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  صالح  فخري 
 
 اا ومترجم  وناقد   ار  مفك

 *نهال مهيدات

 حياته:

م في اليامون قرب مدينة جنين )فلسطين(. 3591واهضة عام ولد فخري صالح الن َّ

م، 3595ة عام حصل على بكالوريوس أدب إنجليزي وفلسفة من الجامعة األردني َّ

َّ 
 
َّي َّوكان قد درس أربع سنوات في كل  

 
َّة الط  

ا في الجامعة نفسها ولم يكمل.  عمل مدير َّ ب 

َّ َّللد 
 
َّستور األردني َّة في جريدة الد َّقافي َّائرة الث  َّق َّة الن َّا لجمعي َّة، ورئيس 

ا ين، ونائب َّاد األردني 

َّ
 
 َّت َّلرئيس رابطة الك

َّاب األردني 
 

َّ ين، وكان قد عمل مراسل َّفي الص 
 
ة، ة العربي َّقافي َّحافة الث

 َّا للت َّحرير ومدير َّا للت َّوسكرتير َّ
َّر َّحرير، ومحر  َّا في عدد من الص 

 
ت. وكان حف واملجل

َّ
 

ارقة(، وهو يكتب بصورة منتظمة في صحيفة الحياة )لندن(، وصحيفة الخليج )الش

َّ
 
 َّت َّعضو رابطة الك

 َّاب األردني 
 
َّين، وات

 
اب العرب، وحاصل على جائزة فلسطين ت َّحاد الك

تي شارك ات العربي َّم. ومن أبرز الفعالي 3551َّقد األدبي للن َّ
 
 َّفية ال

واية ها: مؤتمر الر 

 3559َّل بالقاهرة عام ة األو َّالعربي َّ
م، ومهرجان أصيلة 3555ولي باط الد َّم. مهرجان الر 

(1)م.3554في املغرب 
 

 
 
 :فاتهمؤل

 الفلسطيني  ة القصيرة القص   -
 
 م.3591، دار العودة، بيروت، ةة في األراض ي املحتل

-  
 
  أبو سلمى: الت

 
 َّةعري  جربة الش

 
َّ، االت

 
َّت َّحاد العام للك  َّاب والص 

 َّحفي 
ين، ين الفلسطيني 

َّ.م3591بيروت، 

                                                           

*
َّ.ردنإربد/ األَّ -يرموك جامعة الباحثة ومحاضرة في  1

خالد  ،، تأليف، سعيد الغانميحاوي، دنقل، جبرا اب،ي  أعمال: الس  ة في دراسات نقدي   انظر: 1

َّ َّآيخ وَّسليمان، خليل الش   َّسة العربي َّخرون، املؤس 
َّة للد 

 
 119م، ص3551شر، بيروت، راسات والن

َّانظر أيض َّ
 
 َّت َّا: موقع رابطة الك

 ين.اب األردني 
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 ة الفلسطيني  مختارات من القص   -
 
َّةة في األرض املحتل

 
ة، حرير الفلسطيني َّمة الت َّ، منظ

َّ دائرة
 
َّم.3591قافة، بيروت، اإلعلم والث

-   
َّةواية الفلسطيني  في الر  َّم.3599سة دار الكتاب الحديث، بيروت، ، مؤس 

 ، أرض االحتماالت -
 
  من الن

  ص 
 
  املغلق إلى الن

، رد العربي املعاصراملفتوح في الس   ص 

َّ  َّسة العربي َّاملؤس 
َّة للد 

 
 م.3599شر، بيروت راسات والن

ة لقصور لجمال أبو حمدان، الهيئة العام َّ ة": مختارات قصصي َّنامام واأل كتاب األي  "_َّ

َّ
 
َّ.)تقديم( 3555قافة، القاهرة، الث

 َّوهم البدايات -
َّ: الخطاب الر   َّسة العربي َّوائي في األردن، املؤس 

َّة للد 
 
شر، راسات والن

َّم.3551بيروت، 

-   
 
  رات األجنبي  املؤث

 
سة، املعاصرعر العربي ة في الش َّالعربي َّ املؤس   

َّة للد 
 
شر، راسات والن

َّ(.)تحرير وتقديم 3559بيروت، 

اب، حاوي ة في أعمال: دراسات نقدي   - ي  (، وآخرون، )فخري صالح ، دنقل، جبراالس 

َّ  َّسة العربي َّاملؤس 
َّة للد 

 
َّم.3551شر، بيروت، راسات والن

-   
 

َّ، تحرير وتقديم فخري عر العربي في نهاية القرن الش ة سة العربي َّصالح، املؤس 

َّ 
َّللد 

 
َّم.3551 3شر، بيروت،طراسات والن

 شعري   -
 
  ة الت

 
، دراسة ومختارات، عر العربي املعاصرفاصيل، أثر ريتسوس في الش

َّ  َّسة العربي َّاملؤس 
َّة للد 

 
َّم.3559شر، بيروت، راسات والن

-   
َّ ،الجديدةة واية العربي  أفول املعنى في الر   َّسة العربي َّاملؤس 

َّة للد 
 
شر، راسات والن

َّم1222، 3بيروت، ط

  ا تحت عنوان نشر ٰهذا الكتاب أيض َّ 
َّة الجديدةواية العربي  في الر  ة ار العربي َّ، الد 

َّم. 1225، 3للعلوم ناشرون، الجزائر ،ط

َّا عن إدوارد سعيددفاع   -  َّسة العربي َّ، املؤس 
َّم.1222، 3راسات والنشر، طة للد 
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-  
 
 ائر في عين الط

 
َّقافي العربياملشهد الث  َّسة العربي َّ، املؤس 

َّة للد 
 
شر، راسات والن

َّم. 1221، 3بيروت، ط

- 
 
َّم.1221)تقديم وتحرير( ة املعاصرة ة األدبي  ظري  آفاق الن

-  
 
َّم. 1229)تقديم وتحرير(  ورةجنيس وبالغة الص  الت

 ترجماته:

نعوم ، العراق وغرب آسياون، إسرائيل، الفلسطيني   -حايا أمريكاعن أمل للض   -

 م. 1224، 3دار أزمنة، ط تشومسكي،

مركز دراسات  ة في األندلس،ة اإلسالمي  الحضارة العربي  شارك في ترجمة كتاب  -

 م3559الوحدة، بيروت، 

-   
َّار األهلي َّ، الد َّغولدمان .رالف م، ياسة واألحزابمن الحرب إلى الس 

 
شر ة للن

 م. 3551، 3ط  .انعم َّ وزيع،والت َّ

-  
 
َّ حوارات مع روالن بارت، بول دي مان، وآخرون،قد واملجتمع، الن ة سة العربي َّاملؤس 

َّ 
َّللد 

 
1224َّ، 1م، ط3559، 3بيروت، طشر، راسات والن

 
 شر، دمشق. م دار كنعان للن

، األردني، عمان، مركز الكتب روائع األدب األمريكيعداد كتاب إشارك في ترجمة وَّ -

 م.3559

َّالحواري  املبدأ -
 

َّ، ميخائيل باختين، تزفيتان تودوروف، دار الش
 
ة، ة العام َّقافي َّؤون الث

َّم.3551، 3بغداد، ط

َّوالهيئة العام َّ
 
َّ ،3551قافة، القاهرة، ة لقصور الث  َّسة العربي َّاملؤس 

راسات ة للد 

َّ
 
َّم.3551شر، بيروت، والن
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-  
 
ةقد الن َّ إيجيلتون، املشروع ، تيريَّواإليديولوجي 

 
رجمة، املجلس األعلى القومي للت

َّ
 
َّ(1)م1229 قافة، القاهرة،للث

  
 
 اد  ناق ار  فخري صالح مفك

َّ 
َّقد والت َّة بالن َّواية العربي َّتناول فخري صالح الر 

 
 َّحليل باحث

ة ي َّا في سماتها الفن 

 َّا أثر الت َّة. ومقتفي َّوالفكري َّ
ة ومناهجها. ومن واية في إطار الحداثة الفكري َّطور البنائي للر 

َّ  
َّ أهم 

 
تي أل

 
أرض االحتماالت من ) املضمار كتابفها فخري صالح في ٰهذا الكتب ال

 
 
  الن

  ص 
 
  املغلق إلى الن

ذي يقع فيم 3599 (رد العربي املعاصراملفتوح في الس   ص 
 
 ال

319 َّ  
قد ومشكلته، ط. وهو كتاب مسكون بهاجس الن َّصفحة من القطع املتوس 

َّ 
َّ(2)ة.ة وقصصي َّة حول أعمال روائي َّا تطبيقي َّنصوص َّن ومتضم 

 َّوقد بي َّ
 
 َّفه أن َّن مؤل

 
ق بين غايتين في ٰهذه القراءات: الغاية األولى هي ه أراد أن يوف

َّ  
َّي َّتقديم قراءة نص 

 
 َّفة ومختزلة ملجموعة من الن َّة مكث

تي ة والقصصي َّوائي َّصوص الر 
 
ة ال

 َّيعد َّ
 
َّة املعاصرة، أم َّالكتابة العربي َّ ار الحداثة فيلة لتي َّها ممث

 
انية: فهي ا الغاية الث

َّ
 
َّساؤل حول كيفي َّالت

 
ة قدي على املاد َّة وأثر أدوات الفحص الن َّقدي َّل معرفتنا الن َّة تشك

َّاملعرفي َّ  
تي يحص 

 
تي يعمل على الكشف عن بنياتها اقد من الن َّلها الن َّة ال

 
صوص ال

َّ(3)ومعانيها.

