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 كلمــة الشكـــر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمددهلل، ن،محمددهللس،عمنددونستغ،عمنددوتوبس،ع،مودد  ، لسددغ،

عمن ذ،با ،من،شبعر،أموندتا،عمدن،آدسأع،ألمالتدا،مدن،  دهلل،

هللا،فال،مضل،لغ،ع،من، ضلل،فال،هادي،لغ.،أشد هلل،أ ، ،الدغ،

  ،هللا،عحهللس، شب ك،لدغ،عأشد هلل،أ ،محمدهللا،ل دهللس،عرآد لغن،

 .أما،بنهلل

ال احث،من،كوابة،هذس،البآالة،تحت،الم ض ع،"،،فقهلل،امو ى

، ، السليأفكار ،"فهلل وك ،الن الي ،تحلسلسة،  آف ")دراآة

بإذ ،هللا،لز،عجل،عههللا وغن،لنى،أ ، ك  ،هذس،البآالة،عصوسة(

،اللتة، ،قنم ، لى ،ب ا ،ع وقهللم ،لامة. ،للقارئسن ،خاصة ،لل احث مافنة

سبى،اإلآالمسة،الحك مسة،النببسة،عأدب ا،بكلسة،اآلدا ،بجامنة،البام

،للى، ،للحص ل ،الطلب ،للى ،المقبرة ،الهللراآسة ،م لهلل ،من كمادة

،في،النل م،األدبسة."  S.Humش ادة،"

،ل الهلل غ، ،الشكب ،ال احث ، قهللم ،الننسهللةن ،الوبصة ،هذس عفي

،لنل، ،البآالةن ،هذس ،في، تمام ،عدلائ ما المح  بسن،للى،تهلللسم ما

،عاآل ،الهللمسا ،في ،الث ا  ،أحنن ، جز  ما ،مهلل ب،هللا ، لى ،ثم خبة.

،عأدب ا، ،النببسة ،اللتة ،قنم ،عرئسس ،اآلدا  ،كلسة ،علمسهلل الجامنة

علجمسع،المحاضب ن،عالمحاضباع،في،قنم،اللتة،النببسة،عأدب ا،

،المشبفسن،هما، ،عالوضسلة ،البآالةن ،هذس ،في، تمام للى،منالهللت م

، ،الهلل ناألآواذ"الهللكو ر ذعالخسب،"،األآواذالماجنوسب"ع،شب ف

، ، شباف،الماجنوسب"للى ،في ،عقات ما ،عج  دهما منالهللت ما

ال احث،للى،هذس،البآالة، شبافا،جسهللا،كامالن،لنل،هللا،أ ،  ارك ما،

،ع جز  ما،جزاء،حنتا.

،

،بجامنة، ع ، تنى،أ ، شكب لى،م ظوى،عم ظواع،المكو ة

، لارة، ،تن سل ،في ،آالهللعها ،الذ ن ،الحك مسة البامسبى،اإلآالمسة



هذس،البآالة،عأخسبا، لى،األصهللقاء،الكوب،المحواجة، لس ا،في،كوابة،

،ال احث،أ ، ك  ،هذس، ،ع بج ا ،البآالة ،في، تمام الذ ن،آالهللعها

 البآالة،مافنة،ل ا،مون ا،خاصة،عللقارئسن.

،الصباط، ، لى ،عههللاما ،  فقتا ،عجأل  ،لز ،هللا ،منأل عأخسبا

،الم لى،عالمنوقسمن، مغ،قب ب،مجسب، ،النائلسن،ع مغ،منم منم،دل ة

،ال كسل.

،

،م2015أغنط س،،5،النالمندار،

،

،

،ال احث،،،،،،،
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 تجــــــــــــــــريد

كا ،م ض ع،هذس،البآالة،ه ،"أفكار،  آف،الن الي،فى،رعا ة،،

،منألوسن، ،في ،عتبكز ،عصوسة(. ،تحلسلة ،)دراآة ، السلي" "فهلل وك

الثقافسة،فى،ج امب،عالجومالسة،ج امب،ا العصف،م موسن،هما:،

،ال احث،رعا ة،"فهلل وك، السلى". ،مت ج،ال حث،الذي،اآوخهللمغ عأما

،الذي، ،التوائج ،عمن ،تحلسلي. ،عصوي ،مت ج ،ف   ،البآالة ،هذس فى

، ،هي ،ال احث ،للس ا ،1حصل ،البعا ة،(. ،فى ،الثقافسة ،الج امب   

،اإلآكتهللار ة ،فى ،الصسف ،لتهلل ،البحلة ،تص ر ،الج امب،2.   ، .)

،تص ا  ،البعا ة ،فى ،جومالسة ،عاألختن،ر ،األخ ،بسن الوناع 

 ،عالمصاح ة،بسن،الصهلل قوسن،عالمنؤعلسة،أع،األمامة،للتسب.
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 الباب األول

 مقدمة

 

 خلفية البحث .أ

األد ،فن،من،الوت  ،الجمسلة،الودي،تصد ر،الحسداة،عأحدهللاث ا،

بمددا،فس ددا،مددن،أفددبا ،عأتددبا ،ع مددال،ع  من،مددن،خددالل،مددا، خددولج،

بأآددل  ،فددي،موددس،األد ددب،ع جددسن،فس ددا،مددن،ل اطددف،عأفكددار،

علددألد ،مساد تددغ،ال اآددنة،،1جمسددل،عصدد رة،بهلل نددة،عخسددال،رائددع.

،عاربابغ،التالسة،عموائجغ،ال ائلة،الثمستة،قهلل ما،عحهلل ثا.

فقددهلل،للمددت،أ ،األد ،لاطوددة،عخسددال،عفكددبة،عل ددارةن،عأ ،

متددغ،م لددا،خالصددا،كالشددنب،عالتثددب،الوتددى،تكدد  ،الناطوددة،غا ددة،

توقددهللم،ال احددث،األعلددى،عالوكددبة،آددتهللا،عل مددا.،عفددى،هددذس،رآددالة،

،الوكبةن،أل ،الوكبة،غا وغ،األعلى.

كذلك،فنل،الهللكو ر،طغ،حندسن،فدى،تدار ل،النصدب،الجداهلى،

 ذ،لدددبض، راء،عماب ددداع،لبضدددا،جمدددسال،  ندددث،فسدددغ،الشدددن ر،

حساة،تجنل،األفكار،عاضحة،مؤثبةن،فدإذا،ح التدا،مقدهلل،للدى،أآداس،

عهتدددال،للددد م،،2الحقدددائو،أع ،ثدددم،للدددى،قددد ة،الناطودددة،فسمدددا،بندددهلل.

الجتبافسدددا،عا جومددداع،عالمتطدددو،ندددوة،علتنتدددى،ب دددا،كالوأخدددبى،

عللدددم،الدددتوس،عمح هدددا،ف دددى،الودددى،توتددداعل،األفكدددار،عالتاب ددداع،

،3بالومحسص،عتضع.

عمددددن،األد ددددب،المشدددد  ر،فددددى،النصددددب،الحددددهلل ث،  آددددف،

الن الىن،ه ،أحهلل،من،موكب،أد ب،فى،الثقافدة،اإلجومالسدة،مدع،أمدغ،

  آدف،الند الى،مش  ر،فدى،الندالم،الوكدب،اإلآدالمي.،علقدهلل،أل دف،

                                                
،النز ز،ا،1 ،ل هلل ،الوسصلن هلل ،بن،األد ،النـببي،عتـار خغبن،محم  هلل ،محم  ،اإلمام ،جـامنة ن

،5ص:،ن،،1هـن،،ط:،1406آن د،ا آالمسةن،عزارة،الونـلسم،النـالين،

منط:،4199ن،القاهبة،نمكو ة،الت ضة،المصب ةن،األدبيأص ل،التقهلل،أحمهلل،الشا بن،2

،224ن،ص:،10
،225نص،:،موس،المبجعأحمهلل،الشا بن3



رعا ددداع،كثسدددبة،مت امائدددب،لزرائسدددل،ع دددا،أمدددة،ضدددحكت،ع مدددى،

،عاحلة،عال حث،لن،جنهلل،عفهلل وك، السلى.

