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كتّاب في دوّامة الالجديد
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أربيل

بــعـد هـذا الــطـرح والـقــراءة والـتــحـلـيل
والتعـليل جندُ بـأن معظم الـكتّاب الذين
يسـتوطـنون أعـمالـهم األدبيـة في حدود
الـالجــديـد ربّــمــا لــديــهم إشــكــالــيــة مع
مـفـهـوم اإلبــداع فـعـالم اإلبـداع عـريضُ
فــســيح رحـيـب يـشــمل نــواحي احلــيـاة
كــلّــهــا فــإذا اسـتــرســلــنــا بـاحلــكي عن
الـنـاحـيــة الـثـقـافـيـة عـامـةً وعن الـشـطـر
األدبي والـفني مـنـهـا بشـكلٍ خـاص فـقد
فـهوم وكان انخرط نـتاج األدباء بـهذا ا
حــاضـراً في كـيــنـونـتــهم الـفــكـريـة وفي

جوهر نصوصهم وكتاباتهم.

حــدّة الـعـقل والــتـمـعّن بــعـمق وتــفـكـيـر
إبـــداعي أدبي وهـــو بُــرء واســتـــنــبــاط
عالقات بـ أشيـاءٍ لم تكن مـوجودة في
الــســـابق.والـــنــقـــد أيــضـــاً هــو مـــجــال
إبداعي فـالنـاقد هـو من يضع يـده على
جوانب اإلبـداع في الـنصـوص والكالم
عـن األعــمــال األدبــيـــة من قــبـل الــنــقّــاد
وكتابة مقاالت جادّة تبيّن القيمة الفنيّة
واإلبــداعــيـــة ولــيس مــجــرّد مــجــامالت
صحـفـية. وهـذا مـا ال نراه في كـثـير من
أعـمـال هؤالء الـكـتّـاب الـذين يـقـفون في
دائرة واحدة خالية من مظاهر اإلبداع.

ولكن فـاضت مشـاعري عـندما أدركتُ أن
هذا الـكتـاب مـا هو إال جتـميع لـكافـة ما
ــؤلف في هــيــامهِ و حــبهِ لــهـذه كــتــبهُ ا
األنـــثى وبــدأت تـــمــيلُ نــحـــو الــتــكــرار
والـتـعابـيـر الـتقـلـيـديـة السـهـلـة إلى حد
نحـطة التي الشبه بـينه وب األغـاني ا
أبــتـلــيت بـهــا مـجــتـمــعـاتــنـا في الــعـقـد
األخـيــر ال أنـكـرُ إعــجـابي بـالــكـتـاب في
بـدايتهِ ولـكن كـلّـما قـلـبتُ صفـحـة أخرى
شعرتُ بـدهشة بـشكلٍ سلـبي وأحسستُ
بنـوعٍ من الـنَـرَق أو السـذاجـة والغـباوة
ـرأة ــفــرطــة لـدرجــة أن يُــصــوّر تــلك ا ا
كَعبة له يـرجو ويتوسّل ويسـتغيثُ بها

جلنّتها ألنه لم يذنب قط. 
إحـدى الــعـبـارات أضــحـكـتـنـي بـقـدرِ مـا
جعلتني أشعرُ بعدم حيائها يقول فيها
ُـــشـــتــاق إذا دعـــاه" هل " أمّـن يُــجـــيب ا
انتهت بنا الكتابة أن نقتبس من القرآن
بهذا الشكل منذ قرأت هذه اجلملة وأنا
أزدادُ اسـتـثـقـاال حلـروف هـذا الـكـاتب ..
ثم مـا لبـثت األفكـارُ تُـعاد ولـكن بـصيـغة
لل التام مختلفـة قليالً وبدأت أشعـر با
ولــكن شيء مـا جــعـلــني أكـمـل الـقـراءة
ــا ألني أردتُ أن أعـــرف نــهــايــة لــكل ر
ذلك أو لــلــهــفــتي الــشــديــدة وإعـجــابي
الــــقـــــد بـهِ. إذا أردت أن تـــــقـــــرأ هــــذا
الــكـتــاب اقـرأه كــفـضــول مـنكَ ال أكــثـر
فـيمـكـنك أن تـفعـل مثـلي ولـكن ال تـتوقّع
أنـكَ ســتـــصل لـــشيء يــفـــيـــدكَ أو حــتى