                                                           
ياب، حاوي ة في أعمال: دراسات نقدي   انظر: 1 ا: انظر أيض َّ.  119ص . م.س.:ا، دنقل، جبر الس 

  
 

 َّعر العربي في نهاية القرن الش
 
َّ، تحرير وتقديم فخري صالح ومؤل ة سة العربي َّفون، املؤس 

َّ 
َّللد 

 
 .131ص-139م.ص3551شر، بيروت، راسات والن

2  
 
  أرض االحتماالت، من الن

  ص 
 
  املغلق إلى الن

َّرد العربي املعاصراملفتوح في الس   ص  سة ، املؤس 

َّالعربي َّ  
َّة للد 

 
 . 1م، ص3599شر، بيروت راسات والن

 . 1ص ،ن.م. 3
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    َّ  
 : ل األو  الكتاب إلى ثلثة عناوين  ميقس 

 
  قراءات في الن

   ص 
تناول  وائي العربيالر 

  حليل رواية قد والت َّتحت ٰهذا العنوان بالن َّ
َّجال والبنادق عن الر   ان كنفانيلـ غس 

ى لكم وهما ما تبق َّ ،ين من أعمالهدت لعملين روائي َّم، باعتبارها رواية مه 3511َّ

  ضح من سياق تحليل رواية عن حيث ات َّ. والعاشق
 َّأن َّ جال والبنادقالر 

 
ل ها تمث

فكير ة، ومرحلة من تاريخ الت َّة مرحلة من مراحل الكتابة الفلسطيني َّبصورة جلي َّ

ا غير قابل للفحص ا أيديولوجي َّة، باعتبارها شعار َّة الفلسطيني َّالعربي املنشغل بالقضي َّ

َّ
 
َّاأليديولوجي َّؤية بت الر َّواملراجعة، لذا تغل َّة الس  ان كنفاني وأثرت ائدة على تفكير غس 

َّإبصورة أو بأخرى على   
َّ(1)ي.نتاجه الفن 

من حيث  ،م3594 لـ صنع هللا إبراهيمبيروت بيروت ا دراسة لرواية وتناول أيض َّ    

ذي يقوم على الجمع بين املاد َّ
 
َّة الوثائقي َّجوهرها ال  َّة والس 

نتج، رد الر 
 
الي، بالت َّوائي لكي ت

َّ 
َّرؤيتها املفارقة. إذ حاول في ٰهذه الر 

 
َّ روائي َّواية أن يبني عمل رد مع ا يتوازن فيه الس 

الوثيقة. وٰهذا األسلوب الجديد في الكتابة استخدمه صنع هللا إبراهيم في ثلثة 

 و نجمة أغسطس، وائحةتلك الر  ة له هي: أعمال روائي َّ
 
َّ  (2)جنة.الل

ة ها تثير تساؤالت جوهري َّفقد وجد أن َّ لـ إبراهيم أصلنلك الحزين ماوحول رواية     

 َّحول بنية الن َّ
 َّوع الر 

 
 َّوائي. فمؤل

 َّف الر 
حدث قطيعة واضحة مع البنية الر  وائية، واية ي 

َّ قيق فصيلي الد َّقليدي وإذابته في ثنايا الوصف الت َّرد الت َّويعمل على زعزعة أركان الس 

َّ 
ة ه يجعل من املجاميع البشري َّه يمنح البطولة للمكان أو أن َّوائي، إن َّلخارطة املكان الر 

َّ 
 َّبهمومها ومشاكلها بطلة ٰهذا العمل الر 

َّ (3)ر بعوامله وطريقة سرده.وائي املحي 

                                                           
 .13ص  ،ن.م. 1

 .11، صن.م. 2

 .12، صن.م. 3
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تي م،3591ترابها زعفران  يتهفي روا اطدوار الخر َّإ وكذا محاولة    
 
تكاد ال تفلت  ال

َّ من محاولة  
 َّيتجاوز األجناس األدبي َّ كتابة نص 

 
في  ا يضم َّل منها نص َّة املتداولة ويشك

نويع على يلجأ إلى الت َّ ترابها زعفرانففي عمله  (1)ة مختلفة،بنيته خصائص نوعي َّ

َّ  
َّالس 

 
َّاتي َّيرة الذ

 
ة األخرى ه بأدوات وأشكال جديدة لم تستطع األنواع األدبي َّها تمد َّة عل

كن َّأن تمد َّ
ٰ
َّ هه بها. ل

 
َّاتي َّحاملا يشرع في رواية سيرته الذ  

ل أم َّيرة إلى نوع من الت َّة يقلب الس 

َّ 
ذي يمزج الحاضر باملاض ي واملستقبل وال نعود نمي 

 
َّال

 
 وما لم يحدث ز بين ما حدث فعل

َّ
 
  (2)ا.إطلق

   وبعنوان    
 واية العربي  إميل حبيبي وجمال الغيطاني الر 

 
يرى ة راثي  ة واألشكال الت

َّ فخريَّ لن تي َّكل الروائي َّ صالح أن 
 
 َّار َّين يشك

يحاول  الجديدة،ة واية العربي َّا في الر 

ة املوروثة واستخدامها للخروج بأشكال ة العربي َّا االستفادة من األنواع األدبي َّجاهد َّ

َّ 
  و املتشائلكما في رواية  ة،وائي َّجديدة للكتابة الر 

3َّيني بركات الز 

اني   
 
   نحو : الث

  ي  معالجة نص 
َّتضم َّ ةواية العربي  ة للر 

 
محمود  ومناقشة لكتاب ن تحليل

َّفض والهزيمةة الر  ثالثي  وعنوانه  أمين العالم هنالك منهجين  ، ويرى فخري صالح أن 

 َّصوص استطاع الن َّين ملعالجة الن َّأساسي َّ
 
ق بينهما في كتابه عن اقد املصري أن يوف

َّ 
َّل: ينشغل بقراءة الن َّإبراهيم. األو َّوائي صنع هللا الر   

ة اصطلح على قراءة داخلي َّ ص 

َّ
 
أيديولوجي لوظيفة  –اني: ينشغل بتقديم شرح اجتماعي تسميته املنهج البنيوي. والث

َّالن َّ  
ذي يكتب في داخله، واصطلح في العالم ومدى قدرته على الت َّ ص 

 
عبير عن الواقع ال

لك قد َّعلى تسميته باملنهج االجتماعي. 
ٰ
ت مسهبة كصيغة ا تحليلَّم أيض َّإضافة لذ

                                                           
 .11، صن.م. 1

 .19، صن.م. 2

 .41، صن.م. 3
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 َّمنهجي َّ
َّوائي َّة ثالثة لألعمال الر 

 
، نجمة أغسطس، وائحةتلك الر  لثة وهي ة الث

 و
 
َّ(1).جنةالل

 َّ م لـ يمنى العيد3591اوي الر  ا دراسة عن كتاب ن أيض َّوتضم َّ   
 
ف فيه حاول املؤل

َّالكشف عن علقة الن َّ  
َّالن َّ يمنى العيدأفضت معالجة  إنتاجه، حيثبوسط  ص   

ة ي َّص 

َّمييز بين أنماط الن َّإلى الت َّ  
ذي تنطق فيه مط الت َّ: الن َّل األو  العربي املعاصر:  ص 

 
قليدي ال

تي تتسي َّة الر َّشخصي َّ
 
 َّاوي ال

واية بمنظور إيديولوجي واحد وتنطلق بتعبير يمنى د الر 

َّ 
 
لكالعيد، من موقع واحد، وتمث

ٰ
َّ ل على ذ  

ا من العربي املعاصر بدء َّ بمعظم القص 

  حٰمن منيف.لـ عبد الر َّ مدن امللحوانتهاء بـ  لـ محمد حسين هيكل زينب
 
: فهو انيالث

َّالن َّ ذي يتوس 
 
 َّمط ال

 َّل ما تسم 
 
ن حيث يكون هناك راويان ي َّع َّيه يمنى العيد بنية املوق

َّلآلخر أو أن َّ امنهما نقيض َّ اثنان ينطق كل َّ  
 َّ ه على األقل 

 
لك ال يلتقي معه، وتمث

ٰ
ل على ذ

 برواية 
 

َّ مالموسم الهجرة إلى الش
 
 َّلـ الط
  ب صالح.ي 

 
سقط : هو الن َّالثالث ذي ي 

 
مط ال

اويَّموقع   َّ البطل-الر 
 َّويهم 

 َّش دوره ويوز 
َّع الر 

 
لك خصي َّواية على ألسنة الش

ٰ
ات، وكذ

ا ملمح ن أبد َّبحيث ال نتبي َّ ،عنهاوي واملروي ا عنه ويخلط بين الر َّاوي مروي َّيجعل الر َّ

َّ
 

 َّخصي َّالش
 
لك أعمال ات وقسماتها. ويمث

ٰ
 َّالقصصي َّ لياس خوريإل ذ

َّ(2)ة.وائي َّة والر 

َّة لـ ا على دراسات تحليلي َّاشتمل العنوان أيض َّ ان كنفاني: غس  بعنوان  ان كنفانيغس 

  
 الس 

 
 غس   وعنوان آخر هو. ص  يرة والن

 
  ان كنفاني: بنية الن

   ص 
 الر 

 
  (3)اريخ.وائي والت

       
 
 لياس خوريإفخري صالح كتاب  تناولَّالقصيرة ة قراءات في القص َّ: الثالث

ذي يحمل اسم 
 
َّ  ،م3594املبتدأ والخبرال َّ أهم َّ ووجد أن   

 
نتاجه إر في معظم مؤش

َّ 
َّالقصص ي والر 

 
َّوائي يتمث

 
  الحرب. كمال باختفاء األبطال عن مسرح ال بطولة فيه إال
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َّ تي تم َّ (1).الوجوه البيضاءو غيرالجبل الص  ابقة في أعماله الس 
 