ألو دا،أما،ال احدث،آدسحلل،لدن،رعا دة،"فدهلل وك، دالسلى"،الودى،

صدهللرت ا،مط دة،مصدسبن،عهدي،تحكدى،،1953  آف،الن الي،لام،

ن،  ددهللأ،المنددألة،بو فسددت،أخوسددغ،الشددقسو،لسلددى،لددن،الضددت ط،التونددسة

، فسوإمبأة،الوى،،قابل،ب ا،بشاطئ،بحب،اإلآكتهللر ة.،عت

عفى،رعا ة،"،فدهلل وك، دالسلى"، وضدمن،األفكدارس،اإلجومالسدة،

عالثقافسةن،عتأثب،فسغ،أآبار،المندامى،عدقدة،ال سدا ،لكدل،الم ضد ع،

،فسغ،حوى،رقى،قلب،القارئسن،لتهلل،قباءتغ.،

ت خدذ،ال احدث،،فدي،هدذس،البآدالة،لسحلدل،رعا دة،عللى،ماذكب،،ا

 دددددددالسلى".،ع،هتدددددددا،تحدددددددهللد،ال احدددددددث،تحلسدددددددل،أفكدددددددارس،،"فدددددددهلل وك

فددددى،ثالثددددة،م ضدددد لاع.،فالم ضدددد لاع،،عالثقافسددددةاإلجومالسددددة

،المخوارة،،هي:،لسلى،الصتسبة،عمائحة،بسن،الق  ر،علسلى،الثامسة.

،لومادا،مما،آ و، ب هلل،ال احث،أ ، حلل،منألوسن،:اع

 جومالسة،فى،رعا ة،"فهلل وك، السلى"،؟اإلج امب،الما، .1

 ثقافسة،فى،رعا ة،"فهلل وك، السلى"،؟الج امب،الما، .2

،

،

،

 ب. معاني المصطلحات

،البآالةن، ب هلل،ال احث،أ ، شب ،اق ل،شبعع، ل حث،هذس

ت ا،الم ض ع،من، منامي،المصطلحاع،لن،الكلماع،ال وي،توضم 

،هذس،البآالة،ن،عهي:

 أفكار، .1

، ،،–فكب ،في،،– وكب ،الخاطب ، لمال ، ،أفكارا: ، ،جمنغ ، فكبا

،ع ،قال،آس   غشسئ. ،قال،: ،التاُبن ،ع  ،الِنْلُم ،ع  ،الِوْكُب  جمع

عقهلل،حكى،ابن،در هلل،في،جمنغ،أَفكاًرا.،عالِوْكبة:،كالِوْكب،عقهلل،فََكب،



سون، سبن،مثال،فِن ِ في،شسئن،عأَْفَكَب،فسغ،عتَوَكََّب،بمنتَى.،عرجل،فك ِ

 4عفَْسَكب:،كثسب،الِوْكب:،األَخسبة،لن،كباع.

، ، نتي ،عمصطلحاع ،تأملغن ،في ،الخاطب ،فكٌب،الملغ ،من جمع

،5عه ،تبدد،الخاطب،بالوأمل،عالوهللبب،بطلب،المنامي.

الوكبة،الوي،تنهلل،أآاًآا،في،كل،الوت  ،لهللا،الم آسقى،الخالصةن،

،عالونلسمسة، ،اإلقتالسة ،الوت   ،في ،البئسنى عالنتصب

،ألم االنا ة، ،التقهللعالوار ل ،عكوب ،عالمقا ع كاالمحاضباع

،6المقص دةن،عقهلل،تنمى،المنتى،أع،الحقسقة.

 البعا ة .2

،:،عرعى،الحهلل ث،،- بعى،،-البعا ة،،أصل ا،:،رعى، رعا ةً

،فى، ،كا  ،أما :، ،فبزق ،عقال ،عتبعاسن ،رعا ة ، بع غ عالشنب

حصهللا ،عالوسل،شاغٌل،لنت نة،الباعى،للى،اقصائهللان،عراع ة،

،7كذلك، ذا،كثبع،رعا وغ،عال اء،للم التة،في،صووغ،بالبعا ة.

 فهلل وك، السلى، .3

، ،رعا ة ، السلى" ،"فهلل وك ،غام ،الن الي ،  آف ،1953ألو ا

 صهللرت ا،مط ة،مصسبن،عهي،تحكى،لن،الضت ط،التونسة

 

 ج. أغراض البحث

،هذس،، ،في ،ال احث ،آس حث ،الذي ،ال حث ،أغباض أما

،البآالة،ف ي:

 امب،اإلجومالسة،فى،البعا ة،لمنبفة،الج  .1

 الج امب،الثقافسة،فى،البعا ة،لمنبفة .2

،
                                                

،146،م،ن،،ص:،2003ن،القاهبة،:،دار،الحهلل ث،ن،7نن،ج:،لنا ،النب ابن،متا رن،،4
،من،ص،:1973ن،القاهبة،ن،دار،المنارفن،منجم،ال آسط بباهسم،أمسس،ع، خبع ن،،5

591،
منط:،9419ن،القاهبة،نمكو ة،الت ضة،المصب ةن،ل،التقهلل،األدبيأص أحمهلل،الشا بن،،6

،31ن،ص:،10
 213ابن،متا رن،المبجع،النابو،نص،:،7



 منهج البحثد. 

 نوخهللم،ال احث،في،هذس،البآالة،ف  ،أما،مت ج،ال حث،الذي،

،الوحلسل، ،طبق ،من ،طب قة ، مغ ،حسث ،الوحلسلي ،ال صوي مت ج

،أغباض، ، لى ،ال ص ل ،أجل ،من ،متام ،للمي ،بشكل عالوونسب

،مشكلة. ،اع ،اجومالسة ،ل ضنسة ،المنل ماع،،8محهللدة علجمع

،ال احث،للى،ال حث،المكو ى،حسث، ، نومهلل ،البآالة عال ساماع،ل ذس

 مونلقة،بالم ض ع. طالع،للى،الكوب،ال

،ال احث، ، نومهلل ،فقهلل ،البآالة ،هذس ،كوابة ،كسوسة ا لى،لعأم 

رس،قنم،اللتة،النببسة،عأداب ا،بجامنة،ا مبى،لباكوا ،الذي،قب 

،ا آالمسة،دارالنالم.،عه ،في،كوا :
“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Fakultas Adab IAIN Ar-

Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2005”. 

،

 الباب الثانى

 لمحة عامة عن شخصية يوسف السباعي

 

،  آف، ،حساة ،لن ،ال احث ،آسوكلم ،ال ا  ،هذا عفى

،الن الس مشأتغ،عمؤلواتغ.

 حياته ونشأته .أ

،10ل هلل،ال ها ،الن الين،علهلل،في،،محمهللاآمغ،  آف،

عالهللس،9م،بأحهلل،األحساء،القهلل مة،بالقاهبةن1917من،  مس ،لام،

، ،النببسة،"محمهلل ،اآلدا  ،في ،مونمقا ،كا  ،الذي الن الي"

                                                
8

www.wikipedia.com \الوحلسلي،مت ج، ،ال حث،ال صوي ،تار ل ، أبب ل،،20ن

2012 

9 .http://ar.wikipedia.org/wiki/ يوسف

ويكيبيديا، الموسوعة  -السباعي 

 htm/31agustus2014-15:45pmالحرة.

http://www.wikipedia.com/منهج
http://www.wikipedia.com/منهج


،الحهلل ثة، ،األعرعبسة ،الولنواع ،في ،عمونمقا ،عمثبها شبل ا

الن الي،األ ،تبجم،كوا ،.، نالهللها، تقامغ،اللتة،اإلمجلسز ة

عكوب،في،مجلة، .لو ماس،كار  ل)األبطال،عل ادة،ال ط لة(

، ،للشسل ،ال بق قي)ال سا ( ،البحمن ،ل هلل ،"محمهلل،. كا 

،"  آف"، ،الص ي ، بتغ ، بآل ،عالموبجم ،الكاتب الن الي"

،ثم، ،صو ان ،أع ،جمن ان ،لسوم ،المطابع ، لى ،المقا ع بأص ل

،عبنهللها، ،تصحسح ا ،لسوم ،ب ا ،لسن د ،  آف ،الص ي  ذهب

،الط ا ،أشنار ،"  آف" ،حوظ ،للتاس. ،لوصهللر لمب،لة

،10الوي،تبجم ا،عالهللس،من،اإلمجلسز ة.الخسام

،علكن، ،)الوسلن ف(. ،قصة ،كوب ،حساتغ ،أخب اع عفي

،فو ، م لغ ،لم ،عأكمل،الم ع ،تكومل. ،لم ،القصة ،عتبل  فى

، ،لام ،عط نت ،الن الي" ،"  آف بوقهلل م،،م1957القصة

علاش،في،أج ائ ا،"  آف".،القصة، "طغ،حنسن "للهللكو ر

ن،عأحهللاث ا،في،النق د،األعلى،من،حي،النسهللة،ز تبجبع،في،

،عحنن،أفتهللي،مهللرس،اللتة،اإلمجلسز ة،في، القب ،النشب ن.

