6

الفصل الثاني
اإلطار النظري
المبحث األول :مفهوم األدب والرواية
خيتلف معٌت األدب يف عصر إىل عصر وتتطور معنها .كلمة أدب أصله ُأدب-
ظرف .اجلمع من كلمة األدب هو اآلداب بادلعٌت الظرف أو أيضا
ُ
يأد ُ
ب-أدبا بادلعٌت ُ
بادلعٌت التهذيب 1.وال ريب يف أ ّن األدب هواألدب احلّيّ ود  ..وك ما ووا .للّي
أدب .لاألدب إذن هوادلعٌت ادلبتكر يف اللفظ الفصّيح والتعبَت ادلتُت واألولوب البارع
واخلّيال الواوع 2.ووتشرح البادثة معٌت األدب يف هذا ادلبحث واد ا لواد ا شلا يلي.
 معٌت األدب يف عصر اجلاهلي
األدب مبعٌت ادلأدبة كقول الشاعر :
ينتفر
ضلن ادلشتاة ن عواجلفلى  #الترى اآلداب لّينا ّ
وبع ذلك يستخ م معٌت األدب لألخالق احملمودة كقول أيب وفّيان :
إين ألخالق هذا لوامقة وإين له دلوالقة  #ووآخذ .بأدب البع مع لزوم قبّيت
3
وقليت تلفيت.
وعّب جقاب وومارجا ووّيٍت ( )Jakob Sumardji dan Sainiأ ّن األدب يشك
ّ
عبارةنف اإلنسان يشك اخلّبة والعق واإلدساس والفكرة واذلمة والّيقُت يف
4
شك صورة لكرية دقّيقّية الذي يهّيج األلتتان بآلة اللغة.

1لىيس ،هعلىف ، ،الوٌجد الىسيط في العرتيح الوعاصرج( ،دار الوشرق:تيروخ1793،م) ،ص.5 :
2الدكتىرعور فرّوح ،الوٌهاج الجديد في األدب العرب(،تيروخ:دار العلن للوالييي ،الجسء األول) ،ص17 :
3
Juwairiyah Dahlan, Sejarah Sastra Arab Masa Jahili( Surabaya: JAUHAR.2007), hal.1-2
4
Jakob Sumardjo dan Saini, Apresiasi kesusastraan(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.1779),
hal.3
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 معٌت األدب يف عصر ص راإلوالم
بع ظهور اإلوالم الذي حيم روول صلى اهلل علّيه وولم وتعلّيمه مث
ي عو الروول إىل الناس لّيمارس األخالق الكردية .وب أ من ذلك يستخ م
األدب مبعٌت األخالق ،ادلؤدب ،احل يث ،اخلُطبة واحلوار .كما قال النيبّ :أدبٍت
5
ريب لأدسن تأدييب.
لالقرآن جيمع اآلداب اليت ي عواهلل تعاىل عبادة إلّيها من خلق كرمي،
ودكم صاحل ،ومواعظ نالعه من ك ّ ما يتص مبعٌت التهذيب النفسي .وهي هنا
مجع آدب ككاتب وكتبه ،وهوال اعي إىل ادلأدبة ،وهي الطعام الذي يصنعه
6
الرج ي عوا إىل الناس.
 معٌت األدب يف عصر ب اية اذلجرة
ويف ب اية اذلجرة األدب هو تربّية النف أي تربّية األخالق أو التعلّيم يف
الشعر والنثر لذكاء الفكرة 7.وكان هؤالء ادلؤدبون ي روون للناشئُت الشعر وما
ّ
يتص به من نسب وأيام وأخبار ،وأمثال ،شردا له ،وتووعة للمعارف ،ومن
ذلك حت د ادلعٌت التهذييب دلادة األدب منذ أواوط القرن األول للهجرة وصارت
تؤدي معنّيُت متمازين:
 هذادلعٌت اخللقي التهذييب وهو أخذ النف بادلرانة على الفضائ
اإلجتماعّية ،والشّيم الكردية ،من دلم وكرم وشجاعة وص ق ،مث التأرر
هبذ .ادلرانة الكتساب األخالق الفاضلة والسَتة احلمّي ة يف الناس.
 هذاادلعٌت التعلّيمي القائم على رواية الشعر والنثر وما يتص هبما من
نسب وخّب وأمثال ومعارف تزي العق نورا ،والذوق صفاء ،والنف
8
رقالة وعرلانا.
5