 ومن القراءات ال

 َّ ةوفي ٰهذه القص َّ لياس فركوحإم لـ 3591 من يحرث البحرة تناولها قص َّ
 
فها يعتمد مؤل

َّ ة شائعةة سردي َّعلى تقني َّ َّتقوم أساس 
 

َّا على سرد الش
 
 َّخص الث

 
ف( ألحداث الث )املؤل

َّداخلي َّ ومونولوجات
 

ة وهنالك قص َّ (2)ة.ة في القص َّئيسي َّة الر َّخصي َّة، تهجس بها الش

لك املساءأخرى بعنوان 
ٰ
 .لـ يوسف ضمرةم 3599 ذ

َّ 
 
ة وموضوع ٰهذه ة القصصي َّة بحسب املاد َّف تصنيف أعماله القصصي َّوقد ارتأى املؤل

َّ ل: قطاع يعالج تجربة املقاومةة إلى قطاعين واسعين األو َّاملاد َّ
 
ة في األرض املحتل

 ة تختزل رجل املقاومة إلى رمز. وخارجها بصورة تعميمي َّ
 
قطاع يعالج مشكلت  :انيالث

َّالحياة اليومي َّ  
َّ    (3)ة.فسي َّة والن َّة واالجتماعي َّياسي َّة بوجوهها الس 

آخر عنوان  يةؤى األيديولوج  ة القصيرة في األردن: أنماط من الر  القص  كان عنوان  

َّ ،في الكتاب َّحيث قس 
 
ة إلى ثلثة ؤى األيديولوجي َّط عام للر َّم القصص وفق مخط

َّأنواع من الكتابة: 

ودم ال  ةخضر ة قص َّ ةيوسف ضمرَّة. ة الطوباوي َّ: القصص ذات األيديولوجي َّل األو  

َّ .انموذج َّ يضيع

 
 
 دائرة الفوالذة قص َّ ةيوسف ضمرَّة املقاومة. : القصص ذات األيديولوجي َّانيالث

َّ.انموذج َّ

 
 
على ما  ش يء كل   ةقص َّ فخري قعوارة. ة الواقعي َّ: القصص ذات األيديولوجي َّالثالث

 خليلوَّالولد الفلسطيني  ةقص َّ ومحمود شقير الخفير.ة قص َّ اسح َّوسالم الن َّيرام. 

َّ َّا.  نموذج َّ مقهى الباشورة ةقص َّ واحريَّالس 
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    َّ 
تي تناولت الر 

 
 كتاب بعنوان حليلقد والت َّة بالن َّة األردني َّواية العربي َّومن الكتب ال

  -وهم البدايات
صفحة  315في  يقع م3551ادر عام الص َّوائي في األردن الخطاب الر 

َّ  
 َّس البدايات الحقيقي َّوفيه محاولة لتلم َّ . طمن القطع املتوس 

ة واية األردني َّة األولى للر 

هات ٰهذه الكتابة قد املجامل لتوج َّي والن َّاريخا عن العرض الت َّوخصائصها بعيد َّ

َّ 
 َّوائية حيث يرى الر 

 
َّ ف الكتاب فخري صالح:مؤل عيس ى الناعوري وحسني  أعمال "إن 

َّفريز أعمال سردي َّ
 
 َّة للَّاريخي َّة الت َّحة وتصلح لتوضيح الخلفي َّة مسط

وائي في نتاج الر 

كن َّ
ٰ
 َّاألردن ول

 
 َّفة بالقياس إلى اإلَّها متخل

َّ(1)وائي العربي املكتوب في الفترة نفسها."نتاج الر 

 َّالحقيقي َّ وأن  البدايات 
أنت منذ اليوم لـ تيسير ة بدأت برواية واية األردني َّة للر 

 يادةم، فهما 3519 لـ أمين شنارورواية الكابوس  بول الس  
لن الر   

 
ة الحقيقي َّ يمث

 َّوالبداية الفعلي َّ
كن َّوائي َّة للكتابة الر 

ٰ
نا لن نعثر على عمل روائي ة في األردن في قوله:" ل

َّ
 

َّمتكامل الش
 

َّروط إال  
َّ في أواخر الس   (2)بول وأمين شنار"تينات أي في عملي تيسير الس 

َّ 
 
 َّأنت منذ اليومف رواية فمؤل

ون العرب اآلخرون، من وائي َّ: "يبدأ من حيث انتهى الر 

َّبراهيم جبرا إحيث انتهى نجيب محفوظ وجبرا 
 

َّم َّـ أن يرسم عالمحاوال  
ا ينهار. ع َّا متصد 

َّ  على حقبة تاريخي َّ إن 
ٌ
َّ (3)ة."ة العربي َّة في حياة األم َّ"أنت منذ اليوم" شهادة

َّم َّأ  
 َّا من حيث البناء الفن 

واية أن ترسم "صورة القمع واالضطهاد ي فإذ تحاول الر 

َّ  
 
تي تنسجم في شكلها مع الص َّ ،م3511ي ورسم صورة االنهيار بعد هزيمة الكل

 
ورة ال

َّ
 
َّأيض َّ كها البنائي،ترسمها. وهي في تفك

 
ةك البنى ا، توازي تفك ة-االجتماعي  -االقتصادي 

ة قافي 
 
 َّالث

َّ"   لذا جاءت لغة ٰهذه الر  ة ر العلئق واية منسجمة مع االنهيار وتكس  وائي   
الر 

                                                           
1   
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غة
 
ة والل ة-العبثي  َّ العدمي  تي تعج 

 
 َّبه ال

َّا تفاصيل الر  اقد لغة أحلم ها الن َّواية، عد 

َّ (1)ة.وهذيانات وكوابيس يومي َّ

َّ  َّا في تطو َّا أساسي َّفخري صالح رواية سبول مرتكز َّ عد 
ة في األردن إذ وائي َّر الكتابة الر 

َّ 
ة ة تدور حول هزيمة األم َّتين متكاملتين: "أطروحة مضموني َّم أطروحتين فكري َّتقد 

َّ (2)ف العربي".وهزيمة املثق َّة العربي َّ

َّ 
ضح ات َّ لـ أمين شنارالكابوس ، وأنت منذ اليومين ي َّوائومن خلل تحليله للعملين الر 

َّ  َّ أن 
 
 َّجاهين يتبلوران داخل اإلَّهنالك ات

ل: يجازف بتفكيك األو َّ ؛وائي األردنينتاج الر 

َّ
 

 َّالش
 َّالت َّ يوائكل الر 

 َّواية العربي َّقليدي في الر 
 
َّ لهة. ويمث بول في رواية أنت منذ تيسير الس 

َّاليوم.

     َّ
 
َّاني: رواية رمزي َّالث  

 3511َّة واضحة لهزيمة ر وجهة نظر سلفي َّة تفس 
 
له أمين م ويمث

َّ 3شنار في رواية الكابوس. ذي قد 
 
ا عن عمل ا ال يبتعد كثير َّا روائي َّم في عمله نسيج َّال

ى  هنجيب محفوظ في رواية أوالد حارتنا، حت  ار)فشل  وإن  في إقامة معمار روائي  (شن 

َّ 
َّ (4)وائي في عمل نجيب محفوظ.متماسك يداني املعمار الر 

 َّوإثر دراسة نماذج روائي َّ     
م(، 3591زاز ت، مؤنس الر َّة مختلفة )أحياء في البحر املي 

إلياس فركوح،  د،م(، و)قامات الزب 3591َّزاز و)اعترافات كاتم صوت مؤنس الر َّ

اقد لنتائج ل الن َّتوص َّ م( فقد3599براهيم نصر هللا، إ و)براري الحمى،م( 3591

َّ 
 
 َّقة بتطو َّمتعل

َّواية األردني َّر الر   َّاإلَّ ة أبرزها: إن 
َّنتاج الر 

 
ا رغم وائي األردني ما زال هش

َّ 
 َّوجود نماذج متطو 

َّة حداثي َّواية العربي َّرة توازي أكثر أشكال الر   ة، وٰهذا يعني أن 
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َّ 
ة ة وجودها ضمن األنواع األدبي َّة في األردن ما تزال تبحث عن شرعي َّوائي َّالكتابة الر 

َّ (1)األخرى.

  بعنوان ) لـ فخري صالح كتاب
، يقع في 1225( صدر عام ة الجديدةواية العربي  في الر 

121 َّ َّصفحات من القطع املتوس   َّ ط.  انصب 
 
َّفه على تأم َّاهتمام مؤل

 
 َّل الظ

وائية اهرة الر 

تي ة. تنتمي الن َّا وقراءة عدد من نماذجها األساسي َّة الجديدة أيض َّالعربي َّ
 
صوص ال

َّ  
 َّتناولها الكتاب إلى جيل الس 

رت طريقة نظرة ٰهذا الجيل إلى األشياء ينات إذ تغي َّت 

 َّاحيتين الفكري َّم من الن 3511َّوالعالم إثر هزيمة 
 َّي َّة والفن 

 
ف ة. لقد كان هاجس مؤل

َّالكتاب كما أورد في   
َّاملقد   

 َّمة هو سؤال جوهري "كيف استطاع جيل الس 
ينات، ت 

َّ 
ذي جاء بعده  أن ينتهك جسد الكتابة الر 

 
 َّة الكلسيكي َّي َّئواوالجيل ال

واية ة وينقل الر 

 َّالعربي َّ
َّ ة من أفق اليقين املستقر 

 
َّالهانئ إلى أفق الش  

ى بعملي َّ ك   (2)ة الكتابة نفسها؟"حت 

َّة: اشتمل الكتاب على ثلثة عناوين رئيسي َّ

 ا لهأو َّ
 
 َّ جريبياملختبر الت

ة منها: وايات العربي َّتناول فيه فخري صالح مجموعة من الر 

 
 

َّ مالموسم الهجرة إلى الش
 
 َّللط
بوصفها حسب قوله "رواية مثيرة للجدل  ب صالحي 

َّواألسئلة، وأن َّ
 
َّها ظل

 
َّا للت َّت هدف

 
 َّساؤل حول حليل والت

تي تحملها وطبيعة الر 
 
سالة ال

َّ 
ة يرى ومن وجهة نظر نقدي َّ ،11وائية ومحمول ٰهذه البنية"صالعلقة بين بنيتها الر 