أزمة،مهللرآة،أهلسة،ه ،)الوسلن ف(،عص ر،محمهلل،الن الي،

،11حنن،أفتهللي،الناطوسة،تص  با،حسا.

،من، ،لشبة ،البابنة ،في ، خ تغ ،أك ب ،"  آف" كا 

،الذي، موألع،مونغ،بح غ، لمبس،لتهللمان، خوطف،الم ع،أباس

،علم، ،الهللمسان ،مأل ،الذي ، آمغ ،علاش،للى ،بغ ،أقبامغ عفاخب
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 صهللق،أ ،أباس،قهلل،ماع.،عتخسل،أ ،عالهللس،غائب،عآ ف، ن د،

ظل،لاما،كامال،في،حالة،مونسة، لسغ،لسكمل،الطب و،منغ،ن،ع

،عل ذا، ،عأخبى. ،لحاة ،بسن ،أب س ، ن د ،أ  ، و قع مضطببة

،أ ، نسن،بن ب،عاحهلل،ه ، ، ب هلل ،للحساة كا ،"  آف"،مح ا

أ ، قع، بتغ،" آمالسل"،في،تجب ،م ع،ال الهلل.،عكا ،أب س،

،عأحمهلل.، ،عمحم د ،  آف ،ألع دس ،مح ا ،الن الي" "محمهلل

،لن،أمغ مت،أمي،تبامي،طوال،)كا،.ع ق ل،  آف،بكل،ال د

،منهللتي ،لن ،دائما ،تنأل ،ك بعن ،فاضسة.،.م ما ،عالال ملسامة

،.كامت،م مو ا،أ ،تنلوتي،عكامت،دم ل ا،أقب ،األشساء، لس ا

علكن،لامى،،نكا ،  آف، بى،في،أبسغ،مثقوا،عفتاما،ب هسمسا

من،تتقالع،النكن،الكثسبة،فوتقل،  آف،ت نا،ل ا، لى،مهللراس،

، ،التسلن ،الكمالكثسبةعادي ،للين،مهللرآة ،محمهلل ،مهللرآة ن

، آمالسل ،الخهلل  ي ،للى، .مهللرآة ،  آف ،حصل حوى

، ،النلمي ،القنم ،ال كال ر ا ،الثام  ةمن ،ش با لام،مهللرآة

،12.م1935

عكامت،الحالة،منو رة،عللى،)قهلل،الحال(،مما، ضطبس،

 لى،أ ، مشي،من،أقاصي،ش با، لى،النو ة،للى،قهللمسغ.،عكا ،

ب،في،فوبة،من،حساتغ.،قب  ا،من،لمغ،"طغ،الن الي"،ال ز 

،بإبتوغ،"بسنغ"، عتزعج،  آف، بتة،لمغ،"طغ"،عرزق،مت ا

عالطب ف،أ ،"  آف،الن الي"،لم، لوحو، "ع بتغ، آمالسل

،األ ،بالقنم ،)الو جس سة( ، لوحو،بالقنم،في،مبحلة ،ع مما دبين

ن،عكا ،أقب ،المهللرآسن، لسغ،األآواذ،"شنث"،مهللرس،النلمي

، ،فؤاد ،ع"األآواذ" ،النببسة ،النز ز"،مهللرس،البآم،اللتة ل هلل
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عكا ، لحوو،،نالذي، ناع ،في، خباج،)مجلة،ش با،الثام  ة(

،بالكلسة، ،لإللوحاق ،أعراقغ ،قهللم ،أمي ،ق ل ،الجمسلة بالوت  

،13الحببسة.

، ،لام ،فس ا ،عتخبج ،الحببسة ،بالكلسة م،1937ع لوحو

، ،الحببسة،1940علام ،الكلسة ،بالوهللر س،لطل ة ،بهللأ ،آال ،–م

سة،لوار ل،الننكبي،بالكلسة،الحببالوبآا .،عأص ح،مهللرآا،ل

،من1949.،عأخوسب،مهلل با،للموحف،الحببي،لام،م1943لام،

،للمجلس،األللى،لبلا ة،1956علام، ،لاما م،لسن،آكبتسبا

، ،علام ،اإلجومالسة. ،عالنل م ،عاآلدا  م،1957الوت  

ة.،آكبتسبا،لاما،لمتامة،تضامن،الشن  ،األفب قسة،اآلآس  

،ة،رعزالس آف.منسن،لض ا،بمجلس، دار1960لام،

، ،لمجلس، دارة ،ال اللعرئسنا ،للوحب ب،لام،دار  رئسنا

1971، ،لام ،عأخوسب ،علام،1973م. ،للثقافة. ،عز با م

،الولسوز   م1976 ،اإلذالة ،إلتحاد ،بئسنا ،لمجلس،. عرئسنا

با ب،من،ف ،18 رئسنا،للوحب ب.،عفي،مؤآنة،األهبام دارة،

م،أآتهلل،رأآغ،للى،صهللر،مصب،عماع،للى،أثب،1978لام،

،14رصاصاع،غادرة،أطلقت،للسغ،في،ق بص.

، نهلل، ،عبهللأ ،البآم ، جسهلل ،كا  ،الثام  ة ،ش با ،مهللرآة في

،للمهللرآة، ، لى،مجلة ،عتح لت،المجلة ،ع بآم ا ، كو  ا مجلة

،  آف،محمهلل، ،الولمسذ ،المهللرآة،بمجلة ،أ ،ألج ت، دارة بنهلل

، ،تصهللر ،عأص حت ،ش با،الن الي ،مهللرآة ،)مجلة بإآم

الثام  ة(،عمشب،ب ا،أعل،قصة، كو  ا،بنت ا ،)ف ق،األم اء(،
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، ،1934لام ،لمبس ،عكا  ،ألاد،،17م ،ب ا ،عإللجابغ لاما

،.م1946مشبها،فسما،بنهلل،في،مجم لوغ،القصصسة،)أطساف(،

،ل ب،عتب(، ،أبي ، هللا ،)ت ت ،بنت ا  ،الثامسة ،قصوغ عأما

،المجلة ،في ،محمهلل" ،الصاعي ،"أحمهلل ،لغ ،كا ،،مشبها الوي

، ،لام ،)مجلوي( ،بإآم ،أآماء،1935 صهللرها ،جامب ، لى م

،علام، ،الك سبة ،األآماء ،من ،عغسبس ،حنسن ،طغ الهللكو ر

،)مجلة،1945 ،آ ت ،  م ،كل ،مصب ،في ،تصهللر ،كامت م

،أمسن"، ،النـز ز ،ل هلل ،"لمـب ،صاحـ  ا ،الجسب( منامباع

،رعا اع، ،أ ضا ،تصهللر ،كامت ،الوي ،الجسب( ،)دار صـاحب

،الجسب.

،)من، ،تحب ب ،الجسبع بأس ،أب ،" (امباع األآواذ

،عكا ،  آف، ،الناختةن ،الذي،لبف،بمقا تغ الخسب،مجسب"

الن الي،ضابطا،صتسبا،في،الجسن، كوب،قصة،كل،أآ  ع.،

،ل ا، ،ع كوب ،أآ  ع ،كل ،فتسة ،ل حة ، موشب ،المجلة عكامت

تا،  آف،الن الي،قصة،هذس،الل حة،البائنة،الوي،كامت،تهللفن

، لى،اإلحوواظ،ب ا.