يلهمكَ. 
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ـــفــهــوم اإلحــداثِ إن اإلبـــداع تــنــدمج 
واخلـــلق أثـــراً ألســـبــابٍ جـــمّـــة لـــيــست
حصـيـلة لـعوامل عـقلـيّـة فقط بل مـرتبط
بـاحلــالـة االنـفـعــالـيـة والـثــورة لـلـمُـبـدع
تــذنــيـــبــاً مع الـــبــواعـث االجــتــمـــاعــيــة
والــبـيــئـيــة. واإلبــداع يـحــتـاج إلى فــكـر
إبداعي بـحت ألنّ الـفكـر أرقى العـملـيات
الـعـقـلـيـة لـذلك ال بـدّ لإلبـداع األدبي من

مــهــمـة لــلــروايـة وهي (الــســرد) وكـذلك
احلُـبـكـة والـفـكـرة اإلبـداعـيـة واألحداث
كـذلك لم أجـد أي نــهـايـة ربّـمـا أراد بـهـا
ـــؤلف جــزء ثـــاني أو جــعــلـــهــا بــهــذا ا
الــشــكل وفي هــذا اإلطــار كــذلك ركــائـز
بناء الشخصية وجـدتها مفقودة تماماً
وال علمَ لـلـقار سـوى معـلـومات عـادية
وتقليدية عن أبطـال الكتاب كما ذكرناه

في البداية.
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ال أعلم لـكن هـناكَ فـجـوة وضجّـة كبـيرة
داخـل الـــنصّ وعــــدم تـــرابـط واضـــحـــة
أيضاً.  طرح أفكار جلية ب السطور
فـــالــتــذمّـــر من مــوضـــوع احلــشــمــة أي

والوطن واجملتمع (حاالت ''احلجاب''
حقـيقـية مـوجودة في الـسعـودية) ـ هذا
كــــان أهم مـــــا قــــامت عــــلـــــيه ســــطــــور

تارتاروس.
أفـضـل مـا وجـدتهُ فـي هـذا الـكــتـاب هـو
ـا ال شك فيه بأن الغالف والعـنوان و
الكـاتب يـحـمل ذائقـة فـاخرة  ذوق راقي
ورفــيـع في الــعــنـــاوين وجــدتُ في ذلك
منذ كتابهِ األول صـاحب العنوان األكثر
جاذبـيـة " في عقـيدة احلُـب كلّـنا يـهود "
عنوان غـريب وفريـد وملـفت فعال. ولكن
احملـــتــوى فـــارغــة مـــثل مــحـــتــوى هــذا
الكتـاب الذي ينـقصه الكـثير من األركان
والركائز وكان أحـلى ما فيه هو اإلهداء

وبعض النصوص ألفالطون. 
النموذج الثالث:

كتاب ليتها تقرأ ـ خالد الباتلي
كانت تستهويني قراءة هذا الكتاب قبل
أن أقـــتــنـــيه ألســبـــابٍ عــدة مـــنــهــا أن
الــعـنـوان أخــاذ والـتــصـمــيم قـريب من
القلب رأيتُ بـعض عبـاراتهِ على مواقع
الــتـواصل االجــتـمــاعي وعـنــدمـا قـرأتُ
مقدمة الكـتاب أحسستُ أكثر أنه شيء
مذهل و جـميل جداً وهـذا جعـلني أكمل

القراءة فيه.

وهــو يـتـمــسّح بـأسـدال طــيـفـهــا بـشـكلٍ
دميم والنصف الثاني وعي لكنه وعي

مائق جبريّ وإدراك حلقيقة رحيلها.
لم تعجبني الكتاب رغم كلّ الكالم الذي
سَمـعته عن أهـميّـته واحلمـلة اإلعالمـية
التي رافـقت صدور الـكتـاب منـذ حوالي
خـمـســة أعـوام وإلى اآلن (!) ـ والـكـتـاب
الــذي بـ يــدي رقم طــبـعــته الــتـاســعـة
ـا يقارب عشر وقـد سمـعتُ بأنه وصل 
الـثالث يـعـني كـتيّب صـغـيـر ليس في
مـضــمـونه من بـريـق الـفـكـر والــفـلـسـفـة
والــــعـــشـق واإلبـــداع ســــوى عـــبـــارات
أهـلـكـتـهـا الـتكـرار واإلعـادة خالل أربع
! أو خمس سنوات يطبع للمرة الثالث

