
ي جامعة فيالدلفيا بعنوان 
 
اصدار جديد للدكتور غسان عبد الخالق ف

 الغابة واالشجار

صدر عن دار فضاءات األردنية 

للنشر والتوزيع، كتاب )الغابة 

واألشجار( للقاص والناقد 

ي الدكتور غسان 
واألكاديمي األردن 

ي  .عبد الخالق
 
 425ويقع الكتاب ف

صفحة من القطع الكبير توزعت 

مة بعنوان )لماذا يحزن 
ّ
عىل مقد

ا( وأربعة فصول وخاتمة  ً النقاد كثير

بعنوان: )ضد مدرسة الشوكة 

مة الفضية(. 
ّ
ي المقد

 
 :ومما جاء ف

د )
ّ
 –أود أن أؤك

ً
ي ل أشكو  -أول

أنن 

باسمي فقط، بل أشكو باسم عدد 

 
ّ
 -ثانًيا –ح من النقاد. كما أود أن أوض

المقصود بظلم القراءة؛ فالقراءة 

نوعان: قراءة احتفالية وقراءة غائبة. 

ي حظيت بقدر وافر منها إىل الحد 
اف بأنن  ّ العير ق بالنوع األول، فعىلي

ّ
أما فيما يتعل

ي محظوظ، وهي قراءة تبدأ باإلعالن عن صدور هذا 
ي القول معه بأنن 

الذي يمكنن 

ي  الكتاب أو ذاك، والتنويه بب
 
عض إنجازات الناقد، مروًرا باقتباس بعض ما جاء ف

ا عىل ثبت المحتويات، 
ً
ي الكتاب اعتماد

 
كلمة الغالف وتعداد الموضوعات الواردة ف

وانتهاء بإعادة إنتاج مقدمة الكتاب عير لغة ثانية وتحت عناوين بّراقة، إىل الحد 

ًبا من إنشاء نص عىل ن ص، وإىل الحد الذي قد تبدو معه مثل هذه القراءة ض 

ي هذه القراءات، فيسمحون ألنفسهم بإبداء  الذي )يشطح( معه بعض منتجر

موا أنفسهم عناء قراءة 
ّ
مالحظات وتعليقات تدّل دللة قاطعة، عىل أنهم لم يجش

ي من القراءة 
ب عزيز ونادر إىل الحد الذي  -متر  الكتاب. أما النوع الثان  وهو ض 

ي  -يسمح بتسميته )القراءة الغائبة(
 
ي والحفر المعرف

فهو ذلك الشتباك الحقيقر

. وإن   ي
ا عن التنويه واإلطراء والستعراض األفقر

ً
المسؤول مع النص النقدي، بعيد

ي النوع األول من الضطالع بمسؤولية ممارسة هذا النوع  ي منتجر
كان لنا أن نعق 

( من القراءة  ي
فإننا  -زمةألنهم يفتقرن إىل األدوات واألجهزة المفاهيمية الال -)الثان 



ف بأن الناقد  ي النقاد الحقيقيتر  أنفسهم من المسؤولية، إذ علينا أن نعير
لن نعق 

ي  ي الغالب -العرنر
 
ي  -ف

 
يه الرغبة ف ي مرآة ذاته النقدية، ونادًرا ما تعير

 
ما زال يتعّبد ف

ي الجدل النقدي 
 
ي مرآة اآلخرين، ما يفّش حالة الموات ف

 
النظر إىل ذاته النقدية ف

 الحديث(. 

