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حس نهابة.. القصيدة بوصفها محاولة للحياة

تحـدة بسبب عدم تضمنه مشهـد غرس العلم األمريكي احتفاال بأول عاداة الواليات ا دافعت عائلة رائد الفضاء نـيل آرمستروجن عن فيلم جديد أمام اتـهامات 
هبوط على سطح القمر.

مثل الكندي رايان جوسلينج ـي األول لفيلم (الرجل األول أو فيرست مان) الذي يجسد فيه ا اضي العرض العا وشهد مهرجان البندقية السينمائي األسبوع ا
ا يجعله منافسا مبكرا في موسم جوائز هوليوود. دور رائد الفضاء الراحل. ونال الفيلم فيضا من إطراءات النقاد 

تحدة بأي شكل من األشكال بل على العكس تماما.“ وقال ريك ومارك ابنا آرمستروجن في بيان ”ال نشعر أن هذا الفيلم مناهض للواليات ا
ـتحدة استوقـفه ما تردد عن غيـاب مشهد رفع العـلم ووصف السناتور قرر طرح هـذا الفيلم لـلعرض قبل أكتـوبر تشرين األول. لكـن البعض في الواليات ا وليس من ا

اجلمهوري ماركو روبيو هذا الغياب بأنه ”حماقة تامة.“
“. همة التي كانت على صواريخ صنعها أمريكيون وبتكنولوجيا أمريكية حاملة روادا أمريكي وكتب روبيو على تويتر ”الشعب األمريكي دفع ثمن تلك ا

ونفى مخرج الـفيلم داميـان تشازيل أن يكـون قد حاول تـوجيه رسالة سـياسية بـإسقاط مشـهد غرس العـلم أثناء الهـبوط على سطح الـقمر عام  .1969ويعرض الفيـلم لقطات
أخرى للعلم فوق سطح القمر.

رسالة لوس اجنلوس
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تضع القصيدة شاعرها امام لعبة
اللـغة وأمـام سوانح احلـياة وإذ
حتــمـل هــذه الـــقــصـــيــدة غـــوايــة
الشـاعر - فـي هذه الـلعـبة- فـأنها
تنـطـلق لتالمـس هواجس اجلـسد
والـــفـــكــرة وتـــبـــحث عـن الـــلــذة
وتـبحث عن اإلشـباع .. تـبحث عن
عنى مثلما تبحث عن الوجود وا
ـــتــاهــة وإســـتــدعــاء الـــغــيــاب وا

 .. احملبوب كما عند الصوفي
قصائد الشاعر (حس نهابة) في
مـجــمـوعـتـه الـشـعــريـة (جتــلـيـات
عطـشى) محـاوالت في الـبحث عن
ـــكن ان تـــفــيض بـه الــلـــغــة مــا 
كن ان تـثيره من الشـفيـفة ومـا 
رغـائـب ومـا تــدفع الــيه من وجـد
وشـغف ولــذة وإنـشـداد الى روح
ــعـنى اكــثـر من االخـتــبـاء خـلف ا

لغز.. انع وا الشكل ا
عـتبة العـنوان تدعو الى اسـتكناه
كن ان حتـرضه على القراءة ما 
فـالتـجلـيـات هي كشـوفات ال تـقوم
اال عـلى إستـعـارة  وال( عـطشى)
هـي تـوكــيــد لـفــكـرة دالــة  تــعـني

حتفـيزا للـبحث عن فعل اإلرتواء 
وهـــذا الـــفـــعـل تـــقـــوم به الـــلـــغـــة
بــوصـــفــهــا بـــيت واالســـتــعــارات
عنى والداللة واجملازات  وبيت ا
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يـكتب حـس نـهـابة الـقصـيدة من
عـتــبـة لــذته اذ تــقـوده الــلـذة الى
الــتــوغل في مــسـاحــات عــمـيــقـة 
يـبــحث من خاللــهــا عن وجه اخـر
لـلوجـود الذي يـبادله اإلطـمئـنان 
وهـذا الـوجه االفـتــراضي اليـشـكل
اال بـوصـفه مـجـمـوعـة من الـصـور
األلــــــيـــــفـــــة ومـــــجـــــمــــــوعـــــة من
االستعـارات تلك الـتي يستـحضر
رأة والذات عبـرها التعـويذة وا
او يــــحــــاول ان يـــســــتــــدرج تــــلك
االسـتعـارة اللـغـوية الن تـكون هي
اسـتــعــارته الــشـخــصــيــة سـؤاله
الــيــومي صــورتـه اخلــبــيــئــة في
ـرآة روحه الالئـبة الـبـاحـثة عن ا
األمان عبـر اللغـة مقابل مـا تفقده
في الواقع بـسبب يوميـاتها القلق
واحلــــزن والــــصـــمـت والـــغــــيـــاب

والفقد..

