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ًرا عبد الرحمن ياغي
ّ
 مفك

 1*عمر عبد الرحمن

 :مقدمة

راسة شخصي َّت ِّ
كتور عبد تناول ٰهذه الد  َّالر حٰمن ياغية الدُّ

 
ة خصي َّ، تلك الش

ة الفكري َّ َّالفلسطيني 
 
، الر حٰمن ياغية، حيث استعرض الباحث سيرة عبد ة الفذ

َّ
 
َّعليمي َّاته الت َّومحط

 
َّ ًضافاته، واستعرض بعة، ومؤل

 
 فات.من ٰهذه املؤل

َِّّ
 
تي انطلقت ط الض َّانتقل الباحث ليسل

 
ة ال ة، تلك املنهجي  قدي  ة ياغي الن  وء على منهجي 

َّمن مبادئ املدرسة الواقعي َّ ِّ
تي التزم بها ياغي في كل 

 
ة، املدرسة ال أعماله  ة االشتراكي 

راسة مم َّ ِّ
َّوكتاباته. وقد استقى الباحث معلوماته في الد 

 
َّا توف

 
كتور ر له من مؤل فات الدُّ

ذين كتبوا في الواقعي َّياغي، وكتابات النَُّّ
 
ة نقدي َّقاد ال ة كمدرسة أدبي   .ةة االشتراكي 

َّالسيرة الذاتية:

ملة سنة ة غرب الر َّاملسمي َّحيم ياغي، في قرية اب عبد الر َّولد عبد الر حٰمن عبد الوه َّ

َّ، التحق بمدرسة قريته، حيث درس فيها الص4291َُّّ
 

َّاألساسي َّ فوف
 
الثة األولى، ثم  ة الث

َِّّف الر َّانتقل إلى مدرسة املجدل في الص َّ
لك حب َّ ،ابع األساس ي 

ٰ
َّوذ

ُّ
غة ا في تعل

ُّ
م الل

ة في تلك املدرسة َّ ،اإلنجليزي 
 
َِّّحيث لم يكن يتوف

 
غة  م َّر معل

ُّ
ة في مدرسة لل اإلنجليزي 

َّة، وفي مدرسة املجدل أكمل صفوفه من الر َّاملسمي َّ َّابع االبتدائي.ابع إلى الس 

َِّّم َّـول
َِّّا كان ياغي متفو 

ا في تحصيله املدرس ي 
ً
لك نيل منحة دراسي َّق

ٰ
ة ، فقد أتاح له ذ

َّ
 
راسة الث ِّ

ة في القدس.انوي َّإلكمال الد  ة العربي  ي  ِّ
 
َّة في الكل

 َّ ة،  درس ياغي ست  غات: العربي 
ُّ
ة، عكف فيها على دراسة الل ة العربي  ي  ِّ

 
سنوات في الكل

ة، إضافة ملواد َّ تيني 
 

ة، والال َِّّواإلنجليزي 
اريخ، بعد أن أكمل ياضي َّ: الر  ات، والفلسفة، والت 
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ة، حصل ياغي على شهادة الف الر َّدراسة الص َّ ي  ِّ
 
َّم َّـابع ثانوي في الكل

 
، 4214ك عام ر َّت

َّأه َّوقد 
 

َِّّلته تلك الش
 
ة لسنة واحدة في مدرسة بئر هادة أن يكون معل غة اإلنجليزي 

ُّ
ًما لل

َّ َّالس  ة في الت َّنة العلمي َّبع، حيث كانت تلك الس  ي  ِّ
 
 لبرنامج الكل

ً
َِّّة استكماال

، طبيق العلمي 

َِّّ
 
َّمين وإعدادهم ملهنة الت َّوتأهيل املعل

 
َِّّعليم، ويواصل ياغي دراسته الث

 
ة، انوية في الكل ي 

َّة في نهاية الص َّة والعملي َّظري َّويجتاز اختباراتها الن َّ ِّ
 

َّ ف َّالس 
 
َّادس الث لك  انوي، ويستحقُّ

ٰ
بذ

َّ
ُّ
ة، شهادة اإلنترميديا، وفي ٰهذه املرحلة أتقن ياغي تعل ة، واإلنجليزي  غات: العربي 

ُّ
م الل

َّ ِّ
ة في مداها املتوس  تيني 

 
َّط، كما أتقن تعليمها.والال

، التحق عبد الر حٰمن ياغي بجامعة القاهرة، إلكمال 4211سطين سنة بعد نكبة فل 

َّ
 
َِّّما تعل

 
ة، ونال شهادة الل ة العربي  ي  ِّ

 
َّمه في الكل

 
َِّّيسانس/ مرتبة الش

 رف في األدب العربي 

4292َّعام 
 

َِّّم، ثم  شهادة املاجستير/ مرتبة الش
م عن 4299عام  رف في األدب العربي 

كتوراه/ "حياة القيروان،  أطروحته وموقف ابن رشيق منها"، كما نال شهادة الدُّ

َّ
 

َِّّمرتبة الش
َِّّ في أطروحته رف في األدب العربي 

هضة ل الن َّمن أو َّ "حياة األدب الفلسطيني 

ى الن َّ كتورة سهير القلماوي. كبة"حت  َّبإشراف الدُّ

ة للصَُّّ  ة واإلنجليزي  غة العربي 
ُّ
لك ثالث عشرة سنة في تدريس الل

ٰ
فوف عمل بعد ذ

َّ
 
َّة العليا في القدس، وغز َّانوي َّالث

 
ة رجمة، فعمل مد َّة، وليبيا، والكويت. ودخل باب الت

َّ ِّ
 
َّسنتين في مكتب فرانكلين للط

 
َّباعة والن

 
رجمة في مكتب شر في بيروت، كما عمل في الت

َّ
 

ا ة )أرامكو(، كمفط األمريكي َّلة لتلفاز شركة الن َّرق األوسط لترجمة األفالم املطو َّالش

َّ ة وتعليمها لهيئة اليونسكو في رام هللا، ع َّعمل مد  غة العربي 
ُّ
َِّّة سنتين خبيًرا لل

ن بعدها ي 

َِّّأ
ا لألدب العربي 

ً
ة اآلداب في الجامعة األردني َّ ستاذ ي  ِّ

 
ة، وشغل منصب رئيس رابطة في كل

َّ
 
َِّّت َّالك

َّم.4214-4271ين في الفترة من اب األردني 

َّها مرحلة توتَُّّة في مدرسة املجدل بأن َّيصف ياغي مرحلة دراسته األساسي َّ   
 ر وشد 

أن يسكن وأترابه األطفال في غرفة بعيدة  لألعصاب واضطراب دائم، حيث اضطر َّ
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ه كان ة، ناهيك أن َّروا أمورهم اليومي َّعن األهل )في املجدل(، وكان عليهم أن يتدب َّ

َِّّم عليه أن يكون األو َّيتحت َّ
ليحصل على  ،األربعة ه على مدى أعوام دراستهل في صف 

َِّّمنحة دراسي َّ
ة في القدس...ة تؤه  ة العربي  ي  ِّ

 
َّله لاللتحاق في الكل

َِّّ
لك، ولم يكن على رأس صف 

ٰ
َّوإن لم يستطع تحقيق ذ ِّ

لك ه، فسيكون خارج الس 

َِّّالت َّ
راسة نتيجة لعدم قدرة األهل عليمي  ِّ

 دفع تكاليفها، ويستمرَُّّ على، وسيترك الد 

ة، ولكي عليمي َّالضطراب في مسيرة ياغي الت َّوا عليميَُّّالقلق الت َّ ة العربي  ي  ِّ
 