Juwairiyah Dahlan, Sejarah Sastra Arab Masa Jahili( Surabaya: JAUHAR.2007), hal.3
6أجود الشاية ،أصىل الٌقداألدتي( ،القاهرج :هكتثح لتحضح لوصريح ،الطثعح الساتعح1763,م) ،ص4 :
9
Dahlan, Sejarah Sastra Arab Masa Jahili( Surabaya: JAUHAR.2007), hal.4-5
8أجود الشاية ،أصىل الٌقداألدتي( ،القاهرج :هكتثح لتحضح لوصريح ،الطثعح الساتعح1763,م) ،ص9-6 :
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 معٌت األدب يف عصر العباوي
األدب هو ك ّ شّيئ لتوضّيح نتائج األلكار شعرا ونثرا 9.ماجع مادة األدب يف
أخريات القرن الثالث تؤدي ادلعاين اآلتّية:
 ادلعٌت اخلاص وهو الشعر والنثر وما يتص هبما من األخبار واألنساب
واأليام ،واألدكام النق ية.
 ادلعٌت العام الذي يتناول ادلعارف اإلنسانّية ،واآلرار العلمّية ،وأنواع الفنون
10
اجلمّيلة والرياضّية شلا يووعالثقالة ،ويكشب الشخص ظرلا وأناقة.
يعّب  Teeuwأ ّن حت ي أي تعريف األدب دىت اآلن ال
ويف رأي آخر ّ
11
أد شخصا الذي حيص أن يعطي اإلجابة الصحّيحة ما معٌت األدب.
واألدب ينقسم إىل رالرة أقسام وهي الشعر والنثر وادلسردّية ،أما يف هذا حبث
تكمّيلي تبحث البادثة يف قسم النثر شكلها الرواية .أما الرواية من كلمة روى
مروي-احل يث  /الشعر :نقله ومحله 12.ونق د را
يروي رواية راو (الراوي) ّ
13
وقص ما يعرف من تفاصّي .
ووصفه ورد رواية دكى ّ

 .1عناصر األدب

يشم اإلنتاج األديب كالرواية والقصة واحلكاية على العنصرين ،ومها
العنصر ال اخلي والعنصر اخلارجي،أما العنصر ال اخلي (العناصر تبٌت إخًتاع
الشعور) له شك منها احلبكة واألولوب وغَتها .والعنصر اخلارجي بشك
السّياية والعادة وال ينّية واإلقتصادية وغَتها 14.يرتبط ك واد منهما اآلخر يف
شرح ادلشكلة األدبّية .ب ون العنصر اخلارجي يف التحلّي األدب ،ووف يعطي
الناق نتّيجة أو إوتنباطا على دسب رلرد إدتمال يف التحلب ال اخلي.
7

Dahlan, Sejarah Sastra Arab Masa Jahili( Surabaya: JAUHAR.2007), hal.5
10أجود الشاية ،أصىل الٌقداألدتي( ،القاهرج :هكتثح لتحضح لوصريح ،الطثعح الساتعح1763,م) ،ص8
11
Antilan Purba, Sastra Indonesia Kontemporer (Yogyakarta: Graha Ilmu.2010), hal.1
12أحود العايد ،الوعجن العرتي األساسي ،ص .563
13لىيس هعلىف ،الوٌجد الىسيط في العرتيح الوعاصرج(،تيروخ:دار الوشروق2008 ،م) ،ص.450 :
14
Asep Abbas Abdullah, Metode Penelitian Bahasa dan Sastra Arab,(Bandung: ITB.2009), hal.6
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وبالعك دون العنصر ال اخلي يف التحلّي األدب ووف يعطي الناق نظاما
تركبّيا غَت شلكن يف شردها .ويف هذ .روالة جامعّية تركز البادثة يف العناصر
ال اخلّية يف رواية الربّيع العاصف لنجّيب الكّيالين.

المبحث الثاني :تعريف العناصر الداخلية وأنواعها

تبحث البادثة يف هذاادلبحث العناصر ال اخلّية وأنواعها يف األدب.
وينقسم هذا الباب إىل النقطتان :النقطة األوىل تبحث يف العناصر ال اخلّية
والنقطة الثانّية تبحث يف أنواع العناصر ال اخلّية.

 .1تعريف العناصر الداخلية

العناصر ال اجلّية يف الرواية هي ادلشاركة ادلباشرة لّيبناء القصة والعالقة بُت
العناصر ال اخلّية اليت ظهرت الرواية ومن القارئ هذ .العناصر وّيج دّينما يقراء
الرواية15.والعناصرال اخلّية اليت تبٌت العم من األدب نفسه ،وهناك آراء سلتلفة
عنن مفهوم العناصرال اخلّية يف الرواية وهي كما يلي:

الرواية ت رك من دّيث
 .1قال يعقوب وومارجو ( )Jakob Sumarjoإن شروط ّ
العناصر الّيت وضعت هباّ .أماتلك العناصر لهي :موضوع القصة وشخصّيتها
16
ودبكها وموضعها وظروف الباطنّيتها وأولوهبا وجهة النظرها.
 .2قال برهان نرغّينطارا ( )Burhan Nurgiyantoroإن العناصر ال اخلّية تشك من
موضوع الرواياهتا وشخصّيتها ودبكها وموضعها ووجه النظرها وأولوهبا وغَت
17
ذلك.
وبع أن نظرت البادثة إىل اآلراء السابقة لتقول إن العناصر ال اخلّية هي
اليت تبٌت العم من األدب نفسه و أد ادلنهج الًتكّييب يف دراوة األدب
وهذاادلنهج يرتبط باجلمال األديب أو بالفن األديب وهذا أيضا جيع اإلنتاج إنتاجا
15