،أم، ،الطب ف ،عمن ،طال ا،،–تي ،ذال ،عقت عكتت

،)مصطوى، ،بنت ا  ،مقا  ،للمجلة ،كو ت ،بأآس ط بالو جس سة

،بالمجلة، ،عف جئت ،بال ب هلل ،عأرآلوغ ،للسغ( التحاس،المووبى

،ل هلل، ،"لمب ،مع ،علملتا ،النت اع ،مضت ،ثم ،المقال. تتشب

م،بالهللار،الق مسة،1962النز ز،أمسن"،لتهللما،لملت،متذ،لام،

،15ل ذس،الهللار.،للط الة،عالتشب،عكا ،ه ،منوشارا
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من،1948أما،أب ،الخسب،مجسب،فقهلل،قابلوغ،في، تا ب،لام،

،واذعكا ،رئسنا،لوحب ب،جب هللة،)التهللاء(،الوي،أصهللرها،"األآ

،الهلل ن ،آباج ،شارع، " س ،في ،لمارة ،أللى ،مقبها عكا 

،المااهباع، ،في،قضسة ،كتت،مو ما ،عبالمتاآ ة ،التسل. قصب

ب،بج ار،ال الل،األحم،-بالجامنة،عأعدل ما،آجن،األجامب،

،بشارع،رمنسس،اآل ن،عكا ،هتال،أحهلل،المنوقلسن،النب ،من

،أل ،لونلسم ا ،للى،عرق،ال افبة بي،المنوقلسن،عحملتي،رآالة

،الخسب،مجسب.

، جباءاع،اإلفباج،عذه ت، لسغ،،كا ،ذلك، عمحن،موخذ

،عأحهللثت،ضجة، ،من،النجن،عمشبها ،ال افهللة ،بالبآالة عأهوم

في،حست ا.،عللى،صوحاع،منامباع،الجسب،قبأع،لس آف،

،16م،أ ضا.1945الن الي،قصة،) مي،راحلة(،في، حت ا،لام،

عكوب،فسما،بنهلل،"  آف،الن الي"،أمغ،كا ، مشي،من،

منامباع،الجسب،بشارع،منكتغ،في،رعض،الوبج، لى،مقب،

ر،عأصهلل .فارعق،)الجسن،فسما،بنهلل(،قب ،النو ة،للى،األقهللام

،"أحمهلل، ،منغ ،علمل ،الوحب ب ،دار ،لن ،الجهلل ة( )البآالة

حمبعش"،مهلل با،للوحب ب،علمل،منغ،محمهلل،ل هلل،الحلسم،ل هلل،

،البآالة، ،ماتت ،ثم ،ن ،عل اس،خضب ،ن ،النتوسل ،عف زي هللا

،مثمال،ماتت،رآالة،الز اع،القهلل مة.

 –   آف،الن الي،للى،دبل م،من هلل،الصحافةحصل،

،األعل ،فؤاد ،مؤآنة،جامنة ، دارة ،مجلس ،عرأس  القاهبة

،م.1961م،)رعزالس آف(،لا
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من،عرئسنا،1967عرأس،تحب ب،مجلة، خب،آالة،لام،،

، ،لام ،ال الل ،دار ، دارة ،للمجلس،1971لمجلس ،عرئسنا من

، ،علام ،عالولسوز   . ،اإلذالة ،إلتحاد ،أخوسب،1977األللى م

،عرئسنا، ،األهبام ،لوحب ب ،رئسنا ،عكا  ،للصحوسسن مقس ا

لمجلس،اإلدارة،رحلة،ط  لة،من،مجلة،مهللرآة،ش با،الثام  ة،

،.17ى،مقسب،الصحوسسن ل

، ،في ،الن الي ،الحببسةتخبج ،الكلسة ،آتة م.،1937في

في،،متذ،ذلك،الحسن،ت لي،النهلل هلل،من،المتاصب،مت ا،الوهللر س

،في،لام، م،لمل،بالوهللر س،في،الكلسة،١٩٤٠الكلسة،الحببسة.

الحببسة،بنال ،الوبآا ن،عأص ح،مهللرآاً،للوار ل،الننكبي،

، ،لام ،لام،١٩٤٣ب ا ،الحببي ،للموحف ،مهلل باً ،اخوسب ،ثم من

،رت ة،١٩٤٩ ، لى ،عصل ،حوى ،المتاصب ،في ،عتهللرج م

،18لمسهلل.

ن،م1973شتل،متصب،عز ب،الثقافة،آتة،مصب أد ب،

، ،األهبامعرئسس ،مؤآنة ،قهللم ،الصحوسسن. ،22 مقسب

مجم لة،قصصسة،عأصهللر،لشباع،البعا اع، خبها،النمب،

نتة،جائزة،الهللعلة،الوقهلل ب ة،في،اآلدابمال،م.1973لحاة،آتة،

،بل،م،1973 ً،لاد اًن ،لم، كن،أد  ا ،من،األعآمة. ،ك سبا علهللدا

كا ،من،طباز،خاص،عآساآساً،للى،درجة،لالسة،من،الحتكة،

 .عالذكاء
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، ،مت ا ،المجالع ،من ،لهللد ،تحب ب البآالة،رأس

 .عجب هللة،األهبامعالمص رع خب،آالةالجهلل هللة

 ز باً،للثقافةن،عظل،أم ر،الناداتالمصب لستغ،البئسس،

، ، لى،أ  ،متص غ م،1978ف با ب18وي،ق بصوي،اغوسل شتل

، ،لم ادرة ،تأ سهللس ،الناداتبن ب ،مع ،آالم ،أ ، آبائسل نقهلل متذ

،.19م1977آافب، لى،القهللس،آتة،،،

،تح  ل ا، ،لن ،فضالً ،ت ز ناًن ،األللى ،ألمالغ كامت

م اشبة، لى،أفالم، صو ا،مقاد،بأم ا،أكثب،أهمسة،من،البعا اع،

،عقهلل،فبضت،ألمال، ،للى،التقاد،مجسب،محو ظمون ان تون ا

بنهلل،ذلك،عتباجع،ا هومام،ببعا اع،الن الي،الذي،ظل،في،

،من، ،كثسب ،أخذ ،ع   ،عالنستمائي ،اإللالمي ،ا هومام بؤرة

،ا ،تجتب ،لمبحلة،التقاد ،م ا ة ،بالو ارها ،ألمالغ ، لى إلشارة

في،األد ،ع م ا،تهللالب،احوساجاع،مبحلة،لمب ة،البعمامنسة

، ً ،كات ا ،أ    ، ،الننن ،صتار ،القباء ،من ً،لوئة عصف،مصب ا

 .عرمز ةعاقنسةألمال،الن الي،بأم ا

، ،قال ،الهلل تفقهلل ،آنهلل ،كوا مبآي ،مقهللمة   آف،»،وي

،البعمامنسة ،فارس ،الن الي ،كاتب،« ،مجبد ، كن ،لم  مغ

رعمامني،بل،كامت،لغ،رؤ ة،آساآسة،عاجومالسة،في،رصهللس،

 .مصبألحهللاث،

، ،الكب معقالت ،ل هلل ،صهللر،ل تس ،الذي ،الكوا  مؤلوة

، ،الثقافة ،في ،دعرس   ، ،بالقاهبة ،لن،المصب ةمؤخبا ، قل  

دعرس،ككاتبن،عأشارع، لى،عصف،التاقهلل،المصبي،الباحل،

                                                
 . نفس المرجع19

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1978
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B3_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B3_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9