م المكسور؛ مقاربات 
ّ
أفرد الدكتور غسان عبد الخالق الفصل األول )الّسل

ي قديًما  ي الخطاب الشعري العرنر
 
ي الشعر( لتشخيص مالمح بارزة ف

 
نقدية ف

ا، 
ً
ا رئيسة و وحديث

ً
ي الشد( وجوه

 
ي )يحىك أن؛ مقاربات نقدية ف

ي الفصل الثان 
 
عاين ف

ي القديم والح ي العرنر
ي الخطاب القصصي والروان 

 
ي الفصل الثالث ف

 
ديث. وأما ف

ي النقد( فقد خصصه لمساَءلة مفاصل 
 
)المسطرة المفقودة؛ مقاربات نقدية ف

  . ي ي أزمة النقد العرنر
 
ي الفصل الرابع )حدائق الدهشة؛ مقاربات كساخنة ف

 
ما عالج ف

ا من األعمال والموضوعات
ً
ي الفن( عدد

 
 .السينمائية والمشحية نقدية ف

ي واليومي الذي )وفيما اختار المؤلف أن يهدي كتابه األحدث 
إىل القارئ الضمن 

ي للكتاب بهذا 
ح الغالف الخلق 

ِّ
لم يخذل كاتبه يوًما( فقد اختار الناشر أن يوش

فون فقط، يمكنهم أن يدركوا مبدأ )التحستر  ) المقتطف من الكتاب: 
القّراء المحير

ي حديقة والتقبيح( الذي يمثل التكتيك الرئيس ل
 
لكتابة، التكتيك الذي يربض ف

 
ً
المبالغة كي يثمر مفارقات وعالمات استفهام وتعّجب. فالكاتب عليه أن يتمركز أول

عيته المطلوبة، عير المئات من التفاصيل  ِسب هذا التمركز شر
ْ
ي زاوية ما، وأن ُيك

 
ف

ل بزيادة قابلية القارئ، لتقّبل إمكانية 
َّ
ي يمكن أن تتكف

ة النر ي الصغير
الحدوث النر

 عن النحياز! نعم النحياز؛ فالكاتب المحايد خرافة تنتمي 
ً
يصعب تصورها بعيدا

. ل 
ً
إىل قرون لم تبدأ بعد، والقارئ المحايد خرافة تنتمي إىل قرون لم تبدأ بعد أيضا

ي الكتابة من ظالم ومظلوم ومن قوي وضعيف ومن غليظ ورقيق، وإل تحّولت 
 
بد ف

ود الذي الكتابة إىل تحصيل  ب من لزوم ما ليلزم. تصّوروا مدى الير حاصل وض 

 بالتوفيق واإلنجازات، ومدى اإلحباط الذي 
ّ
ة ذاتية تعج سنشعر به إذا قرأنا سير

 بالفشل والخسارات. إننا نحب التأرجح بتر  
ّ
ة ذاتية تعج سنشعر به إذا قرأنا سير

 اليأس والرجاء، كما نحب الكاتب الذي يملك القدرة عىل أن ي
ً
ؤرجحنا جيئة وذهابا

 . (بتر  هذين القطبتر  

 :
ً
ف كتابه قائال

ّ
ي من القرن التاسع عشر ))وقد ختم المؤل

-1825شهد الربع الثان 

ا، دعي باسم مدرسة الشوكة الفضية )1850 ي إنجلير
 
ي ف  The( ولدة اتجاه أدنر

Silver – Fork Schoolف.. فأي
ّ
ّ  هذا التجاه بالتأنق والحذلقة والتكل ن (، وتمير

ا، إىل  هو اآلن؟! 
ً
ي طلب الحقيقة، يدفع الكاتب، أحيان

 
صحيح أن اإلفراط ف



ا منه بأن األجدر به، هو 
ً
استكشاف ذلك التدّرج الكبير ما بتر  األبيض واألسود، إيمان

ي وضوحها، األبيض الناصع 
 
ي الّرمادي من أشار قد تفوق ف

 
القبض عىل ما يثوي ف

ف عن ترف  واألسود القاتم... إل أن ثمة لحظات
ّ
ل بد فيها للكاتب من التوق

ورة الجزم بنصاعة  ، واللتفات إىل ض  ونتر 
ّ
ي البحث عما هو ثاو بتر  الل

 
الستغراق ف

ا للتاريخ تقرير درجة نصاعة هذا وخلّوه من الّسواد، 
ً
األبيض وقتامة األسود، تارك

 وقتامة ذاك وخلّوه من البياض(. 

ين كتاًبا  ويذكر أن الدكتور غسان عبد الخالق قد  أصدر حنر اآلن نحو عشر

ي جامعة 
 
ا لكلية اآلداب والفنون ف

ً
، وهو يعمل عميد ي ي الشد والنقد والفكر العرنر

 
ف

فيالدلفيا األردنية، كما يتمتع بعضوية اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية 

النقاد  والتحاد العام لألدباء والكتاب العرب ورابطة الكتاب األردنيتر  وجمعية

 ية األردنية. فاألردنيتر  والجمعية الفلس

   


