفت هناية احلدر العميق 

 "احلزن يفرتش الطريق … ا

ه منت النص، ودالليا يويح "احلزن"   (احلزن  ):جاء العنوان مركّبا امسيا مكوان من مبتدأ   قراءة العنوان خرب 

باع لّ القامئ عىل نظام ال سطر، ابهلّم والغّم  والكآبة، وهو ضّد الفرح والّسعادة دالةل العنوان وشلك النّص الطلّ

واتاكًء عىل امس الّشاعر وبعض املشيات النصية ادّلاةل من قبيل: " اي صاحيب ا ين حزين، مفا ابتسمت،  

خطاب تكسي البنية، حزن رضير، حزن مصوت.."، نفرتض أ ّن القصيدة اليت بني أ يدينا تنضوي حتت 

النّفس ية والوجودية، حيث يشعر ابحلزن وتفاهة العامل اذلي حييا   غربتهيعاجل فهيا صاحهبا موضوعا يرتبط ب

 فيه. 
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ا؟ تدور رََح القصيدة  مفا ال ساليب الفنية اليت وّظفها الشاعر للتعبي عن جتربته؟ وما املقصدية اليت راهم 

ذ يصف حالته النّفس ية اليت هيمين علهيا احلزن، وحياتَه اليومية اليت   حول الاغرتاب اذلي يعانيه الّشاعر؛ ا 

خباره حبزنه ادلامئ اذلي يفشل  نور   ايه قصد ا  ها الّراتبة القاتلةل، ويبدأ  قصيدته مبخاطبة صاحبه مناداي ا  تطبع 

بعاده ورمس الابت  ، حاكيًا بعض التفاصيل اليومية الرتيبة ، مربزا من خاللها  الّصباح يف ا  سامة عىل حميّاه 

 غربته وضياعه اذلي يظهر أ ساسا يف فقدانه اال حساس ابلزمن،

  

نسان من حلم ودم يتصف ابلعمى                ايه يف شلك ا  بعد ذكل يعّرج عىل تشخيص احلزن مربزا ا 

ا أ وصاف تربز معق ما يعانيه الشاعر من غربة وضياع نفيس  والّصمت، ويش هبه ابللص وال فعوان، وِكه

 .ووجودّي داخل املدينة

اذلي حيياه، اكشفا   (2) تطّرق الشاعر يف قصيدته ا ىل وصف غربته النفس ية وضياعه الوجودي              

ني ضاراب  مقدار احلزن اذلي خيمي عىل حياته كسحابة سوداء قامتة، ما يعين أ ّن الشاعر جّدد يف املضام

ع رض احلائط ابل غراض الشعرية القدمية اليت اكنت تدور يف الغالب ال مّع عىل املدح والهجاء والغزل  

وابالنتقال ا ىل دراسة املعجم نلف  انتشارا حلقلني دالليني هام احلقل ادلال عىل الغربة اذلي تنضوي  .والّراثء

، مل يرن وهجي    حتته العبارات وال لفاظ التالية:" صاحيب، ا ين حزين، أ طلب الرزق، ما ابتسمت 

الّصباح..."، واحلقل ادّلال عىل احلزن، ومما ينضوي حتته نذكر:" أ ىت املساء، حزن رضير، حزن مصوت،  

حزن طويل..."، و من خالل تتبع الك احلقلني نالحظ همينة حقل الغربة همينة طفيفة عىل حقل احلزن  

حساس ابلغربة، والعالقة بني احلقلني  ل ن غاية الّشاعر منصبّة عىل التعبي  عام يعانيه من ضياع وجودي وا 

ببية؛ ذكل أ ّن الغربة اليت حيياها الّشاعر أ ورثته حزان وكآبة   قامئة عىل الس ّ
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نالحظ أ ن لغة القصيدة شفّافة، تتسم ابلبساطة وتقرتب من لغة احلياة اليومية، دون أ ن تفقد طاقهتا التخييلية  

الّرمزّي، وهكذا اكن الشاعر جمّددا يف لغته، اثئرا عىل خفامة ال لفاظ وجزالهتا، موظفا لغة تنقل  وب عَدها 