Burhan Nurgiyanto, teori Pengkajian Fiksi(Yogyakarta: Gajah Mada University Press.2010),
hal 23
16
Jakob Sumardjo dan Saini, Apresiasi kesusastraan(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.1779),
hal. 39
19
Burhan Nurgiyanto, teori Pengkajian Fiksi(Yogyakarta: Gajah Mada University Press.2010),
hal.23
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تتكون من موضوع الرواية وشخصّيتها وموضعها ودبكتها ولكرهتا
أدبّيا .وهي ّ
وأولوهبا .وأما تفصّيلها شلّا يلي:
 .1ادلوضوع )(Theme
ادلوضوع هوك قصة هت ف إىل لكرة معّينة يري الكاتب نقلها إىل القارئ
وق يري إب اء رأي يف احلّياة أو ولوك معُت رالضا أو مؤي ا .وهو اليق م احللول
ب يكتفي عادة بإبراز ولبّيا أو إجيابّيا ادلوقف .وهناك كتاب يذكرون الفكرة
درلّيا يف القصة على لساهنم أو أو لسان أد األبطال .ولكن معظمهم ال
18
يذكرون مباشرة ب يًتكون للقارئ ل ّذة هذا اإلوتنتاج.
أما يف إصطالح آخر ادلوضوع هو الكاتب نفسه يف ما يه ف إلّيه من
قصته .وهي من مث تقود العم وتعلله حبّيث يصبح احل ما يري الكاتب أن
وراء ّ
يقتنع به القارئ اال أنه إذا ختلى الكاتب عن الفن يف وبّي الفكرة ،ووَتة
األشخاص على غَتما تقتضّيه أخالقهم وأدواذلم لإنه خيطئ بذلك ه ف إذا
أمه الفكرة وختلى عن اذل ف يف وبّي الفن اجملرد لإنه خيطئ ه ف الفائ ة من
قصته ويزج كتابته يف عامل من الفراغ والالشّيئ وذلك أن الفن متعة ولائ ة ال
تقوم الواد ة مبعزل عن األخرى غَت أن الفكرة جيب أن تناوب يف القصة
19
إنسانّيا خفّيا لّيستخلصها القارئ إوتالصا وال يصرح هبا الكاتب تصرحيا.
 .2الشخصّيات )(Author
الشخصّية هي اليت تًتكز دوذلا احلبكة أو األد اث يف القصة القصَتة أو
تطور البط يف القصص دسب
ادلسردّية .ويقسم إىل بط رئّي
ّ
وراناوي وق ّ
تطور احلّياة اإلنسانّية نفسها .لق حتول إىل األشكال التالّية :نصف إله وملك

18

Nurhidayati, Penulisan Narasi Fiksi dalam Bahasa Arab(Malang: Pustaka Kaiswaran.2011),
hal.125
17
Nurhidayati, Penulisan Narasi Fiksi dalam Bahasa Arab(Malang: Pustaka Kaiswaran.2011),
hal.126
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ولارس ونبّي ومواطن قروي أو إنسان بسّيط كالذي نرا .ك ّ يوم .ومىت مت
20
التعارف بُت القارئ والشخصّية أصبحت القصة أقرب من نفسه.
األشخاص يف القصة من أهم عناصر احلبكة لهم األبطال وهم مص ر
األعمال .والكاتب خيلقهم على مسرح قصته ينّيط هبم وَت العم القصصي
لّيتصرلون ولاق لسنن احلّياة وبتصرلهم هذا يتفاع القارئ معهم تفاعال عاطفّيا
ولكريا ونفسّيا وطبّيعي أنه من الضعب أن توج بُت أنفسنا وشخصّية من
الشخصّيات اليت مل نعرلها ومل نفهمها نوعا من التعاطف ومن هنا كانت أمهّية
التشخّيص يف القصة .قب أن يستطّيع الكاتب أن جيع قارئه يتعاطف وج انّيا
مع الشخصّية جيب أن تكون هذ .الشخصّية دّيه .لالقارء يري أن يراها وهي
تتحرك وأن يسمعها وهي تتكلم .يري أن يتمكن من أن يراها رؤية
العُت21.لالشخصّية الرئّيسّية أو البط يف القصة أو الرواية ال يشًتط أن يكون
إنسانا ق يكون الزمان أوادلكان أوالطبّيعّية أو أد ادلخلوقات اليت يستصغرها
اإلنسان.
والشخصّيات تنقسم إىل قسمُت من دورها :الشخصّية األواوّية
أوالرواية ( )Central Characterوالشخصّية الثانوية (.)Character Pripherialأن
تصور طبّيعة الشخصّية يف القصة تعرف بطريقتُت ومها الطريقة التحلّيلّية والطريقة
ال رامتّيكّية .وبّيان ك من الطريقتان كمايلي:
 طريقة التحلّيلّيةوالطريقة التحلّيلّية هي إيضاح الكاتب مبفص طبّيعة األشخاص.إن الكاتب
يعّب بصورة طبّيعة يف هذاألمر .لسر الكاتب مبفص السلوك واخللفّية ودّياة
الشخصّية يف اجلزء األول من القصة.
 طريقة ال رامتكّية20