ة، ففي الكل

َّ
 
راسة عليه أن يحصل على يضمن الط ِّ

الب البقاء على مقاعدها واالستمرار في الد 

َّ 12َّل معد   
ة... % كحد  ي  ِّ

 
لك سيكون خارج الكل

ٰ
َّأدنى، وأدنى من ذ

َّ يقول ياغي  َّهاتين املرحلتين أكسبتاه ميزة االستقاللي َّ "إن 
 
ات، ة، واالعتماد على الذ

َّته االجتماعي َّوعملتا على صقل شخصي َّ
 
ة ة... فقد أمد َّربوي َّة والت ة العربي  ي  ِّ

 
َّبته الكل  تعليم 

َّ ِّ
غات، في بيئة تربوي َّط للكالسيكي َّمتوس 

ُّ
بط، بط والر َّة صارمة... فيها الض َّات في الل

َّألنظمة كقيمة تربوي َّواحترام ا
 
َِّّة عظمى... وقد مك

 
لك ليكون معل

ٰ
ًما ناجًحا... يمتلك نه ذ

َّكما يمتلك طرائق الت َّ ،دريس من معارف وحقائقأدوات مهنة الت َّ
 
لبة، واصل مع الط

َّوأساليب الت َّ
 
لك فقد ف

ٰ
تح الباب أمام ياغي الستكمال دراسته دريس... إضافة لذ

غة العربي َّالجامعي َّ
ُّ
َّة في الل ِّ

 
الع على اآلداب والفنون ة، وهناك كان بمقدوره االط

َّ
 
َّقافات العاملي َّوالث ًً ا أمام ياغي في دراساته ة، وتلك الخبرة واملعرفة فتحت املجال واسًع

ة. ة ومقارباته األدبي  قدي  َّومقارناته الن 

 َّ َّ إن 
 
ة والت َّتلك الخبرة الث َّة واملهني َّعليمي َّقافي 

 
َِّّة، شك

 
 لت ات

ً
جل ا واعًيا بين الر َّثقافي َّصاال

َّ
 
َّقافة والفكر، مم َّومنابع الث ِّ

من جهة والحياة  ا دفعه لدراسة العالقة بين األدب والفن 

َِّّملاد َّ ة من جهة أخرى". وقد أتاح له تدريسه الجامعيَُّّاالجتماعي َّ
 ة األدب العربي 

ات اس، وآلي َّالن َّة، تعميق فكرة دور األدب وأثره في حياة الحديث في الجامعة األردني َّ

َِّّ
َّاألدب وتطوَُّّ نمو 

 
لك بالش

ٰ
ة املختلفة وقضاياها. وٰهذه هي رائح االجتماعي َّره، وعالقة ذ
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َِّّ
تي تبن َّأو )الواقعي َّ أسس املنهج االجتماعي 

 
ة( ال اها الرجل في دراساته ة االشتراكي 

َّ
 
ة.وأبحاثه وكاف ة واألدبي  قدي  َّ(1)ة أعماله الن 

 
 
 فاته:مؤل

َّ ِّ
كتور عبد الر حٰمن ياغي عديًدا من الد  َّأنجز الدُّ

 
 فات، منها:راسات واملؤل

َّحياة القيروان وموقف ابن رشيق منها:  -4

َّ  لنيل درجة املاجستير في جامعة القاهرة سنة  أعد 
ً

راسة استكماال ِّ
ياغي ٰهذه الد 

4299َّ َّم، وتحد 
 

القيرواني، صاحب  قاعر ابن رشيثت األطروحة عن سيرة الش

عر مدة في نقداب الع َّكت ِّ
 

راسة عام الش ِّ
َّ.4264، وصدرت الد 

َّديوان ابن رشيق القيرواني: -9

 لدراسة )حياة القيروان، وموقف ابن رشيق منها(، قام ياغي بتحقيق 
ً

استكماال

َّ.4261ديوان ابن رشيق ودراسته سنة 

ى النكبة:ل الن َّحياة األدب الفلسطيني الحديث من أو َّ -3 َّهضة حت 

َّ كتوراه في جامعة القاهرة سنة ياغي ٰهَّ أعد   لنيل شهادة الدُّ
ً

راسة استكماال ِّ
ذه الد 

4262.َّ

                                                           
ة لعبد الر حٰمن ياغي من: - 1 اتي 

 
يرة الذ ِّ

 استقى الباحث املعلومات عن الس 

لَّ .، جمع وإعداد كمال فرهودر الحديثموسوعة أعالم األدب العربي في العص - د األو 
 
. املجل

شر :شفاعمروَّ .3ط
 
باعة والن ِّ

 
رجمة والط

 
 .134، ص4221 ،دار املشرق للت

افلسطين في القرن العشرينموسوعة أعالم  - د حمادة، سوري   م.9222، : د.ن، محم 

لفزيون األردني مع األديب في برنامج "مالمح من وجه أديب"،  - ِّ
ة أجراها الت  مقابلة شخصي 

ة املعاصرة في األردن.  ات األدبي  خصي  ة عن الش  اب، حلقات تلفزيوني  إعداد وإخراج: مهدي عن 

لفزيون األردني،  ِّ
ل عاالت   األو 

ُّ
َّ.م4214م البث
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َّوفيها درس األدب الفلسطيني بشق َّ ِّ
 

ة املختلفة عري والن َّيه الش ثري، وبأشكاله األدبي 

راسة من نهاية القرن الت َّ ِّ
ى منتصف القرن العشرين، صدرت الد  اسع عشر وحت 

َّصفحة. 632، وتقع في 4214عن دار اآلفاق سنة 

1- َّ
 
َّشعراء األرض املحتل ِّ

َِّّة في الس 
راسة عام ت  ِّ

ينات، دراسة في املضامين، صدرت الد 

َّ، درس فيها ياغي تطو4219َُّّ
 
َِّّر شعر األرض املحتل

 
َّة، وما يمث ِّ

 
عر من له ٰهذا الش

َّ ِّ
 

عر في الحياة مضامين وأهداف ورسائل يحملها، كما تناول أثر ٰهذا الش

َّاالجتماعي َّ ِّ
َّياسي َّة الس 

 
ة، ورك ز في دراسته على شعر محمود درويش، ة الفلسطيني 

َّصفحة. 679اد، وسميح القاسم وغيرهم، يقع الكتاب في ي َّوتوفيق ز َّ

9- َِّّ
َّة من سليم البستاني إلى نجيب محفوظ:وائي َّالجهود الر 

راسة سنة  ِّ
َِّّتطوَُّّ ا، درس فيه4279صدرت الد 

واية من عصر اإلقطاع إلى ر الر 

 العصر الحديث من خالل العناوين: 

َِّّ
َِّّنشوء الر 

ة بين الحربين، وتحليل واية في معمارها الجديد، والر  واية العربي 

َِّّلروايات )محم َّ
 
َّد حسين هيكل(، والل ِّ

والكالب )نجيب محفوظ(، وغيرها من  ص 

َِّّ
 صفحات. 927وايات، يقع الكتاب في الر 

قد الت َّ -6 َّة:يقي مع روايات فلسطيني َّطبفي الن 

راسة قراءات نقدي َّتتضم َّ ِّ
َّن الد  ان كنفاني، وإميل حبيبي، وجبرا ة في أعمال غس 

، 4222اوي، وغيرهم... صدر الكتاب عام ت الغز َّإبراهيم جبرا، وليانة بدر، وعز َّ

 صفحات.  929ويقع في 

7- َِّّ
ة:البحث عن إيقاع جديد في الر  َّواية العربي 
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 َّيدعو البحث 
 َّ لاللتزام بمنهج واقعي 

، ويكشف لنا بوضوح خيوط اجتماعي 

ة، لحركة الواقع االجتماعي والعالقة ة، وبنية القوانين العام َّالعالقات االجتماعي َّ

َّة بين تلك العالقات والقوانين واألدب.الجدلي َّ

ر ، وبحث فيه ياغي تطو4223َُّّة القصيرة في األردن: صدر الكتاب عام القص َّ -1

َِّّالعمل 
َّ القصص ي  ِّ

َِّّالفن 
ى -4241في األردن، منذ االنتداب البريطاني  ي  انيني َّ حت  ات ثم 

ة املختلفة، ومن ثم  درسها،  راسة استعراض لألعمال األدبي  ِّ
القرن املاض ي، وفي الد 