النموذج الثاني:
رواية تارتاروس ـ معجب الشمري

روايــة قــصـيــرة وإن صحّ الــتـعــبــيـر ال
تعتبر رواية فال يوجد فيها ما يجعلني
أشـــعــــرُ بــــذلك ســــوى وجـــود أســــمـــاء
للـشخصـيات وبـعض العـبارات األخاذة
واحلـــوار الــــبـــســـيط حـــيث أن مـــعـــظم
الــصـفـحــات كـانت نـصــوصـاً وفـلــسـفـة
تـراهـا الـشـخـصـيـة وقـد تـكـون وجـهـات

نظر للكاتب.
هي نص طـويل .. تـبـدأ بـلـقـاء ب رجل
وامـرأة فـي الـشــارع وكـتـب الـرجل رقم
تـلفـونه عـلى كـتاب لـلـبـنت و بعـد أكـثر
من شــهـر حــصل االتــصــال وعـقب ذلك
ة بـعـد فـراق أربع سـنـوات ويـقدم مـكـا
ـرأة عـلى أنـهـا مـدلـلـة تـصـيّف بـلـنـدن ا
وبــــاريس وتـــكـــره احلـــجـــاب وتـــلـــبسُ
القـصـير وال حتـتشم والـرجل هـو فقـير
و كـاتب و شـغوف بـالـقـراءة وبـعد ذلك
كجميع الـقصص الغراميـة يفترقا. وكل
ة ب حبيب يُفترض أنها ذلك من مكا

طويلة بعد انقطاع ألربعة أعوام.
ال أنكـرُ أني وجدتُ بـعض اجلُمل قـريبة
لــلــقـلب ولــغــتـهــا بــدت لي ســهـلــة جـداً
وسـلـسـة ولـكن الـكـتـاب يـفـتـقـد عـنـاصر

صغيرة; ربّمـا صادف أن يكون أصحاب
الكُتـب الثالثة من اخلـليج الـعربيّ ولكن
نـطـقـة بـأسـرها وال األمـر مـوجود فـي ا

ينحصر على مكانٍ بالذات.
النموذج األول:

كـتـاب مـا مـعـنى أن تـكـون وحـيـدا ـ فـهد
العودة

يُـــذهــلكَ الــغـالف و يُــجــذبـكَ الــعــنــوان
ـوضـوعـة أيـضــاً تـتـأمّل فـي الـعـبــارة ا
خلف الـكتاب لـبُرهـة ولكن مـا أن تشرع
في الــــقـــراءة حــــتى تــــدركَ أنّه مــــجـــرّد
نــصــوصٍ مـهــتــرئـة خــواطــر ضـعــيــفـة
ــســتـوى وضــامــرة لــغـتــهــا لــيـسـت بـا
طـلوب تـنسيـقهـا سيء للـغايـة أفكار ا
مـتـكـررة وتـقـلـيـديـة لن يـوقـفكَ نصّ كي
تـــغــرق في مَـــعــانـــيه ولم يـــأتي بــشيء
جديد أو إضافة إبداعية على فنون هذا

النوع من األدب.
q «u² « »U²

ـا يُنشر الثلث األول من الكـتاب شبيه 
نتـديات و الفـيسبـوك أو باألحرى في ا
ـعـاني عـدّت عـليّ ـوضــوعـات وا أكـثـر ا
من قــبل. ثمّ مــا تـبــقّى فــفي كل صـفــحـة
تغريدت أو ثالث ويسـتمرّ الكتاب على

نوال. هذا النحو وا
الــنــصف األول مـن الــكــتــاب مــازوشــيّـة
مُـسـتـهـجـنـة بـامـتـيـاز تُـشـعـركَ بـشـفـقـة
مخـتـلطـة بـاالستـهتـار فـنصـوصه تدور
في فلك حـبيبـتهِ التي جتـاهلـته وتركته

