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كـانـت أفـكـار تـولـسـتـوي حتث عـلى الـفـضـيـلـة ومـكـارم األخالق والـتـسـامح وقـد اجته الى قـراءة
االسالم قـراءة متعـمقة اسـتشف فـيها الـروح التي يبـحث عنهـا واالجابة عن سـؤال طرحه طويال
عن اخلالص الروحي وعن اصالح الروح وتـهذيبها فكـانت بعض قصـصه تشير الـى هذه القيم
الـروحيـة الـتي اكتـسبـهـا من وحي قراءة حـقيـقـية لـسيـرة الـرسول الـكر صـلى الـله علـيه وسلم
. سلم ومعايـشته مع جيرانه وعمـال مزرعته هم من الفالح الـذين كان أغلبهم من الـفالح ا
جـاءت بـعض قـصصه حتـمل طـابـعا عـربـيا واسمـاء عـربـية تـمـثل احـداثا تـعـبـر عن فكـره وتـأثره
شرق كمـا في قصتـه الطويـلة (( احلاج مـراد)) التي صدرت تـرجمتـها اخيرا باإلسالم وآداب ا
ترجم هفال يوسف وقد كتبها تولستوي عام  .1904في بداية هذه القصة جند وصفا للكاتب ا
بديعا لقرية (محكت) الشيـشانية القابعة وسط احلقول اجلبلية ويصف تولستوي مشهد وصول
احلاج مراد الى هذه القرية وصوت االذان مصاحبا لوصوله في اشارة الى تأثره بهذه الطبيعة
وتلك الـشـعائـر. جند في الـقـصة ايـضا ألـفـاظا مـثل الـقاء الـسالم ورد السالم في احلوار الذي
ان تـولستـوي وتأثـره بهـذه البـيئة جمع بـ احلاج مـراد وشيخ الـقرية وكـلهـا داللة تـشيـر الى ا

التي عاشها في أواخر حياته.
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وفي قـصـة (( أسـيــر الـقـفـقـاس)) وهي احـدى قـصـصه اخملــتـارة الـصـادرة اخـيـرا الـتي جـمع
ترجم غائب طعمة فرمان يشير تولستوي في بدايتها الى انها قصة من وحي بعضها الكاتب وا
احلـقـيقـة تـصور حـيـاة ضبـاط في جـبال الـقـفقـاس. وتـشكل احـداث الـقصـة تـأثره الـواضح بـتلك
عايشـة والتقـارب عبر أبـطال القـصة وطريقـة احلوار واألمثـلة العـربية الـتي جاء بهـا على لسان ا
ابـطال الـقـصة وحـوار بطل الـقـصة جـيـل ورؤيـته لـهذا الـعـجوز الـذي كـان محـافـظا دائـمـا على
الـصالة ويـصف تــولـسـتـوي مـشـهــده بـقـوله: (( كـان جــيـلـ ال يـراه اال حـ يــأتي لـيـصـلي في
ـان الـكـاتب بـقيم ـسـجد)) وعـلى الـنـحـو صـاغ تولـسـتـوي الـقصـة بـطـابع نـرى فـيه بوضـوح ا ا
االسالم. وقد أدرك تولستوي هذه القيم وآمن بها ورأى في النبي الكر صلى الله وعليه وسلم
اكتـمال عقـد االنبـياء الـذين اختـارهم الله تـعالى لـنشـر السالم عـلى هذه االرض. وقال عـن النبي
محـمـد صلى الـله عـليه وسـلم انه (( لم يـقل انه نـبي اللـه الوحـيد بل اعـتـقد ايـضـا بنـبـوة موسى
ـسيح وقـال ان الـيهـود والـنـصـارى ال يـكـرهـون عـلى تـرك ديـنهم بل يـجب عـلـيهم ان وعـيـسى ا
يتـممـوا وصايـا أنـبيـائهم)). ويـذكر كـيف حتمل الـرسول الـكـر صلى الـله علـيه وسلم األذى من
ة حتى أ تـبلـيغ الرسالـة. ويقول (( في قومه في سـبيل التـخلي عن دعوته فازداد صـبرا وعـز
ة شأن كل نـبي قـبله دعوة مـحمـد األولى احتـماآل كـثيـرا من اضطـهاد أصـحاب الـديانـات القـد