 وتحليلها، ومقارنتها بنصوص أخرى ومن ثم  إبداء املالحظات عليها، وقد تم َّ

ا، منهم: حسني فريز، وإبراهيم العبس ي، ي َّا أردناستعراض أعمال عشرين كاتبًَّ

َّصفحة. 992... يقع الكتاب في اوغيرهم

ة، من الن َّة، األوروبي َّة: اإلغريقي َّفي الجهود املسرحي َّ -2 قاش إلى الحكيم... ة، العربي 

ة ن مفهوم العملي َّل ياغي في ٰهذا الكتاب بدايات املسرح بشكل عام، ثم  بي َّأص َّ

َِّّة، وَّاملسرحي َّ
ـأثير في املجتمع نحو تغييره ة ودورها في الت َّتها االجتماعي َّي َّأركانها، وأهم 

َّلألفضل، وتناول البحث العناوين اآلتية:

 وماني، واملصري، ة: املسرح اليوناني، والرَُّّالبدايات املسرحي َّ

َِّّ
 
َِّّثم  االت

 ا وأمريكا.في أوروب َّ جاهات الحديثة في العمل املسرحي 

ة من الن َّاملسرحي َّفالجهود   اني فصنوع فتوفيق الحكيم.قاش فالقب َّة العربي 

ة عند: بجماليون )الحكيم(، ومجنون ليلى ة جاد َّة نقدي َّووقف ياغي وقفات دراسي َّ

 914ة. يقع الكتاب في ة األردني َّ)أحمد شوقي(، ثم  تناول املحاوالت املسرحي َّ

َّصفحة.

4269َّدر عام ة: صنمية واملواقف االجتماعي َّالت َّ -42 َِّّ، يتحد 
 
ة ف عن آلي َّث فيه املؤل

َّة.واصل، بصورة تعكس طبيعة العالقات االجتماعي َّعبير والت َّالت َّ
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َّ.4262رأي في املقامات: سنة  -44

 .4272شعر فدوى طوقان: سنة  -49

43- َّ ِّ
 .4276 مة في دراسة األدب الحديث: سنةمقد 

 .4264ة الحديثة: سنة ة األمريكي َّاملسرحي َّ -41

 
 
ة الت  أليف في أعمال عبد الر حٰمن ياغي:منهجي 

 َّ ِّ
 
كتور عبد الر حٰمن ياغي، باحث وناقد وأديب، يمتلك أدواته ويوظ فها في كتاباته الدُّ

غة، واملصطلح، واملعرفة، وآلي َّة ومهارة، تلك األدوات تتضم َّبتلقائي َّ
ُّ
ة تناول ن الل

تائج. وهو في ٰهذا حليل ومن ثم  استخالص الن َّاملوضوع من حيث االستقصاء والت َّ

َّة في الت َّاملجال ينحو منحى املدرسة املصري َّ تي الت َّ أليف )إن دق 
 
عبير( تلك املدرسة ال

عليق عليها. بحيث ال صوص والت َّأصيل، واالستطراد، واإلسهاب في شرح النَُّّز بالت َّتتمي َّ

َّتغادر مسألة من مسائل الن َّ ِّ
َّ ص 

 
َّإال

 
حليل، عليل والت َّرح والت َّ بعد استيفاهها بالش

تي تدلَُّّ
 
لك  واإلتيان باألمثلة ال

ٰ
كتور عبد الر حٰمن ياغي اإلحاطة يحاول عليها. وكذ الدُّ

َِّّ
َّباملوضوع من ألفه إلى يائه. ففي كتاب الجهود الر  .. يتحد 

ً
ث بداية عن وائية مثال

َِّّ
َّعوامل نشوء الر 

ُّ
تي ولدت فيها ونمت. وبعد أن واية بشكل عام، والظ

 
روف ال

َّ
ُّ
َّيستقص ي األسباب والظ ِّ

َّ روف واألمثلة، ينطلق من العام  ِّ
َّإلى الخاص  ث عن ، فيتحد 

َِّّ
ا بمرحلة سليم البستاني ثم  يقف وقفة طويلة عند نشوء الر 

ً
ة مبتدئ واية العربي 

َِّّ ي َّروايت َّ
 
َّ"زينب"، و"الل والكالب"، حيث يشرح ويستعرض ويقارن، ويأتي باملثال تلو  صُّ

َّوتعزيزها. املثال لتعميق الفكرة

َّصوص عادة ما يأتي بجزء من الن َّوفي معالجته للنَُّّ  ِّ
قدي َّص  فيه،  ، ويعمل مبضعه الن 

ة أحيانًَّ قدي  ا من الوقوف واملقارنة ثم  ينتقل لجزء آخر وٰهكذا، وال تخلو مماحكاته الن 
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 َّبين نص َّ
 َّ ين عربي 

َّ (1)مادي""املطر الر َّ ةدراسته لقص َّفي  .. ولعل َّوأجنبي  ِّ
َِّّ للقاص 

 األردني 

لك، حيث يكتب بعد أن قرأ القص َّ إبراهيم العبس ي ما يدلَُّّ
ٰ
"ال أدري ملاذا  ةعلى ذ

َّامتد َّ َّ "أنشودة املطر" اب، وقصيدةي َّت يدي إلى بدر شاكر الس  ت إلى جوجل، ثم  امتد 

ومن ثم  إلى دستويفسكي، وأخيًرا تشيكوف، وأحاط بي األربعة حيث شرعت في قراءة 

َّمادي.طر الر َّامل

 َِّّ
 َّوبعد أن يقارن ياغي بين كل ٰهذه الن 

ة، يخلص إلى استنتاج نقدي  حول  تاجات األدبي 

َّالن َّ ِّ
ة )املدرسة الواقعي َّص  قدي  تي تعتقد، ينطلق من أسس مدرسته الن 

 
ة( ال  ة االشتراكي 

َّ َّة وتربوي َّة اجتماعي َّلألدب رسالة فكري َّ "أن  َِّّ كل َّ ة، وأن 
 
ة هو صلحة العام َّل املما يمث

َّ ِّ
َّمضمون الفن 

ُّ
َّ ... وفيه يبث

 
َِّّاملبدع في تصويره للش

َّدواعي األمل للت َّ ر 
ُّ
َّخل

ُّ
رور، ص من الش

َّمبقًيا باب الت َّ ًً َّفاؤل مفتوًح
ُّ
ى في أحلك الظ   (2)روف"ا حت 

َِّّ يتابع ياغي 
 
َّ"مطر إبراهيم يذك كن 

ٰ
 رنا بأحزان جوجل ودستويفسكي وتشيكوف، ل

َّ
 
َِّّالحصار لديهم يفتح املجال لوجود نافذة في جداره، تفتح على غد قريب لعل

ب ها تسر 

ا أمطار إبراهيم فحصار  في حصار في حصار، وجدارها إن تكن فيه وء واألمل، أم َّالض َّ

َّ
ً
كن َّا شاحًبا من النَُّّنافذة فهي تفتح إلى الوراء، وترينا خيط

ٰ
مض يء للوراء  هور، ول

مان إلى الحاضر وال إلى الغد، أقرأ مطر إبراهيم فيروعني به الز َّ وينتهي أمره، وال يمتدَُّّ

َّ جاء، وينشلني وينقذني األمل والر َّ اب فيبعث في َّي َّويرعبني، فألجأ إلى مطر الس 

َّ(3)ويعجبني"

                                                           
ة القصيرة في األردن .ياغي، عبد الر حٰمن -1 منشورات لجنة تاريخ األردن،  . عمان:4ط .القص 
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َّذاك هو ديدن ياغي يقرع الن َّ  َّبالن َّ ص  ِّ
تائج، ل الستخالص الن َّالئ، ويأتي باألشباه والد َّص 

َّ صوص بعضها ببعض..فهو كما كتب د. حسين خمري عن مقاربة النَُّّ َّالن َّ "إن   ص 

َّ األدبي َّ َّته من ذاته فحسب، بل من النَُّّقو َّ ال يستمدُّ
 
قافة صوص املحيطة به، ومن الث

تي يدور في مداها"
 