سبق لي أن كـتـبتُ عن كتّـاب السـوشيل
مـيـديـا والــعـمـلـيّـة اإلبـداعـيـة في األدب
وإن الــشــهـرة الــتي يــكـتــسـبــهــا بـعض
الــكـتّــاب وتـســتـغـلّ بـطــبع ونـشــر كُـتب
خواطر وعواطف وروايات على األغلب
تــنــتــشــر الــكُــتب بــشــكلٍ غــيــر مُــســبق
وبـعـضــهـا يـسـجلّ أرقـامــاً قـيـاسـيـة في
نـطقة ولكن اجلوهر تاريخ الكتب في ا
يـــحـــدّثك بـــكلّ مـــا هــو مـــكـــرّر ومــدجّج
باإلثابة والسرد الـتقليدي أو (الالسرد)
ــعــروفـة وإعــادة صــيـاغــة الــتـعــابــيـر ا
لشعراء وكتّاب معروف بصيغة سلسة

خالية من الرونق األدبي.
هناكَ الكـثير من هؤالء الـكتّاب الذين لم
يقـدّموا إلى اآلن ما هـو يسـمّى باإلبداع
في مــجــالــهم ســواءً كــانـت شــعــريّـة أو
نـــثــــريّـــة أو قـــصص وروايـــات ونـــحن
بصدد الـتكلّم عن هـذا الصنف ال نـقصد
االنتقاص من األسماء الـتي نأتي عليها
ـوجـة بل نــتـحـدّث عن كـنــمـاذج لـهــذه ا
النصوص بعينها فأنا من أولئك الذين
ــوت الــكـاتـب عـنــد قـراءة يــقــتـنــعـون 
نضبط. وضوعي ا النص بع النقـد ا
ـا ذكرناه قبل ونأخذ ثالثة كـتب كمثال 
قـــلـــيـل روايـــة وكـــتـــابـــ فـي الـــنـــثـــر
واخلـــواطــر والــســمّـــة األبــرز في هــذه
الكـتب جـمـال الغالف وعـدم تـقد نص
إبداعي. وقـبل أن نتـوغّل في احلكي عن
األعــمـــال اخملــتـــارة هــنـــاكَ مــلـــحــوظــة
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الشاعرة ميساء سيفو:
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دمشق

الـنشـر االلـكتـروني مـهم جـداً له قراؤه
الـذين يـتكـاثـرون يـوماً بـعـد يـوم وهو
يهدد النشر الورقي. ولـكن يبقى للنشر

الورقي نكهة خاصة.
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واقف والـقضـايا هي الـتي حتدد إن ا
اجلــنس األدبي. أنـا لن أهــجـر الــشـعـر
ـا يـومــاً ألني أجـد ذاتي فــيه ولـكن ر
أطرق يـوماً باب الـقصـة أو الرواية فال
حـــدود وال قــيــود لإلبــداع والــطــمــوح

فضاء ال محدود.
وأنــا من عـائــلــة مــحــبـة لــلــفن شــعـراً
ورسـماً ونـحـتـاً وال بد أن يـتـأثـر أفراد
العـائلـة بهذه األجـواء ويتـجهـوا حملبة
ــارســـته. ابـــنــتـي مــوهـــوبــة الـــفن و
وتعـشق الرسم. أنـا ووالدها نـشجـعها
وننـمي موهـبتـها. واإلنـسان يـجد ذاته
ـوهـبـة لـديه عـنـدمــا يـكـتـشف مـكـامن ا

ويطورها.
ورغم أن طــريق اإلبــداع صــعب وشـاق
ــتع وشــيق إال أنه فـي نــفس الــوقت 
وخصوصاً إن تَكلل بالنجاح مستقبالً.

أمنيات ومشاعر اخلاصة:
تبكي مـيساء سيـفو عندمـا ترى منظراً
اً أو تـقرأ قـصة حـزيـنة. ويـكفي أن مـؤ
تــرى طـفالً صـغــيـراً تـلـمـع الـفـرحـة في
عــيـنــيه حــتى تــبــتـسم. الــطــفــولـة هي

سعادة حقيقية بالنسبة لها.
ـفـضـلـة: " الـشـذى يـبـقى  وحـكــمـتـهـا ا

دائماً في اليد التي تقدم الوردة " 
بـشــرى لــلـقــراء سـتــزف بــشـرى نــشـر

مجموعتها الشعرية قريباً.
أمنيتـها األولى أن يعم األمان والسالم
في بـــلــدهـــا ســوريـــا والــعـــالم أجــمع.
ـبدع وثانـياً تـتمـنى أن ينـال الفـنان وا
حقه ويحصل على مكانة الئقة تليق به

وبجهوده.