نادى أمته الى احلق ولكن هذه االضطهادات لم تثن عزمه بل ثابر على دعوة أمته)).
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يـذكر تـولسـتوي جـانبا من نـشأة الـنبي الـكر صـلى الله عـليه وسلم ومولـده في عام 570 من
أبوين فقيرين وكان في حداثة عهده راعيا مشيرا الى انه صلى الله عليه وسلم مال منذ صباه
الى اخللوة واالمكنة اخلـالية بغار حراء في األعالي بعيدا عن جبال مكة وعما يدور من احداث
فيها وهناك كان يتأمل الـوجود وينظر في خلق السـماوات واالرض. وفي وصفه حلال الصحابة
األوائل الـذين آمـنوا بـالـرسالـة في بـدايـة اشراقـهـا وحتمـلـوا مع الرسـول الـكـر صلى الـله عـليه
وسـلم كل أذى في سبـيل نـشر الـدعوة والـذود عنـها هـؤالء االصفـياء الـذين اختـارهم الله تـعالى
لـيكونـوا عونـا وسنـدا لرسـوله الكر حتـدث تولـستوي عـن تواضعـهم وزهدهم وتـخلـيهم عن كل
مباهج العيش والترف وحبهم للعمل وااليثار ومساعدة الفقراء واحملتاج هذه القيم التي عاش
ؤمنـون بتواضعهم تولـستوي من اجلـها وتمثـلها في اخر ايـام حياته. يقول تـولستوي: (( امـتاز ا
ان لدى حلول ساعدة اخوانهم في اال وزهدهم في الدنيا وحب العمل والقناعة وبذلوا جهدهم 
ض زمن طويل حـتى أصـبح النـاس احملـيطـون بهـم يحـترمـونـهم احتـراما ـصائب عـلـيهم ولم  ا