َّ  َّ "أن 
َّ ،اوي ومصطفى سعيدواية مقسوم  بين الر َّعالم الر  كن 

ٰ
اوي الر َّ كلهما يرويان ول

يعيد تقطيع كلم مصطفى سعيد ويدخل حكاية مصطفى سعيد في حكايته 

َّا
 

َّ ،13ة]...[ "صخصي َّلش
 

 َّوٰهذا الش
َّكل للر 

 
ذي جعل رواية الط

 
 َّواية هو ال

ب صالح ي 
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َّ
 
ذي يعيد قراءة ٰهذا العمل املثير للجدل وكأن َّا للت َّا دائم َّهدف

 
ه يقرأ حليل الخصب ال

َّ  (1)ة األولى."للمر َّ

    َّ 
َّ لجبرا إبراهيم جبرا البحث عن وليد مسعودوايات ومن الر  تي عد 

 
اقد ها الن َّال

 َّا للن َّ"تتويج َّ
ة ة وتعبيري َّموذج إلى آفاق شكلي َّا بٰهذا الن َّواية، ودفع َّموذج الكلسيكي في الر 

َّ  (2)جديدة".  َّ ويرى أن 
ها تحدث قطيعة مع واية قد تبدو للوهلة األولى "وكأن َّٰهذه الر 

َّ
 

 َّالش
كن بعد فحص بنائها الر 

ٰ
 َّن أن َّوائي يتبي َّكل الكلسيكي، ل

 
ل ذروة الكتابة ها تمث

َّ 
 َّة الكلسيكي َّوائي َّالر 

ذي درجت الر 
 
ة واية الكلسيكي َّة إذ تستخدم املخزون األسلوبي ال

َّ ،ة على استخدامهاألوروبي َّ لك فإن 
ٰ
 َّ ومع ذ

 
ة ك في صح َّالبحث عن وليد مسعود تشك

َّ 
تي تقوم عليها الر 

 
َّالحكاية ال اخلي واية في محاولة واضحة منها لكسر إيقاعها الد 

َّ   (3)املتماسك"

 َّ  َّ ويرى فخري صالح: "إن 
َّالبعد اإلشكالي في الر   واية كامن في قدرتها على إيهامنا بأن 

وليد  –في شخص واحد، وجمعها األضداد في ٰهذا الكائن  االجتماعياختزالها الكون 

ما يجعلها تقيم في املساحة الفاصلة بين  ش يء مشروع ونموذجي. وٰهذا هوَّ-مسعود

تي استعارت البحث عن وليد مسعود طرائق الت َّة البوليسي َّاألسطورة والقص َّ
 
َّة ال  

ي قص  

َّ  (4)ع."تب َّوالبحث والت َّ

 َّ 
 
َّوحسب املؤل    ةرامرواية  ف فإن 

 
  والت
 
 َّ اطين إلدوار الخر  ن

ة واية العربي َّهي نموذج الر 

3511َّبعد   
تي تجس 

 
د هاجس "إنجاز كتابة تختفي فيها الحدود الفاصلة بين األنواع م ال
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َّة األدبي َّ بحيث  ،الحدود الفاصلة بين األنواعفيه ا تنعدم اط يكتب نص َّالخر َّ ]...[ إن 

َّ 
 َّعبير دون التزام بالت َّتها في القول والت َّي َّتمارس الكتابة حر 

   (1)وع"دة للن َّصنيفات املحد 

َّ  
 َّالخر َّ ومن حيث علقة نص 

ه ال يلتزم ن "أن َّة، فقد تبي َّقليدي َّة الت َّوائي َّاط ببنية الر 

َّ 
َّ ،ةقليدي َّواية الت َّبشروط الر  تي ترس 

 
خت في روايات نجيب بل يقطع علقته مع البنية ال

َّمحفوظ، ويبتدع نص َّ  َّ ةرام ا ال مركز له. إن 
 َّوالت 

َّن  ه يصعب تصنيفه،]...[ ألن َّ ين نص 

َّيخلق لدارسه مشك
 
ة وصف ٰهذا البناء وتصنيفه كنوع ق بطبيعة بنائه وإمكاني َّلة تتعل

َّ(2)أدبي."

   َّ 
 
  لتمث

 
َّ إبراهيملصنع هللا جنة رواية الل

 
 َّقطيعة مع الش

وائي العربي الكلسيكي كل الر 

َّم َّـ" تقيم عال فهي من وجهة نظر فخري صالح: ،وإنجاز شكل جديد
 
َّا متماسك

 
ا ا مترابط

كن َّ "،ةيوهم بـ"الواقعي َّ
ٰ
ه في الوقت نفسه ال يحيل إلى باستمداد عناصره من الواقع، ول

 َّ ،الواقع
لك يخلق وهم َّبل يحيل إلى عامله الر 

ٰ
ا بمطابقته ا روائي َّوائي وبنياته، وهو رغم ذ

َّوَّللواقع 
 
َّ(3)سج على منواله."نسخه والن

َّ
 
َّتومن أبرز مظاهر القطيعة ال  

 
ظ  فت في رواية ي و 

 
َّ جنةالل

 
 َّإزاء الش

وائي الكلسيكي كل الر 

ذي كان سائد َّ
 
َّا في القرن الت َّال

 
 َّاسع عشر فيتمث

ة وائي َّل بتطوير أسلوب الكتابة الر 

تي أصبحت مثقلة باملنظور الت َّالعربي َّ
 
َّة ال

 
تي صارت اعري َّقليدي للعالم، أو بالش

 
ة ال

َّ 
َّتزي 

 
لك تتخل

ٰ
َّف الواقع ]...[ ولذ

 
 َّص الل

َّوصف يوحي بال جنة من أي 
 

ة أو يوحي اعري َّش

َّ   (4).اقصة"ته الن َّما فيه هو كابوسي َّ بمنظور تقليدي لعالم أهم َّ

                                                           
 .91ص، ن.م. 1

 .99ص، ن.م. 2

 .5ص، ن.م. 3

 .325ص، ن.م. 4



  نهال مهيدات

 194 ،السابعأبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

 إللياسغير الجبل الص  حليل رواية قد والت َّوقد تناول فخري صالح في ٰهذا الكتاب بالن َّ

َّ ويرىَّ خوري  َّ أن 
ز بطولة األمكنة واية يغيب البطل الفرد وتتعز َّفي ٰهذه الر 

َّ (1)والجماعات.

 ا رواية أم َّ
 
ذي يتحر َّ لسليم بركاتالم فقهاء الظ

 
ك فيه أدب فتندرج "في اإلطار ال

َّ
 

حليل من وجهة نظر وغاية الت َّ ،313ص (2)ة"ة الخرافي َّعبي َّالغرابة والحكايات الش

َّالن َّ
 
ة أخرى تستخدم ة عربي َّلم بأعمال روائي َّاقد فخري صالح "هي مقارنة فقهاء الظ

ته عبر أو تكشف غرابة الواقع وعجائبي َّ ةآخر لكي تنتج معرفة واقعي َّالغريب في سياق 

َّنتاج الص َّإ
 
َّ(3)ة."بيعي َّور واملشاهد فوق الط

   براهيم الكونيإة ثنائي َّوفي رواية    
 
حاول فخري صالح الكشف  برنزيف الحجر والت

َّ 
 َّعن مكو 

 َّوائي في قوله:" يتمي َّن عالم الكوني الر 
وائي بقيامه على عدد ز عمل الكوني الر 

َّ حراء بما فيه من ندرة وامتداد وقسوة وانفتاح من العناصر املحدودة، على عالم الص 

تي تربط 
 
على جوهر الكون والوجود. وتدور معظم رواياته على جوهر العلقة ال

َّ
 
َّاإلنسان بالط ذي ال حراوية وموجوداتها وعاملها املحكوم بالحتمي َّبيعة الص 

 
ة والقدر ال

  (4)."يرد َّ

 على الس   تنويعاتثانيها: 
 
 َّراثي رد الت

 
 الوقائعبعنوان ف الكتاب رواية تناول مؤل

 
 
َّ ،لـ إميل حبيبيحس املتشائل الغريبة في اختفاء سعيد أبي الن  َّ في قوله: "إن 

-واية الر 

 َّ هي من بين األعمال -املتشائل
تي استطاعت أن تفلت من أسرَّة العربي َّوائي َّالر 

 
 ة ال
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َّ
 

 َّالش
ذي يعيد محاكاة العالم الواقعي بشخوصه ومجريات وائي الت َّكل الر 

 
قليدي ال

َّ (1)ا بدايتها ونهايتها."م َّأحداثه من خلل حبكة نعرف مقد َّ

 الحساسي  ثالثها: 
 
 َّة وعي  ة الجديدة والكتابة عبر الن

 
ف إسهامات إدوار تناول املؤل

 َّالخر َّ
َّوائي َّاط غير الر  ة الجديدة: مقاالت في الحساسي  ل بعنوان كتابيه األو َّا ة وتحديد 

 
 
  م واآلخر بعنوان3551 ةاهرة القصصي  الظ

 
ة: مقاالت في ظاهرة وعي  الكتابة عبر الن

3554َّالقصيدة –ة القص  
 
َّذين يبحثان في تطو َّم "الل َّردي َّر الكتابة الس 

 
 إلى ة وصوال

تي تسقط بين األنواع األدبي َّ
 
 َّ أو ما ةالكتابات ال

  (2)ة"وعي َّاط "الكتابة عبر الن َّيه الخر َّيسم 

َّ تي يمتلكها كتابا الخر َّالخصيصة األساسي َّ ورأى فخري صالح "إن 
 
هما اط هي أن َّة ال

تي بليت من فرط ثباتها وسكوني َّيخلخلن الكثير من القناعات القار َّ
 
تها، ويعيدان ة ال

 َّالن َّ
َّواية والقص َّظر في املنجز األدبي في حقل الر   

 
  (3)عر.ة والش

ة دراسات نقدي  ا لكتاب بعنوان ا وتحرير َّتقديم َّ فخري صالحم قد قد َّوفي حقل الن َّ    