للجمال.
وعن تــأثــيــر الــشــعــر والــكــتـابــة عــلى
اجملـتــمـعــات تـقــول الـشــاعـرة مــيـسـاء

سيفو: 
الفن والـشعر والـكتـابة مرآة لـلمـجتمع
وضــمـــيــرهــا احلـي. وكــانت الـــقــبــائل
اً تقـيم احلفالت واألفراح العربـية قـد
ــنـاسـبـة مـيالد شــاعـر فـهـو سـيـكـون

محل فخر وعز للقبيلة. 
ــكن أن نــغــيـر وتــضــيف: بــالــشــعــر 
الـعـقـلـيات واجملـتـمـعـات. ودور الـشـعر

قاومة معروف. في احلروب وا
عن مـشــاركـاتـهــا الـثــقـافــيـة واجلـدوى

منها جتيب:
سلميـة مدينة ثقـافية بامتـياز والشعر
خاصة يـستقطب جـمهوراً كبـيراً. ولقد
كـانت لي مـشاركـات عـديـدة في سلـمـية

وفي دمشق العاصمة.
ـهـرجــان الـشـعــري الـسـادس أمــا عن ا
والــعــشـــرين والــذي أقــيـم مــؤخــراً في
ـديـنـة الـسـلـمـيـة في ـركــز الـثـقـافي  ا
مـحافـظـة حمـاة فـهو مـهـرجان سـنوي
يـقـام فـي ثـقـافي سـلـمـيـة وله جـمـهـور
واسع ينـتـظره ويـضم شريـحة واسـعة
من الـوسط الثـقافي وغـيـر الثـقافي من
هتـم بالـشعر ومن الـفئات الـعمرية ا
كافـة. وأنا أعتـرف أني استـفدت كـثيراً
من كافـة مشاركـاتي. فقد عـرفت شعراء
عـديــدين وجتـارب شــعــريـة مــتـنــوعـة.
ـشـاركات تـعـتـبـر فرصـة لـنـشر وهـذه ا
قـصائـدي وإنـشـادها ورؤيـة مـدى تـأثر

احلاضرين بها.
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لقد نشرت لي جـرائد ورقية في سورية
وفي تـونس وكــذلك نـشـرت لي جـرائـد
ومـجـاالت الكـتـرونـيـة عـديدة. وأرى أن

بكل تناقضاتها.
أنـــا ال أنــشـــد أو أصف احلب الـــعــادي
ــفــهــومه الــضــيـق بل احلب بــصــفــة
عـامــة بــكل جتــلـيــاته وســمــوه كـحب
الـــوطن واألرض والــســلم لإلنــســانــيــة
جمعـاء. باحلب تسـمو أرواحنـا وتتقد.
وكـلـما تـألـقـنا بـاحلب تـألـقـنا بـاحلـياة.

احلياة بال حب ال معنى لها. 
وترى الفن بـصفة عامـة والشعـر بصفة
خــاصـة ال يـصــور احلـقـيــقـة أو الـواقع
مـجرداً كـما هـو بل يسـتـند إلـيه ويعـيد
ـكن أن نعتمـد على اخليال بنائه. وال 
بـشكـل مطـلق ألن عـندئـذ سـيكـون جـافاً
وخـالـيــاً من األحـاسـيس. الـقـصـيـد هـو
مــزيج من الــواقع واخلــيــال هــو خـلق

وأعـــدل فـــيـه إن كـــان يـــحـــتـــاج لـــذلك.
ويـحـفـزنـا أشــيـاء كـثـيـرة لــلـكـتـابـة في
أيـامنـا هـذه فيـكفـي أن أرى مشـهداً أو
مـوقــفـاً مــحــزنـاً كــان أم مـفــرحـاً أو أن

أسمع قصة لينطلق القصيد.
 وأنـا ال أصافـح القـلم لـكتـابـة القـصـيد
ـشهد أو قصة أو حالة إال بعد التأثر 
مــا وعــنــدمــا تــضيء فــكـرة فـي ذهـني
يداهمني إحساس جميل ال أعرف كيف
أصـفه فـأنشـد حـينـهـا الـعزلـة والـهدوء
وأترك الوقت لألفـكار أن تتخـمر جيداً
ثم أدع لـهــا بـعـد ذلك حـريـة االنـسـيـاب