عظيما ويعظمون قدرهم)).
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هـكذا تـأثر تـولسـتوي بـاإلسالم وبالـنبي الـكر صلـى الله علـيه وسلم ومثـلت قيـمه ومبادئه روح
حقـيـقيـة طـافت بهـذا الـفيـلسـوف في عـالم من الـروحانـية وانـعكـست بـالتـالي عـلى صوغ أفـكاره
وأدبه. في آخـر عـشـرة أيـام من حـياة تـولـسـتوي أخـذه الـتـأمل الى حـقيـقـة الـوجود وبعـد تـأثره
بـاإلسالم وبـحيـاة الـنبـي الكـر صـلى الله عـلـيه وسلم وتمـثل ذلك في بـعده  –كمـا ذكـرنا- عن
ـغـريـات وعـيـشه مـا تـبـقـى من عـمـره مالزمـا حلـيـاة ـتع وهـروبه مـن كل هـذه ا حـيــاة الـتـرف وا
تأخذه الفالحـ في زهـد وتأمل وصـفاء روحـي في تلك الـبلـدة اجلـميـلة الـتي تـكسـوها اخلـضر 
شـاهدة وجواره للمـسلم الى اعـتناق حقيـقي لقيم اخليـر والسماحة والـدعوة اليها تلك القيم ا
التي دعا الـيها االسالم وقد أخذ يـبحث عن طريـق يصله بالـله تعالى فوجد غايته في االسالم
وعــاش مـؤمـنــا يـحـسـن الى الـفـقــراء ويـعـيـش في تـأمل وزهــد حـتى وفـاته. تــوفي تـولــسـتـوي في
العـشرين من نـوفمـبر عام 1910 عن  82عاما اثر اصـابته بـالتـهاب رئوي حـاد أصيب به في
الـطريق ودفن في حـديـقـة ضـيـعـة يـاسـنـايـا بـالـيـانـا بعـد أن رفـض الـكهـنـة دفـنه وفـق الـطـقوس
األرثـودكــسـيـة. ويـبــدو ان حـيـاة تـولــسـتـوي األخـيــرة كـانت بـعــيـدة كل الـبـعــد عن قـيم الـكــنـيـسـة
ومـعــتـقـدهـا هـذا االمــر هـو مـا
دفــــعـــهـــا الى رفض اعـــتـــبـــاره
مــســيــحــيـا االمــر الــذي جـعل
الـــــبـــــعـض يـــــظن أنـه اعـــــتـــــنق
االسالم بالفـعل في آخر أيامه
حــسب رأي مــتــرجــمــة مـعــاني
الـقـرآن الــكـر الى الــروسـيـة
األديبـة فالـيريـا بروخـافا حيث
تـقـول: (( ان تــولـســتـوي أسـلم
في أواخر حـياته بعـد دراسته
االسالم وأوصـى بــــــأن يــــــدفن
كــمــســلم وقـــد أســتــدلت عــلى
قــولـهـا بــأنه يالحظ عـدم وجـود
اشــارة الـصــلــيب عــلى شــاهـد
ـعتـقد قبره كـما في الـعرف وا
ـسيـحي)). هـكذا كـانت حـياة ا
تـولـسـتـوي في أخـريـات عـمـره
بـــحــثــا عن احلــقــيــقــة وهــروبــا
بالـروح الى آفاق فـسيـحة وقد
صاغ أدبـه متـأثرا بـقراءاته عن
االسـالم وعن ســــيــــرة الــــنــــبي
الـكـر صـلى الـله عـليـه وسلم
فـــكــان مـــثــاال لــرســـالــة االديب
الــبـاحث عن الـسـمـو والـصـفـاء
الـروحـي وعن حب االنــســانــيـة

وحريتها.
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الـقـصص وتـبـرز مـقولـتـهـا األسـاسـية
قدرة الفنية وهنا يظهر التاكيد على ا
لـلقـاصـة التي سـعت الى ابـراز اهمـية
دور الـكـائـنات الـصـغـيـرة واسـبـاغ ما
عــايــهـــا من احــاالالت (أن الـــتــفــحص
ألغـلب قــصص اجملـمـوعــة يـكـشف عن
ـكن جتاهـلهـا للـدورالفاعل أهمـية ال 
ؤثر الذي يوكل للكائنات الصغيرة وا
بـاعتبـارها عالمـات ورموزا حتيل إلى
مـا تريـد القـاصـة توصـيله من خاللـها

قاصد) . من احلقائق وا
hM « dO Hð

ـتلـقي على قـدمة تـساعـد ا وكـمـا أن ا
فهم النص وتـفسيـره فالنـاقدة حتاول
بـاستـمرار الـتـاكيـد في اكثـر من موقع
ــــ وحــــتى في ــــقـــدمــــة وفي ا في ا
عـنـوان الـكـتـاب ذاته من ان اجملـمـوعة
بـرمـتـهـا لـديـهـا هـدف اساسـي تسـعى
لـتحـقيـقه والـذي بات كـالهـاجس الذي
نــلــمــسـه في الــقــصص هــو ان فــكــرة
الــغــرائــبـــيــة والــفــنــتــازيــا واخلــيــال
تـســكـنـهـا جــمـيـعـا (الـقــاصـة تـتـنـاول
ألوفـة بطريقة من شأنها أن األشياء ا
جتعـلهـا تبـدو للـمتـلقي وقـد اكتـسبت
اي انــهــا تـســعى إلى ان الــغـرائــبــيــة
جتـعـل األشـيـاء الــواقـعــيـة تــتـمــظـهـر
ــطـيــة اســتــنـادا إلى بــصـورة غــيــر 
تـناول اخلـيـال العـلـمي الذي يـظل هو