َّ (1)ال

 
لك بالت

ٰ
تي ركيز على الر َّويزيد ياغي على ذ

 
َّيحملها الن َّسالة ال ، صُّ

َِّّ
َِّّوأثر ٰهذه الر 

َّين...سالة في جمهور املتلق 

 َّ َِّّ إن 
َّل في النَُّّاملتأم 

 
غة الش

ُّ
تي يبدعها ياغي، يلتمس تلك الل

 
ة ال قدي  قة ائصوص الن 

َّ ِّ
 
تي يوظ

 
َّائفها في الكتابة، بأسلوب شالجميلة ال

 
َّق جذ  

جميل، أو في  اب، الحتفائه بنص 

َّ
 
َّب في عدم اعتذاره املهذ  

َِّّآخر... كما يتلم َّ إعجابه بنص 
ل في نصوص ياغي س املتأم 

َّ ة أن  قدي  ة حالة إبداعي َّ الن  قدي  َّالكتابة الن  ِّ
ا يكون ي َّذاتها، حيث تخلق فضاًء جمال ة بحد 

َّفي مستوى الفضاء الجمالي للن َّ ِّ
َِّّص 

 
 في أحايين كثيرة..ساعًَّ، أو يتجاوزه ات

ً
َّا وجماال

ة، ينظر للن َّا عي َّكان ياغي موضوَّ قدي  َّومحايًدا في معالجاته الن  ِّ
األدبي كنظام، يحمل  ص 

َِّّ
َِّّرسالة تتفاعل عناصره ومكو 

َّإسالة. ناته، وتعمل في نسق واحد لتفصيل ٰهذه الر 
 

َّال   أن 

َّتين:تين مركزي َّز دائًما لقضي َّياغي يتحي َّ

ذي غادره مكرًها، ورحل عنه ولى: قضي َّاألَّ
 
الجًئا... عندما تقرأ ة فلسطين، ذاك البلد ال

َِّّ
َّ كتاباته عن األدب الفلسطيني  ًً َّعموًم

 
( خصوًصا.. 4211ة )ا، أو شعر األرض املحتل

َّ َّ مدى انشداده ألرض الوطن تحسُّ
 
رت في األرض ة... ثورة... نو َّ"أدب األرض املحتل

َّ
 
َّاملحتل

ُّ
ار، أدب األرض ها ثورة من لهب جب َّمصير وطن في درب األحرار... إن َّ ة، تخط

                                                           
قدي .خمري، حسين - 1

 
 ، ص4222، : د.نالعراق-بغداد. 4ط .ةدراسة نقدي  : بنية الخطاب الن

14.َّ
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َّ
 
ة أغنيات الحاضر املناضل، والغد املتفتح املنتصر، يحملها في جناحيه نسر املحتل

َّ ِّ
َّ (1)واإليمان باألرض واإلنسان" مارد، ينطلق بها من وطننا األسير ليزرع بها أنوار الحب 

َّ
 
َّانية: التزامه باملدرسة )الواقعي َّالث ِّ

ة( في كل  َّ دراساته ة االشتراكي  ياغي يكاد يكون  "إن 

َِّّ
تي تنبع من رؤية طبيق املنهجي الص ًَّدا في محاولة الت َّمتفر 

 
ة ال قدي  ارم في دراساته الن 

َّ ة محد  ة ملتزمة خصائص منهجي  َِّّ هٰهذا دفع دة، ولعل َّمنهجي 
 
ها إلى في دراساته جل

َّ
 
لك الث

ٰ
َِّّة البطل، ونتة، ونموذجي َّوري َّالبحث في االلتزام في اإلبداع، وكذ

 
ه يجة لٰهذا كل

َّكانت الواقعي َّ ِّ
تي  ة الجديدة في األدب والفن 

 
والحياة حركة من حركات االلتزام ال

َّ ِّ
ى أضحتا رؤيته وقد زاوج ياغي بين القضي َّ (2)عها"تفضح مواقف االلتزام وتشج  تين حت 

َّ ِّ
َّالواحدة، فقد كتب دراسات كثيرة عن أدب الوطن املحتل 

 
ق في آفاق ذاك ، وحل

َِّّاألدب يب
َّي 

 
تي تنبع من التزام مبدعه.وري َّن رسالته، وطبيعته الث

 
َّة ال

 َّ َّمن َّ ويستحقُّ
 
أليف، ته في الت َّل منهجي َّفات ياغي، لتأمَُّّا البحث الوقوف على أحد مؤل

َّوطريقته في سرد وقائعه البحثي َّ
 
ة، وقد اخترنا مؤل قدي  َِّّ فهة الن 

 "حياة األدب الفلسطيني 

ى الن َّل الن َّالحديث، من أو َّ َّهضة حت 
 
بعة األولى عن دار اآلفاق في كبة، حيث صدرت الط

4214َّبيروت سنة 
 
َّ، وصدرت الط

 
َّبعة الث

 
ة سنةانية عن وزارة الث  قافة الفلسطيني 

9224َِّّ
َّ، ومبر  َّ رات ٰهذا االختيار: أن 

 
َّاملؤل

ً
كتوراف جاء استكماال في  ة لنيل درجة الدُّ

َّقاهرة، وثانيًَّفي جامعة ال 4262األدب العربي عام  ة الكتاب يدرس فترة زمني َّ ا أن 

ا فإن َّلت ألدب فلسطين الحديث، ونما األدب فيها وتطو َّأص َّ
ً
-بإسهاب –ه يتناول ر. وثالث

ي ق  َّاإلبداع الفلسطيني الن َّ شِّ ِّ
 

ة على تنوَُّّثر والش َّعها.عر، ويستعرض األشكال األدبي 

                                                           
  .ياغي، عبد الر حٰمن - 1

 
  ة في الّس  شعراء األرض املحتل

ّ
 :الكويت .4ط .ينات، دراسة في املضامينت

َّ
 
َّشركة كاظمة للن

 
َّ.7 ، ص4219وزيع، رجمة والت َّشر والت

   .العرود، أحمد ياسين - 2
ّ
قد األدبي في األردن في الن

 
 مذاهب الن

 
 .اني من القرن العشرينصف الث

َّ :بيروت، لبنان. 4ط َّاملؤس  ِّ
ة للد  َّسة العربي 

 
 .926، ص 9221وزيع، شر والت َّراسات والن
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َّ 633يقع الكتاب في  َِّّصفحة مقس 
َّوتمهيد، وثالثة أبواب، وخاتمة.مة، مة بين: مقد 

 َّ ِّ
مة إلى: صلته بالبحث، ومنهجه، ومصادره. ففي صلته بالبحث أشار ياغي في املقد 

َّ يقول ياغي
 
َّ"منذ أن تأل

 
ة في فلسطين سنة فت لجنة الث َّ، ات 4219َّقافة العربي   جهت 

ة في وطني" َّ (1)بنفس ي إلى رصد الحياة الثقافي  ، هو دافع ل للبحث إذنافع األو َّفالد 

َّ
 
َّاب الوطن، ونصوص الوطن.ت َّالكتابة عن الوطن، وك

ا منهجه البحثي فينطلق من رؤيته لطبيعة األدب، األدب كإفراز اجتماعي، أم َّ 

ما نعرض لٰهذا "حيث نعرض لحياة األدب، إن َّ تهاة برم َّة االجتماعي َّوانعكاس للعملي َّ

ذي ينتج عن حركة املجتمع بجميع طوَّالت َّ
 
ة ائفه، حيث األدب صورة حي َّفاعل ال

َِّّ
تي يمارسها املجتمع بمختلف فئاته من ة االجتماعي َّي للعملي َّوانعكاس مضو 

 
ة الكبيرة ال

َّ (2)إقامة عالقات متشابكة متداخلة..."