  .نبض الواقع واضطراابت النفس

انحبية اال يقاع أ لفينا القصيدة قد بنيت عىل نظام ال سطر الشعرية املتفاوتة الطول، واختار                

ل من خاللها ما يعانيه من حزن وغربة وجودية، وجاء حرف الروي  الشاعر تفعيةل الاكمل "متفاعلن" لينق

متعددا )النون، احلاء، القاف( ومقيّدا يعكس انقباضا داخليا، وهو ما أ ثّر يف القافية اليت جاءت مركّبًة  

(، ويكشف هذا التنوع يف القافية والروي اضطرااب نفس يا وغلياان داخليا، وفامي خيص   ، من عفن  ، ابح  )زين 

  \ ساعتني قل \أ و  \ساعةً  \ قل :ال يقاع ادّلاخيل فنجد حضورا للتّوازي اذلي يظهر يف سطرين متوالينيا

عرشتني وهو تواٍز معودي)مقطعّ (، رصيّف، حنوّي، عرويّض، اتّم، أ عطى للقصيدة حيوية   \أ و \عرشةً 

ضافة ا ىل التوا يقاعية أ نقذهتا من جو الركود واحلزن امللق  بظالهل القامتة، وا  زي اهمت الشاعر كثيا ابلتكرار  ا 

سواء تكرار الصوامت"النون، القاف، التاء، املمي" أ و الصوائت:" السكون، ايء املد، أ لف املد..' اليت  

تعكس معاانة داخلية وحاةل نفس ية منقبضة، أ ضف ا ىل ذكل اجلناس الاش تقايق" حزين، حزن" وتكرار  

نواعه تنوعا صوتيا انبعا من ترداد نفس ال صوات، الّّشء  ال لفاظ" الّصديق..."، وأ عطى التكرار مبختلف أ  

 اذلي منح القصيدة ثراًء نغميّا وتنوعا موس يقيا أ نقذها من السقوط يف هماوي الراتبة اليت فرضها املعن 

نالحظ مما س بق جتديدا يف البنية اال يقاعية؛ حيث عّوض نظام البيت ابلتفعيةل، والشطرين               

ابلسطر الشعري، والقافية املطردة ابملتعددة، والروي املوحد ابملتنوع، وعليه اكن الشاعر جمددا  املتساويني 

وخدمًة للجانب التخيييّل اذلي يعّد ذا أ مهية ابلغة يف الارتقاء ابلقول الشعري يف مدارج الشعرية   .ال حمافظا

آفاق امجلال الفيّن،  وأ



بني التشبيه والاس تعارة  (3) الصور الشعرية اليت تنّوعت وظف الشاعر ّمّك هائال من                   

والكناية، واكنت ِكها متضافرة يف خدمة ادلالالت النفس ية والتجربة الاغرتابية للشاعر، ومن التشابيه  

املوظفة قوهل:" حزن رضير"، حيث ش بّه احلزن ابلرجل الرضير ووجه الش به الّسواد والّظلمة؛ فكام أ ّن  

لنور فكذكل احلزن ال يرتك صاحبه يرى نور السعادة والفرح، وهو تشبيه يكشف جحم ما  الرضير ال يرى ا

يعانيه الشاعر من كآبة حرمته الفرح، ونفس ال مر ينطبق عىل تشبهيه " حزن مصوت" ولصيغة املبالغة هنا  

املساء"   داللهتا اليت تكشف عن حاةل الكآبة اليت جتاوزت لك احلدود، ووظف الاس تعارة يف قوهل:" دلف

ذ ش به املساء برجل يدخل متسلال خبفاء ا ىل البيت دون استئذان، ويه اس تعارة مكنية تبعية تكشف   ا 

نساان   ذ جعل ال منية ا  صدمَة َ الشاعر من زايرة احلزن املفاجئة، ويف قوهل" أ منية متوت" اس تعارة بديعة ، ا 

، ويه اس تعارة تبعية مكنية تربز وصول الشاعر ا ىل مقة اليأ س والقنوط، فلك يشء أ ودى به   ذا روح ميوت 