قطع  113م عدد صفحاته3551صدر عام اب، حاوي، دنقل، جبرا ي  في أعمال الس  

َّ  
َّابع عشر. تضم َّة في مهرجان جرش الر َّط. والكتاب حلقة نقدي َّمتوس 

 
ا ن الكتاب أوراق

َّة لـ نقدي َّ
 

يخ ومحمد جمال باروت وصلح سعيد الغانمي وخالد سليمان وخليل الش

َّ 
َّإد عصفور وَّد البحراوي ومحم َّفضل وسي  َّبراهيم الس  ائي وعبد امر َّعافين وماجد الس 

َّ.ةالواحد لؤلؤَّ

    َّ  
ذي كان ثمرة  مة الكتاب قوله:" تقوم فكرة ٰهذاورد في مقد 

 
الكتاب الجماعي، ال

ظر في م، على إعادة الن 3559َّطار مهرجان جرش صيف عام إة انعقدت في حلقة نقدي َّ

َّ
 

ذين يتمت َّإسهام عدد من الش
 
ة في حركة تحديث القصيدة عون بمكانة خاص َّعراء ال
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َّالعربي َّ
 

 َّة. وقد اختير ٰهؤالء الش
 
َّعراء بحيث يمث

 
يعات مختلفة رات وتنوَّى وتصو َّلون رؤ

َّة املعاصرة بدء َّار تحديث القصيدة العربي َّفي تي َّ ذي كان أو َّي َّا من الس 
 
ل أو ثاني اب ال

َّاثنين فتحا كو َّ
 
َّإراث العربي، وانتهاء بجبرا ة واسعة في جدار الت

 
ذي أث

 
ر براهيم جبرا ال

َّ (1)ة املعاصرة".قدي في تغيير مسار القصيدة العربي َّبترجماته وتنظيره الن َّ

َّ  
َّمة الكتاب قوله:" الهدف من ٰهذا الكتاب الت َّوورد في مقد 

 
عراء ذكير بعدد من الش

َّالعرب الر َّ َّي َّاحلين، الس 
 
لثة اسم جبرا اب وحاوي ودنقل، وأضفنا إلى ٰهذه األسماء الث

َّوَّا ا وروائي َّشاعر َّ َّا ومترجم َّناقد  بحيث ة ة كان من القو َّأثره في حركة الحداثة العربي َّ ا ألن 

َّ 3554َّرحيله في نهاية  إن 
 
َّم ذك  َّ رنا بأن 

 َّعمل جبرا املتشع 
راسة ب والغزير لم يدرس الد 

تي يستحق َّ
 
َّ(2)ها".ال

 ي  صورة الس  وبعنوان 
 
َّٰهذا الكتاب.  في صالحفخري كانت مقالة  قد العربياب في الن

َّ َّابق أيض َّوعلى غرار كتابه الس   لكتاب بعنوانا ا وتحرير َّتقديم َّ فخري صالحم ا قد 

  
 

َّ 139م، عدد صفحاته 3551صدر عام عر العربي في نهاية القرن، الش  
ط. قطع متوس 

َّة في مهرجان جرش الخامس عشر تضم َّوالكتاب حلقة نقدي َّ
 
حاتم ة لـ ا نقدي َّن أوراق

َّ َّإد بنيس، ومصطفى كيلني وَّكر، ومحم َّالس 
 

وصلح،  ،يخبراهيم خليل وخليل الش

َّ
 

َّق، وحسام الخطيب، وفخري صالح. وعبد هللا رضوان، وعلي جعفر العل

     َّ  
تي كتبها كما سبقت اإلشارة ورد في مقد 

 
َّمشير َّ فخري صالحمتة ال من الز َّ ا أن 

  الحاضر هو 
وع الن َّ إن  والدةفي قوله:" في العصر الحديث يمكن القول  وايةزمن الر 

َّ 
َّا، إذا قورن بالن َّة قصيرة نسبي َّوع في فترة زمني َّالن َّوائي واكتمال ٰهذا الر   

 
عري، وع الش

                                                           
اب، حاوي ية في أعمال: دراسات نقد   1 ي  َّوآخرون، )فخري صالح ، دنقل، جبراالس  سة (، املؤس 

َّالعربي َّ  
َّة للد 

 
 .9ص ،م3551شر، بيروت، راسات والن

 .1ص ،ن.م. 2
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َّة األنواع األدبي َّقد قلبت مراتبي َّ
 
 َّة بسبب من الط

ر، غي َّرة، بل سريعة الت َّبيعة املتغي 

َّ.9ص (1)ر الحديثة."وَّللعص

   َّ  
َّوورد في مقد    مته أن 

 
َّ فعيلةقصيدة الت

 
َّهي املرش

 
املقاومة ائقة رغم حة لتغيير الذ

َّ
 

تي واجهتها خلل قرن من الز َّالش
 
 َّرسة ال

رت مة: " لقد تغي َّمان. وحسب ما ورد في املقد 

َّ
 
َّالذ  

 
َّعري َّائقة الش

 
 عبر نصف القرن املاض ي بفضل ظهور شعراء كبار استطاعوا ة فعل

َّ 
َّروا من طبيعة استقبال القصيدة العربي َّأن يغي  اب، صلح عبد ي َّة )بدر شاكر الس 

كن ما  اني، أدونيس، محمود درويش، محمدبور، نزار قب َّالص َّ
ٰ
املاغوط وآخرين(. ل

َّ
 
ا لكثافة ثر في املشهد نظر َّعه خلل العقود القادمة أن يتزايد تأثير قصيدة الن َّأتوق

َّوج َّالت َّ
 

عراء العرب لكونها تمتلك من ه نحو الكتابة بها من قبل جيل كامل من الش

َّ
 

فاصيل وعناصر الواقع ة الت َّه إلى أهمي َّنب َّاملشهد اليومي والت َّكل واالهتمام بمرونة الش

َّ.9ص (2)ة ما يجعلها قريبة من روح عصرنا]...[".ثري اليومي َّالن َّ

 شعري   سعدي يوسف:وبعنوان 
 
ة لـ فخري قدي َّالن َّكانت املقالة فاصيل ة قصيدة الت

َّصالح. 

 َّ
 
 ا بعنوان ا مهم َّا نقدي َّكتاب َّ فخري صالحقدي كتب قافي الن َّوفي املشهد الث

 
ائر عين الط

 
 
َّ 395عدد صفحاته ، م1221صدر عام قافي العربي، في املشهد الث  

ط. وقد قطع متوس 

َّ 
َّ مة قوله: يضم َّورد في املقد 

 
قافي العربي في ٰهذا الكتاب خمسين مقالة تقرأ املشهد الث

َّالض َّ ةنهايات قرن يليه ملقي  
 

 َّوء على أحوال الفكر والش
َّعر والر 

 
قد، رجمة والن َّواية والت

                                                           
1   

 
َّتحرير وتقديم فخري صالح عر العربي في نهاية القرن الش  َّسة العربي َّ، املؤس 

راسات ة للد 

َّ
 
 .9ص، م3551 .3بيروت، طشر، والن

 .9ص، ن.م. 2
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َّ
 
ا باألسئلة والبحث عن ة من زمان يبدو ملتهب َّقافة العربي َّوفروع أخرى من شجرة الث

َّ  
َّ(1)اهن".ة في الوقت الر َّما يعصف بالحياة العربي َّ أجوبة لكل 

 وحول تسمية الكتاب بـ 
 
ه أسلوبكتب:" ائر عين الط يقترب من زاوية نظر عين  إن 

َّ
 
 َّالط

هة من نقطة بعيدة عالية، فكرة عن ن في نظرة خاطفة سريعة، موج َّائر حيث نكو 

َّاألشياء واملوضوعات يصعب على القراءة املنشغلة بالت َّ  
 

صوص أن الن َّ فاصيل وحواف

َّ (2).ل إليها"تتوص َّ

َّ -3 :ة هيعناوين مهم َّ تقديم وخمسةاشتمل الكتاب على 
 
ة قافة العربي َّعن أحوال الث

َّ -1ومشكلتها.   
 

 َّ -1وأحواله وأثره.  عرعن الش
عن  - 4 ة ومشكلتها.واية العربي َّعن الر 

َّثقافتنا وثقافتهم. -9 قد وغربته ومعضلته.الن َّ

 افخري صالح مترجم  

َّ  كتاب  يعد 
 
 َّ ةقد واأليديولوجي  الن

 
ة ة املهم َّقدي َّتيري إيجلتون أحد الكتب الن َّفه ملؤل

ذي ترجمه فخري صالح. صدر عام
 
َّ قطع كبير. 111م. عدد صفحاته 1229 ال

 
ف يتأل

  وحوار مع إيجلتون ومعجم مصطلحات. الكتاب من خمسة فصولَّ

 َّ  
َّ مة املترجم قوله:ورد في مقد  تي  "يعد 

 
ٰهذا الكتاب العمل املركزي في سلسلة الكتب ال

َّ
 
َّفها الن َّأل

 
ة يتجاوز إيجلتون حول مفهوم لأليديولوجي َّهير تيري اقد البريطاني الش

 َّأم َّ .1ص(3)ة".قليدي َّة الت َّات املاركسي َّف كما تواتر في األدبي َّئتعريفها كوعي زا
ة ي َّا عن أهم 

َّ
 
قد بعة األولى من الن َّٰهذا الكتاب فقال:" رغم مرور أكثر من ربع قرن على صدور الط

                                                           
1  

 
 عين الط

 
َّ .قافي العربيائر في املشهد الث  َّسة العربي َّاملؤس 

َّة للد 
 
 .3شر، بيروت، طراسات والن

 .9ص، م1221

 .1ص، ن.م. 2

3  
 
َّةقد واإليديولوجي  الن

 
َّ، تيري إيجيلتون، املشروع القومي للت

 
قافة، رجمة، املجلس األعلى للث

 .1م، ص1229 القاهرة،
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َّواأليديولوجي َّ َّ ٰهذا ة فإن  قد في ر الن َّة لتطو َّا من العلمات األساسي َّالكتاب ما زال واحد 