اخليط الناظم الغلب القصص).
ـقـدمـة ايــضـا عـلى مـيـزة كـمـا اكــدت ا
تنمـاز بها قصـص اجملموعـة  اعتبرت
ذات اهمـيـة وهي إسقـاطـها الـتـسمـية
بـاعـتـبـارة مـيـزة اخـرى تـمـزج مـا بـ
اخلـــــيـــــال والـــــواقـع(ان اخلـــــلـــــو من
التسـمية لبعض الـشخصيات ضرورة
ـتغيرات ويبدو أن القاصة تفرضها ا
أرادت بــعـــدم الــتـــســمـــيــة فـي بــعض
ـــزج بـــ الــعـــنـــصـــرين الـــقــصـص ا
الــــواقــــعي واخلــــيــــالي لــــتــــنـــســــجم
ــوضـــوع الــذي اخـــتـــارته والــذي وا
يـحـيل إلى الـغـمـوض دون الـوضوح 

والغياب دون احلضور).
و في الـنـهـايـة اعـتــرفت الـنـاقـدة عـلى
امــانــة الـــقــاصــة لــلـــجــانب االبــداعي
ـــضــمـــون مـــعــا من خـالل قــولـــهــا وا
(نالحظ بـفـضل وعي الـقاصـة الـنـقدي
أنــهــا تـســعى فـي اغـلـب الـقــصص ان
تـكـون أميـنـة للـجانب االبـداعي الـفني
وامينـة  للمضـمون الذي تـريد طرحه
من خالل الــبــحث عن طــريــقــة حتــقق

عادلة). فيها هذه ا
واخيـرا ال بد من القول والـتاكيد انني
اتفـق مع النـاقدة في ان مـا تتـضمّـنته
اجملــمــوعـــة من إشــارات في مــجــاالت
عديدة حتاول القـاصة استثمارها هي
دالـةً على حـمولـة معـرفيـة وعلى سـعة
كـما اخملـزون الثـقافي والـعلـمي لديـها
اوكـد مـا طــرحـته فـي الـبـدايــة بـانه ال
شيء أدل على اهتمام الناقد قي كتاب
مـــا هــو من خـالل اخــتــيـــاره مــيــدانــا

للقراءة والتحليل  . 

اذا كانـت القـراءة هي حـالـة تَـشـارُكـية
مــا بــ الــكــاتب والــقــاريء اذن فــان
الـعالقـة بـينـهـمـا هي عالقـة  وثـيـقة ال
ـكن الحـدهـمـا اإلسـتـغـنـاء فـيـهـا عن
فـاذا كــان االديب يــقــدم الــعـالم االخــر
الـتـخـييـلي عـبـر رؤيـة ما يـعـكـسه هذا
الــواقـع فــان هـــذا الـــواقع هـــو الــذي
همة التي تقوم عليها ثل األرضية ا
نــظـرة الــقــارىء اجلـاد الــذي يــسـعى
دراسة خـصائص مـا يسـعى قراءته و
يسـوغ لـنـفسـه اقتـحـامه  وان حتـيّزه
لــعــمل ادبي بــعــيــنه و اخــتــيــاره  مـا
وتـفـاعـلـه مـعه مـا هـو اال تــعـبـيـراً عن
تـــأكــيـــد اهــتـــمــامـه به  ومن قـــنــاعــة
فــحـــواهــا ان هــذا الـــعــمل يـــســتــحق
الـقـراءة فتـكـون مـهمـته حـيـنئـذ نـقديه
تـفسر وتـطرح ما فيه مـن قيم وتكشف
ــسـتـوى ـعــاني الـكــامـنـة وراء ا عن ا
الظـاهرلـلنص وايـضا ان الـناقـد ح
يشكل مادته النـقدية فإنه في اعتقادي
كـالـقــاص يـتـراوح عـمــله الـنـقـدي بـ
ـادة الـتي نــسـقـ األول مــنـتــزع من ا
يـحاول قـراءتـهـا والـثـاني مـنـتزع من
ـكـنـنا الـقـول إن حتـليل ذاتيـته إذن 
أو قراءة نقـدية لـعمل ابـداعي ما ال بدّ
ان تكـون في حـاجـة إلى أدوات داعـمة
لـتـقـترب مـن الـغـايـة الذي يـقـوم عـلـيه
النص والسـتخراج مـا فيه من معاني
 وان مـاشـهـده النـقـد من تـطـورات هو
نــتـيـجـة حــتـمـيــة لـلـتـطــور في الـعـمل
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ان هــذه مــقـدمــة لــلــدخــول الـى قـراءة
كـتــاب بـ اخلــيـال الــعـلــمي والـواقع
ـيسـلون قـراءة في مامـا تور بـابـا تور
ــان عــد احلــسـ هـادي لــلــنــاقـدة ا