ساءات الصامتة تذبحني ا
الليل فيها قتيل

ينسكب دمه األسود على سرتي
وينعب بوم الوحشية
في خرائب سنيني

ان ال رحمة لك أيها الطريد
ألتف بثوب التوبة

أواري عنك وجهي...
قـصائـد نـهابـة تـتـكئ على اجلـمـلة
ـكـثـفـة وتـوحي عـبر الـقـصـيرة وا
هـذه الـكــثـافـة بـرغــبـة الـشـاعـر في
تـولــيــد مــجـمــوعــة من الــرسـائل/
اإليـحـاءات  والتـي تهـجس بـقـلقه
أوال فــضال عن تــهـجــيس بـبــحـثه
عن وجـه اخر لـلـمـعنى ثـانـيـًا هذا
عـنى الذي يتجوهـر حول الفكرة ا
ا يجعل من الفلسفـية للعطش و
لعـبة البـحث إندفـاعاً نحـو احلياة
واإلرتـواء والـتـلـذذ بـكل تـهـبه من
حـمـوالت رمـزيـة وجمـالـيـة حد ان
القصيدة تـتلبس قناع األنثى تلك
الـتـي يـتــوق الــيـهــا ويــخف عــنـد
رائــحــتـهــا وأنــوثـتــهــا وسـحــرهـا
مــســكــونـا بــالــنــداء وبــالــغــوايـة
وكاشفا عـن عطشه الداخلي وكأن
فـكرة األنـثى او مـعادلـهـا الشـعري
ـــــاء او هي الـــــتــــطـــــهــــيــــر هي ا
ـــــا يــــســــبـغ عــــلى واإلنــــقــــاذ و
الـقــصـيــدة تـلــويـنــات تـقــتـرب من
ـــزاج الـــشــــخـــصي او كـــتـــابــــة ا

مايشبه االعتراف
او حـــتـى اســـتـــدعــــاء األنـــثى الى
ــكـان او الـســريــر او اجلـســد او ا
الـعــمـر بــوصـفــهـا قــوة مـتــعـالــيـة
لالنقـاذ لترميم اجلسـد عبر شفرة
الـلـغـة وعــبـر شـحن احلــلم بـفـعل
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الكي في الكتابة يلفت انتباه معلمات اإلبتدائية: أسهاب رسلي ا

ــا يـــظــهــر مـــفــاتـــنــهــا الــروايـــة 
ـعمـارية ونـصبـها الـتذكـارية وما ا

حتمله من اسرار فنية وتاريخية.
{ نـبـوءة اقتـصـاديـة هل تـعـبر عن واقع
الـبـالد ام انـهـا خـيــال وقـلم ومـتى بـدأت

بكتابتها وما هو االلهام?
بــدأت بـــكـــتـــابــتـــهـــا ســـنــة 2014
وانتـهـيت مـنـها بـعـد عـام واحد و
مـا كــنت اتـصـور حــدوثه يـومـا من
انــهــيــار في اسـعــار الــنـفـط حتـقق
ــــا كـــنـت اتـــوقع اذ ان بـــاقـــرب 
انهيار اسعـار النفط جاء بعد فترة
قـصـيـرة جـدا من صـدور االنـهـيـار
وهـو مـا تـفـاجــأت بـسـرعـة حـدوثه
بـعـد ان حتـدثـت في "االنـهـيـار" عن
ازمـة كـهـذه في وقـت لم يـكن هـنـاك

توقع حلدوث هكذا ازمة.
{ شــخــصـيــة الـرئــيس اخلــيـالي داخل
ـكـن إن تـكـون أمــنـيـة سـطـور الــروايـة 

وطنية ام هي صناعة أدبية فقط ?