احلزن حىت ال ماين. ونلف  كناية يف قوهل" رتقت  نعيل"، ويه كناية عن كرثة املّش أ و الفقر، وتمكن وظيفة 

هذه الكناية يف املراوغة ادّلاللية وتقدي املعن بطريقة فهيا كثي من الاحتيال ادلاليّل وامجلايّل. وعليه أ دت  

دوار يف الارتقاء ابلنص فنيا وجامليا، وكذا التعبي عن معق ما يعانيه الشاعر نفس يا من الصور السابقة 

 .غربة وجودية

الصور الشعرية أ هّنا انبعة من جتربة الّشاعر احلياتية والنّفس ية، انقةل الغرتابه الوجودّي، وعليه فقد جّدد   

ايها من حّّي اذّلاكرة واحملفوظ                                                                                 .             فهيا خمرجا ا 

اكنت الهمينة لل سلوب اخلربّي اذلي استمثره الشاعر لينقل بعض تفاصيل احلياة املمةل والرتيبة،   :ل سلوبا

لكآبة، ما يعين أ ّن  ويكشَف عن حزنه وغربته الوجودية، وقد جاء الرسد رتيبا ثقياًل عليه س اميء احلزن وا

ال سلوب اخلربي تأ ثر بنفس ية الشاعر احلزينة الّرتيبة، ومن مناذج هذا ال سلوب قول الشاعر:" رتقت نعيل،  

 لعبت ابلرند"، أ ما ال سلوب اال نشايئ فقد جاء يتامي ممثال يف ال مر" قل" وهو يفيد الالمباالة املطلقة ابلزمن. 

  .همينة للجمل الفعلية عىل نظيهتا الامسية وهو ما نفرسه ابحلاةل النفس ية املضطربة واحلركة ادّلاخلية 
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                                                                                                                                                  (4)  احملارضة اخلامسة عرش : ال جناس النرثية.      )القّصة( 

                                                                                                                                                                          الصفقة   :زكراي اثمر  

، وبدأ  كتابة 1944، واضطر اىل ترك ادلراسة عام 1931راي اتمر بدمشق عام ودل زكقصة: الصفقة   :

توىل .1981، ويقمي يف بريطانيا منذ عام ال طفال، وكتب  املقاةل القصية  وقصص 1958القصة عام 

السورية، ومدير حترير جملةل ادلس تور بلندن، ومدير   ال دب مناصب عدة مهنا رئيس حترير جملةل املوقف 

ضافةحترير جملةل الناقد،  معهل مكحرر ثقايف دلى رشكة رايض الريس للكتب والنرش بلندن. صدرت    ا ىل ا 

». وتعترب مجموعة المنور يف اليوم العارش من  ال بيضواكنت بعنوان »صهيل اجلواد  1960مجموعاته عام  أ وىل

 وال ملانيةاللغة الفرنس ية والروس ية والاجنلّيية  ا ىل  أ عامهلترمجت . مسيته القصصيةالعالمات الكربى يف

                                                                                                                                          .والايطالية والبلغارية، والاس بانية

ـ الرعد: )قصص(  /.م1963ربيع يف الرماد )قصص(  /.م1960صهيل اجلواد الابيض: )قصص( :فاتاملؤل

ـ المنور /.م1973قصة لالطفال(  53ـ ملاذا سكت الهنر: )/.م1973ـ دمشق احلرائق: )قصص( /.م1970

نداء نوح:  /.م1978قصة لالطفال(  18قالت الوردة للس نونو: ) /.م1978يف اليوم العارش: )قصص( 

                                                                                       .م1998ـ س نضحك: )قصص( /.م1994قصص( )

بلغ اجلنني من العمر تسعة أ شهر، وحان وقت خروجه من بطن أ مه ا ىل العامل يك يظفر ابمس    : الصفقة

يصدر عنه ما يمن عن عزمه عىل مغادرة بطن أ مه اذلي يقمي  وحارة ومدينة ووطن وأ هل وأ صدقاء، ولكنه مل 

به، فقالت هل أ مه متسائةل بغيظ وخسرية: "ا ىل مىت ستبقى يف بطين؟ هل تنتظر حىت تصبح رجاًل ذا  