، ،متهللعرالهللكو ر ،محمهلل ،بأمغ ، ق »لغ ،بل،  ،لاجي ،ببج ،في ع

 . تزل، لى،الن ق،ع ضب ،في،األزقة،عالهللرع 

، ،الثقافسة ،الحساة ،في ،ظاهبة ،تجتب،المصب ةع نهلل رغم

،ع كاد، ،األد ن ،مؤرخي ،لهللا ،فسما ،الونبض،أللمالغ التقاد

ذكبس،اآل ، قوصب،للى،أفالم،أخذع،لن،ألمالغ،عمن،بست ا،

،راحلة ،قل س مي ،األطاللعرد ،مزرع، بسن  ،  محن

،التالش ك ،ماعواق أرض ،الولسوز   ، النقا ،أموج ،كما ن

،20.فارس،البعمامنسةالمصبي،منلنال،لن،حساتغ،لت امغ،

،أغوسل ،ق بصوي ،  م ،ص ا  ،ف با ب18وي م،1978لام

لاماً،أثتاء،قباءتغ، حهللى،المجالع،بنهلل،،60لن،لمب،ماهز،ال

، ،مؤتمباً ً، آس  اً،حض رس ،قولغ،أفب قسا ،هتال. ،الوتادق بإحهللى

، ،النالقاع ،للى ،أثبع ،لملسة ،في  - المصب ةرجال 

،الق بصسة ،بمصبعأدع ،مع ،لالقات ا ،بنهلل،ق بصلقطع  ذلك

، ،لنكب ة ،عحهللة ،مصب ةقسام ،في ،بال   ط مطار،خاصة

،الهللعلس ،النلطاع،ل رمكا ، لالم ،دع  ،القاتلسن ،للي لق ض

ثسن،من،تح ،ثالاغوسال ن،حسث،احوجز،القاتال ،بنهلل،الق بصسة

،كبهائن، ،الوضامن ،مؤتمب ،في ،المشاركسن ،ال ف د ألضاء

،القتابل، ،باآوخهللام ،الوتهللق،م هللد ن ،في،كافسوسب ا عاحوجزعهم

،النلطاع، ،تنوجب ،مالم ،البهائن ،قول ،في السهللع ة

 ا، لى،خارج،ال الدن،عاآوجابت،لطل  ما،بتقل ما،جالق بصسة

، ،للى،الق بصسةالنلطاع ، قالل ما ،عتقبر ،القاتلسن لطلب

، ،طباق بصسةطائبة ،من ،خارج ،مطار،ق بصزللنوب من

عالجسن،المصب ة رمكان،عدارع،منبكة،بسن،الق ة،الخاصة،
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،الق ة،الق بصي ،من ،أفباد ،لهللة ،مقول ، لى ،أدع ن

متامة،عجب ،النهلل هلل،من،الطبفسن.،عات مت، حقا،المصب ة

،21 الجب مة.أب ،مضال
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 22.مؤلفاته .ب

 م1947رعا ة،- مائب،لزرائسل 

 م1948قصص،، -  ا،أمة،ضحكت 

 م1949رعا ة،- أرض،التواق 

 ،م1950رعا ة، - راحلة مي 

 م1951منبحسة،- أم،رتس ة 

 م1952رعا ة،- النقاماع 

 م1950،-قصص- بسن،أب ،الب ن،عجتستة،مامسن 

  م1952قصص،- الشسل،زلب ،ع خبع 

 م1953رعا ة،- فهلل وك، ا،لسل 

 م3195ال حث،لن،جنهلل 

 رعا ة،م- بسن،األطالل 

 م1954رعا ة،- رد،قل ي 

 م1956رعا ة،- طب و،الن دة 

 23م1960رعا ة،- ماد ة 

 م1962رعا ة،- جوت،الهللم ع 
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،291ن،)مصبن،مكو ة،مصبن،دس(ن،ص:،لسالي،عدم ع،أطساف  آف،الن الين،22
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 م1963رعا ة،- لسل،لغ، خب 

 م1965منبحسة، -أق ى،من،الزمن 

 م1969رعا ة،- محن، ،مزرع،الش ل 

 م1970رعا ة، -لنت،عحهللل 

 م1971رعا ة،- ابونامة،للى،شووسغ 

 م1973رعا ة،- النمب،لحاة 

 24م1947أطساف 

 م1948أثتوا،لشبة،امبأة 

 م1948خ ا ا،الصهللعر 

 ،ًم1949اثتا،لشب،رجال 

 م1949في،م كب،ال  ى 

 م1949من،النالم،المج  ل 

 م1950هذس،التو س 

 م1950م كى،النشاق 

 

 السباعي عالم يوسف .ج

فى،هذا،النالم،مبى،األرآوقباطسة،ال نسطةن،فم ما،لال،

،عالشارع، ،بهللا اتغ ، وذكب ُ ،دعما ،مجهللس ،الن الى ،  آف شأ 

،الن ز،عالوقب،فى،الذى،لاش،بغ،طو لوغن، عحهلل ثة،لن،فوبة

الووبة،الوى،تلت،عفاة،عالهللس،المواجئة،عتبكغ،لنائلوغ،دع ،دخل،

 .25 ذكب
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،291  آف،الن الين،لسالي،عدم ع،أطسافن،)مصبن،مكو ة،مصبن،دس(ن،ص:،25
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،الن الىن، ،  آف ،كواباع ،فى ،م م ،جامب ال طتسة

،ا ،كواباتغ،م ج غ،اع،لوصهلل ب،فكب،منسن،لكن، ع  نتى،هذا

ك مغ،فبد،من،أفبد،الجسن،المصبين،عحض رس،ث رة،  مس ،

 .من،األحهللاث،فى،ذلك،ال قت،عمشاركوغ،فى،النهلل هلل

 بهلل،عأ ، ك  ،لغ،أثب،للى،كواباتغن،عتال،رعمامنسة،

،علم، ،النساآسةن ،كواباتغ ،فى ،حوى ،حاضبة ،الن الى   آف

،كل، ،فى ،أكووى ،بل ،الملو  ة ،ألنا ،النساآة ،فى ،مونغ  هللخل

،بالمتاصب، ،الث رة ،مابنهلل ،فى،مبحلة المتاصب،الوى،ت  ها

 قسن،أمغ،مشب،الثقافة،عالنم ،الثقافسة،المخولوةن،عقهلل،كا ،للى،

ب ا،من،الو ائهلل،لألمغ،أكثب،من،أى،،بالنقل،عالتوس،اإلمنامسة،

 .مجال،أخب

،األدبسة ،الن الى ،  آف ،بنض،،،بهللا ة قابلو ا

،بل، ،حارب سن ،األدبسة ،الناحة ،للى ،فالكثسبع  المصالبن

،من، ،كامت ،األعلى ،القصصسة ،مجم لوغ ،ال نض،بأ  ات مغ

، ،الن الى ،محمهلل ،عالهللس ،لم،تألسف ،لكن ،لتونغن ،ه  عمن  ا

،ع، ،الثامسة ،مجم لوغ ،أمام ،اإلدلاء ،هذا ، صمهلل ،أ   نوطسع

 .الثالثة

،كل،هذا، ،فى،ألمال،أد ب،عاحهلل عمن،الصنب،أ ،تجهلل

الوت ع،الذى، مولكغ،  آف،الن الىن،فمن، قبأ،أرض،التواق،

عجمنسة،قول،الزعجاع،عأم،رتس ة، شنب،أمغ،أمام،كاتب، مولك،

م،الكثسبن،ع ، نوطسع،أ ، وخسل،امغ،من،خوة،الهللم،عرشاقة،القل

،الش لن، ،مزرع  ، ،محن ،مثل ،مأآاع غ ،رعا اع ،كوب من

،تنامى، ،المجومع ،من ،ط قاع ،تتاعلت ،الوى ،ع ،ماعن عالنقا

 .الكثسب،من،ا  م،ع ، شنب،ب ا،أحهلل



عكذلك،من،الصنب،تصهلل و،ا ،هذا،الكاتب،الذى،كوب،

،بمتو ى، ،علس بغ ،المجومع ،تتقهلل ،قصص،آاخبة ،ع رعا اع

،أمة،الص ،ع ا ،عال حث،لن،جنهللن ،فى،مائب،لزرائلن باحةن

،فى، ،البعمامنسة ،التابة ،صاحب ،ه  ،عغسبها ضحكتن

،اخبن، ،لغ ،علسل ، السلىن ،عفهلل وك ،قل ين ،رد ،مثل رعا اع

،.26عغسبها،من،المجم لاع،القصصسة

،عمن،خالل،قبأتى،ألغلب،ألمالغ،المو اجهللس،عالمتش رة

،المنومبنحالسان،  ،لم، كن،كل ا، حات،هاجنغ،لن،الم ع،

،رعا ا ،من ،لبعا وسن ،بطالً ،جنلغ ،بل ،كثسباُ ، ذكبس ،تغنفتباس

،القصة، ،مت ا ،قصص ا ،من ،أكثب ،فى ً ،مسوا ،مونغ ع كوب،لن

،عالهللس، ،عفاة ،أ  ،عألوقهلل ،خمبن ،لسلة ،مجم لوغ ،فى األخسبة

مت،المواجأس،أعرثوغ،م ع،من،الولنوة،الخاصة،ح ل،الم ع،كا

،.تا ب،رغماُ،لتغ،فى،ألمالغ،األدبسغ

 