Nurhidayati, Penulisan Narasi Fiksi dalam Bahasa Arab(Malang: Pustaka Kaiswaran.2011),
hal.91
21
Nurhidayati, Penulisan Narasi Fiksi dalam Bahasa Arab(Malang: Pustaka Kaiswaran.2011),
hal.92
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والطريقة ال رامتكّية هي تصوير الكاتب طبّيعة األشخاص غَت مباشرة.
واألديب ال يوضح بتفصّي عن الصفة األشخاص وطبّيعة وأعماله .ولكن
الكاتب أواألديب يًتك القارئ بعادة التفكَت .أما ك األشخاص يف الرواية
أو القصة يعرض شكله ونفسه بعلمه .وادّيانا بالكالم أو الفع وكذلك من
احلادث الواقع .يف اإلنتاج األديب كمث الرواية أو القصة أو احلكاية إ ّن
الكلمات واألعمال واألد اث الذين قصصوا ال تعرضوا احلبكة نفسها
ولكن تعرضوا صفات والووم األشخاص .وأما الفائ ة من هذ .الطريقة هي
22
تصوير األعمال والصفات كاحلّياة الّيومّية أو احلقّيقة.
 .3احلبكة )(Plot
ومن أهم العناصر ال اخلّية يف النصوص األدبّية احلبكة واحلبكة هي دادرة
رئّيسّية يف الرواية اليت يوص إىل احلادرة األخرى ادلقّي لتقوية احلادرة األوىل .وهي
ادلوصلة بُت العلة وادلعلول23.وال ب أن تكون احلبكة ود ة كاملة و شاملة يف
النصوص األدبّية
احلبكة هي اخلطة-ادلشروع ويتواص ويتحرك بالعناصر يف القصة.ويف
إصطالح آخر احلبكة هي مفتاح احلادرة يف القصة اليت تواص احلادرة األوىل
24
لتقوي احلادرة األوىل واحلبكة ق تكون العلة وادلعول.
وغَتها بفائ ة ّ
القصة ال يستطّيع أن
أما يف احلبكة الب لوجود الصراع ولكن الصراع يف ّ
يعّب بذلك.
مسي بعض الناس دبكة القصة أو الرواية ( )Plotبالسرد (.)Jalan Cerita
ويف نظر أروطا كانت هناية احلبكة تنقسم إىل قسمُت :الفرح يف النهاية ( Happy
 )Endingودزن يف النهاية ( .)Sad endingومن نادّية الزمن كانت احلبكة تنقسم

22

Burhan Nurgiyanto, teori Pengkajian Fiksi(Yogyakarta: Gajah Mada University Press.2010),
hal.174
23
Burhan Nurgiyanto, teori Pengkajian Fiksi(Yogyakarta: Gajah Mada University Press.2010),
hal.223-229
24
Josip Novakovich, Berguru Kepada Sastrawan Dunia(Bandung: Kaifa.2003), hal.78
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إىل قسمُت مها :دبكة خطّيئة أو مستقّيمّية ( )Progresifودبكة طكوصّية
25
(.)Regresif
كان رالث مراد يف احلبكة:
ادلردة األوىل تسمى ادلردلة األوىل بادلردلة التعريفّية تتضمن على ما وّيذكر
الكاتب يف النهاية.
ادلردلة الووطى اليت تسمى بادلردلة ادلعركّية لّيذكر النضال أو اخلالف
والصراع يف الرواية.
ادلردلة النهائّية يف الروايات أو القصص دتث أخر اخلصم أو النضال إىل
26
يقع بُت الشخصّيات أواألشخاص األدبّية.
 .4ادلوضع )(Setting
أماادلوضع هنا لهو الزمن وادلكان اللذان جيري لّيهما دادران القصة .مها
ت الن يف موضع األمور اإلجتماعّية ادلوجودة يف النص األديب .ومن هنا ق
27
خيتلف موضع قصة من قصة أخرى.
قال إبراهّيم موضع هوادلكان وعالقة الوقت ودائرة اإلجتماعّية موضع
وقوع دوادث القصة .جيمع ادلوضع مع الشخصّية واحلبكة يف احلادرة (قصة) ألن
هذ .الثالرة يتوجه ويتخّي القارئ على وجه احلقّيقة لو قرأها القارئ بوجه
خّيالّية .أو كون هذ .الثالرة متحققه ومباشرة بشك القصة :الشخصّية يف الرواية
هي الفاع وادلفعول احلوادث السببّية وحتتاج القصة إىل موطئ يف أي مكان وأية
وقت28.ولّي موضع القصة ي ل علر الزمان وادلكان ادلعُت ب ي ّل على دقّيقة

25 25
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وال يتها ولكرة رعّيتها وطاقة دّياهتم وغَت ذلك .ويف نظام القصة الب دلوضع أن
29
تشك موضوع وشخصّية القصة مطلقا.
وادلوضع ينقسم إىل رالرة أقسام وهي موضع ادلكان وموضع الزمان
وموضع اإلجتماعّية.
 .1موضع ادلكان
موضع ادلكان إىل موقع األد اث الذي حي ث يف عم اخلّيال.
 .2موضع الزمان
موضع الزمان يتص إىل مسألة "عن ما" من أد اث كما قال يف عم
اخلّيال.
 .3موضع اإلجتماعّية
موضع اإلجتماعّية وتشَت إىل ادلسائ ادلتعلّقة السلوك اإلجتماعّية
لألشخاص يف ادلكان الذي حي ث يف عم اخلّيال .ق موضع اإلجتماعّية
وتشم أولوب احلّياة والعادات واألعراف والتقالّي وادلعتق ات والنظرة إىل
30
العامل وطريقة التفكَت وموقفا وبالوضع اإلجتماعّية.
.5

األولوب )(Style

األولوب هو طريقة يستعملها الكاتب يف التعبَت عن مولقة واإلبانة عن
شخصّية األدبّية ادلتمّيزة عن وواها ال وّيما يف إختّيارا ادلفردات وصّياغة العبارات
والتشابّيه واإليقاع .ويرتكز على أواوُت :أد مها كثالة األلكار ادلوضحة
وخصبها وعمقها أو طرالتها والثاين تنخ ادلفردات وانتقاء الًتاكّيب ادلوالق
31
التأدية هذ .اخلواطر حبّيث تأيت الصّياغة زلصال لًتاكم رقالة األديب ومعاناته.