واني ال بـد ان اعـترف ان هـذا الـكـتاب
قد اسـتقطب اهتمـامي بصورة خاصة
وذلك مـن جــــانـب ان ادب الــــقـــــاصــــة
والــروائـيــة مـيـســلـون هـادي الــشـديـد
الـغــنى والـتـنــوّع كـان مـثــاراهـتـمـامي
باعـتبـاره ادب ال حتده مالمح فـتاريخ
ـــتــد لـــســنـــوات وان مــا الـــقـــاصــة 
اسـتـهوانـي في قراءة هـذا الـكـتاب من
جـانب اخر هـو تنـاول الـكتـاب جلانب
اخلـيــال الـعــلـمي الــذي اثـار فــضـولي
واســتــدعـــاني الى قـــراءة اجملــمــوعــة
القصصية بعد قراءتي للكتاب النقدي
ولــعل هــذا يـرجـع العـتــبــارات كـثــيـرة
اشـارك بها الـناقدة في قـراءتها في ان
ادب مــــيـــســـلـــون هـــادي هـــو ادب من
الــواقع الـــقــريب الى الـــذات الــقــارئــة
فـاردت ان اقـتـرب من جـانب اخـر لـدى
القاصة هو تناول ادب اخليال القريب
من الــــواقـع اي الــــتــــطــــرق الى بــــاب
طروقـة من قبل يختـلف عن األبـواب ا
وهــو االتـكــاء عــلى اخلــيــال الــعــلـمي
ــاسـاوي فـالـقـاصـة ـفـعم بـالـواقع ا ا
تتيـح للخـيال إمـكانـية الـظهـور بيـنما
تـكــون مـحــتـفــظـة بــقـضـايــا الـواقع ال
عـاصر وهذا سيـما قـضايـا اإلنسـان ا
ــان عــد مــا تــؤكــد عـــلــيه الــنــاقــدة ا
احلــســ في مــقــدمـــة الــكــتــاب الــتي
حـاولت فــيـهــا إضـاءة هـذه الــقـصص
ها  ما واسـتقرائهـا واستكشـاف عوا
ــقــدمــة الى دراســة نــقــديــة حتــولت ا
توضح دالالت هذه اجملـموعة وهذا ما
قدمة دعانا قراءتها وان ما اكد عليه ا
في الــــبـــدء من ان الـــقــــاصـــة من أجل
تكـوين رؤية وحـكم نـقدي عـلى الواقع
اآلني( استعارت اخليال العلمي كأداة
لـنقد الوضع االجـتماعي  منـطلقة من
سـلم بدور االدب للتصدي لكل بدأ ا ا
مـــا يــصـــيـب احلــيـــاة واجملـــتـــمع من
حتـوالت غـير طـبـيـعـية  أنـهـا صـرخة
تـنطلق من تـراكم اخليبات والـنكسات
و الـــفـــواجع والـــكــوارث وجتـــســـيــد
عـاصر الهـمـوم احليـاتيـة لإلنـسـان ا
والــتي يــعــانــيــهــا بــســبـب االعــتــمـاد
ـغـالي على الـتكـنـولوجـيا والـوثوق ا
بتـكرات العلمية واالنخراط فرط با ا