 سباعي بالنماذج البشرية من حولهتأثر ال .د

،بالتماذج، ،كواباتغ ،فى ،الكاتب ، وأثب ،أ  ،المنواد من

ال شب ة،من،ح لغ،ع قو س،مت م،شخصساتغ،مما، ضوى،للس ا،

 .27آمة،ال اقنسة

،زعجوغ، ،هى ،الن الى ،  آف ،بسغ ،تأثب ،مم ذج عأكثب

،مجهلل، ،لنت اعن ،دامت ،الوى ،ح  ما ،عقصة ،الن الىن دعلت

،أمجى، ،دعلت،فى ،قل ىن،شخصسة ،رد ،للى،فى،رعا ة ح س ة

                                                
،موس،المكا 26

،موس،المكا 27



، بفض، ،كا  ،الوى ،لمغ ،أبتة ،فى،حب ، صف،ل لوغ عمجهللس

،فى،البعا ة،من،خالل،حب،للى،عمج اس، ،مت ا ،زعاجغ لمغ

 .ألمجى

،الوشابغن، ،هذا ،عج د ، وكبر ،راحلةن ، مى ،رعا وغ عفى

،  آف، ،كا  ،مثلما ،الجسن ،فى ،ضابط ،أحمهلل ،ال طل فتجهلل

،ك ،مثلما ،خالوغ ،ع حب،أبتة ،أبتالن الى،ذاتغن ، حب،ه  ة،ا 

،حسث، ،ا آ أ ،البعا ة ،فى ،تخسل ،لكن ،أباها ،ع بفضغ لمغن

،بت ا ة،مأآاع ة ،األ ،لشخص،أخب،لوتو ى،البعا ة ، زعج ا

،حسن، م ع،أحمهلل،بسن،ذرالى،ح س وغ،عالوى،تتوحب،لوشاركغ

،حساتغ ،مشاركوغ ،لجزع،لن ،أ  ،بنهلل ،عالهللاس،،.م تغ ،لن أما

،شخصس ،فى ،الش ل ،مزرع  ، ،محن ،رعا ة ،فى اع،فتجهللهم

غم،عالهللى،حمهللىن،األ ،الكاتب،المووائل،الذى، حب،الحساة،ر

ة،ام ا،لم،تنطغ،الكثسبن،عالذى، ضوى،ج ،من،المب ،عالمح 

،ابتغ،حسن، و فى،بسن، هلل غ،بص رة،،نللى،المتزل ثم،صهللمة

 .مواجئة،بنهلل،مبض،قصسب

،هذس، ،كل ،ماعن ،حوى ،توارقغ ،لم ،الوى ،السوم عحالة

األد ب،محمهلل،الن الىن،الوواصسل،هى،تواصسل،حساة،عم ع،

،المكافحة، ،النسهللة ،البعا ة ،ذاع ،فى ،فتجهللها ،عالهللتغ ،لن أما

،عق الهلل، ،ماامن ،للى ،أع دها ،تتشئ ،أ  ،تحاعل ،الوى الجادة

عتخاف،للس م،ط ال،ال قتن،من،كل،شئ،عأى،شئن،عالوى،

،شخص، ،أى ،تبفض،منالهللة ،لكن ،زعج ا ،عفاة ،بنهلل تصهللم

جال، شار،عتصب،للى،تببسة،أع دها،عحهللها،حوى،أمشأت م،ر

 28.ل م،بال تا 
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أما،لن،أخ تغ،فتجهللس، جنهلل،شخصسة،أخسغ،محم د،فى،

،أخى،للى،فى،رعا ة،رد،قل ى،الوى،أبهللع،فى،تجنسهللها،صال 

 .ذع،الوقار،فى،الوسلم،المأخ ذ،لن،البعا ة

،شخصساع، ،هتال ،لكن ،منبف ا ،الوى ،الشخصساع هذس

،الوى،أههللا ،المل مة ،مثل،ماد ة ها،أخبى،أثبع،للى،رعا اتغن

من،ن،فوغ،ماد غ،عالوى،قامت،بوثمسل ا،فى،فسلم،آناد،حنتىرائن

،أحهللى،أ ،حوى،ألل موغ ،ب ا ،عتأثب ،ماد ة ،قابل ،أمغ ،رععالمؤكهلل

،.رعا اتغ

علمنبفة،المز هلل،لن،حساة،  آف،الن الى،من،الممكن،

الوى،كوب،فس ا،لن،”،بسن،أب ،الب ن،عجتستة،مامسن،”قباءة،

سغ،لن،الوى،حكى،ف”،عمن،حساتى”م اضع،طو لوغ،عص اسن،

،ع ،المخولوةن ،حساتغ ،مباحل ،عقصص،من ،بسن،"ش ابغ طائب

الكوا ،الذى،أرخ،فسغ،لبحالتغ،المونهللدس،الوى،قام،”،المحسطسن

،أخبها، ،كامت ،عالوى ،بالمتاصب ،الحافلة ،حساتغ ،خالل ب ا

 .29عز ب،الثقافة،ق ل،أ ، وم،أغوسالغ،فى،ق بص
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 الباب الثالث

 "فديتك ياليلى"تحليل أفكار يوسف السباعي فى رواية 

 

 لمحة عامة عن الرواية .ت

نه أرغم  ،عمل متميز للسباعىن هذه الرواية إ

ينتمى لرومانسية السباعى الحالمة إال أنه ال يشبه الكثير 

، من أعمال السباعى. فى العمل عمق نفسى ملموس

لينطلق  ،رواية تناقش مرض غريب ألّم بفنان مبدع

اض عالقات السباعى من خالل هذا المرض فى استعر

لتتفتح لنا الرواية بكل  ،الفنان بصورة أشمل وأوسع

ولغة جيدة نادرا ما  ،عمل ممتع. وضوح فى النهاية

الشخصيات واألحداث: رغم .استخدم السباعى فيها العامية

أنك قد تشعر بتكرارها فى أعمال السباعى إال أنك لن تنكر 

،.استمتاعك بها كأنها أول مّرة
،عفارس، ،المش  ر ن ،المصب سن ،الكوا  أحهلل

،فنلى، ،ععز ب ،ككاتب،عضابط ،الن الي ،لبف البعمامنسة

،شخصسوغ، ،صقلت ،حببسة ،كلسة ، لى ،امضمامغ ،من البغم

ً،رقسقاً، بالصارمة،في،لملغ،الننكبي،  ،أمغ،كا ، مولك،قل ا

،ا جومالسة، ،القصص ،أرعع ،بغ ، صسغ ،أ  ،من تمكن

،ل ،خس ط،شخصسات ا ،ع تنج ،الت ا ة،عالبعمامنسة ،في وص ح

،مشاههللاً، ،أع ً ،قارئا ،كا  ،آ اء ،للجم  ر ،تقهللم ،لاسمة رعا ة

،دبل ماآساً، ،كا  ،كلغ ،ل ذا ،عباإلضافة ،النستمائسةن لأللمال

،أللمالغ، ،ماباً ،البعمامنسة ،بوارس ،لقب ،مومسزاً. ععز باً

،للحب، ،لشقغ ،خالل ا ،من ،مكوشف ،الوي ،النهلل هللة األدبسة

هلل هلل،من،الشخصساع،عالبعمامنسة،فجنهلل،من،خالل،ألمالغ،الن



،ع وناطف،ل ان، ،جنل،الجم  ر، ووالل،من ا عاألحهللاث،مما

،في، ،مت ا ،النهلل هلل ،تقهلل م ،تم ،فقهلل ،النالي،أللمالغ ،للومسز عماباً

،.،شكل،ألمال،آستمائسة،حاست،بإق ال،جماهسبي،لالي

،البعا ،توبكهذس ، السلي" ،"فهلل وك ،بالم ض ع ،ز ة

،30للى،أربنة،م ض لاع،هي:

 رجل، ، هللري .1

 قس ةرع ،فى،الح .2

 جمبة،فى،الماء .3

 ما،فى،القلب،باق .4

 بال،رجاء .5

 مقسم،فى،الذاكبة .6

 ثقة،ع  ما  .7

 المنبكة،ت هللأ .8

 عج ة،ماب .9

 م ا ة،تجببة .10

 لسلي،الصتسبة .11

 مائحة،بسن،الق  ر .12

 لسلي،الثامسة .13

 خاتمة .14

، بباهسم ،مت ا: ،الموت لة ،الشخصسة ،البعا ة ،عفى،هذس

،ذكى، ،الثتائسة(ن ،)شخصسة ،راضسة ،البئنسة(ن )شخصسة

 ل هلل،البحمنن،لم،مهللب لىن،أل ذ،با .)الط سب(ن،
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  تحليل األفكار فى الرواية .ث

سحلل،رعا ة،آفي،هذس،البآالة،من قا،ال احث،ذكب،كما،

،أفكارس، ،تحلسل ،ال احث ،تحهللد ،عهتا ، السلى". "فهلل وك

،م ض لاع.،فالم ض لاع،أربنةفى،،ةسالثقافعاإلجومالسة،

،علسلى ،الق  ر ،بسن ،عمائحة ،الصتسبة ،لسلى ،هي: ، ،المخوارة

 الثامسة.

