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القدمية منها ، فهذه  طوال العمر وفينا من ترىب وأحب املسلسالت واألفالم املصرية وخاصة
األفالم واملسلسالت هلا كتاب ومؤلفون رائعون قد أبدعوا بشكل كبري يف كتابة الرواايت اليت 
أصبحت بعد ذلك عمل فين رائع كما شاهدان ، اليوم معنا يف رحلتنا عرب الكتب والرواايت 

يون العريب ، عبد واحد من أهم املؤلفني من كّتاب الرواية واليت حولت إىل السينما والتلفز 
احلميد جودة السحار أسم له قيمة وقام يف الرواية العربية احلديثة بشكل ممتاز ومميز ، كما 
تنوعت كتابته حبضور قوي ابلكتاابت التارخيية اخلاصة ابلتاريخ والشخصيات اإلسالمية ، 

رائع عبد احلميد تعالوا بنا نتعرف على أفضل املؤلفات الرائعة اليت قام هبا الكاتب املصري ال
 . جودة السحار خالل السطور التالية

 العروسة أم

رواية أكثر من رائعة تناولت اجملتمع املصري وعادات األم املصرية ورعايتها ألوالدها يف السن 
احلرج وهي تقوم بتحضري أبنتها للزواج ، من حيث شراء األغراض واألدوات ويقع العبء 

لذي يعمل بكل جهد من أجل سد متطلبات األسرة ويسد الكبري على عاتق األب املوظف ا
ما عليه يف مصاريف زواج ابنته لدرجة أن يقوم أبخذ مال ليس من حقه من الشركة اليت 
يعمل فيها ، تدور األحداث بشكل رائع وسرد غاية يف املتعة من قبل الكاتب احملرتف يف  

 . كتابة الرواايت االجتماعية الرائعة

 احلفيد
من املمكن أن نقول أن الرواية الرائعة واليت مثلت نقلة غري طبيعية يف السينما املصرية والعربية 
بعدما مت أنتاج الرواية إىل فيلم اجتماعي رائع ، احلفيد راوية أكثر من رائعة للكاتب عبد 

سألة احلميد جودة السحار حتدث فيها عن األسرة املصرية ودور أم الزوجة يف تدخالهتا حنو م
اخللف واألطفال لبناهتا ، ورفض زوج البنت تدخالت أم زوجته يف حياته ومن هنا تنشب 
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املشاكل واملتاعب يف ظل هتميش واضح لألب الذي يعطي األم إدارة املنزل واألسرة ، يف ظل 
  .ظروف اجتماعية كثرية ومتعاقبة

 العزيز عبد بن عمر

السحار عن السرية الذاتية خلامس اخللفاء أسلوب رائع سرد به الكاتب عبد احلميد جودة 
الراشدين ، صياغة رائعة لألحداث بشكل احرتايف من قبل الكاتب الرائع ، مل يغال كثريا يف 
إضافة حشو ال لزوم له يف الرواية بل كانت مهمته يف اإلبداع سهلة ومميزة ، من املمكن أن 

هلذا الكتاب الفريد ابسلوب أكثر تتعرف على التاريخ اإلسالمي الراقي من خالل قراءتك 
 من ممتاز من قبل كاتب حمرتف متمكن من قلمه وفكره.

 مرمي بن عيسى املسيح

يف أسلوب قصصي سهل ويسري يسرد الكاتب املميز عبد احلميد جودة السحار قصة وراية 
 النيب عيسى عليه السالم ، عمل مميز رائع ويعد عمل اندر لكاتب مسلم عن السيد املسيح ،

وقد قام الكاتب بتوفيق رائع عن قصة السيد املسيح عيسى بن مرمي من خالل تناغم رائع ما 
بني القرآن الكرمي واألانجيل األربعة ، املميز أن النقاد ورجال الدين من اجلانبني املسلم 
واملسيحي احرتما العمل وأكدوا على روعته وامتيازه ، ابلفعل كتاب فريد ومفيد للغاية ميكن 

 . يكون يف مقدمة الكتب يف خطة قراءتك املقبلة أن

 قرطبة أمرية

رواية غاية يف الروعة واملتعة ومن الرواايت اليت حتبس األنفاس كما يقولون خالل و أثناء 
أحداثها ، ومن املؤكد أن قمت بقراءة أول الكتاب لن ترتك الرواية حىت تقرأها وتصل 

عن األجماد اليت قام هبا بنو أمية يف األندلس فهي لنهايتها من روعتها ، قصة رائعة حتدثت 
من القصص التارخيية الرائعة ، بساطة يف اللغة واحرتافية يف السرد بشكل رائع تعد هذه الرواية 

  .من روائع الكاتب عبد احلميد جودة السحار



 املستنقع
يضة ، رواية انقلة ألحداث اجتماعية ونقل صريح لبعض الشخصيات ذات النفسيات املر 

سوف تتفاجأ خالل قراءتك هلذه الرواية بشخصيات قد ال جتدها يف اجملتمع العادي 
شخصيات سوداوية مريضة مع أبطال الرواية سوسن وعمر ، ولكن ممتاز جدا من الكاتب 
أن يقدم مثل هذه الشخصيات لنعرف ما يف قلوب البعض من مرض وغل قد يكون ليس 

 . ظاهر لنا يف الواقع

 اجلديد الشارع

رواية أكثر من رائعة وسوف تستمع للغاية لو قمت بقراءهتا خاصة نقلها الرائع جلماليات 
املناطق الشعبية يف مصر ، ينقل الكاتب من خالل تلك الرواية التفكري والرؤية اليت داخل 

حالة احلواري والشوارع املصرية ، حىت اللهجة واللغة متوفرة يف الرواية مما جيعل القارئ يف 
 .ابتسامة دائمة أثناء القراءة