27
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دلا كان األولوب صورة األديب ومرآة نفسه وجتاربه لّينبغي أن تكون هذ .الصورة
32
مشرقة مجّيلة غَت متكلفة ،صادقة غَت كاذبة أوخ اعة.
 .6الفكرة )(Idea
أماالفكرة لهي الفكرة عن إدارة الكاتب إللقائها إىل القراء .وكثَتا ما هذ.
األمانة وصاب خلفّية غَت مباشرة وتكون هذ .الوصايا يف الروايات الطويلة أكثر
شلا توج يف الروايات القصَتة ال وّيما يف القصة القصَتة .مك من هذ .الوصايا
أو األمانة على دسب منظور الكاتب أو للسفة أو أراء كانت إجتماعّية أو
لردية 33.وعم الذهن وتوارد ادلعاين لّيه خاطرة أو رأي ينتهي إلّيه الذهن يف أمر
34
من األمور أو موقف من ادلواقف.
المبحث الثالث  :لمحة عن ترجمة نجيب الكيالني و رواية الربيع العاصف
 .1ترجمة نجيب الكيالني
إمسه الكام صلّيب بن إبراهّيم بن عب اللطّيف الكّيالين .اإلبن الكبَت
من رالرة إخوة .ول صلّيب الكّيالين بقرية شرشابة زلالظة الغربّية من اجلمهورية
العريب مصرى بالتاريخ  10من يونّيو عام 1931م .إلتحق بادل روة األولّية يف
وّينباد ( .)sinbadونشأ صلّيب الكّيالين دال اإلجتماعّية والسّياوّية واإلقتصادية
الصعوبة ألن دُت بل الثامنة من عمر .إلتهب احلرب العلمّية الثانّية .بع أن
ينهي يف دراوته األولّية إلتحق دراوته بادل روة الثانوية بطنطا مادام مخ
ونوات .وباحلقّية حيب صلّيب الكّيالين العلوم األدبّية أو احلكم ولكن أمر أبو.
35
الطب جبامعة لؤاد األول (جامعة القاهرة) يف ونة .1951
لتعلّيم يف كلّّية ّ
32هحود زغلىل سالم ،الٌقد العرتي الحديث (القاهرج :هكتثح األًجلى الوصريح1764.م) ،ص289 :
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ويف السنة الرابعة ق ّ م صلّيب الكّيالين للمحاكمة ألنه ادلسألة يف وّياوته
لإلنضمام باإلخوان ادلسلمون مث دكم إىل السجن عشر ونوات ولكن يف رالث
ونوات والنصف ُخيرج صلّيب الكّيالين من السجن مث يلتحق دراوته .يف ونة
 1960ألقي صلّيب الكّيالين يف السجن مادام واد ونة والنصف .وبع أن
ينهي يف كلّية الطب يعم صلّيب الكّيالين الطبّيب يف وزارة ادلواصالت .يًتك
صلّيب الكّيالين يف بل مصر يف ونة 1967مث يعم بالطبّيب يف كويت مث يف
36
دوباي (.)Dubai
صبأ صلّيب الكّيالين من وظّيفة إىل وظّيفة أخرى وأخَتا يعم للمؤظف
دل ير الوزارة احلضارة ووزارة الصحّية يف اإلمَتات العربّية ( .)Emirat Arabوهو
عضو يف اللجان الفنّية لألمانة الصحّية جملتمع اخللّيج وق دضر ع ة مؤدترات
لوزارة الصحّية العرب .مث يف ونة  1992رجع صلّيب الكّيالين إىل القاهرة.
ِ
ائي وشاعر .مثّ ب أ من
إشًتك صلّيب الكّيالين يف األدب ّ
كقصاص ورو ّ
هوايته القراءة والوّيما عن ما يقراء اجملالت األدبّية يف ذلك العصر مث الروالة
وووع لكرته مث نال أن تعرف
الثقالة واذلالل وادلقطّف .ومن تلك اجملالت ّ
بشخص األدباء.
صلّيب الكّيالين أديب احل يث اإلنتاج وق ألّف  33الروايات و3
سلتارات الشعرية وكتب أيضا ادلسردّية و ألالم وب أ كتابته يف ادل روة الثانوية.
وبعض كتبه ترجم باللغة اإلصللّيز ،ايطلّيا ورووّيا تركي وإن ونّيسّيا وغَتها.
تقب صلّيب الكّيالين من اإلجازة حلرمة العملّية األدبّية من جن الرواية
واقصة القصَتة أو من مؤلفة الصحّية .ويف ونة  1957من وزارة الًتبّية مبصر
الذهيب من
لرواية "الطريق الطوي " .ويف ونة  1960نال صلّيب الكّيالنّيووام
ّ
ال كتور طه دسُت لرواية "موع نا غ ا" .ويف ونة  1972من رلمع اللغة الغربّية
لرواية "قات مهزة" .وووام الذهيب من رئّي اجلمهورية باكستان زياء احلق يف ونة
36
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 1980لرواية "إقبال الشاعر الثائر".وللم الذي كتابته له إجازة والفائز األول يف
مهرجان الفلم ال ويل يف رووّيّيا.
تأرر التألّيف النجّيب الكّيالين لإلجتماعّية وال ينّية .ق رأى أن األدب
ووّيلة لل عوة ألن أوه إتصال إىل القلب من علوم أخرى و مب أ ال ينّية قوة
ش ي ة يف نف صلّيب الكّيالين من الصغَت ألن باتأرَت ج ّ  .احلاج عب القادر
الشالعي ق دفظ صلّيب الكّيالين القرآن الكرمي .وهو حيفظ آيات القرآنّية قب
دخول الًتبّية الرمسّية حبماوة ج ّ  ..ووى ذلك تألّيفه كثَت من مص ر الواقعّية
37
والتارخّية .مث تويف صلّيب الكّيالين يف شهر مارس .1995
اإلصلاز لنجّيب الكّيالين كما ذكر يف كتاب ( Leksikon Sastrawan
 )Arabكما يلي:


التق ير من وزارة الًتبّية لرواية "الطريق الطوي " .1957



التق ير من وزارة الًتبّية لرواية "يف الظالم" .1958



التق ير من وزارة الًتبّية التألّيف مبوضوع "إقبال الشاعرالثائر".1958



التق ير من وزارة الًتبّية دلوضوع "شوق يف ركب اخلال ين" .1958



التق ير من وزارة الًتبّية دلوضوع "اجملتمع ادلريض" .1958



لائزة الرواية و ووام الذهيب من طه دسُت لقصة القصَتة
مبوضوع"موع نا غ ا" .1959
التق ير من رلل األعلى لألدب الرواية مبوضوع "الّيوم ادلوعود"




.1960
التق ير من وزارة الًتبّية على قصة القصَتة "دموع األمَت"



التق ير من رلمع اللغة العربّية لرواية "قات محزة" .1972

39
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الذهيب من رئّي اجلمهور ية باكستان دلوضوع إقبال الشاعر
لائزة ووام
ّ
38
النارر .1980

 .2مؤلفات أدبية لنجيب الكيالني

الرقم

ِ
ائي وشاعر .مثّ ب أ من
إشًتك صلّيب الكّيالين يف األدب ّ
كقصاص ورو ّ
هوايته القراءة والوّيما عن ما يقراء اجملالت األدبّية يف ذلك العصر مث الروالة
وووع لكرته مث نال أن تعرف
الثقالة واذلالل وادلقطّف .ومن تلك اجملالت ّ
بشخص األدباء 39.أمالتألّيف صلّيب الكّيالين يف رلال األدب شلّا يلي:
موضوع الكتاب

سنة النشر

نوع الكتاب

.1

أرض األنبّياء

رلهول السنة

الرواية

.2

دكاية جاداهلل

رلهول السنة

الرواية

.3

محامة واالم

رلهول السنة

الرواية

.4

دم لفطرير صهّيون

رلهول السنة

الرواية

.5

الذين حيًتقون

رلهول السنة

الرواية

.6

رأس الشّيطان

رلهول السنة

الرواية

.7

الربّيع العاصف

1969م

الرواية

.8

ردلة إىل اهلل

رلهول السنة

الرواية

.9

رمضان دبّيّييب

رلهول السنة

الرواية

.10

الطريق الطوي

رلهول السنة

الرواية

.11

طالئع الفجر

رلهول السنة

الرواية

.12

الظ األوود

رلهول السنة

الرواية

.13

عذراء جاكرتا

رلهول السنة

الرواية

.14

على أبواب خّيّب

رلهول السنة

الرواية
38
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.15

عمالقة الشمال

رلهول السنة

الرواية

.16

يف الظالم

رلهول السنة

الرواية

.17

قات محزة

رلهول السنة

الرواية

.18

لّيايل تركستان

رلهول السنة

الرواية

رلهول السنة

الرواية

.20

مواكب األدرار

رلهول السنة

الرواية

.21

الن اء اخلال

رلهول السنة

الرواية

.22

نوراهلل (جزءان)