َِّّث ياغي عن شخصي َّمهيد تحد َّوفي الت َّ 
اريخ العربي  ة في الت  ، واستعرض ة فلسطين األدبي 

َِّّفيه مبدعي فلسطين 
ين الحنبلي، القدامى في عصورهم املختلفة، فأتى على: مجير الد 

َِّّ
َِّّوسعد الد 

َِّّين الد 
َّ(3) وغيرهم.ين املقدس ي، والقاض ي الفاضل... يري، وشمس الد 

مانية منذ ة )فلسطين(، وحدوده الز َّمهيد حدود البحث املكاني َّن ياغي في الت َّكما بي َّ 

ى نكبة فلسطين اسع عشر حبع األخير من القرن الت َّالرَُّّ 4211َّت  َِّّ. ثم  تحد 
 
ف عن ث املؤل

تي استقى منها ماد َّ
 
َِّّة البحث، فذكر أدب الر َّاملصادر ال

يارات، وكتب حالت، وكتب الز 

َّ
 

ة في تلك الفترة.األدب املختلفة، واملجال َّت، والجرائد الفلسطيني 

                                                           
 ل الن  حياة األدب الفلسطيني الحديث من أو   .عبد الر حٰمن ،ياغي - 1
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 ل:في الباب األو َّ -

َّ
ُّ
َّة واالجتماعي َّروف االقتصادي َّاستعرض ياغي الظ تي عاشتها ياسي َّة والس 

 
ة ال

َِّّ
تي يستغرقها البحث )نهاية العهد العثماني 

 
فعهد االنتداب  فلسطين في الفترة ال

تي أد َّنجليزي(، ثم  بي َّاإلَّ
 
ة الحديثة في ت إلى الن َّن العوامل املباشرة ال هضة األدبي 

َّ ِّ
 
َّفلسطين، مثل: بناء املدارس، وظهور الط َّحف وَّباعة، وإصدار الصُّ

 
ت، وإنشاء املجال

َّاألندية والجمعي َّ
 
ة، وظهور اإلذاعة، وحركة الت َّرجمة.ات األدبي 

- َّ
 
 .392-494فحات من اني، يستغرق الص َّالباب الث

َّ ِّ
 

َّيتناول فيه ياغي حياة الش ِّ
مه إلى أربع مراحل. يدرس عر الفلسطيني، حيث يقس 

َّي َّت َّلا ِّ
 

َّعري القديم، ثم  يضوي على البراعم ار الش ِّ
راع بين الجديدة، ويرصد الص 

َِّّ
 
َّجاهات الحديثة والقديمة.االت

- َّ
 
ثر ، يستعرض فيه حياة الن 139َّ-392فحات من الث: يستغرق الص َّالباب الث

َّ ِّ
 

َّالفلسطيني )قسيم الش ِّ
 

َّعر( بفنونه املختلفة، وكما عالج باب الش ابق، عر الس 

َّ ِّ
َِّّم ياغي باب الن َّيقس 

ثر األدبي في كل مرحلة الن َّ ن حركةثر إلى أربع مراحل، حيث يبي 

 من ٰهذه املراحل املتتابعة.

- َِّّ
راسة على حياة القصص )من صفحة ومن ثم  تعر  ِّ

999َّ صفحة-139ج الد  ِّ
ل ( فيؤص 

 رها من حيث: البناء، واألهداف، واألثر.لبداياتها، ويتابع تطوَُّّ

َِّّ
 
ة في فلسطين  ث في ٰهذاف أن يتحد َّوال يغفل املؤل قدي  الباب عن حياة الحركة الن 

َّوتطوَُّّ ِّ
َّ(.972صفحة  إلى -999)من صفحة  ر ٰهذا الفن 

َِّّ
غة، واملهتم 

ُّ
رها في فترة ين بها في فلسطين وتطوَُّّثم  ينتقل للحديث عن حياة الل

َّ(.629صفحة  إلى-972البحث )من صفحة 



ًرا
ّ
 عبد الرحمن ياغي مفك

 914 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

لك فهرس لألعالم الواردة فيه، ا للبحث، يلي م َّن خاتمة الكتاب تلخيًصا عاتتضم َّ
ٰ
ذ

تي تطر َّ
 
َّق لها.وآخر للكتب واملراجع، وثالث للموضوعات ال

لك، يتضم َّ
ٰ
ة، ترجم فيه الباحث: صلته ن البحث ملخ َّإضافة لذ غة اإلنجليزي 

ُّ
ًصا في الل

َّة، ومصادره، واستنتاجاته.ته البحثي َّبالبحث، ومنهجي َّ

قد عند عبد الر حٰمن ياغي:
 
 الن

َِّّ
قد االجتماعي  َِّّ يعتبر عبد الر حٰمن ياغي أحد أعمدة مدرسة الن 

، تلك املدرسة الواقعي 

َّ
 
تي ت

 
ة ال قدي  َِّّالن 

 
َّز على جدلي َّرك ِّ

َِّّة العالقة بين املنجز الفن 
َّين، فالن َّي، وجمهور املتلق   صُّ

َِّّصورة من صور املنجز  –َّاألدبيَُّّ
ي  ِّ
َّ اجتماعي َّ إفرازَّ-الفن 

 
َّتول

 
كيبة رَّد في رحم الت

عافيته من فكرها وثقافتها وممارساتها  ة، وترعرع في مناشطها، واستمد َّاالجتماعي َّ

َِّّة، وفي الوقت ذاته فهو قو َّالحياتي َّ
 
ر في ٰهذا املجتمع، تعمل على تعديله، وتحويره، ة تؤث

َّة املتراكمة ينشط الن َّوتغييره، وبٰهذه الجدلي َّ َّر، كما يتطو َّ، ويتطو َّصُّ ٰهذا  ر املجتمع. إن 

قدي يلقي على الفن َّالت َّ "نحن ال نقبل من  ما جديدة،ة كبيرة ورب َّان مسؤولي َّنظير الن 

َّالفن َّ ِّ
ع من دوره، نريد أن يكون ان أن يكون شاهد عصر فحسب، بل نريده أن يوس 

َِّّ
َّ(1)ة"عالقة جدلي َّ شاهد عصره، وأن تكون عالقته مع واقعه االجتماعي 

َّ َّؤية ٰهذه الرَُّّ إن  ِّ
ص  ة ترى في الن  قدي  َِّّ الن 

َّ األدبي   
ا إلى حد 

ً
 نظاًما متكامل العناصر مرتبط

َّ 
ة املجتمع االقتصادي َّ نهائي  ي  ِّ

 
َِّّبهيكل

ذي يعب 
 
ر عن ة، فمن يملك وسائل اإلنتاج هو ال

َِّّممارساته وأفكاره، وآلي َّ
 
ٰهذه املفاهيم واألنظمة على باقي  ط كل َّات إنتاجه، ويسل

َّ
 

َّ"تفج َّ ةماعي َّرائح االجتالش ِّ
رات هائلة يناعي تفجرت في العالم العربي إثر االنقالب الص 

رت طبيعة تركيبه االجتماعي، وأقامت على األنقاض بناًء كيانه، وغي َّ قلبت كل َّ

لك نظم َّا جديًدا، واهتز َّي َّاجتماع
ٰ
ة، ونشأت روابط ة ودستوري َّسياسي َّ ت تبًعا لذ
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َّة جديدة، وقامت عالقات غياجتماعي َّ
 
تي كانت سائدة، بقي َّر تلك العالقات الط

 
ة ال

َِّّالنَُّّ وازدهرت طبقة لم يكن يتاح لها كلَُّّ
َّح وٰهذا الت َّفتَُّّوٰهذا الت َّ مو 

ُّ
م في وسائل حك

َّجديد يقوم على الص َّ اإلنتاج، وأقيم نظام اقتصادي َّ
 
بقة ناعة وما يربطها في الط

لك
ٰ
َِّّ الوسطى، غير ذ

ذي كان يقوم على الز 
 
َِّّالبناء ال

جارة ويعود مردوده على راعة والت 

َِّّطبقة النَُّّ
َِّّبالء أو اإلقطاعي 

َِّّين املرتبطين بروابط الن 
لك نشأت ظام اإلقطاعي 

ٰ
، ونتيجة لذ

ة جديدة"ارات فكري َّتي َّ َّ(1)ة جديدة، ومجاالت أدبي 

َّ َِّّ إن 
َّظرة يمكنه مالحظة دور وسائل في ٰهذه الن َّاملتأم 

 
قافة بشكل ل اإلنتاج في خلق الث

َّ  
َّعام   

َّ، واألدب بشكل خاص 
 
َّقافة، بل إن َّ، وال يقتصر األمر على خلق الث إلى نشرها  ه يمتدُّ

َّه يلحظ آلي َّوتسويقها. كما أن َّ ة تبًعا النتقال الس  يطرة من طبقة ة توالد األشكال األدبي 