َّ (1)."باإلنجليزيةاطق بريطانيا والعالم الن َّ

 الت األيديولوجي  تحو  بعنوان  ل الفصل األو  في 
 
تناول املؤلف الحديث عن ة قدي  ة الن

ا أكثر من كونه فرع َّقد عب أن ترى في الن َّفي قوله:" من الص َّ باألدبقد وعلقته الن َّ

َّبريئ َّ  
َّا من فروع الد   ،أدب كهنا ا.ة ووجوده يبدو طبيعي َّمصادره تبدو عفوي َّ راسة. إن 

قهنا نرغب في فهمه ولذا، وألن َّ َّ وتذو  َّ فإن  َّ(2)ا".ا أيض َّهناك نقد 

َّ 
 
لك تناول مؤل

ٰ
َّف الكتاب توضيح َّوكذ  

ات األدب في قد" بجمالي َّر ارتباط "تاريخ الن َّا يفس 

َّ قوله: َّ ،قد إذنتاريخ الن َّ "إن 
 
شكيلت هو مظهر من مظاهر تاريخه طقم من الت

َّاأليديولوجي َّ ة ا ملمارسات نقدي َّا لكي يمنح امتياز َّمنها متمفصل داخلي َّ دة، كل َّة املحد 

 َّهبعين
َّنة خاص َّا بوصفها لحظة متعي  قد علم تاريخ الن َّ ة من بين مستويات أخرى لها. إن 

َّ 
َّعي َّة لٰهذا الت َّاريخي َّدات الت َّهو علم املحد 

 
َّ(3)ة."ات األدبي َّديد للجمالي َّن الش

 تناول 
 
  بعنوان اني الفصل الث

 َّ يأنساق من أجل نقد ماد 
نة البحث في العناصر املكو 

َّة في األدب وهي كاآلتي: "أو َّة ماركسي َّلنظري َّ
 

ا: صيغة ثاني َّ .ة: صيغة اإلنتاج العام َّال

َّ .ةنتاج األدبي َّاإلَّ
 
 َّا: أيديولوجي َّرابع َّ .ةة العام َّا: األيديولوجي َّثالث

 
َّ .فة املؤل ا: خامس 

َّالن َّ َّ(4)".ص 

 وبعنوان 
 
  نحو علم للن

 َّ ص 
 
 ف في أشار املؤل

 
 َّ الثالفصل الث

 
ظر خاذ موقع للن َّلضرورة ات

َّداخل الن َّ  
 َّ ص 

 
َّاريخ في قوله:" ليس الن َّة والت َّل علقاته باأليديولوجي َّنفسه، ونحل  ص 

َّعا ة تعبير َّة، وليست األيديولوجي َّا عن األيديولوجي َّاألدبي تعبير َّ
 
َّن الط

 
ة. ة االجتماعي َّبق
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َّالن َّ  َّد أليديولوجي َّباألحرى، إنتاج محد َّ ص 
 َّر اإلَّة ]...[ ال يعب 

َّرامي عن الن َّنتاج الد   
 ص 

َّ 
ذي يقوم عليه وال يعيد الد 

 
نتج الن َّإرامي ال َّنتاجه وال يعكسه، بل هو ي  َّمحو َّ ص 

 
اه  إي َّال

َّ (1)إلى كينونة فريدة غير قابلة للختزال".

َّ وأضاف: َّالن َّ "إن  َّن، بصورة كامنة، حياة درامي َّال يتضم َّ ص  َّحياة الن َّ ة. إن   
معنى من  ص 

َّاملعاني األدبي َّ
 
َّوح في الن َّا للر َّة، وليست نفخ  

في حركته وال يمكن القبض على  ص 

َّ  
)سكون/ حركة، روح /جسد،  ة بسيطةثنائي َّ العلقة بينهما باعتبارها علقة تضاد 

َّ َّ جوهر/ وجود(، وكأن 
 
اهرتين كلتيهما كانت لحظتين من لحظات واقع واحد الظ

َّ 
َّ (2)نة الوحدة محتجبة".وتمفصلت بي 

 األيديولوجي  ابع بعنوان في الفصل الر َّ
 

 َّ درسكل األدبي ة والش
 
العلقات بين  فاملؤل

َّالن َّ  
" لقد مارس أرنولد،  (3).ة من ماثيو أرنولد إلى د. إتش لورنسواأليديولوجي َّ ص 

َّ
 
َّتأثير َّ ة،قافة وسوط املحافظة البرجوازي َّرسول الث

 
 َّ ا فعاال

 
 َّعلى الل

ين الحديثين. بل يبرالي 

 َّه مارس مثل ٰهذا الت َّإن َّ
َّن أيض َّيأثير على االشتراكي  َّال ا، ألم يدع  بعد ٰهذا، أن 

 
قافة ث

َّ ء َّتنشد إلغا
 
َّالط َّ بقات وأن 

 
َّ (4)ون للمساواة".سل الحقيقي َّقافة هم الر َّرجال الث

 َّاد َّوتناول في صفحات الفصل نق َّ
ين وشعراء مثل: جورج إليوت، وتشالز ديكنز، ا وروائي 

ا أبرز دي إتش لورانس. أم َّا جوزيف كونراد، وت. إس.إليوت، ودبليو.ب. ييتس، وأخير َّ

َّ اج مفاده:تاستن ا بجورج إليوت استعراض منتخبات من األدب اإلنجليزي بدء َّ إن 

َّوَّ تي تربط األيديولوجي َّاخلي َّانتهاء بـ دي إتش لورانس في ضوء العلقات الد 
 
ة ة ال

َّ
 

َّبالش َّكل األدبي هو نوع من إعادة تنشيط الجدل الد   
ذي دار في  ال 

 
والحاسم ال
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َّ
 
َّلثيني َّالث ات في الحقل الجمالي فهو ديولوجي َّيتدمير األَّ ات وبيرتولت بريشت. ]...[ إن 

تي ضروري، ال من أجل معرفة علمي َّ
 
ة باملاض ي األدبي، بل من أجل وضع األسس ال

َّ 
 َّيمكن أن نبني عليها علم الجمال املاد 

َّ  (1)ة".ة املستقبلي َّي َّي واملمارسات الفن 

 َّة ة والقيمة الجمالي  املاركسي  واألخير جاء بعنوان  ادسالفصل الس  في 
 
 فأشار املؤل

َّ في قوله: َّالن َّ "إن   َّ يضاعف علماته ويطيل أمدها ويدمج ما بينها مسرٌحَّ ص 
نها ويلو 

َّ 
َّويحر   

 َّرها من املحد 
اريخ ة املجهولة من قبل الت َّي َّدات املفردة، يدمجها بنوع من الحر 

َّ (2)فضاء املبدع".لا في ابي أكثر عمق َّيتجرَّ ليدفع بالقارئ إلى مدخل

لـ رالف مـ.  من الحرب إلى سياسة األحزاب.ا بعنوان كتاب َّ فخري صالحترجم    

ن الكتاب صفحة قطع كبير. يتضم َّ 122م وعدد صفحاته 3551صدر عام  غولدمان

َّ.بالجداول وآخر باألشكال اثمانية فصول وملحق َّ

  وبعنوان  ل الفصل األو  في 
 مقد 

 
ياسةالت الحرجة من الحرب حو  مة: الت  

أشار  إلى الس 

َّ 
 
َّاملؤل  َّ ف في قوله:" إن 

َّالن   
َّ اسخ واملستقر َّياس ي الر َّظام الس  س ي لألحزاب هو البديل املؤس 

َّ( 3)ة للحرب."األكثر فاعلي َّ ذي يخلص إليه الكتاب.  باعتبار أن 
 
َّٰهذا االستنتاج ال

 وفي  
 
  وعنوانه  انيالفصل الث

 الس 
 
أشار  الت الحرجةحو  ياق املفهومي ملراقبة الت

َّ 
 
َّمؤل  َّ فه إلى:" أن 

 
َّالن

 
ذي تقوده نخبها الخاص َّزاع داخل املجموعات والش

 
ة، هو عوب، ال

جربة ا من مظاهر الت َّا ما يكون مظهر َّمنه، وغالب َّ ومحتوم ال بد َّ مظهر مستمر َّ

َّاإلنساني َّ  
َّ ة. وعلى كل   َّ حال، فإن 

 
ب في حدوث شكوك، وعدم ثقة بين زاع يتسب َّالن

                                                           
 .121ص، ن.م. 1

 .11ص، ن.م. 2

3   
َّ .م ، رالفياسة واألحزابمن الحرب إلى الس  َّار األهلي َّغولدمان، الد 

 
ان وزيع،شر والت َّة للن  ،عم 
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 َّالن َّ
 
تي قد يدفعها الخوف وغياب الث

 
َّخب ال

 
جوء إلى تكتيكات العنف قة املتبادالن إلى الل

َّ
 
َّمثل سباق الت

 
َّ(1)ح والحرب."سل

 تناول ة نجلترا الحالة األلفي  إوتحت عنوان   
 
َّكيفي َّالث الفصل الث

 
ل األحزاب ة تشك

َّوكيف كان البرملان هو   
ذي ولدت فيه األحزاب الس 

 
َّ (2)ة واكتسبت سلطتها.ياسي َّاملكان ال

 وبعنوان  ابعالفصل الر  وفي  
 
تناول  ةة: الحالة األمريكي  نجليزي  جربة اإل دروس من الت

َّ 
 
َّحو َّف الت َّاملؤل َّحو َّحدة في قوله:" بدأ الت َّسات الواليات املت َّالت في مؤس  سات ل في مؤس 

َّالواليات املت َّ  
ة أوزارها ببعض الوقت، ة بعد أن وضعت الحرب األهلي َّياسي َّحدة الس 