                                                                                                                                                                      ."شاربني؟ ينبغ  كل أ ن تشفق عيل فقد رصت ثقيل الوزن اىل حد أ ين بت ال أ س تطيع املّش 

ذا عرفت أ واًل أ ي نوع من احلياة   ال ا  قال اجلنني: "أ ان ال أ حب السي يف الظالم، ولن أ غادر بطنك ا 

 
     ) 4(حامد حنف  داود  اترخي ال دب احلديث.تطوره،معامله الكربى،مدارسه.ديوان املطبوعات اجلامعية.اجلزائر.1983.ص.160. 



                                                                                                                                                                          ." من أ فراده سأ صبح واحداً  ينتظرين يف العامل اذلي

يقول كل احلقيقية  فكرت ال م قلياًل، مث قالت جلنيهنا: "أ تريد كذاًب خيدعك ويسعدك أ م تريد صدقًا 

قال اجلنني فورًا: "أ ريد الصدق وحده وال س امي أ ن الصدق                                       ويشقيك؟ 

قالت                                                                                ."ينج  والكذب يردي

ذن أ نصت ملا سأ قوهل                                                                                                                                                                                    ."ال م: " ا 

آذان صاغية                                                                                                                                     ."قال اجلنني: "قويل ما تشائني، فلك  أ

                                                                                                              ."قالت ال م: " العامل اذلي س تحيا فيه معتوه فظ قاس ال يرمح وال يشفق 

ال وفوقه من هو أ قوى منه، وما من قاتل جنا من قاتل أآخر أ هرق دمه                                                                                            ."قال اجلنني: "ما من قوي ا 

                                                                                                                              ."قالت ال م: "سزترع الورد ولكنك لن تقطف سوى الشوك وحده 

ال الشوك يك أ قطف الورد                                                                                                                             ."قال اجلنني:"لن أ زرع ا 

                                                                                                                                                     ."قالت ال م: " من السهل أ ن حتزن واملن الصعب أ ن تفرح 

                                                                                                                                                                              ."قال اجلنني: " لن أ حزن ولن أ فرح

ال اخليبات وموت ال حالم والآمال                                                                                                   ."قالت ال م: "س تحمل وتمتن وحتب، فال حتصد ا 

                                                                                                                                                                   ."قال اجلنني: "سأ عرف مىت أ تلكم ومىت امصت، وسيندم غيي

                                                                                                                                             ."قالت ال م: " الشجرة ذات الامثر الطيبة حمكوم علهيا ابلهالك بسبب طيب مثرها 

                                                                                                                                                      ."ني: " لن أ كون جشرة بل سأ كون فأ ساً قال اجلن

                                                                                                     ."أ قلية والبحار أ غلبية قالت ال م : " ال هنار تظل عذبة املاء حىت تصب يف البحار املاحلة، وال هنار

                                                                                                                              ."قال اجلنني: "حبر كبي ماحل خي من هنر صغي عذب املياه 

                                                                                                                                                        ."قالت ال م: " العمل يف الصغر اكلنقش يف احلجر 

                                                                                                                                                                   ."ال فائدة يف العمل، ال يف الصغر وال يف الكرب  قال اجلنني: "



                                                                                      ."قاد عيوب الآخرينقالت ال م: " واجب العاقل ا صالح عيوب نفسه قبل انت

                                                                                                                                                                                                                                      ."قال اجلنني:" عيوب حماسن يليق هبا الثناء، وفضائل الآخرين عيوب شائنة

                                                                       ."قالت ال م: " قد تضطر يف أ حيان كثية ا ىل أ ن تغضب، والغضب من ش مي امحلقى

ين أ محق أ فضل من أ صبح طعامًا للك ال فواه                                                                                           ."قال اجلنني:" أ ن أ غضب ويقال عيّل ا 

                                                                                                                                                         ."قالت ال م: " من افتقر قلبه مل ينفعه غناه

قالت اجلنني:" هذا الكم ال يؤبه هل، وأ زدري قائهل اذلي ال بد من أ نه اكن فقيًا يوشك أ ن ميوت جوعًا،  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ."ويده قصية وعينه بصية