َِّّفي املجتمع إلى أخرى، وٰهذا ما يمكن تسميته بالد َّ
ذي يؤمن به كل يالكتيك األدبي 

 
، ال

َِّّق َّالنَُّّ
ة من ال، وأداة مهم َّفع َّ ه سالح طبقي َّين، حيث ينظرون لألدب بأن َّاد اليساري 

َّأدوات الت َّ ِّ
َِّّ غيير، لكل 

ذي يعب 
 
 ة بهاة الخاص َّعبيري َّر عنها، وبوتقتها الت َّطبقة صوتها ال

َِّّ
ي قصورهم، وأخذت شكل املالحم واية زمن اإلقطاع حول النبالء ف"فحيث دارت الر 

َّ ِّ
لت بعد ون والفرسان.. تحو َّبالء األمراء اإلقطاعيَُّّة، وارتبط بٰهؤالء النَُّّير البطولي َّوالس 

َّ
 
َّالث ِّ

َّث عن املعاناة اليومي َّحدَُّّة للت َّناعي َّورة الص 
 
َّ(2)بقة الوسطى"ة للط

َّ َّاد الواقعي َّم نق َّويرى ياغي كما ه  ة، أن  َّ ة االشتراكي  ِّ
للجمهور، تكمن في  خدمة الفن 

َّ َّ مدى تأثيره في ٰهذا الجمهور، من هنا فإن  ِّ
ه، األدب األدب الجميل هو األدب املوج 

َّ
 
"اعتمد  ةاس وهمومهم. أدب يحمل رسالة تعبوي َّصيق بقضايا الن َّالهادف، األدب الل

ذي ال يحمل رسالة تعبوي َّ
 
اوي شيًئا، ة ال يسياغي الجانب االجتماعي، فصار األدب ال
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َّولذا فإن َّ ِّ
هين الهادفين... بينما نجيب ه ال يمكننا أن نسلك البستاني سلك األدباء املوج 

َِّّ
َّي َّمحفوظ بأبعاده الفن 

 
ركيب االجتماعي الحديث، وله ة الجديدة صاحب موقف من الت

َّ
 
َِّّدور في إقامة ٰهذا الت

ذات  ةي َّركيب، وتلوينه، وتطويره، بل وتغييره بٰهذه الوسائل الفن 

َّ(1)ا، وثمرة لحركة املجتمع".ه جماعي َّاألعماق البعيدة، ومن هنا كان فنَُّّ

َِّّ
تي تقي 

 
َِّّوهنا تظهر فكرة االلتزام، ال

ة بمبادئ ي َّد األدباء وأرباب الفنون في أعمالهم الفن 

َّنة يلتزمون بالت َّة وأفكار معي َّخاص َّ َِّّعبير عنها والد 
بونها إلى عقول عوة إليها، ويقر 

َِّّ
َّبونها إلى قلوبهم، واألديب بٰهذا املعنى صاحب رسالة في الت َّالجماهير، ويحب 

 
رح نبيه والش

َّوالت َّ ِّ
َّه أن يحيد عنها... وبٰهذه الن َّوجيه ال يسمح لنص  ِّ

بجذوره  يَُّّظرة يضرب االبتكار الفن 

َّ
 

َّ(2)عب"العميقة بين أوسع جماهير الش

مهور، كما تمتزج همومه وآالمه، وآماله ة املبدع في الجوفي ٰهذه الحالة تندغم شخصي َّ

َِّّ
َّوطموحاته، من خالل آالم الجمهور وآمالهم وطموحاتهم... فهو املعب 

 
ات من ر عن الذ

َّخالل الجماعة...

"لقد أصبح  لسميح القاسم يقول ياغي: "دخان البراكين" في معرض تعليقه على ديوان

َّ "دخان البراكين" سميح القاسم في ديوان
 

َّالش
 
األجيال فما عاد له  ذي يحمل هم َّاعر ال

َّ هم َّ َّخاص 
 

َّله نوازع فردي َّ ت من خالل هموم األجيال، وما عاد، إال
 

 من خالل ة إال

َّوازع الجماعي َّالن َّ ِّ
َّة، وٰهذا الد  تي عرضنا لها في شعر األرض يوان كسائر الد 

 
واوين ال

َّ
 
َّاملحتل َّ ة، مثل ساطع على أن  َّ األدب والفن  ِّ

خدمة الحياة ال يفقد شيًئا من ه في املوج 
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َّ ِّ
َِّّقيمته أو مستواه الفن 

َّ ي  لك يكتسب ٰهذه أو من وجهه الس 
ٰ
اطع، بل على العكس من ذ

َّ َّ.(1)احية"ٰهذا الوهج من ٰهذه الن َّ القيمة ويستمدُّ

ا من أسرار نجاحه ا لإلبداع، وسر َّويعتبر ياغي مسألة ارتباط األديب بمجتمعه أساًسَّ

َّ"األدب امل وخلوده...
 
َّوف ِّ

ذي يقيم عالقة دقيقة عميقة بين أدق 
 
ات خصوصي َّ ق هو ال

َِّّ
 
َّ ات الجماهير..ي َّاملبدع، وبين أوسع كل

 
اتي والبعد اإلنساني الواسع بين البعد الذ

َّ العريض... ِّ
َّ بين األنا في أحض  ِّ

ة... بين في أبعد آفاقه اإلنساني َّ زواياها ودائرة الكل 

َّ ِّ
َّ، واإلنسان اإلنسان الفرد الخاص  ِّ

 
َِّّالكل
َّ ي 

 
دليل على ٰهذه العالقة بين ... وللت َّ(2)امل"الش

َّ ِّ
َّ هم  ِّ

َّ األنا وهم  ِّ
 

ة، يرينا فيه كيف خاطب عري َّاملجموع يأتي ياغي بمثال من إبداعاته الش

َّ
ُّ
راسة في الخارج، ويرينا انتظاره القلق وترق ِّ

ذي يطلب الد 
 
ب عودته... ويربط ابنه ال

َّ
 

"منذ أقمت بدار الغربة...  ره:سطيني إلى وطنه بعد تحرَُّّئج  الفلٰهذه العودة بعودة الال

َّعة تتلق َّونوافذنا مشر َّ َّ... والد َّى منك حواًرا ال يرتدُّ
 
ير على ار تدور فينا... وتدور... والط

َّ
ُّ

ف من بين يديك مواعيد العودة... ماذا يعني أن تضرب في أرض رفات تحوم تتلق َّالش

َّ الغربة؟
 

َّزرعها في أرض أخرى؟ جذورك لت هل يعني أن تجتث

َّقضي َّ ا آخر في املنفى... والعودة حلَُّّة... صرت لنا وطنًَّا صار قضي َّغيابك عن َّ ِّ
كن 

ٰ
ي تنا، ل

َّأخش ى أن ال نصمد...