األوتــومـــاتــيـــكي الـــتــام فـــيـــهــا وفي
قـاربات جتعل الـقاصة مختـلف هذه ا
قصـصها تـنفـتح على مـشهديـة يفسح
الـــكالم فـــيه مـــســـارا لــعـــمل اخلـــيــال
واجـــتـــهـــاد الـــعـــقل فـي الـــوقت ذاته
وتــقـود الـقــارىء إلى فـســحـة لــلـتـأمل
والتفكير في مـواجهة اسئلة موصولة
بفضـاءات راهن الواقع اآلني مـنطـلقة
من ان ثــقل وطــأةِ احلـــيــاة تــتــنــاسب
ا يـفرضه عـكسـاً مع التـقدّم الـعلـمي 
من ســـلـــبـــيـــات عـــلى واقـع الـــعـــصــر
الراهن فـبقدر ما يـعلو دور احلضارة
اآللـيـة  يتـراجع دور اإلنـسـانـية وذلك
حلاجـة احلضارة القـائمة على االعالء
ــادي بــالــتـوجه إلـى قـيم من الــشـان ا
تـدعّم سـيـرورتـهـا  األمـر الـذي يجـعل
الــقـاصــة تـضـع قـارئــهـا أمــام قـصص
مــوســومــة بـاالنــغــمــاس فـي قــضــايـا
الـواقـع والـتــبـاسـاتـه جـراء الــتـحـول
االجتماعي الـذي طال اجملتمع بسبب
هــذا الــتـــغــيــر فـــهي مــحـــاولــة إدانــة
اإلطـاحة بـالبـنى الـقيـميـة وإحالل قيم
تـطلـبات جديـدة محـلـها لالسـتجـابـة 
الـواقع اجلديد إذ أن التـقنية الـعلمية
التي ال تـستـند إلـى مبـاد أو معـايير
تــعـــتــرف بـــاهــمـــيـــة الــعـــمل من أجل
الـنـهـوض باحلـاضـر مع احلـفـاظ على
تـرسيخ قيمه; هي تـقنية  سـلبية وان
ستقبل القاصة تنصب بكليتها على ا
منطلقة من غيرتها على اجملتمع الذي
بات يواجه حتديات داخلية وخارجية

تغيّر) . في عالم اليوم ا
نطـلق تركزت الـقراءة على ومن هـذا ا
مــحــورين اســاسـيــ مــحـور اخلــيـال
ومــحــور الــواقع الــذي حــاولت ربــطه
بـالوضـع الـراهن ومن هـنـا كـان هـناك
تـاكــيـد  في الـكــتـاب عـلـى ان الـقـاصـة
مـــيــســلــون هــادي تــتــحــول  في هــذه
اجملمـوعة من قاصة الى نـاقدة متخذة
اسلـوبا مـغايـرا من الكـتابـة في سبيل
طـرح افــكـارهـا بــحـريــة وحتـررهـا من
ـتـداولـة في االسـتـنـاد إلـى الـطـرائق ا