 فى الرواية  ةيالثقافالجوانب  (3

،تنتي، الثقافة ،ف ي ،النببسةن ،في ،علب قة ،قهلل مة كلمة

،صقل،التوس،عالمتطو،عالوطامةن،عفي،المنجم،"عثقف،مونغ"

،عثق ،اي،آ اسن ،تثقسوا ،عثقوغ ،فطتان ،خوسوا ،حاذقا ف،اي،صار

،القلم، ،ه  ،اللتة ،في ،عالمثقف ،عق مغن ،آ اس ،تنتي البمحن

،الكلمة،متغ،حسث،أ ،المثقف، ق  ،اشوقت،هذس ،عقهلل م،الم بي,

،بمونغ،بونلم،أ ، وم .،ب غم ر،جهلل هللة،كما،ه ،حال،القلم،لتهللما

،للهلل ل ،هذا ،الحهلل ث ،لصبما ،في ،الثقافة ،اآونملت ة،علطالما

،لألفباد، ،عا جومالي ،عاألدبي ،الوكبي ،البقي للى

،عالجمالاع.

،علكت ا، ،فحنبن ،األفكار ،من ،مجم لة ،تنهلل  ، فالثقافة

،الحساة، ،طب و ،رآم ،للى ، نالهلل ،مما ،النل ل ،في ماب ة

 ومثل،فسغ،الطابع،النام،الذي، تط ع،للسغ،شنب، جما ن،عبما،

،الوي، ،األمة ،لمق ماع ،الممسزة ،ال ج س ،عهي ،الشن  ن من

،تق م،بغ،من،النقائهلل، تمسز،ب ا،لن،غسبها،من،الجمالاع،بما

،عالق امسن، ،عالمقهللآاع ،عالنل ل ،عالم ادئن ،عاللتة عالقسم

، وضمن، ،مبكب ،كل ،هي ،الثقافة ،فإ  عالوجار .ع جما 

 .31ائهلل،عالوت  ،عاألخالق،عالق امسن،عالناداعالمنارف،عالنق
                                                

31https://ar.wikipedia.org/wiki/الثقافة 



،أفكار،الثواقة غ،الذى،ظ بع،الن الي،فى،البعا و،عأما

بالم ض ع،"فهلل وك، السلي"،هي،ص رة،البحلة،لتهلل،الصسف،

،مقضى،الصسف، ،"عكتا ،الن الي: ،قال ،كما فى،اإلآكتهللار ة.

 م،الصسف،فى،اإلآكتهللر ة،لتهللما،ذهب،بتا،أبى،للتزهة،ذاع، 

 فى،مكا ،قب ،النامببسة، نمى،كتجى،مب  ط".،

 جتماعية فى الروايةالجوانب اال (4

،ا جومالسةفق ،أ  ،لبف ،،هلل ،ه  ،أح ال الحساة،تنو ب

،أع،مجومناعن، ،لل شِبن،آ اء،بشكل،مجم لاعن ا جومالسة

َف،أحساماً،كهللراآة،الووالالع،ا جومالسة.، نمل،أكثب، عقهلل،لب 

،الوتاسم، ،مثل ،اخوصاصاعن ،لهللة ،في ،ا جوماع للماء

،الط قي، ،عالوقنسم ،ا جومالين ،عالوتسب ا جومالين

، ،عقهللرة ،النبقسة،ا جومالين ،النالقاع ،ا جومالسة؛ الوتقل

،ِلْلم، ،ا جومالي؛ ،التوس ،ِلْلم ،النائلة؛ ،الونلسم؛ عاإلثتسة؛

،األدعار، ا جوماع،المقار ،عالنساآي،عالب وي،عالحضبي؛

،للم، ،الشسخ خة؛ ،للم ،النكا ؛ ،للم ،اإلمنامسة؛ عالنالقاع

،.32اإلجبام؛،عالممارآاع،ا جومالسة

،اإلجومالسة،هي،بحث،لتغ،ح ل،الحساة،الج امبفوحلسل،

،أع،مجومناعن، ،لل شبن،آ اء،بشكل،مجم لاعن ا جومالسة

،اإلجومالسة.عكذالك ،الووالالع ،كهللراآة ،أحساما ف ،لب  ،عقهلل

،ف ،اإلجومالسة ،لمنتـى ،النب ع ،الو ـم ،هذا ،خالل ب هلل،سفمن

، ،أ  ، ال احث ،أربنة،حلل ،للى ،اإلجومالسة الج امب

  الن الي،المخوارة،هي:الم ض لاع،من،البعا ة،لس آف،

 ليلى الصغيرة .1

                                                
،12ن،)بسبعع:،دار،الت ضة،النببسةن،دس(ن،ص:،أآاس،للم،اإلجوماليمحم د،ل دةن،.32



فى،ج امب،ا جومالسة،الموضمتة،الحلل، عجاء،ال احث،
،الم ض ع،كما،ا لو ار،الوالى:،،هذ

"عمن،الن ث،أ ،أذكب،م لغ،ارتسالى،عفجسنوى،
..ع حناآى،بالجبم،..كتت،أشنب،فى،قبارة،مونى،أمى،

،قولو ا،..ألم،أدفن ا، لى،الطاح مة؟!
ألم،أز ن،ل ا،الصن د؟.،الم،أص ح،ب ا،بنهلل،ذلك،عهي،
منلقة،فى،قمو ا..فجنلو ا،تتاب، لى،عت  دى، لى،

األرض...عف ق،ذلك،كلغ...ألم،أكن،أحنن،ب تض،ل ا،
لتهللم،تونارلن،عأتمتى،فى،كثسب،من،األحسا ،ل ،لم،

،ت لهلل!!الم،أدع،للس ا،متذ،بضع،دقائو،قائال:،
،"  ،شاء،هللا،تم تى"

،33 مال،قل ي،بالذمب.كل،هذا،كا ،
،عأحننت،فى،تلك،اللحاة،لم لغ،ح ى،ل ا،...عتمتست،ل 

ا،تن امكتتى،اآوبدادها،ثامسة...ع لادت ا،لول  ،منىن،عم
من،أ ،تذهب،عتوبكتى،عحهللى...عتمتست،ل ،اآوطنت،

،أ ،أفوهلل  ا،بنمبى،...عأ ،أم ع،أما،عت قى،هى"
،

،النابق ،الوقباع ،أح ال،أظ بع ، ص ر ،الن الي ،أ  ة

،ادةالسة،هي،المنالهللةن،ف ذس،المنالهللة،مااهبة،فى، راإلجوم

م،هي،اهس بباهسم،لسنالهلل،أخوغ،لسلي،حستما،قول ا.،المنالهللة، بب

،لتاصب،اإلجومالسة،الذى،ص رس،الن الي،فى،هذس،الوقباع.

،قال، بباهسم:،" كل،هذا،كا ،،عحز ،لل،هذس،األح الن،كما

ا،  فوهلل مال،قل ي،بالذمب".ثم، قال:،عتمتست،ل ،اآوطنت،أ ،أ

 بنمبى".
 
