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 ستت روائيين حداثيينكتاب الدكتور ياسين كـتاني،  .1

 ـفدت( 287، 1022داس الهذي للىباعت واليؽش،  :هفش كشع)ئـذاس: مجمع اللاظمي للؼت العشبُت، 

ت لعّخت  ًّ ، حعىف على دساظت هفىؿ ظشد ٌؽخمل هخاب الذهخىس هخاوي على ظخت ففٌى

ت، هم: ئبشاهُم هفش هللا، ئدواس الخشاه، ئبشاهُم اليىوي،  ُّ أدباء مً مخخلف ألاكىاس العشب

ا جامش، لُلى ألاوشػ وسحش خلُفت. وهي هفىؿ ًجمع بُنها اهمىاؤها داخل جُاس  صهٍش

ت وأصمىت ـذوس مإلفاتهم. الحذازت، سػم ُّ  اخخالف ججاسب ألادباء ومفاهُمهم الجمال

ت ظذًذة، جبدض في أدواث  ًّ جخمّيز الذساظاث، هما ًلٌى هّخاوي في اإلالّذمت، "بشؤٍت هلذ

اللّق واظخجابتها، مً ظهت، إلافاسكاث الىاكع اإلاشاوغ  ثواظتراجُجُاالدؽىُل الفني 

ت التي وظذ الشواةُىن العشب  واإلالخبغ ومخؼّيراجه، في ظّل الظشوف ُّ ت والعُاظ ُّ الاظخماع

أهفعهم فيها، واظخجابتها، مً ظهت زاهُت، للمخؼّيراث اإلاعخمّشة في مفهىم ألادب، ووظاةفه 

اجه، وفي كىاعذ ئخالت الىّق". ُّ  وظمال

مفاهُم الحذازت في الحلل العشبي، وما أـاب اإلافاهُم  ٌعالج مذخل الىخاب مفهىم/

ت  ُّ بدض في جفّىس الؼشب لي ئلى اإلاؽشق، ٍو للحذازت مً جبّذٌ خين هاظشث مً مىونها ألـا

ف مً خالٌ اظخعشاك أهّم وظهاث 
ّ
خلق اإلاإل ً وألادباء العشب لحذازتهم، ٍو ٍش

ّ
اإلافى

ت  الىظش، ًّ ت والاكخفاد ُّ ش وجدذًض، في الحُاة العُاظ "أّن ما خذر في العالم العشبي مً جىٍى

ت ُّ ت والشلاف ُّ ت والاظخماع ُّ ا وال ًمّغ ظزوس ألابيُت العمُلت ألاظاظ ، ال ٌعذو أن ًيىن هخبىًٍّ

ت؛ بأّن أبشص ما فُه  ُّ ل مً زّم أظباب فؽل مؽشوع الحذازت العشب
ّ
عل إلاجخمعاجىا العشبُت"، َو

م 
ّ
ًّ ألامش ًخخلف جماًما فُما ًخعل م. ولى ت اللابلت للدعٍى ُّ ًلخفش على مظاهش الحذازت الخلى

ي، فاإل  باإلبذاع ألادبي،
ّ
بذاع فجمُع اإلاشّلفين ًشاهىىن على كّىة ؤلابذاع في الخجاوص والخخى

الدعاٌؤ خٌى اإلامىً، والاخخجاط خٌى العاةذ"، فِعهم الحذاسي العشبي ًخمدىس في "

مه وئعادة ـُاػخه على هدى أظمل وأعذٌ وأهظف.  م جلٍى ؤلابذاع في حؼُير الىاكع عً وٍش

ا والحلم وألاظىىسة وظُلت للخؼُير، وبالخالي، فاّن هزه الشؤٍا ؤلاب ت، حعخمذ الفاهخاٍص ُّ ذاع
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ت في اإلاباوي وألاظالُب سػم الخباًً  ُّ ت الؼشب ًّ وحعخخذم هفغ جلىُاث الىفىؿ العشد

 العمُم بين الحذازخين.