الوطن  ان... همَُّّالوطن الغائب... صار لنا هم َّ أكبر... همَُّّ واحد... هم َّ كان لنا هم َّ

ة... األطراف املعني َّ ة... تجمع كل َّضوئي َّ والعودة دائرة االبن الغائب... الغائب... وهمَُّّ

َّفإذا أحدهما عاد كان إشارة ضوء... كان استبشارًَّ
ً

َّا يملؤنا أمال َّ.(3)اآلخر سيعود"  أن 
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َّ
 
َّبقي َّوال تقتصر مفاهيم الط

 
ة بما فيها من التزام، واندغام الذ ات باملجموع على ة األدبي 

َّاألدب بشق َّ ِّ
 

َّثري، بل تتعد َّعري والن َّيه الش ِّ
لك إلى كل 

ٰ
َِّّاألشكال اإلبداعي َّ ى ذ

ة، ي َّة الفن 

َّ
ً

ة لعالقة فرسالة املسرح مثال  يمكن أن يكون لها دور أكبر من سائر الفنون األدبي 

َّة تالحم عضوي َّة املسرحي َّ"فالعملي َّ املسرح املباشرة بالجمهورَّ ِّ
َِّّ ي َّ، وتفاعل فن 

 
ل بين املمث

َِّّ
َّه، وبين اإلعداد الد َّوفن  تي يريد أن يقوم بتمثيلها... س اخلي لتحسُّ

 
أعماق الحياة ال

َِّّ
َّ.(1)ة"ة لٰهذه العملي َّج أحد العناصر املهم َّواملتفر 

َّ
 
ا ا، واعتبره أدبًَّا أم نثرًَّما احتفاء، سواء أكان شعرًَّة أي َّاحتفى ياغي بأدب األرض املحتل

ة،ا واملدرسة الواقعي َّمتناغًمَّ َّ ة االشتراكي 
 
ة عالمة بارزة "يعتبر ياغي أدب األرض املحتل

تي حملها  "االلتزام" من عالمات حركة الواقع واملجتمع الجديد، وصورة من صورَّ
 
ال

َِّّون تجاه القضي َّاملبدعون الفلسطينيَُّّ
ة ومكو   ناتها، فشعرهم هو الهمَُّّة الفلسطيني 

َِّّ الفلسطينيَُّّ
َّومعاناة اإلنسان املتحر  ِّ

َّ (2)مكان". ر في كل 

َّ فيقول: "*"غاغارين بعنوان ادي َّا لتوفيق ز َّيستعرض نص َّ َّ "إن   بق العلميَُّّٰهذا الس 

تي تبنيها أذرع العم َّبالص َّ
 
َّواريخ، صواريخ الحياة ال

 
 أزهار جديدة يطلعها ال، ما هي إال

َّ
 
ة... وليس أقدر من شعراء األرض املحتل ة على ترسيخ ٰهذه القيم بستان االشتراكي 

َّ َّج كاملنارات... تدور على وجعلها تتوه 
ُّ

ة شعراء الواقعي َّ عراء...اآلفاق... من ٰهؤالء الش

َّ.(3)الجديدة"
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  عبد الرحمنعمر 

 916 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

َّ َّ –األدب املؤدلج  إن  ذي تنشده املدرسة الواقعي َّ –عبير الت َّ إن دق 
 
ة، دائم ال ة االشتراكي 

َّ ِّ
َّالبحث عن مضامين جديدة، تلب 

 
َّي حاجة الط ِّ

تي أصبحت مقاليد بقة املتوس 
 
طة ال

َّوسائل اإلنتاج بيديها، 
 
ة واملضامين الجديدة تبحث عن ضال تها في األشكال األدبي 

َّ تي توافقها وتالئمها، ومن هنا كان لظهور الصُّ
 
َّالجديدة ال

 
ت األثر األكبر في حف واملجال

َِّّ
َّإيجاد صورة توافقي 

 
َّ كل واملضمون وحاجة الجماهيرة بين الش َّ "إن  حف ظهور الصُّ

َّ
 
َّجاء تلبية ملالءمة الط ِّ

ة تالئمها،  لوظهرت في ٰهذه املرحلة أشكا طة،بقة املتوس  أدبي 

َِّّ
ة، واليومي َّوتحق  َّق أغراضها، تنحصر في املقاالت األدبي 

 
سعت ٰهذه ات والخطابة، وقد ات

تي خلقتها ظروف الحياة الجديدة في ٰهذه 
 
األشكال فشملت جميع أنواع املضامين ال

َّ
 
َّاملرحلة... ات ِّ

َّوالكدح والعمل، وَّ سعت ملضمون الكد 
 

عب مشكلة العامل، ودور الش

َّ
 
َّ. (1)بقات والبناء االجتماعي"والحكومات في عالقات األمم، والط

ة واملبدعين بناًء على ٰهذه الرَُّّويحاكم ياغي النَُّّ َِّّصوص األدبي 
 
تي توف

 
َّؤية ال

 
كل ق بين الش

َّ
 

َِّّواملضمون، وترى في الش
َّ كل األدبي  َِّّصورة مجس 

استعراضه ففي  ...دة للمضمون املادي 

َّ "نداء البدن" ةلقص َّ ِّ
َّ محمود سيف الدين اإليراني يقول ياغي للقاص  ة القص َّ "رغم أن 

َّ
 

البانية من بيئته في رام هللا، واستطاع  ه استطاع أن ينتزع لها املواد َّ أن َّمستوحاة إال

َِّّأن ينفذ إلى جذور الر َّ
تي تربط األسرة في املجتمع البرجوازي 

 
انت ، ومن هنا كوابط ال

َّ ...(2)ة"بداية ثورته االجتماعي َّ
 
ة توازي الكتابة كعمل اجتماعي، ورة االجتماعي َّإذن فالث

َِّّ
ر والكتابة بشكلها ومضمونها الجديدين تنفذ بجذورها في املجتمع لتنمو فيه، وتعب 

َِّّ
 
َّعنه، وتؤث

 
َّر فيه... وٰهذا ال يمكن أن يتأت

 
َّى إال

 
َّ إذا امتزج الش ِّ

باملضمون  يَُّّكل الفن 
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ًرا
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 عبد الرحمن ياغي مفك

 917 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ومض ى اإليراني في ٰهذه املرحلة يحاول أن يبلغ بمدرسته غاية بعيدة،  لوئجي"يوَّاأليد

َِّّيوَّة االمتزاج بين مضمونه األيدفأتقن عملي َّ
َّ لوئجي 

 
َّوبين الش ِّ

َِّّكل الفن 
َّ.(1)"ي 

َّولتبرير ٰهذه العالقة الجدلي َّ 
 

كل واملضمون، وضرورة خلق أشكال ة الحميمة بين الش

ة جديدة تصلح  "ٰهذه املضامين الجديدة تنمو داخل  ملضامين جديدة يقول ياغيأدبي 

َّ
 
ب في قوالب ون من املضامين الجديدة يستعص ي أن ينص َّالحدث االجتماعي... ٰهذا الل

ى لو كان من ذهب، ٰهذه القوالب الجاهزة صلبة حاد َّ ة، تنتهي كل وحدة منها بقفل  حت 

َّالص َّ
 

ة جاهزة ذات أبعاد محدودة القياس... ي َّ ملضامين أصوللبة ال تفتح قلبها إال

َّ ري، ٰهذه سكوين الق، وٰهذا الت َّخول الخارئجي َّاملضامين الجديدة ترفض ٰهذا الدُّ

َّ
 
ذي يتمَُّّاملضامين وٰهذا الت

 
 َّ شكيل ال

َِّّ من داخلها وليد تركيب اجتماعي 
َّ.(2)دمتجد 

َّ َّ وال شك  َّاالقتصادي َّة بعالقاتها، ومظاهرها ر الحياة االجتماعي َّتطوَُّّ أن  ِّ
ة ياسي َّة والس 

اس في القرن ة للن َّعبير، ومضامينه، فقضايا الحياة اليومي َّر أشكال الت َّكفيل بتطوَُّّ

َّ
ً

ر في شكل األدب ومضمونه لذا فهناك تطوَُّّ ...العشرين غيرها في القرن العاشر مثال

فقد ظهرت في حياتنا املعاصرة، مشاكل اإلنتاج، واالستعمار،  بين العصرين...

َّ
 
لخ... وٰهذه املضامين الجديدة وغيرها إ ورات....واالستهالك، والفقر واالستغالل، والث

َّبحاجة ألشكال جديدة تحتويها...