                                                                                                                 ."ويظهرون السيئةقالت ال م:" س تلتق  أ انسًا يدفنون احلس نة 

ذا أ لك وش بع كرث نباحه                                                                                                                                                             ."قال اجلنني:" اللكب ا 

                                                                                                           ."قالت ال م: "وقد تفقد أ صدقاءك صديقًا بعد صديق، وال مغ يشابه مغ فقد ال صدقاء

                                                                                               ."اجلنني: " ال صدقاء مه أ صدقاء يف أ ايم الرخاء وأ عداء يف أ ايم البالء قال

ال السم                                                                                                                ."قالت ال م:"اللئام كثيون، واللئمي اكحلية ال يوجد عندها ا 

                                                                                       ."قال اجلنني:" لن أ كون اكلطبيب اذلي يرشب السم اتاكاًل عىل ما دليه من أ دوية

                                                                                                                                                                                  ."به اىل أ ن الغالب ابلرش مغلوبقالت ال م: " تن 

ذا صب علهي                                                                                                                          ."اقال اجلنني:" املاء همام خسن يطفئ النار ا 

                                                                                                                                               ."قالت ال م: "ال نفع يف لؤلؤ ال خيرج من حبره

                                                                                                                  ."قال اجلنني:"من طمع يف امتالك اللؤلؤ، فليدفع المثن للبحر

                                                                                                                                                    ."قه يف بدلهقالت ال م:"سعادة املرء أ ن يكون رز 

                                                                                                                      ."قال اجلنني:"سعادة املرء أ ن يكون رزقه من غي تعب

ذا اكنت كل هذه الآراء، مفا مربر بقائك يف بطين؟                                                                                                                                                                                     "فصاحت ال م بزنق:"ا 



                                                                                         ."قال اجلنني:"أ ان أ نتظر أ ن تطلق  أ ب الفقي وتزتويج من أآخر ذي ثراء وجاه ونفوذ

  طبعة أ وىل، من كتاب "نداء نوح"، رايض الريس للكتب والنرش . تغيثة فركضت ال م ا ىل أ قرب مستشفى مشمزئة مس  

1994.                                                                                                     

                                                                                                            ال س ئةل: 

* خشص بوضوح القضية اليت بطرهحا القاص،مربزا   طريقته يف املعاجلة.   * أ رصد الشخصيات املتحاورة،  

تلفة يف القّصة.* ما يه الضامانت اليت  وادرس مس توايهتا. *اكشف عن ال بعاد الاجامتعية وال خرى امل 

                                                                                                                                   اشرتطها اجلنني عىل أ مه ملغادرة بطهنا؟ ما رأ يك فهيا؟                                                               

 احملارضة  السادسة عرش: فن الّرواية. 

رهاصات خصبة يف ال دب العرب القدي، متثّلت يف: أ لف ليةل                القصة بأ نواعها وجدت لها ا 

وحاكايت  وليةل، وِكيةل ودمنة، ومقامات احلريري واهلمذاين وغيهام، ويح بن يقظان، والتوابع والزوابع، 

اجلاحظ وغيه، ابال ضافة ا ىل اعامتد القرأآن عىل أ سلوب القص يف ما ال يقل عن ربعه. مث تطور ال دب يف  

العرص احلديث عرب الوسائل احلضارية من طباعة وحصافة وكتب وانتشار التعلمي والاحتاكك ابل دب  

بداع الغرب؛  فدفع جعةل الامنء عىل صعيد القصة بأ نواعها من خالل الرتجام  ت   والتعريبات، وصوال ا ىل ا 

لهيا النقاد: )زينب( حملمد حسني هيلك عام   م، وكتاابت  1914متاكمل. فظهرت الرواية ال وىل اليت أ شار ا 

مصطفى لطف  املنفلوط  املؤلفة واملعربة و)توفيق احلكمي( يف رواايته: )عودة الروح، وعصفور من الرشق. 