 بين القبور نائحة .2

                                                
،211  آف،الن الين،فهلل وك، السلينص:33



ععجهلل،ال احث،أ ضا،الج امب،اإلجومالسة،للى،الوحلل،
،الوقباع،الوالسة:

"علم،  هلل،للى،زكى،ا قوتاع،عقال،فى،رجاء،
،عاآونطاف:،

، أحهللثك، - ،..علكتى ،للسك ،أثقلت ،قهلل ،أمى ،أللم أما
، بباهسم، ،كأخ...   ،أحهللثك ،...بل ،كزمسل ،أع كط سب
،مجبد، ،تنو بس ،أ  ،كتونى...عأرج ا ،للى  لز ز
،  ، ...، ،لى ،أخ ،ه  ،كما ،أخالك ،الو بس ،بل مب ضن
،أمامتا، ،دامت ،ما ،عالوؤدة ،الص ب ،تحومل  ، منألوغ

س م،عآسلة...فلم، ،مطبق ا،مبضال، مكن،الص ب،لل
 بتض،ال قت.،

عبهللأ،الحبج،للى،عحغ،ت فسو؟،عأخذ، تقب،بأص نغ،للى،
،المكوب،ثم،قال،أخسبا:،

،حوى، - ،فبصة ،لى ،ج هللى...اتبل ،أحاعل ،بأ  ألهللل
 أرى، ذا،كتت،أآوطسع،أ ،أدبب،أمبى.،

،فى، -  مى،عاثو،أمك،آونوطسعن،آأتصل،بك،فى،التهلل
،علكى، ،النوب ،م افقوك،للى ،ال قت،ألآمع ،هذا مثل

 34م الهلللغ."محهللدد،
،

ي،هالوحلل،الج امب،اإلحومالسة،فى،اإلقو اس،النابقة،

،للى، ،األح ال ،هذس ،عظ ب ،عت فسو. ، بباهسم ،بسن مصاح ة

، صاح غ، ،ت فسو ،أ  ،عت فسون ،الذكى ،الط سب ،بسن الموحهللثة

مى،ألم،لتهللما،لمالسة،المنالجة.،عقال،الذكى،للط سب:،"،أما،أل

،ك ،..علكتى، أحهللثك،كط سب،أع ،أثقلت،للسك ،...بل،قهلل زمسل

،عكذالك ،كتونى..."ن ،للى  ،لز ز ، بباهسم ،كأخ...   ،أحهللثك

 الج امب،اإلجومالسة،الذى،ص ر،الن الي.،
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 ليلى الثانية .3
،فالوحلل،الج امب،اإلجومالسة،الذى،ظ بع،فى،الوقباع

،الوالسة:،
،للى، ،جلنت ،عقهلل ،تشنب ،أ  ،دع  ،أتأمل ا "ععقوت
،الشاطئ،توشاغل،بإببتسن،طب لوسن،فى، هللها،علوافة،من
،بهللا،فضواضا، الص ف،للى،حجبها...عقهلل،أرتهللع،ث با
ج ل،جنهللها،التحسل،علوت،ح ل،رأآ ا،"  شار "،من،

،الحب ب.،
،ال حب، ،ر ح ،من ،ه ة ،غبة...أطارع ،حسن عللى

،رأآ ا...عشنبه ،بلف ،الذى ،الذه ىن،"اإل شار " ا
،البمالن، ،ف ق ،تطاردس ،عالب ح ، نهللع ،المتهلل ل عامكلو
،الحاجز،عألهللع،فى، ،متى،عجهللتتى،أقوز ، رادة عبتسبها

،البمال،أآابو،الب ح،عراء،المتهلل ل،المتطلو.
عأخسبا،أمنكت،بغ،عاآوهللر ،لائهللا،لسقع،بصبى،للس ا،،
،الذى، ،المخل ق ،هذا ،من ،ابونامغ...دهشة ،فى تتواب

،حضب،ل ا،المتهلل ل.،ام نث،من،باطن،األرض،لس
،فى،ععقف،أمام ا،أمهلل، هللى،بالمتهلل ل،فوتاعلوغ،عهى،توموم

،اآوحساء:،
 موشكبة،جهللا -
 35النو . -

، ،النابو ،الوقباع ،فى ،ال احث ،الج امب،ع بى لن

،حساة، ،فى ،المنالهللة ،قسمة ،هي ،فس ا ،الموضمتة اإلجومالسة

، ،المبأة ،تنالهلل ، بباهسم ،أ  ،ر حالمجومنة. ،من ،أطارع،ه ة

، ،بلف ،الذى ،لن،رأآ اال حب ،الن الي ،تااهب ،منالهللتغ .

 األح ال،اإلجومالسة،فىس ا.

 روح فى حقيبة .4

                                                

،243-242  آف،الن الين،فهلل وك، السلين،ص:35



،الم ض ع، ،فى،هذس ،ال احث،الج امب،اإلجومالسة عجهلل

،من،البعا ة،كما،فى،اإلقو اس،الوالي:،
،فى، ،تمت ،الوى ،األآئلة ،أرباع ،ثالثة ،خمتت "لقهلل
،آالة..عل ، ،بتصف ،الهللخ ل ،ق ل ،عذاكبات ا ا موحا 

، ،لك ،قلو ا ،عرغم،أمى ،لت ا ،الصائ ة ،اإلجابة لضمتت
،أجس ة، ،أ    ، ،أملك ،لم ،الخذ   ،من ،بشسئ  حناآى

،ضاحكا :
، جابة...أظتتى، - ،أج ت ،لقهلل ...، ،هما ،لى ،تحمل  

 أآوطسع،ب ا،أ ،أمجح.
،كتت،أآوطسع،منالهللتك،...،علكتتي،لم،أفنل،...ألمى -

،تصهلل قتى، ،أ  ،خوت ،عألمى ،اآوذكارها ،فى ام مكت
 عتضحك،للي.

كا ، نوشنب،الذمب،..، ، مغ،ارتكب،شسئا،عكذا،دائما،
بل،ألمغ،قصب،فى،فنل،شسئ،...فقهلل،كا ، و م،مونغ،دائما،

،36بأمغ،كا ، نوطسع،أ ، ونل،علم، ونل".
،

،رعا ة، ،فى ،المو جهللة ،اإلجومالسة ،ج امب ،من األفكار

  آف،الن الي،مت ا،ص رة،المنؤعلسة،الصاح ة،للصاح غ،

،ا ،لصب ،الذي ،األح ال ،هذس ،الصن بةن ،فى،للى لذكى

،أ ، نوطسع ،لم ،علكن ،تنالهللس ،أ  ، بباهسم ،ع ب هلل  ،اإلموحا ن

ذس،ى،ه ونل ان،آ اء،أ ، بباهسم، ااهب،لغ،قسمة،اإلجومالسة،ف

 البعا ة.،
 

  

                                                
،28-27ن،ص:،فهلل وك، السلي  آف،الن الين،36



 الباب الرابع

 خاتمة

في،خوام،هذس،البآالة،النلمسةن، ب هلل،ال احث،أ ، نجل،التوائج،

،هذس، ،كوابة ،مبعر ،في ،ال احث ،للس ا ،حصل ،الوي عالو صساع

،البآالة،النلمسة.

 التوائج، .ع

 عمن،التوائج،الوى،حصل،للس ا،ال احث،هي:،

،لتهلل، .1 ،البحلة ،تص ر ،البعا ة ،فى ،الثقافسة ،الج امب   

 الصسف،فى،اإلآكتهللار ة

  ،الج امب،ا جومالسة،فى،البعا ة،تص ر،الوناع ،بسن، .2

،بسن،الصهلل قوسن،عالمنؤعلسة، ،عالمصاح ة األخ،عاألختن

 ،أع،األمامة،للتسب.

 

  يات التوص .ث

،بنض، ،ال ـاحث ، قهللم ،البآـالة ،هذس ،ال ـاحث ، خوـم ،أ  عق ـل

،الو صســاعن،عأهم ا،كمـا، لــي:

1. ،، ، ق م ،،ة طلأ  ،أدب اقنم ،ع ،النببسة ،لن،،اللتة بال حث

،في،،البعا ة ،جهلل هللا ،لل ما ،فسغ ،أل  ،الحهلل ثن ،لصب في

 .البعائسةهللراآة،األدبسة،ال

قنم،اللتة،النببسة،عأدب ا،أ ،  حث ا،،ة طلع بج ،ال احث،ل .2

 في،رآالو م.،  آف،الن الي،لواعؤلن،م

،كلسة،اآلمكو ة،جامبتجهللر، .3 ،البامسبى،لامة،عمكو ة دا ،نة

،أ ،تحوظ،عتز هلل،الكوب،النببسة،عأدب ا،خص صا، خاصة،

 ما، ونلو،بالشنباء،الحهلل ث.،عهللا،أللم،بالص ا .
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