لك قد حصل خلل سبعيني َّولرب َّ
ٰ
َّ (3)اسع عشر".ات القرن الت َّما يكون ذ

 َّالم املكسيك آلة الس  بعنوان  الفصل الخامسوفي 
 
ف الكتاب في قوله:" أشار مؤل

تي مر َّ
 
اته، كانت ات ٰهذا القرن وثلثيني َّعشريني َّت بها البلد في خلل األزمات العديدة ال

َّ ة يتم َّالحرب األهلي َّ  
ة ناجحة بين قادة كبير بعقد صفقات سياسي َّ تفاديها إلى حد 

بمرحلة  ة وقادة الجيش. وقد جعلت ٰهذه األحداث املكسيك تمر َّاألحزاب الوطني َّ

ذي است3511-3512ل الحرج ما بين عامي حو َّالت َّ
 
طاعت فيه م، وهو الوقت ال

َّ َّمؤس 
 

ل إلى ش يء من ة، أن تتوص َّة، والحزبي َّة، والعسكري َّمثيلي َّعب الت َّسات الش

َّ 
 
َّ (4)سبي".االستقرار الن

  وبعنوان 
  مني  مقارنات في اإلطار الوطني واملعاني الض 

 ة للس 
 
الفصل في  بعةياسات املت

 َّ ادسالس  
 
َّ فأشار املؤل َّ إلى أن  ابقة كان على العلقة تركيز الكتاب في فصوله الس 

َّة الن َّطوري َّالت َّ َّة ثلث محد َّسات سياسي َّامية بين مؤس  ة، سة العسكري َّدة وهي املؤس 
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َّة، واألنظمة الحزبي َّمثيلي َّات الت َّوالجمعي َّ  
نجلترا والواليات إمن  ة من خلل تجربة كل 

َّ (1)حدة واملكسيك.املت َّ

 بعنوان  ابعالفصل الس  في  
 
أشار فيه ا ة: حالة أوروب  الحرجة اإلقليمي  الت حو  الت

َّ 
 
َّاملؤل َّٰهذا الفصل "يقوم بعقد مقارنة بين تطو َّ ف بأن  مم أسات على مستوى ر املؤس 

َّثلث من جهة، وتطو َّ  اأوروب َّ–نة من جهة أخرى ة معي َّسات على صعيد قار َّر املؤس 

َّ (2)الغربية".

 وفي     
 
 واألخير  امنالفصل الث

 
في ٰهذا الفصل عيد الكوني الحرج على الص   ل حو  الت

َّ 
 
َّيطرح مؤل

 
 َّا حول: " مهم َّف الكتاب سؤاال

 
 َّهل تسير ات

َّ جاهات نمو  -فوقَّسات املؤس 

ة تي عثرنا عليها أثناء دراستنا للحاالت عيد الكوني وفق َّعلى الص َّ الوطني 
 
ا لألنماط ال

 َّالوطني َّ
ل الحرج حو َّ"إذا كان نموذج الت َّ قوله: اويضيف أيض َّ (3)ة؟".ة الغربي َّي َّة واألوروب 

َّ
 

َّقابل
 
َّ لل  َّ تطبيق، فإن 

 
ه أحزاب عابرة للحدود من املفترض أن يكون لدى العالم كل

َّالوطني َّ َّة تتقاسم الس  ة تكون مسؤولة وطني َّ -ة فوقَّة مدني َّسة تمثيلي َّيطرة على مؤس 

َّ َّ(4)ة".ة عاملي َّسة عسكري َّعن إدارة مؤس 

    َّ َّ املبدأ الحواري لـ تزفيتان تودوروفميخائيل باختين،  كتاب يعد   
الكتب  أحد أهم 

تي ترجمها قدي َّالن َّ
 
َّفخري صالحة ال

 
صفحة  111م، في3551انية عام . صدر بطبعته الث

َّ  
 َّط. ويتضم َّقطع متوس 

مة وسبعة فصول ومسرد ن توطئة للمترجم، ومقد 

َّباملصطلحات.  

َّتناول املترجم في توطئة الكتاب      
 
ميخائيل وس ي ر والفيلسوف الر َّالحديث عن املنظ
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تي تبو َّ باختين وعن
 
 َّمكانته الفريدة ال

تة في ي َّأها في الفكر اإلنساني املعاصر. وعن أهم 

ع في نو َّة شديدة الت َّعه املعرفي بين حقول معرفي َّخارطة الفكر اإلنساني وعن توز َّ

َّ
 
نظر إلى باختين بوصفه ع بين حقول وز َّا من ٰهذا الت َّقوله:" انطلق بحث مختلفة ي 

 َّا أدبي َّناقد َّ
 
َّا اجتماعي َّر َّا تارة، ومفك

 
ا في بعض األحيان بسبب ا تارة أخرى، وفيلسوف

َّ 
 
َّرة في الفلسفة األملاني َّطبيعة انشغاالته املبك نوات األخيرة من حياته ة وعودته في الس 

َّ 
 
تي شغلته طوال يمات الفلسفي َّللعمل على الث

 
َّ (1)حياته."ة ال

 َّ 
 
ة في حقل العلوم اإلنساني َّ املهم َّ تزفيتان تودوروف موقع باختين فوقد ذكر املؤل

َّ 
 
َّبوصفه املفك  َّر الس 

َّة في حقل العلوم اإلنساني َّي َّوفييتي األكثر أهم   
 
ر في ة وأعظم منظ

ا ا خاص َّاهتمام َّ باختينق للحديث عن اهتمام حقل األدب في القرن العشرين. وتطر َّ

َّ
 
َّبعلوم الل ا البشري بوصفه نتاج َّ ظلف َّالت َّ ،يقع بين موقفين باختينموضوع  غة. وأن 

َّ
 
ظغة، وبين سياق لتفاعل الل لف  ياق-الت   

ذي ينتسب للت َّ الس 
 
 باختين اريخ. وبحسبال

ذي
 
َّ ال  

ناقض قناعاته قناعات كل 
 
َّ ت

 
َّعلماء الل ظ ليس لف َّالت َّ غة وعلماء األسلوب، فإن 

 َّ افردي َّ
لك علم لغة جديد دعاه باختين ر َّأو متغي 

ٰ
ا بصورة غير محدودة، وهو إضافة لذ

َّ 
 
َّسان ويمكن من خلله الت َّعلم عبر الل

 
َّب على ثنائي َّغل

 
كل واملضمون العقيمة، ة الش

َّكما يمكن للت َّ
 

(2)ات أن يبدأ.كلي لليديولوجي َّحليل الش
  َّ

َّسيرة  وعنوانه ل الفصل األو   
 
 َّأك

 
ف الكتاب مصدره األساس ي عن حياة د فيه مؤل

ذي ولد عام 
 
م في أورويل في قوله:"املصدر األساس ي ملعلوماتنا 3959ميخائيل باختين ال

 َّنة في مفتتح مكر َّعن حياة باختين ملحظات مدو َّ
 
حاد س لباختين ظهر في االت

                                                           
َّ ، تزفيتان تودوروف، ترجمة فخري صالح،ميخائيل باختين املبدأ الحواري  1 ة سة العربي َّاملؤس 

َّ 
َّللد 
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َّ 3511َّوفياتي عام الس   
 
فاصيل ا إليه بعض الت َّصه مضيف َّ، ودوري أنا هنا أن ألخ

َّ  (1)املستقاة من مصادر أخرى."

 ا أم َّ
 
" ورد ةبستمولوجيا العلوم اإلنساني  أ"في الكتاب فكان بعنوان  انيالفصل الث

َّ َّاإلنساني َّ موضوع العلوم فيه أن 
 
َّق باإلنسان كمنتج للن َّة يتعل  صوص في قوله:" إن 

َّالعلوم اإلنساني َّ
 
وليست علوم ش يء ال  ته،ق بخصوصي َّة هي علوم اإلنسان فيما يتعل

َّصوت له وعلوم ظاهرة طبيعي َّ  َّته البشري َّاإلنسان بخصوصي َّ ة. إن 
ر عن نفسه ة، يعب 

َّ
 
َّ(2).وام"ا على الد َّه يبدع نص َّم(، أي أن َّ)يتكل

 في  اختيارات رئيسةوبعنوان 
 
َّ الثالفصل الث الفردي دة هي: تناول فيه عناوين محد 

 َّ واالجتماعي
 
َّلم يتغي َّد فيه على حكم ويؤك َّ ر بأن 

 
َّالل

 
ا في قوله وعي منطقي َّ غة تسبق الل

َّحليل الن َّفاعل مع خطاب اآلخر باستخدام الت َّ"هناك محاولة لفهم الت َّ
 

وعي  فس ي و"الل

َّ  َّ الجمعي". إن 
 
جد في املاض ي، إن َّفسي َّلون الن َّما يكشف عنه املحل ه محفوظ، ال ون قد و 

َّ
 

ى وال الجمع في الل َّوعي، حت 
 
َّي منه، بل في ذاكرة الل

 
قوس، ومن غات واألنواع والط

َّاس وأحلمهم )املحكي َّم ليدخل خطابات الن َّهناك يتقد َّ
 
َّ (3).رة بوساطة الوعي(ة واملتذك

 نظري  بعنوان  ابعالفصل الر  وفي     
 
 ة الت

 
ثلثة عنوانات رئيسة لصوغ ٰهذه  ظلف

  ل: ة وهي األو َّة املهم َّظري َّالن َّ
ثاألولى ياغات الص  ذي فيه عن سياق الن َّ تحد 

 
طق ال

َّ
 
َّف من العناصر الت َّيتأل

 
( 3ظ من ثلثة مظاهر: )لف َّف سياق الت َّالية حسب قوله: "يتأل

ا ( معرفة الوضع وفهمه، واملألوف أيض 1َّاألفق املكاني املألوف لكل املتحاورين ]...[ )

َّ (4)للوضع."وتقييمهما املألوف  (1لكل املتحاورين؛ )
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 بعنوان الفصل الخامس تناول 
 
ذي استخدمته جوليا "ناص  "الت

 
 املصطلح ال

َّ كريستيفا في تقديمها لـ باختين حيث ورد: َّالت َّ "إن  ولذا  ،ينتسب إلى الخطاب ناص 

 َّفإن َّ
 
َّه يقع ضمن مجال اختصاص علم عبر الل  َّ سانيات وال يخص 

 
َّالل  سانيات. ]...[ إن 

زة بصورة عميقة وال يمكن اختزالها إلى علقات ة وممي َّة خاص َّالعلقات الحواري َّ ٰهذه

َّ (1).من نمط منطقي أو لغوي أو نفس ي أو آلي"

ة بتاريخ ة خاص َّلي َّة أو َّيصوغ باختين فرضي َّ تاريخ األدببعنوان ادس الفصل الس  وفي  

َّاألدبي في املاركسي َّ
 
حيث يشير لـ "ضرورة إقامة تمييز بين األنواع  ،غةة وفلسفة الل

َّلي َّاألو َّ
 
َّة في الل

 
َّ  (2).ة في األدب"انوي َّغة واألنواع الث

حيث تناول ٰهذا ة األنثربولوجيا الفلسفي  واألخير فجاء بعنوان ابع الفصل الس  ا أم َّ

 َّالفصل األفكار الخاص َّ
 
تي تشك

 
ذي ل مفتاح عمله ومبدأ فكره ة بباختين وال

 
األساس ي ال

َّ ينهض على فكرة: من املستحيل أن ندرك وجود أي كائن بصورة منفصمة عن  "إن 

تي تربطه باآلخر."
 