طرح الواقع .
ان  كما يالحظ الـقارىء ان الناقدة ا
عـبـداحلسـ اعـتبـرت ان كل قـصة من
الـقــصص هي رسـالـة تــعـبـر عن داللـة
وقــيـمــة حتـاول الــقـاصــة تـوصــيـلــهـا
فـاخذت تالحق بذكـاء ما تريـد القاصة
طرحه من قيم مـتاخـذه لكل قصـة بابا
فـي الـــقــــراءة من اجل الــــوصـــول إلى
رسـالـة الـكـاتـبـة األقـرب إلى احلـقـيـقـة
فــجــاءت خــطــابــات عــديــدة مــتّــســمـة
ـكن ــفــارقَـات الــتي ال  بــالـدهــشـة وا
الـــوصـــول الـــيـــهـــا االعـــبـــر اخلـــيـــال
واســتـــثــمــاره كــمــقـــوم من مــقــومــات
ـصـاغـة من عـمق الـتـجـربـة الـكـتـابـة ا
باشرة الواقعية من غـير الوقوع في ا
ومن احملـال أن نـتـصـور مـن ايـة قـصة
من الـــقـــصص لـــيـس لـــهــا صـــلـــة مع
الـسـيـاقـات الـثـقــافـيـة واال جـتـمـاعـيـة
لــلـمـجــتـمع الــذي تـصـدر عــنه هـذا مـا
اكـدت عـلــيه الـقـراءة بـرمــتـهـا (ا ن مـا
تــتـصـف به الـقــصص والــذي اضـحى
اجتاها حتـاول القاصة الـتأكيـد عليه
علـى الرغم من أنـها تـصنف بـوصفـها
قــصـــصــاً من اخلــيــال الــعــلــمي فــهي
تاح مالمحه تضعنا في إطار فضاء 
من الواقع االني متخذة من اشكاليته
وافرازاته منطلقا للكتابة وان السبب
األســاسي الــذي يــقف وراء ذلك عــائـد
إلـى ســـيـــطــــرة واســـتـــحـــواذ صـــورة
اجملـــتـــمع الــــذي يـــرزح حتت أعـــبـــاء
ظـروف اجتـماعـية وسـياسـية بـعبارة
اخـرى ان كل مــا في الـقـصـة يـتـجـسـد
رجعية تخيل وا بالربط الداللي ب ا
الـواقـعـيـة  تـاخـذنـا فـيه الـقـاصـة إلى
التهيـؤ لتسلّم صـورة خياليـة مرتبطة
ــثـل اإلطـار بــالــواقع الــقــريب الــذي 
الــذي تـتـم فـيـه مـراجــعــة واســتــعـادة

أحداث حدثت من معطيات سابقة).
ـثـابـة عـنـوان ـا ان الـتـقـد هــو  و

ـضــامــ الــقــصص وان اســتــهاللـي 
ــقـــدمــة الـــنــاقـــدة حــاولت مـن خالل ا
الوصول إلى أسرار النصّ ومقاصده
والـتي اتخـذته باب للـولوج الى قراءة
ــقـدمــة شــهـادة اجملــمــوعـة فــجــاءت ا
ـ  مــضـيـئـة تــوثـيـقــيـة مـتـصــلـة بـا
ـثــابـة مــكــونـات الــقــصص وكـانـت 
تــمــهـيــد لــقــراءاتـهــا  شــرحت فــيــهـا
تـصوراتـهـا ورؤيـتـهـا حـول كل قـصة
وعـلى الـعـموم قـد حـددت االحـاطة في
ـجـمـل اجملـمـوعـة من خالل ـقــدمـة  ا
عدد مـن الـنقـاط حـاولت فـي كل نـقـطة
من الـنقاط تـسليط الـضوء على جانب
من اجلـوانب فـتؤكـد مـرة عـلى تراسل
القـصص مع الفـنون االخـرى ال سيـما
الـتـشـكيل والـسـيـنـما بـصـورة خـاصة
فـتقول (تـنهل اغلب الـقصص من آفاق
جـمـالـية مـتـنـوعـة الـفنـون كـالـتـشـكيل
والــسـيــنـمــا وغــيـر ذلك من األجــنـاس
الفـنـيـة حيث يـتـضح احلس الـشـعري
لــلـقــصص من خاللــهــا وان الـقــاصـة
حتاول استثمار الفن التشكيلي إطارا
مــرجــعــيــا تــســهم مـن خالله في فــهم
العالم الواقعي بـألوان مختلفة فضال
عن ذلك جنـــد تــوظــيف األبــعــاد الــتي
ا لهـا من مردودية ترتبط بـالسـينمـا 
شــعـريــة وخـاصــة تـوظــيف الــقـاصـة
الـكـامـيـرا كـاداة تـعـد أبـرز طـريـقـة في
الـرؤيـة ومـنـهـجــاً في مـعـايـنـة الـواقع
ــــعـــاصـــر اذ ســـعـت الـــقـــاصـــة إلى ا
تـكـرارهـا في بـعض الـقـصص ذلك كي
يـتم من خاللـهـا اكـتـنـاه الـغوص وراء