وتوارد الكلمات على الورق.
وتــــقـــول عـن احلب: إن احلب يــــحـــكي
اإلنـسان بـكل فـصـوله وقيـمه واحلـياة

ي وهـبـتي وعا كـانت الداعـمـة األولى 
الـالمــحــدود والــذي يــحـــيط بي من كل

اجلهات فقد كتبت عنها ولها.
ـا وكــذلك في صــغـري تــأثـرت أيــضـاً 
ــا أعــيــشه فــكــتــبت عن يــحــيط بي و
الـقـضـية الـفـلـسطـيـنـية وعن انـتـفـاضة
احلجارة وعن تعلق اإلنسان باألرض.
وإلى اآلن لم أتأثـر بشـاعر بـعيـنه فقد
حاولت أن أقـرأ لشعـراء كبار ولـشعراء
شباب وشابـات. وبذلك أغني جتربتي.
أنــا ال أحـبــذ الـتـأثــر بـشـاعــر مـعـ بل
أنــحــو في أســلــوبي إلى االبــتــعـاد عن
ـيزني فـلكل التـأثـر وأخذ خط خـاص 
ـيزة مـبدع يـجب أن يـكون له بـصـمة 

ومنفردة 
وتـقـول: إن بــذرة األدب عـامـة والـشـعـر
خاصـة ال تنـمو في بيـئة مـعيـنة وليس
لـها صـلة بـاحليـاة االجتـماعـية لـكنـها
حتــتـاج لــلــمــوهــبــة بــالـدرجــة األولى
وألحــاسـيس جـيــاشـة وخــيـال خـصب.
ــتـلـك فــكـرة أو ــبــدع يــشـعــر أنـه  فــا
عاطـفة أو رسالـة يجب أن يـؤديهـا عند
ذلـك تـنــطـلق الــقـصــيـدة أو الــقـصـة أو
حــــتـى لـــوحــــة الـــرسـم أو الــــقـــطــــعـــة
ـوسـيـقـيـة.... إلخ طـبـعـاً حـسب مـيل ا
ـوهـبـة الـشـخص ومـوهـبـته. عـلى أن ا
وحـدهــا ال تــكــفي فال بــد من صــقــلــهـا
ـــائـــهــــا بـــالـــتـــجــــربـــة والـــقـــراءة وإ

شاهدة. وا
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ليس لي طقوس خاصـة في الكتابة وال
أتقيد بـظرف مع فـيمكن أن أكتب في
أي مــكـان أو زمــان أو عـنــدمـا أشــاهـد
ـا مـوقـفـاً لــيـنـطــلق الـقـصــيـد الـذي ر
أكــتــبه دفــعـــة واحــدة أو عــلى مــراحل
ـكن أن أتـركه وأعـود إلـيه بـعد زمن و
إلى أن يــســتــوي ويــســـتــقــيم ألنــقــحه

مـيـساء عـلي سـيفـو من مـوالـيد مـديـنة
حافظة حـماة ـ سوريا والتي سلميـة 
تـسمـى بـ (أم القـاهـرة). سلـمـية مـديـنة
زاخــرة بـقـصص الـعـجــائـز احلـنـونـات

وأسرار العاشق والعاشقات.
وهي(الــســلــمــيــة) مــلــهــمــة الــشــعــراء
والـفـنـانـ فـمـا انـفك شـاعـر زارهـا إال
وكــان لـهـا نــصـيب في قـصــائـده ألنـهـا
تــسـتـحق حــقـا وكـذلك ســتـجـد في كل
بيت فيها تقريباً إما شاعر أو أديب أو

فنان مبدع.
هي مدينة األصالـة والتراث والفكر بال
منازع وأرض اخلير واحملـبة والطيبة
بال مـنـافس. ومـناخـهـا الـصـحراوي لم

يزد أهلها إال صالبةً وحباً للحياة. 
أيـلـول(سـبـتـمـبـر) بـالـنـسـبـة لـلـشـاعـرة
مـيـسـاء سـيـفـو هـو شـهـر الـتـنـاقـضات
بــقـدر مــا حتــبه بــقــدر مــا تــتـمــنى أن

