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 الكريم رسوله على والسالم والصلوة العالمين رب هلل لحمدا

 القيمة بمؤلفاته األدبي العربي العالم أثرى حيث الجوانب متعددة فذة شخصية قعوار فخري شخصية إن

 ةالقص نحو األدبية الفنون معظم في كتبت التي الفريدة األدبية الشخصيات من وهو الملموسة. وإنتاجاته
 ومشاعره وأخيلته أفكاره فظهرت الصحفية. والمقاالت األطفال، وأدب والمسرحية والرواية، القصيرة،

 األدبية. أعماله في اإلنسانية والعواطف

 الشهادة على وحصل األردن. شرق في الميالد من أربعين وخمسة مأة وتسع ألف عام يونيو من التاسع في فولد

 العربية اللغة في الليسانس درجة على فحصل الجامعي تعليمه تابع ثم القدس. في اإلبراهيميّة الكلية من الثانوية

 وآدابها. العربية اللغة قسم في العربية بيروت جامعة من

 جامعة في للعمل انتقل ثم وَعّمان، الزرقاء في الخاصة المدارس في العربية اللغة لمادة معلما تخرجه بعد عمل

 قصيرة. لمدة هناك وعمل العامة، العالقات قسم في اليرموك
 قعوار أنيس فخري عن الثاني الباب وفي العربي، األدب في القصيرة القصة نشأة عن تحدثت األول الباب في

 على البالغة بالعناية وركزت األخرى، األدبية كتاباته بتعريف فقمت الثالث الباب أما واألدبية. العلمية وحياته

 الباب وأما القصصية. مجموعاته في قدمها التي واألفكار والقضايا األدبية إنتاجاته في لجهاعا التي المواضيع

 التحليل وحاولت الفنية، الناحية من قعوار فخري لألديب القصصية للمجموعات تحليلية بدراسة فقمت الرابع

 كتابته يزاتم و أسلوبه و لغته عن تحدثت ثم .الخصوص وجه على القصيرة قصصه لمجموعات الفني

 آراء ذكرت وكذلك العربي. والوطن األردن في األدباء من معاصريه بين مقامته أوضحت كما القصصية.

 إليها وصلت التي النتائج أهم بينت الخاتمة وفي الصدد. هذا في رأي ذكر مع األدبية أعماله في واألدباء النقاد

  قيمة.ال والتوصيات االقتراحات بذكر االهتمام إلى باإلضافة

 بأن إجمالها فيمكن الموضوع هذا حول إليها توصلت التي النتائج أهم أما

 والسياسي االجتماعي الوعي وزيادة المجتمع، عيوب كشف أجل من القصيرة، القصص قعوار فخري استخدم

 أسلوب لديه وكذلك سياسية. أو ثقافية أو اجتماعية كانت سواء المجتمع، يواجهها التي بالمشكالت والثقافي

 .اآلخرين الكتاب من غيره عن يميزه بحيث للسخرية، خاص

 وتظهرعنايته القصصية، األدبية قعوار فخري كتابات في الرئيسية الشخصيات بين كبير تشابه يوجد وكما

 اإلسالمية القضية ليست أنها الفلسطينية القضية من موقفهو األدبية، أعماله في جلية تبدو والمثقفين بالثقافة

 أعماله في مشاركتها كانت حيث قصصه في سامية مكانة للمرأة تتواجد و عالمية، إنسانية قضية إنها بل بفحس

 والعربي خاصة األردني لإلنسان األساسية العامة القضايا عن تبتعد لم قصصهو وبارزة، فعالة القصصية

 المجتمع على تأثيراتها لتكشف وحرارة، بعمق العامة القضايا هذه عن وتعبر فيها، منغمسة كانت بل عامة،



 ببراعة ولكنه اليومية، حياتنا في ومألوفة عادية تبدو مشاهدَ  إلى النظر قعوار فخري يواصلو اإلنساني،

 فلسفة البساطة تلك تحت ويخبئ فيه، التباس ال بسيطا أسلوبا اإلبداعية لكتابته ويختار الضحك، منها يستخرج

 معظمو االعتبار، بل اإللهاء سبيل في ليست ولكنها بتفاصيلها، االجتماعية الحياة ويتأمل والموت، الحياة

 الحريات وقضايا العاطفية والعالقات واإلنساني االجتماعي الموضوع منها موضوعات عدة تتناول القصص

 سياسيةال االضطرابات مناهل من كثيرا ارتشفت قد وإنتاجاته المختلفة، التقليدية والعادات واألخالق والعدالة

 حياة تجارب وتتجلى ،واالستئصال والتطرف والفساد والمأساة واالغتراب والبؤس الحرمان من تالها وما

 النضال مثل المهمة والسياسية االجتماعية القضايا من كثيرا تعالج التي القصصية أعماله في قعوار فخري

 قصصه معظم تتمحور وكذلك فلسطينية،ال والقضية المثقفين أزمات ومواجهة الفساد ضد والمقاومة الوطني

 الشعب وخاصة العربي والوطن األردني الشعب يواجهها التي المأساة تصوير وهو خاص طابع حول القصيرة

 التي الفني بالمعنى الكاملة القصصية المجموعات من تعد القصصية ومجموعاته طويل، زمن منذ الفلسطيني

 الحديث. العصر في القصيرة القصة متطلبات جميع تستوفي

 


