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...................................... 
  رواية بطريقة ولكن واقع عن الكاتب يرويها رواية حول األحداث تدور
 نمذجة على اشتغال فهناك السيرة تلك دور في خيالي انطباع اعطى الشخصيات رسم

 الشخصيات
 السوداني الكاتب عودنا وكما

 
 األكبر شاغلها جديدة حكايات ليسرد الذاكرة اعماق في ينبش سيرته من جديد جزء الى تاج أمير
 يتحايلون الناس من بسطاء متعددة نماذج بل فحسب، الشعر يهوى التخرج، حديث طبيبا ليس
 .بالمتناقصات حافلة بيئة في عليهم قست حياة على

 
...................................... 

  زينب قلم) الجديد لكتابة السر تاج أمير السوداني الكاتب اختارها. الصفة روائية سيرة
 للوصف ذلك ويوحي السودان بلدة في طبيبا عمله فترات من لفترة روائية بطريقة فيه يتعرض

 فهناك السيرة تلك دور في للخيال خاص انطباع تعطي واقعية كلها يرويها التي األحداث بان
 مع تماسها في اال الشخصية بحياته يهتم لم الكاتب ان كما الشخصيات نمذجة على اشتغال
 لنا يرويها التي القصة احداث

...................................... 
  الروايات قراءة في تعودنا وكما

 شيء لكل الدقيق بتوصيف الكاتب يصف
 

 تماما مختلفة فكانت زينب قلم رواية اما
 

 في العرب الروائيين مع اعتدنا وكما الرواية في وابرازها نفسه توصيف عن الكاتب ابتعد
  الرواية في مهم إيجابي جانب وهذا الذاتيه للسير كتاباتهم

 
 باقي عن مختلفة الرواية هذه سيرة فكانت يومياته وذكر نفسه عن تاج أمير الكاتب يتحدث لم

  روايات
 

 الزواج ومشاكل  واالجرام والدجل كالشعوذة  االجتماعية القضايا من العديد الكاتب طرح ولكن
 االجتماعية والعالقات

 
 

 زينب قلم روايته كتابة في البليغة التشبيهات الكاتب واستخدم
 لكتابته جماال أعطى

 



 الغسيل يستحق طفال اعتبرت التي الفضالت فنتازيا الفنتازيا هذه منها الفته مشاهد عن وكتب
 اخرى مرة العروق الى أعيد الذي الدم وفنتازيا والدفن

 
 
 

 الحدث قلب في كانك لتشعر شيق اُسلوب الكاتب استخدم
 
 

 إشارة ولكنه زينب قلم أهمية وال. وجود ال واحدة جلسة في تقرا لطيفة زينب قلم السيرة فكانت
 عادية شخصيات تتحول كيف احبببت الطبيب حياة في علي ادريس ظهور من كان الذي النحس
 مذهلة شخصيات الى يوميا الكاتب يقابلها

 
 

  الخاتمة
  الكهربائي التيار انقطاع به تواجه رائع كتاب من أفضل يوجد ال
  السابقة ةلاللي. ورفيقي نوري كان زينب قلم

 تاج أمير د اُسلوب
 

 وممتع سهل
 

 بقراءته انصحكم
 
 

 الحضرمي نوف بقلم