َّ َِّّ صورة من صور الوعي االجتماعي، فكلَُّّ "فالفنُّ
ر عن نظام اجتماعي يبدع فيما يعب 

َّ لك فإن 
ٰ
َّ حقائق وجوده، وطبيعة عالقاته، كذ ر تمع، فتطوَُّّر املجمحكوم بتطوَُّّ الفن 

َِّّ
َّ(3)ان وخاماته وعاداته وعالقاته"ر أدوات الفن َّالعمل االجتماعي يطو 
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  عبد الرحمنعمر 

 911 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

َّ ض ياغي لروايةويتعر َّ
 

َّ مس""رجال في الش َّلألديب غس 
 

كل ان كنفاني، ويرصد فيها الش

َّ
 
تي دارت حول الت

 
في، والبحث عن الخبز د، والن َّشرَُّّالجديد، واملضامين الجديدة ال

َّوالنَُّّ َِّّ قف،...قود والس 
جال هي نهاية من يطلب الحياة خارج أرض "كانت نهاية ٰهؤالء الر 

َّالقضي َّ َّة... الس 
 
د في البحث عن الخبز والنقود شرَُّّعي للحياة خارج أرض املوت، حياة الت

َّ َّ.(1)قف"والس 

 عب َّإن َّ
 

دتها عناصر جديدة منها: احتالل األرض، ر عنه كنفاني في ظروف حد َّه موقف

َّ وتشريد شعب، َِّّوسرقة مقد 
 
اني في ل ٰهذا املوقف االستسالم للموت املج َّراته... ويمث

ر حال ر املوقف نتيجة تغيَُّّل تطوَُّّع ياغي أدب كنفاني، فيتأم َّويتتب َّ سبيل لقمة العيش...

َّ
 
د إلى حالة املقاومة، من حالة املوت شرَُّّالفلسطيني، وبداية االنتقال من حالة الت

َّاملج َّ
 

َّهادة والت َّاني إلى حالة الش ِّ
لك في روايته األكبر، ضحية من أجل الهم 

ٰ
 "أمَُّّ كان ذ

وعية، رواية غيير، رواية الت َّالت، رواية الت َّحوَُّّها رواية الت َّ"إن َّ حيث يقول ياغي سعد"

َّاملواقع واملواقف، وزوايا الرَُّّ ِّ
ياس ي ؤية في حركة املقاومة، ورواية الفكر الس 

َّ
 
َّ(2)الكادحة".بقة واالجتماعي، ورواية الط

َّ
 
غة أداة الت َّوال يفوت ياغي الت

ُّ
ة، فالل قدي  غة في دراساته الن 

ُّ
عبير هي القادرة ركيز على الل

غيير االجتماعي ة من جهة، وقادرة على إحداث الت َّعلى توصيف العالقات االجتماعي َّ

َّ
 
ذي تسعى إليه جماهير الط

 
فبعد أن ة املسحوقة من جهة أخرى، بقات االجتماعي َّال

"قام بٰهذا العمل مبدع  إلميل حبيبي قال "لكع بن لكع" ةا من مسرحي َّاقتبس جزءًَّ

َّ
ُّ
َِّّماهر ساخر، انتقل فيه باملقامة من دورها الل

االجتماعي القديم إلى دور املقامة  غوي 

َّ ِّ
كن 

ٰ
غة ما ه حم َّي في القراءة األولى لٰهذا العمل أخش ى أن أقول إن َّاملمسرحة، ول

ُّ
ل الل
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 عبد الرحمن ياغي مفك

 912 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ذي يتخف َّ ها الفدائيَُّّوما ال تطيق، وكأن َّتطيق 
 
ى يجتاز األسوار ويخترق الحصار، ال ى حت 

لك فإن َّ
ٰ
َّومع ذ

ُّ
راث لتستنبط في تراكماته ك تثير إعجابنا بك حين تنبش في تالفيف الت

َِّّ
 
رها، وتكشف عن نكهتها وطعمها وقيمتها، وتريدنا أن نشاركك يها وتطوَُّّمن خبرات تجل

الحم بين عبير، وما أقدرك على إيجاد الت َّعليها في الحياة وفي الت َّ في حفلة اإلدمان

َّالعالقات... عالقات الحياة، وعالقات الت َّ
ُّ
َّ(1)غوي".عبير الل

َّ َّ ال شك  َّالت َّ في أن  َّ عبير حد  صُّ ا ا أو تقريرًَّا سياسي َّمنشوًرَّ فاصل بين أن يكون الن 

َِّّا يطرب الجما رائًقَّا، وبين أن يكون فن َّإخباري َّ
 
غة اهير ويؤث

ُّ
ر فيها... وهنا تظهر مكانة الل

َّعبيري َّالت َّ ِّ
ص  تي يوليها ياغي أهمي َّ ة في الن 

 
ة كبيرة في مطالعاته األدبي، تلك األداة ال

َِّّ
 
ة، وندل قدي  َّ "حياة إنسان" ةأي بتعليق لياغي على قص َّل على ٰهذا الر َّالن  ِّ

 للقاص 

َّل "أو َّ ةاإليراني، من مجموعته القصصي َّ
 

َّ يقول ياغي وط"الش
 
يراني ن في اإلَّ"تتمك

ة ة بحيث تصبح بضع كلمات منه كافية لحمل مواقف اجتماعي َّعبيري َّالقدرة الت َّ

َّ كن 
ٰ
َّ بكاملها، ول ة، وينبغي أن تستنتج من ة تصلح لقص َّقريري للقيم ماد َّرد الت َّٰهذا الس 

َِّّ
َِّّ نمو 

وابط في املجتمع، ومن والر َّر األحداث، وتشابك العالقات ، وتطوَُّّالبناء القصص ي 

َّ
 
َّأم َّ بقات...تصارع الط

ً
ه مفسدة لطبيعة العمل ا فإن َّا خطابي َّا أن يقذف به قذف

َِّّ
َّفوس، فهو ال زال بحاجة إلى الت َّأثير في النَُّّمضعف لقدرته على الت َّ القصص ي 

ُّ
ص خل

ى يكون الكاتب القصص يَُّّ ة الصحيحة" منه حت  َّ. (2)يحمل في صدره القيم االشتراكي 

َِّّ
ز ياغي في نقده الواقعي 

 
َِّّ ومهما رك

ته على مفهوم األدب، وطبيعته، ومهم َّ االشتراكي 

َّة، فإن َّاالجتماعي َّ ِّ
غة في بناء ٰهذا األدب... ومن باب أولى ه ال يلغي دور الص 

ُّ
ياغة، والل

َِّّ فهو يهتمَُّّ
 
تي يمكنها أن تؤث

 
ة املثيرة ال قدي  غة الن 

ُّ
َّوتستنهضه...ر في ٰهذا األدب بالل
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  عبد الرحمنعمر 

 922 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

َّ قد هو الكتابة عن الكتابة... وال بد  اقدة أن توازي في جمالها، للكتابة الباحثة الن َّ فالن 

َّ
 
َّأو تتخط ِّ

ص  َِّّ ى جمال الن 
َِّّاألدبي 

ة عند ياغي سهلة سلسة، تعب  قدي  ر عن ... فالبنية الن 

َّ ِّ
ص  َّ الن 

ً
َّا بدورها االجتماعي.ا وثيًقَّومحيطه وترتبط ارتباط

كتور حسين خمريَّ –رأيي  في- وأجمل تعبير ة ما قاله الدُّ قدي   عن ٰهذه البنية الن 

ة بنية لغوي َّ قدي  َّ"البنية الن  َّة بالد 
ً
َِّّا وثيًقَّرجة األولى وترتبط ارتباط

، ومن ا بالبناء األدبي 

َِّّ
َِّّوالن َّ ثم  بالبناء االجتماعي 

َّ فس ي 
 
َّللث ذي يتأس 

 
قد ال البنية هو  س على ٰهذهقافة، والن 

َّ َّ نشاط أدبي  َّلغوي  ِّ
ص  كن َّ ، لذا فعالقته بالن 

ٰ
َّعالقة لغة بلغة، ول

 
ف عند ٰهذا ه ال يتوق

َِّّ
َِّّا جامًدا كنصوص الن َّه يصبح نص َّألن َّ الحد 

غة والص َّحوي 
ُّ
رف... يجب ين وعلماء فقه الل

غة بالعالم".أن يتعد َّ
ُّ
لك إليجاد عالقة الل

ٰ
َّ(1)ى ذ
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