ليحىي حق ، وسلوى  1941لتوفيق احلكمي، وقنديل أ م هامش عام 1937مث  يوميات انئب يف ال رايف عام 

(، مث برز التيار  5)1944يف همب الرحي حملمود تميور. كام ظهرت  "القاهرة اجلديدة" لنجيب حمفوظ عام 

دريس ولطيفة الزايت وجنيب حمفوظ وعبد الرمحن   الواقع  يف الرواية العربية عند لويس عوض ويوسف ا 

                                                الرشقاوي.    
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راحت الرواية تتبلور وصواًل ا ىل مرحةل الرواية املعارصة وطّورت يف شلكها الفين؛ وظهر               

كتّاب جدد مثل الطيب صاحل يف السودان، وجنيب الكيالين وجنيب حمفوظ ويوسف القعيد يف مرص،  

الرمحن منيف من السعودية، وغسان كنفاين وأ محد حرب وأ محد رفيق  والطاهر وطار يف اجلزائر، وعبد 

                                                                                       عوض من فلسطني، وعبد الودود يوسف من سوراي.    

ومومس الهجرة ا ىل الشامل،  هل مجموعة رواايت، يه: دومة ود حامد، (6)   : الطيب صاحل ومومس الهجرة 

ومريود، وعرس الزين، وغيها...، أ ما أ شهر رواايته مجيعًا فهي : "مومس الهجرة ا ىل الشامل". وقد حّي  

الطيب صاحل النقاد يف روايته القصية هذه، ل هنا زخرت ابلرموز، مما أ دى ا ىل تعدد تفسيات هذه الرواية  

                                                                 بتعدد دارس هيا.                         

وتقوم هذه الرواية عىل خشصيتني تتبادالن الرتكّي حىت جندهام يف وقت من ال وقات تتحدان.                

الشخصية ال وىل خشصية الراوي اذلي عاد بعد س بع س نني من لندن، درس خاللها الشعر اال جنلّيي، وعاد 

 بدله يف السودان، ويالحظ هنا التشابه بني الشخصيتني يف الرواية، والتشابه بيهنام وبني الاكتب.وقد  ا ىل

جاء املهنئون لهتنئة الراوي بسالمة عودته وحصوهل عىل الشهادة، واكن معهم رجل غريب الترصفات، هو  

هل هبذه اللغة، لكن الراوي   مصطفى سعيد، فعندما يسأ هل الراوي عن معرفته ابال جنلّيية ينكر أ ية معرفة

ناكره، وحياول مصطفى سعيد  ي فاجأ  به وهو يلق  شعرًا ا جنلّياًي بلكنة ا جنلّيية، فيلّح عليه يف معرفة سبب ا 

أ ن يهترب من اال جابة، لكنه يرخض يف الهناية، ويقص عىل الراوي قصته.      ويصبح مصطفى سعيد هو 

دل لتاجر ثري مات ومصطفى ال  الراوي، حيث يتوارى الراوي ال صيل ونس مت ع ا ىل حاكية مصطفى، اذلي و 

يزال يف بطن أ مه.    وملا اكن مصطفى طالبا انبغا، أ رسهل انظر املدرسة اال جنلّيي ا ىل القاهرة ليدرس  

املرحةل الثانوية، وهناك تبناه رجل وامرأ ة ا جنلّياين.     وسافر ا ىل لندن ليدرس الاقتصاد، وتفوق يف  

ع نّي حمارضًا يف أ كسفورد، حيث يفنت نساء لندن، فتنتحر ثالث مهنن بسببه، بيامن يقوم هو  اجلامعة حىت  
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ابلزواج من جني مورس مث يقتلها، وي سجن س بع س نوات.   وعندما خيرج مصطفى سعيد من السجن  

يعود ا ىل السودان، ويس تقر يف الريف الشاميل، ويزتوج من حس نة الفالحة السودانية، وينجب مهنا  

دلين، ويظل يعمل يف الزراعة، ويتناىس ماضيه متامًا، وال يتلكم مع أ حد عن هذا املايض، لكنه يعّد غرفة  و

يف بيته الريف  عىل ال سلوب اال جنلّيي، يضع فهيا كتبه وذكرايته يف بريطانيا، وال يسمح ل حد برؤية هذه  

وتنهتي                                                                           الغرفة، أ و معرفة ما فهيا.   