َّ(3)علقاته ال

 َّ  
تي ترجمها فخري صالح ة املهم َّياسي َّومن الكتب الس 

 
 كتاب لـ نعوم تشومسكية ال

ون، العراق وغرب آسيا إسرائيل، الفلسطيني   -حايا أمريكاعن أمل للض  بعنوان 

عالم -قطع صغير، والكتاب عبارة عن محاضرة لـ نعوم تشومسكي  91عدد صفحاته 

َّ
 
َّغوي َّالل  

 َّ -ياس ي األمريكيات والكاتب الس 
 
ة ز فيها على طبيعة العلقة الفصامي َّويرك
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تي تربط أمريكا املعق َّ
 
 َّ–دة ال

ين وما يطلق عليه إسرائيل من جهة والفلسطيني 

َّ (1)غرب آسيا من جهة ثانية".تشومسكي 

َّأم َّ
 
أيلول عن "محور  33اني من املحاضرة فهو عن األمريكي املتعاظم بعد ا الجزء الث

َّ
 

 َّالش
َّ" واملرتبط باملحور األو َّر   

 َّ ل الخاص 
َّبالفلسطيني   

َّين. وهو يشد  مصالح  د على أن 

َّ
 
َّشركات الط تي أملت الس 

 
َّياسة األمريكي َّاقة هي ال  ة تجاه إيران ]...[ ويرى تشومسكي أن 

َّالن َّ  
تي نشأت بعد عام فط هو املفتاح الس 

 
َّ(2)م.3552حري للمشكلة ال

 َّ جمةفي مجال التر َّ  فخري صالحومن إسهامات 
ة بعنوان شعري   ةمختارات شعري 

 
 
  الت

 
 311م ويقع في 3559صدر عام عر العربي املعاصر فاصيل، أثر ريتسوس في الش

َّ  
َّط.صفحة قطع متوس 

 َّيتضم َّ
تي نترجمها له عن  مة ورد ما يلي:" تعد َّن الكتاب مقد 

 
ٰهذه القصائد الخمسين ال

 َّنجليزي َّاإلَّ
 
 َّة، ممث

 
َّلة الت  

 
حيث ينزع ريتسوس  ،اتعري بعد سنوات الخمسيني َّجاهه الش

ويعمل على ة القديمة، مج بين تاريخ اليونان املعاصر والحضارة اإلغريقي َّإلى الد َّ

ة ة واملشاهد اإلنساني َّغيرة والكسر األثري َّفاصيل الص َّاستخلص رموز الحياة من الت َّ

َّ 
 
لك كي يبني عمارة املؤث

ٰ
تي تبدو تافهة في ظاهرها، وذ

 
رة والحركات البسيطة واألفعال ال

َّشعري َّ
 
َّم َّـبة وعالة مرك  

َّا ذا سطوح متعد   َّ دة وأعماق دفينة. إن 
و قائمة ة شعره تبدي َّأهم 

َّ 
تي تكشف الت َّاملفارقة، تلك األداة البلغي َّ في جو 

 
َّة ال

 
اهر أو الباطن، والقائم ناقض الظ

َّمم َّ ،ناقض في الكائن نفسهها تظهر الت َّبين عاملين، أو أن َّ
 
َّا يجعل تلك الل  

 
ة عري َّحظة الش

                                                           
حاياعن أمل  1 َّ ، نعومللض 

 
ان، وزيع، عم َّشر والت َّتشومسكي، ترجمة فخري صالح، دار أزمنة للن

 9م، ص1224ط، 

 33ص، ن.م. 2



  نهال مهيدات

 119 ،السابعأبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

َّ كن َّتجسيد 
ٰ
توارى منه ا على ما يختفي من اإلنسان وما يدة وقبض َّه الحياة املعق َّا ل

َّ (1)خلف حجب يصنعها بنفسه أو يصنعها شرطه الوجودي."

َّ كتابة قديفخري صالح الن َّنجاز إومن         
" لـ إيتالو ماركو فالدورواية " مةمقد 

تي ترجمتها مني
 
3599َّعام  ةسمارَّ ةكالفينو ال ايتالو كالفينو  مة عنوانم، حملت املقد 

  
َّورد فيها ناعي، وتشريح املجتمع الص   َّ قوله:" إن 

وائي والقصص ي اإليطالي أعمال الر 

َّ( تقدم صورة ساخرة فانتازي 3511-3599َّ)  
كن ٰهذه ة للعالم الص 

ٰ
ناعي الغربي، ول

َّ ة سلوبي َّأبل أداة  ،ظر إلى األشياءد طريقة في الن َّمجر َّ خرية في أعماله ال تظل َّالس 

َّناقضات والغرابات في حياة اإلنسان البسيللكشف عن الت َّ  
ناعي، ط في املجتمع الص 

َّوبالت َّ ذي يلعبه دوران عجلة الر َّالي أداة لكشف الد 
 
 ب ال

أسمال في املجتمع ور املغر 

َّ(2)."الغربي

    َّ  
َّ ا قوله:مة أيض َّورد في املقد  َّ "إن 

 
بيعة دون شخصية ماركوفالدو تبحث عن أثر الط

َّ 
 
ة تكشف ماركوفالدو مفارقة جوهري َّة من قصص قص َّ ل كل َّأن تجده ]...[ وٰهكذا تشك

َّ
 
(3)بيعة وتدمير عناصرها األولى."عن تدمير الط

 

 الخاتمة: 

َّالن َّ لـ "فخري صالح" َّاقد واملترجم والكاتب الص 
 
قافة حفي بصمة واضحة في الث

َّ َّة في مجال الن َّة، وكان له إسهامات عد َّحافة العربي َّوالص 
 
رجمة والكتابة قد والت

َّ َّ وقد تم َّة، حفي َّالص 
 
ث فيها عدد من قافي العربي" في ندوة تحد َّتكريمه في "املركز الث

                                                           
 شعري   1

 
َّفاصيلة الت  

 
َّ عر العربي املعاصر، دراسة ومختارات،، أثر ريتسوس في الش ة سة العربي َّاملؤس 

َّ 
شر، بيروتراسات للد 

 
 .1م، ص3559، 3، طوالن

َّ ، تقديم:ةسمارَّ ةترجمة مني ، ماركو فالدو،إتالو كالفينو 2
 
شر، فخري صالح، دار منارات للن

 .1م، ص3599، 3ان، طعم َّ

 .9ص ،ن.م. 3
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 َّق َّالن َّ
استعرضت د. حفيظة أحمد، مسيرة "فخري صالح" في ين باألدب. حيث اد واملهتم 

َّقدي َّأوساط الحركة الن َّ
 
َّقافي َّة والث َّة والعربي َّة األردني َّحفي َّة والص  "صالح قد  ة، وترى أن 

َّا في عالم الن َّا المع َّسم َّحفر لنفسه ا
 
َّ مانينات،قد األدبي منذ الث صالح  الفتة إلى أن 

َّ َّعمل في مجال الص 
 
ة ة ما جعله يتواصل بشكل أكبر مع الحركة األدبي َّقافي َّحافة الث

َّ
 
َّ(1)ة".قافي َّوالث

َّإاقد، د. أبو لبن، وقال الن َّ    تي تسهم فيقدي َّصالح ناقد يمتلك أدواته الن َّ ن 
 
حركة  ة ال

َّة جاهزة، الفت َّه ال يقف على قوالب نقدي َّن َّإقد العربي، وتدفعه لألمام، وَّالن َّ  ا إلى أن 

 َّصالح نشر مقاالت ودراسات نقدي َّ
 
َّة في وقت مبك

 
فاته وهو ر من حياته، وطبع أولى مؤل

َّالقص َّ»ا، بعنوان لم يبلغ الخمسة والعشرين عام َّ
 
َّ(2)ة.ة القصيرة في األراض ي املحتل

َّختم "فخري صالح" قائوَّ   
 

َّ»ل َّأنا مثق َّ: ف إدوارد سعيد مثق َّ ف حدود، كما أن 

َّ«حدود
 
 َّ، فهو يجمع كل الث

لك الر 
ٰ
َّقافات، وكذ الفلسطيني  وائي واملترجم والقاص 

 َّا إلى أن َّ، مشير َّ"احل جبرا إبراهيم جبراالر َّ
وايات، وله ه قام بترجمة العديد من الر 

َّوَّقد إسهامات في الن َّ  
َّ الفن 

 
َّالت  

ة شاملة، ه صاحب تجربة ثقافي َّا على أن َّد َّشكيلي، مشد 

َّ فهو ناقد، وله  
 َّة، كما أن َّقدي َّاملجاالت الن َّ علقة بكل 

َّ                  (3)"د املواهب.ه متعد 

َّ

َّ  
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َّ