يحذف من أشهر السنة.
فـيه ولدت مـيـساء سـيفـو فـكانت فـرحة
لــوالـديــهـا وهـو الــشـهـر نــفـسه الـذي
تــوفي فـيه والــدهـا فـأصــبـحت يــتـيـمـة
وهي لم تـتـجـاوز بـعـد سـنـة واحدة من
عـمـرهــا. سـتــقـضي والــدتـهـا الــشـابـة
اخللوقة وهي مدرسة مادة الرياضيات
بـقـيـة عـمـرهـا في تـربيـة طـفـلـيـهـا (ولد
وبـــنـت) والـــســـهـــر عـــلى راحـــتـــهـــمـــا
لـتعـوضـهمـا عن الـيتم الـذي أصـابهـما

بـاكراً.  فـهي ال تعـرف وال تـتذكـر شيـئاً
عـن والـــــدهـــــا إال مـن خـالل الـــــصـــــور

وأحاديث أُمها.
تـعـلـقت مـيــسـاء سـيـفـو فـي طـفـولـتـهـا
بوالدتهـا تعلقـاً كبيراً يـزيد على تعلق
قـريــنـاتــهـا بــأمـهــاتـهم وكــلـمــا كـبـرت
مـيـساء كـلـمـا ازداد هذا الـتـعـلق فهي
ـــهــــا وال حـــدود (والــــدتـــهــــا) كل عــــا
لــعـطـائـهـا وحـنــانـهـا وكـانت وال تـزال
مــثـلـهـا األعــلى.  ومـيـســاء سـيـفـو اآلن
زوجة وأم لطفـل وهي تقلـد والدتها

وفي أوقات كثيرة تتقمصها.
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أفـتـخـر أني من مـديـنـة الـسـلـمـية الـتي
ــاغـــوط وغــيــره من أجنــبت مـــحــمــد ا
الـــشــعـــراء واألدبـــاء. وقـــد نــشـــأت في
أجواء ثـقافـية كـان لهـا األثر األكـبر في
نفسي وجعلني أحب الشعر وكتابته. 
أحــبـبت الـشــعـر مـنـذ الــصـغـر وبـدأت
أكـتـبه بـكـل مـا أمـلك من شـغف وتـعـلق
ـفردات عـلى الـرغم من صغـر سني. با
قرأت للـكثـير من الشـعراء ووجدت في
خـالي الـشـاعـر نـاصحـاً ومـوجـهـاً فـقد
كـان يـخــتـار لي الــقـصــائـد الـعــمـوديـة
لـلمـتـنبي ولـبـعض الـشعـراء اجلـاهلـية
ألحـفــظــهــا. وألـقــيــهـا أمــام األصــدقـاء
ـتـنـبي هو الـشـاعـر الذي واالقـربـاء فا
نـشـأت عــلى مـحـبـة أشـعـاره. ووالـدتي
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وتقول البـروفيسور ماكـكورماك: "منذ
الثمـانينـات أصبحت فـكرة أن يصنع
اإلنسان وحشا أقل رعـبا وساعد على
ذلك انـتــشــار الـروايــات الـتي تــصـور
الــــــروبــــــوتــــــات (اآلنــــــســــــان اآللي)
والـكــائـنـات الـفــضـائـيــة ومـصـاصي
الدماء وانتشار أفالم اخليال العلمي
بــشـــكل أكــبــر نــريــد أن تــعــاد زيــارة
ـعـاجلــة جـديـدة الـروايـة واخلــروج 

لها".
س وأضـــــافت " ال أحــــد يـــــريــــد أن 
فـرانـكــنـشـتــاين". لـكن فـي مـايـو/آيـار
 ?2017أعــلــنت شــركـة يــونــيــفــرسـال
لالنـتاج الـسـينـمـائي عن اعادة تـقد
الـــروايــــة في فــــيــــلم بــــاسم "عـــروس
فرانكشتـاين" من اخراج بيل كوندون
مـــخـــرج رائــعـــة ديـــزني "اجلـــمـــيـــلــة
ـشاهدة ـا حان الوقت  والوحش". ر
فرانـكشتـاين برؤيـة جديدة بـعد طول

انتظار.