البلاء: الدؽىُل الفني في سواًت ئبشاهُم هفش هللا  ًدىاٌو الففل ألاٌو "الىخابت حعادٌ

فُه د. ًاظين هخاوي ئلى الدؽىُل   ألاسدوي، ٌؽير -"، لألدًب الفلعىُني1003"أعشاط آمىت، 

ل في تهؽُم الخخابع العشدي بين العابم والالخم، مما ٌعخىظب 
ّ
الحذاسي للشواًت الزي ًخمش

مً اللاسب اللُام بدىظُم ألاخذار مً ظذًذ، هما ًخمشل باإلافاسكت التي ًخّم جفعُلها في 

ُاػت الذاللت. الىّق هعىفش أظاس ي في بىا  ء الىّق ـو

أّما الففل الشاوي الزي وسد جدذ عىىان: اهبهام الحذود ولعبت ؤلاحهام والخجاوص في سواًت 

" للشواتي والىاكذ اإلافشي ئدواس الخشاه، فُدىاٌو ئؼيالُت جفيُف 2875"جشابها صعفشان، 

دىاٌو مً صواًا جدلُلُت مخخلفت جلىُاث العشد  ت، ٍو ًّ الشواتي، وكذ هزه الىفىؿ العشد

ا خذازُت ظذًذة وممّيزة. ًدىاٌو الذهخىس  اهدعبذ لذي الخشاه في هزه الشواًت فشادة وسٍؤ

خ والفماء الخخُُلي في سواًت "هذاء ما وان بعُذا،  هخاوي في الففل الشالض مىلىع: "الخاٍس

ة خىم " للشواتي اللُبي ئبشاهُم اليىوي، وهي سواًت اظخلى الياجب فيها مادجه مً فتر 1005

خ في هزه  أخمذ ألاهبر اللشامىلي في اللشن الشامً عؽش. وئرا وان لجىء اليىوي ئلى الخاٍس

اء ووني، فاّن الذهخىس هخاوي ًشي فُه مدّفًضا السجُاد عىالم  الشواًت اظخجابت لحّغ وهبًر

خي ئلى جشار وظذاوي. لت الفىان فخدّىٌ الخاٍس ُّ ت جفذس عً مخ ُّ ت أو افترال ُّ  جخُُل

 ٌ الذهخىس هخاوي في الففل الشابع، اظخجابت الؽيل للمممىن في اللفق  ًدىاو

برص ألاظىاء واإلامامين في مجمىعاجه اللففُت  ا جامش، ٍو اللفيرة لألدًب العىسي صهٍش

اللفيرة، والاظخجابت اإلاخبادلت بين الؽيل واإلاممىن فيها، خُض أملذ اإلامامين جىظُف 

ومؽاعش العأم والؼشُان التي ًىسثها الىاكع الخلىُاث التي جيسجم مع ججشبت الياجب 

 الاظخماعي والعُاس ي. 

ت   ُّ الففل الخامغ مً الىخاب ٌعالج ججلُاث الحذازت في سواًت للياجبت الفلعىُي

ت لُلى الىشػ بعىىان: "الشواس ي جفير هباًء: اإلافاسكت والخماّد في ـمُم "مشافئ الىهم  ُّ ألاسده
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ؽير الباخض، مىاحي زلافُت روىسٍت في اإلاجخمع العشبي وول حعالج، هما ٌ  " ، وهي سواًت1004

اإلاشافئ التي اعخبرث آمىت لِعذ هزلً في الحلُلت. الففل الخخامي لىخاب الذهخىس هخاوي 

دىاٌو لؼت اللفت عىذ سحش خلُفت بعىىان: "التراوعِىذهخالي ًدعلم  هى الففل العادط، ٍو

بدض الففل في حعذد  على أهخاف الىاكع: حعذد اللؼاث وجىاوبها في سواًت سحش خلُفت" ٍو

ت ئلى  اتها اإلاخخلفت لذي هزه الشواةُت الفلعىُيُت، فمً اللؼت اإلاعُاٍس اللؼاث على معخٍى

ت، ميسجمت في جبّذلها مع ئمالءاث  ت ومً زّم جشجلي اللؼت لخؼذو ؼاعٍش ُّ اللؼت اإلاشاوخت للعام

 الىاكع أو ظمىها عىه هشوًبا مً ظىىجه.

وؽير في جهاًت مشاظعخىا للىخاب أهىا أمام دساظت ظذًذة ممّيزة، ظادة وخاركت ال وؼفل أن 

مجاٌ   في خلل أدبي مهّم في أدبىا العشبي الحذًض لعخت سواةُين خذازُين، بل ساةذة في

 الذساظاث ألاظلىبُت الحذًشت للشواًت العشبُت. 

  

 

  