حياة مصطفى سعيد هناية غامضة، حيث يلق  بنفسه يف الهنر، وميوت. وحياول أ هل حس نة أ ن يزوجوها  

                          من رجل أآخر ال تريده؛ فتقوم بقتهل، مث قتل نفسها، يف حني يقع الراوي يف غراهما.      

لقد ت ويف "معيد ال دب اال ساليم" ادلكتور جنيب الكيالين عن معر يناهز        (7  )  د. جنيب الكيالين

، وهو من ال طباء ال دابء. قد خترج من ِكية  1931عاما، فالرجل من مواليد قرية "رششابة" مبرص لعام 64

 ، ليواصل مشوار العطاء الزاخر يف جمال الرواية والقصة القصية1951الطب يف جامعة القاهرة عام  

همد الطريق ل دب ا ساليم     والشعر واملرسح وادلراسات ال دبية، حيث ترك لنا ما يقارب مخسني كتااب.

                                                                                                                                                                      عامل  )عذراء جاكرات، وليايل تركس تان، وعاملقة الشامل، ومعر يظهر يف القدس، ودم لفطي صهيون(.

، أ بوه سعودي وأ مه عراقية، وقد خترج يف  1933ودل يف عامن )ال ردن( عام (8)  :عبد الرمحن منيف

فاز جبائزة  سلطان  جامعة القاهرة حامال ادلكتوراه يف الاقتصاد، وعاش يف ال ردن والعراق وسورية، و 

رشق  1974رواية   -قصة حب جموس ية 1973رواية  -ال جشار واغتيال مرزوق -. وهل1992العويس عام 

س باقات املسافات   /1978رواية  -الهناايت 1976رواية   -حني تركنا اجلرس  -1974رواية   -املتوسط

برا -عامل بال خرائط  /1979رواية   -الطويةل رواية   -مدن امللح  /1982 -همي جربا رواية ابالشرتاك مع جربا ا 

  -5ج  -1988املنبت  -4ج -1988تقاس مي الليل والهنار  -/1985ال خدود  -2ج 1984التيه  -1أ جزاء: )ج5
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الاكتب واملنف ، مهوم   /1991رواية   -الآن هنا، أ و: رشق املتوسط مرة أ خرى /(.1988ابدية الظلامت 

آفاق الرواية العربية  دراسة.  -أ وال ادلميقراطية دامئا ادلميقراطية /دراسة -وأ

 (: 9) عبد الودود يوسف

اجهتد يف بناء رواايته عىل فضاء اخليال، املرتكز عىل معطيات الواقع، قدم لروايته ال وىل "اكنوا مهجًا"    

هنا حماوةل تعاجل واقع البرشية من خالل نظرة تستشف أ س تار املس تقبل، حيث س تقوم اخلالفة   بقوهل:  "ا 

جية يف جسد وروح البرشية  الراشدة اليت س تعم ال رض... بلسامً للناس، وشفاء جلراحات عصور اهلم 

 املعذبة".   

وواصل الاكتب مهنجه هذا يف روايته الثانية "ثورة النساء"، اليت ختيل فهيا بطةل ومهية امسها     

ي واال هاانت اليت تعيشها املرأ ة، وعدم الاس تقرار   "سامورا"، تعيش يف الغرب، وتعاين من المتزق اُلْس 

تثور عىل لك هذا، فتتبعها النساء، وعندما ت سجن خوفًا من تقويضها  العائيل، وقوانني العمل الظاملة، و 

ل سس احلمك الغرب؛ اذلي يّدع  احلرية وادلميقراطية؛ تصطدم بكتاب "حياة محمد"، اذلي تكتشف من  

منا يه موافقة ملا جاء به من تعالمي، فتدخل يف   خالهل أ ن معظم ما اندت به من مبادئ انبعة عن فطرهتا ا 

، مبرّشًة بأ حاكمه وتعالميه، وحتقق جناحًا كبيًا، لكن خفافيش الظالم تقوم بقتلها لتكون شهيدة  اال سالم

 (10) الغرب الساع  بفطرته ا ىل اال سالم.
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