العالم الال مرئي).
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ــــــا ان في كـل نـــــقـــــطـــــة حتـــــاول  و
تــفــســيــرمــا حتــتــويه اجملــمــوعــة من
مـــقـــاصـــد وحتـــيل عـــلى الـــقـــضـــايـــا
ـطـروحة فـيـهـا وتقف عـلى الـعالقات ا
الــتي تـربـط بـ الــقـصص جــمـيــعـا 
بـطـريقـة تـسهّل الـوصـول إلى مقـاصد
الـــقــاصـــة و الــتـــاكــيـــد عــلـى جــوانب
مختلفة تنماز بها القصص فتاكد هنا
عـلى االهـتـمـام بـالـوصف وتـعد من ان
ـبررات في الـتـمـهيـد الـتي تـقـدم فيه ا
الـقـاصـة الـوصف في اغـلب الـقـصص
هــو (مـؤشــرات عــلـى الـســمــات الــتي
تتـصف فيـها الـشخـصيـات اي العالم
اخلـارجي الـظاهـري لـهـا هو من اجل
ان تـشكل مـنه اضـاءة تكـشف لـقارئـها
عن بـــاطن الـــشــخـــصــيـــات وان هــذه
توظفـها القاصة لغايـات فنية ونفسية
ذلـك من اجـل تــــــوصـــــيـل هــــــدف مـــــا

يقومون به من افعال) . 
ــقــدمـــة رؤيــة اخــرى كـــمــا جنــد فـي ا
تـبــرزدور الـنــقـد بــاعـتــبـاره مــفـتــاحـاً
لـلـتـفــسـيـر والـتــحـلـيل وذلك من خالل
الــتــاكـيــد عــلـى أكــبـر عــدد مـن مــزايـا
الـــقــصص لـــلـــوصـــول إلى تــفـــســـيــر
رسـالـتـهــا احلـقـيـقـيـة والــتـاكـيـد عـلى
الـوعي النقـدي للقـاصة  في استغالل
ـا حتمـله من دالالت تغني كل مـفردة 

غالف الكتاب

غالف القصص

اقام الفـنان الـتشكـيلي عالء الـبلداوي مـعرض الشـخصي الـرابع حكـايات ملـونة  على
عـرض نقيب ثـقفـ . وافتـتح ا قاعـة مؤسـسة برج بـابل بحـضور نـخبـة من الفـنانـ وا
ـندالوي  مـشـيـدا بـالـتجـربـة الـفـنـيـة للـبـلـداري ونـخـبـة الفن الـفنـانـ الـسـابق صـبـاح ا
عـاصرة  رغم التـشكـيلي الـعراقي الـذي يقـود التـحدي من اجل االسـتمـرار ومواكـبة الـفنـون ا
ر بـها العراق وان ترسـيخ رسومات وألوان حـكايات ملونـة  عبرت عن العمق الظروف التي 
ـراة والـطـفل واحلـياة الثـقـافـتـ واحلضـاري والـتـاريـخي حلضـارة وادي الـرافـدين وجـسدت ا
ـشتركة عارض التـشكيـلية الشـخصية وا العامة الـيومية . واشـار البلـداوي الى ان  سلسلـة ا
بعثرة  واثبـات ان حضارة العراق والفن والـثقافة واألدب مقومات ال حققت مواجهة األفكـار ا
عـرض ركـز على هـنـة  وا ـيـة وا وهـبـة واالكاد ـثل ا كن االسـتـغنـاء عـنهـا  وتـبقـى اجلدار الـذي 
رأة في بالد مرت بالكثير من األزمات لكن احلياة بقيت تسري وتتقدم. عالم البغدادية واإلنسان وا ا