رلهول السنة

الرواية

.23

الّيوم ادلوعود

رلهول السنة

الرواية

.24

إبتسامة يف قلب الشّيطان

رلهول السنة

قصة قصَتة

.25

أرض األشواق

رلهول السنة

قصة قصَتة

.26

أمَتة اجلب

رلهول السنة

قصة قصَتة

.27

الرايات السود

رلهول السنة

قصة قصَتة

.28

عذراء القرية

رلهول السنة

قصة قصَتة

.29

الكأس الفارغة

رلهول السنة

قصة قصَتة

.30

لقاء عن زمزم

رلهول السنة

قصة قصَتة

.31

لّي لعبّي

رلهول السنة

قصة قصَتة

.32

يومّيات الكلب مشلول

رلهول السنة

قصة قصَتة

.33

دموع األمَت

رلهول السنة

قصة قصَتة

.34

دكايات طبّيب

رلهول السنة

قصة قصَتة

.35

عن الردّي

رلهول السنة

قصة قصَتة

.36

لارس هوازن

رلهول السنة

قصة قصَتة

.37

موع نا غ اً
العامل الضّيق

رلهول السنة

قصة قصَتة

رلهول السنة

قصة قصَتة

.19

.38

لّي اخلطايا

20

.39

عصرالشه اء

1971م

الشعر

.40

أغاين الغرباء

1972م

الشعر

.41

كّيف ألقاك

1980م

الشعر

.42

م ينة الكبائر

1988م

الشعر

.43

على أورار دمشق

رلهول السنة

ادلسردّية

.44

دول ال ين وال ولة

1972م

الكتب العلمّية
وال ينّية والصحّية
والسّياوّية

.45

الطريق إىل إحتاد إوالمي

1962م

الكتب العلمّية
وال ينّية والصحّية
والسّياوّية

.46

ضلن واإلوالم

1978م

الكتب العلمّية
وال ينّية والصحّية
والسّياوّية

.47

حتت راية اإلوالم

رلهول السنة

الكتب العلمّية
وال ينّية والصحّية
والسّياوّية

.48

اجملتمع ادلريض

1981م

الكتب العلمّية
وال ينّية والصحّية
والسّياوّية

.49

إقبال الشاعر الثائر

1980م

الكتب العلمّية
وال ينّية والصحّية
والسّياوّية

ً40جية الكيالًي ،آفاق األدب اإلسالهي (تيروخ :هؤسسح الرسالح1795.م) ،ص8 :

40
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.50

شوقي يف ركب اخلال ين

1963م

الكتب العلمّية
وال ينّية والصحّية
والسّياوّية

.51

أع اء اإلوالمي

1977م

الكتب العلمّية
وال ينّية والصحّية
والسّياوّية

.52

اإلوالمّية وادلذاهب األدبّية

1963م

الكتب العلمّية
وال ينّية والصحّية
والسّياوّية

.53

حملات من دّيايت

1975م

الكتب العلمّية
وال ينّية والصحّية
والسّياوّية

.54

يف رداب الطب النبوي

1982م

الكتب العلمّية
وال ينّية والصحّية
والسّياوّية

.55

الصوم والصحة

1982م

الكتب العلمّية
وال ينّية والصحّية
والسّياوّية

1979م

الكتب العلمّية
وال ينّية والصحّية
والسّياوّية

 .56مستقب العامل يف صحة الطف
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 .3مختصر رواية الربيع العاصف لنجيب الكيالني
قب أن تبحث البادثة سلتصر الرواية الربّيع العاصف تبحث البادثة يف
الكتابة الرواية .أما تفصّيلها شلا يلي:

 .1هويّة الكتاب مشتمل على:
 ادلوضوع :الربّيع العاصف
 ادلؤلّف :صلّيب الكّيالين
 ادلطبعة :دار البّيان
 عام الطبعة1969 :م – 1388ه
 دجم الكتاب206 :صفحة
 .2حبكة القصة :دبكة تق ديّية

 .3الموضوع :احملبة ادلرأة اجلمّيلة وإمسها منال
 .4الشخصيات
 منال  :ادلرأة اجلمّيلة من ادل ينة القاهرة اليت تضمن الوظّيفة للممرضة
بقرية شرشابة.
 رمزي إبراهّيم  :طبّيب الذي ق دام دّينما منال تشعر باإلختالء.
 عب ادلعطي  :الكاتب الذي يكون مريض و مكان األوئلة و يعطي
اإلخبار عن السكان بشىرشابة الذي حيب ادلنال ألهنا اجلمّيلة.
غٍت وله إرادة لّيملك منال.
 معلم دام  :رج ّ
 احلاج العلي  :زعّيم اجملتمع