اذا نحن هنا? خالقك ما هو الغرض? 
ما الذي بوسعنا فعله?

ويقول اخملرج غـويلرمو ديل تورو إن
روايــة فــرانــكــشــتــاين "كــتــاب يـحــمل
تـسـاؤوالت مـراهـقة. فـلـقـد جـئت لـهذا
الـــعــالـم من قــبل أنـــاس ال يــهـــتــمــون
ألمرك.. ولـقـد ألقـيت في عالم من األلم
عاناة والدموع واجلوع. إنه كتاب وا

مذهل يأخذ العقل كتبته مراهقة."
وتـقــول دكـتـور ســورشـا ني فــالـهـ

كـــبــــيـــرة احملــــاضـــريـن في دراســـات
الــســيــنــمــا بــجـامــعــة مــانــشــيــســتـر
مـــتــــروبـــولـــيــــتـــان وعـــضــــو مـــركـــز
مـانـشـيـسـتـر لـلـدراسـات الـقـوطـية إن
روايـة شـيلي حتـمل عـنصـري اخلـيال

والرعب ومزجها حقق النجاح.
وأضافت قائـلة: " مصدر سـحر الواية
هــو أنــهــا تــتــحـدث عـن الــعالقــة بـ
وت حـقيقة مـطلقة ـوت فا احلياة وا
لـذلك فـإن فـكـرة بـعـث احلـيـاة صـادمة

وآسرة."
ـــــــســــــلــــــسالت ومـن بــــــ األفالم وا

سرحيات التي تناولت الرواية: وا
فيلم فرانكشتاين 1910
فيلم فرانكشتاين 1931

ـئـت اضي الـذكـرى ا مـرت اإلثـنـ ا
عـــلـى صـــدور روايــــة مـــاري شــــيـــلي
الـكالسـيـكـيـة فـرانكـشـتـاين الـتـي كان
أول ظــهــور لــهــا في  1 كــانــون ثــاني

. 1818
وصدرت الـرواية ألول مـرة بدون اسم
شـيلي الـتي كان يـبلغ عـمرهـا حيـنئذ
 18عـــامــا وبـــعـــد صـــدورهـــا بـــعــدة
سـرح عـدة مرات ثم سـنـوات قدمـهـا ا
صـارت مــوضـوعـا ســيـنـمــائـيـا مـرات

عديدة أيضا.
ــرة األولى الــتي تـلــقى فـيــهـا كـانت ا
الروايـة مـعـاجلـة سـيـنـمـائـيـة في عام
 1910ومـنــذ ذلك احلــ قــدمت نــحـو
 150مــرة عــلى الــشــاشــة الــفــضــيـة..
فلمـاذا كل هذا النجـاح? وهل تطابقت
ــعـاجلـة الــسـيــنـمــائـيـة مـع الـروايـة ا

األصلية.
لـقـد كــانت أفالم الـرعب الـتي تـنـاولت

فرانكشتاين عن وحش قاتل من صنع
اإلنـسان ولـكن قـصة شـيـلي األصلـية

كانت مختلفة.
وتــقــول الــبــروفــيــســور بــاتــريــشــيــا
ماككورماك أسـتاذة الفلسـفة بجامعة
: "إن شيلي تعاملت مع أنغليا راسك
ـــوضــوعــات الـــتي عـــاجلــهــا نـــفس ا
اليـونانيـون وأفالم فرانكـشتاين ذات
الــرؤى اجلـيـدة تـشــاركت في الـنـظـرة
العمـيقة للحـياة ما الغـرض منها وما
دورنـا فــيـهــا. فـالــوحش لم يــخـتـر أن
يــــولـــد وتـــســـاءل عـن ســـبب وجـــوده
ـــكن أن يـــصـــبح شـــخـــصــا وكــيـف 

طيبا?"
إن مخـلوق شـيلي الـذي جلـبه للـحياة
فـيـكـتـور فـرانــكـشـتـاين كـان حـسـاسـا
ومــتــســائال بــحــسب الــبــروفــيــســور
مــاكــكــورمــاك ولــقــد تــنــاول الــســؤال
ـتـعــلق بـسـؤال فيلم فرانكشتاين 1931األصـلي لــلـبـشــريـة "ا

الذكرى 200  لصدور رواية فرانكشتاين

غالف الرواية