23

 األم  :أمها منال
العزى :زوجة ادلعلم دام ادللّيجي
 أم ّ
 العرجبي  :وائق العربة الذي يوص منال إىل قىّية شرشابة
 الشّيخ ادل اح  :إمام الصولّية األمح ية يطّيع له بعض الناس الذين
دتسكون إىل التفالّي والًتاث الق دية.
بع أن تكلم البادثة عن أشخاص الربّيع العاصف لأرادت البادثة بشرح
سلتصر يف هذ .الرواية .هذ .الرواية إد ى صناعة لنّية األدبّية لنجّيب الكّيالين
اليت تقص عن السَتة ادلرأة اجلمّيلة وإمسها منال هذ .ادلرأة تضمن الوظّيفة
للممرضة يف الود ة ادلستشفى بقرية شرشابة والية بعّي عن عمارة
ادل ينة.ادلناظر والعادة التباين حبّياة ادل ينة القاهرة ّبرد دزناها مطالبة ل ار احلال
العادة يف شرشابة وادلب أ احلّياة باحملاظرة بُت احلظارة واخللفّية احلّياة بُت اخلَت
والسوء وبُت الص ق والطماع.
العربة يف مجّيع أضلاء ادلنطقة الزراعّية اليت دتت بُت قرية شرشابة وونباط.
ويف قلب تلك ادلرأة (منال) الغضب واألمل واحلزن ظلت م ينه القاهرة اجلمّيلة
دّيث هناك بصّيصا من احلّياة واألص قاء والسكان وذكريات اجلمّيلة وولّيمة
قرية الظ والظ والوئام م ء عقلها.
لعرجبي .بع قلّي ضلن اآلن
وقالت  :مىت نص إىل شرشابة ؟ قالت منال
ّ
يف قرية دسُت وبع أنه يقع قرية وحمّية وجبوار شرشابة قرية كبَتة يبل ع د
وكانه دوايل  .15.000هذ .هي الفرصة األوىل للذهاب إىل القرية ويف
السابق هي تغّيش يف ادل ينة القاهرة يف قرية وّي ة زينب .وهي تتعلم يف ادل روة
اإلبت ائّية مث إلتحق بادل روة أكادمّية التمريض وبع ها خترج عم يف
ادلستشفى .على الطول الطريق مسحت منال دمعها.
عرجبي  :هذ .هي القرية دسُت .وإنتهت منال من خّياذلا وراء
وقال
ّ
النال ة العربة نظرت منال مباشرة وكان ال جاجة والبط ونظرت إىل أوف
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عرجبي .النساء ركوب العربة السوداء ويف ذلك أيضا
الطريق إىل متاعب السّي
ّ
الروائح رائحة كريهة دّياة اإلنسان واحلّيوان .وتتثقب شوارع القرية واحلاد دىت
جتع العربة صعودا وإهتزاز جسم منال من الّيمُت إلر الّيسار ومن أعلى دىت
جتع العربة صعودا وإهتزاز جسم منال من الّيمُت إلر الّيسار ومن أالعلي إىل
السفلى وكان حتاول جاه ا مواكبة العربة  .دلاذا مل يتم إصالح هذاالطريق ؟
"تذمرت منال" .كالمك تذكرين إىل األمَت .وق عرف األمَت أن السكان راروا
بأهنم ادلخمصة وقال األمَت لوال  ..إذا كان الناس الجي ون اخلبز دلاذا ال تأك
اخلشب؟ وإبتسام منال .إبتسامها الينموا من اجلزؤ السفلى من قلبها وقال إبه
يرىى أن هناك شّيئا مضحكا .أهكذا قرية شرشابة ؟ قالت منال .قرية دسُت
هي صورة لقرية صغَتة شرشابة.
ق خترج العربة من قرية دسُت على الّيمُت هناك رلموعة واوعة دّيث
البطواإلوز السبادة .ويف زوايا ال ذع الرائحة الكريهة دتت يف مجّيع أضلاء من
حتوطات اخلضراء .على الطريق تنموا أشجار اجلانب اجلالة والذابلة مث ادلزارع
جتل يف كوخ.
عرجبي
كان شرشابة قريبا تشعر منال إىل قرية ادلوت .و بكّيت منال "وقال ّ
ادلر شرشابة هي قرية اإلصالح
 :ال حتزين أن احلّياة تستطّيع أن ت لعنا قلّيال من ّ
عرلت وكاهنا جّي ا وشرشابة ال تبتع عن طنطا (قرية الوالدة الب وي
وق
ُ
دوايل  20الكّيلو مًت) ال ديكن أن تشعرين بادلل  .وعن ما كانت العربة دتر
أمام مبٌت ادل روة اإلبت ائّية زلطة واد ة والوقوف على دالة الطريق .وبصوت
عال صرخ من األطفال مع إقًتاب العربة كان والقا رمسّيا ورلع دذاء .لّيعطي
احلرمة "ه مازلنا على قّي احلّياة؟ وق تعجبت منال .نعم:ك الناس ق عرلوا
أنك دتر الطريق مث أعطى ادلزارعُت احلرمة يف ك ركاب العربة .وق وصلت منال
يف قرية اذل ف (شرشابة) .ويف هذ .القرية ادلأوة دّياة ادلنال وقصة زلبتها أول
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األمر .منهم من حيب ادلنال بقرية شرشابة .ويف ادلستشفى الود ة اجملمعة مكان
منال لتعم نفسها كاالطبّيب.
الطبّيب الرمزي طبّيب الذي ق دام دّينما منال تشعر باإلختالء .وينال
الطبّيب لنّي القلب منال.وهوالرج اليزال يقّي أعماله بربح وخسر لّي له
قلب اجلهاد وهو يشارك بعب ادلعطي لّيبّيع اآلت ادلستشفى.
وكان اآلخر عب ادلعطي شّيخ البل يف الفخ دّينما أمسك به متلبسا
ببعض ادلخالفات التموينّية اخلطرة اليت كانت كفّيلة بأن تقذف به إىل السجن
وهنا موطن اخلطورة يف عب ادلعطي وذلذا السبب نفسه أطلقوا علّيه إوم
"الباشكاتب عب ادلعطي".
ووى ذلك ادلعلم دام ادللّيجي صادب ادلقهى الريفي اجملاور للود ة
وكان ذلذالعالقة ادلتّينة أكثر من وبب لمنال منذ أن نزلت القرية ألسح ذلا
ادلعلم يف قلبه منزلة كبَتة وأصبحت وجبة الفطور والشاي باللنب يف الصباح
تقلّي ا متبعا .أن ادلعلم دام ادللّيجي منذ أن أرى منال أل ّول مرة مالت نفسه
ألّيها وأما منال لق وج ت لّيه رجال أنّيفا و رقّيقا.
مث منهم احلاج العلي شّيخ بل ة شرشابة له أخ كبَت عم يف البحَتة
كرئّيسة الشرطة وهو مساع  .مىت أصابته الصعبة .ومن عادهتا يق يسرق كثَتا
من األرباح وأدخلها إىل جّيبه طبعا الذي لّي له قعر.وهو يقول إن من ذلا
يف قليب منزلة كّبى وك شرشابة حتبها وكأهنا بنت البل من عشرات السنُت.
من ادلأوة ادلتنوعة اليت كثَتا الناس يف قرية شرشابة حتب منال وختتار منال
وتعطي زلبتها إىل الطبّيب الرمزي وتزوج منال معه .ويف الساعة ادلعّينة رجع
الطبّيب وشلرضته من قرية شرشابة إىل ادل ينة ويعودان إىل مكتبها اجل ي مب ينة
القاهرة.