ـالــكي ان يــرى الــكـاتـب رسـلـي ا
ــلل من الــقــار بـــدا يــشــعــر بـــا
روتـ الــروايـات الــعـراقــيـة لـذا
اختاران تكون رواياته بعيدة عن
الثيـمة العـراقية وان تـكون اقرب
ي مـن نـــاحـــيــة الى االدب الـــعـــا
الــــنـــمط. ومــــعه كـــان لــــنـــا هـــذا

احلوار:
ـا يـعـشـقـهـا { لـكـل كـاتب بـدايـات ر
ـا يحتـفظ بها لتـتخلـد في الذاكرة ور
لـذاته فـقـط فـمـا هي بـدايـاتك في عـالم

الكتابة?

- كـانت الـبدايـات في درس الـلـغة
ـرحـلـة االبـتـدائـية الـعـربـيـة في ا
عـندمـا كـنت اعـشق فـقـرة االنـشاء
والــتـــعــبــيــر اذ كـــنت اســهب في
ـطـلوب وضـوع ا الكـتـابـة حـول ا
بطـريـقـة لـفـتت انتـبـاه مـعـلـماتي
رحلة ومن بـعدهن اساتذتـي في ا
االعداديـة اذ تطورت قـابليتي في
الـــكـــتـــابـــة الى مـــرحــلـــة كـــتـــابــة

القصص القصيرة.
{ اي الــكــتب هي الــتـي ألـهــمــتك حب

القراءة?

ــيـــة بــالـــدرجــة الـــروايــات الـــعـــا
االولـى وخـــــصـــــوصـــــا روايــــات
الغموض والبوليسية الى جانب
ي مـاركـيـز روايـات الـكـاتب الـعـا
لـــكن روايـــات الــغـــمــوض ال زالت

االقرب الى ميلي في القراءة.
{ االنــهــيــار روايـــتك األولى  مــا هــو
الـدافع الـذي زج بك لـلـخوض فـي عالم

اذا جلأت لها ? الرواية و
ـوضوع الـذي اريد الـتحدث كان ا
عن خــــطــــورته وهــــو االنـــهــــيـــار
ي هـاجـسي في االقـتـصـادي الـعـا
حيـنهـا وعنـدمـا فكـرت بالـطريـقة
االجنـح بــالـــنـــســـبــة لـي لــطـــرحه
وجــدت انــهـا بــاسـتــغالل مـلــكـتي
االدبية وحتويل الطرح الى رواية
بوليـسية يـلف احداثهـا الغموض
ـطـاردات فـاستـغـلـيت احلديث وا
ي عن االنـهـيـار االقـتـصـادي العـا
بـان جـعـلت بغـداد سـاحـة الحداث

ال زلـت اتــوقـع ان هــنـــاك مـــحـــمــد
اخملتـار سيصل الـى عرش العراق
يـومـا مـا فـالـعـراق مـلئ بـالـرجـال
ــضـــحـــ والــشـــجـــعـــان الــذين ا
يـريـدون جتـنــيب بالدهم اخملـاطـر
الــــســـيــــاســـيــــة واالقـــتــــصـــاديـــة
ــا هـــذا االمل والـــعـــســـكـــريـــة ر
ضـعـيف االن لـكـنـني واثق من ان
شـخصـيـة الرئـيس محـمد اخملـتار
ســتــكــون عــلى عــرش الـعــراق في

ستقبل القريب.  ا
{  قــلت ( الـقـلـم احلـر يـطــيـر عـلى كل
رتفـعات ) أيهمـا أكثر حبـا واستقرار ا
يديا لك الرواية ام الشعر ام مجاالت ا

اخملتلفة ?
كل اجملـاالت الـتي اعـمل فـيـها هي
مــجــاالت تــطــلـق اخلــيــال بــشــكل
واسـع ســـواء كـــانت الـــروايـــة ام
ـيديا مـؤخرا اجنرفت الـشعر ام ا
الـى الـــــــــعــــــــــمـل االعـالمـي والقت
افـكـاري فيـه استـطـابـة اجلـمـهور
ي االوسع لـكن الـروايـة تــبـقى عـا
الــــذي ال حتـــدنـي في صــــنـــاعــــته

حدود.
{ بـــــرأيـك األدب يـــــجب أن يـــــجـــــاري
ــيـة اخملــتــلـفــة ام ال بـد الــتـيــارات الـعــا
نطـقتـنا حتى ـستوى الـثقـافي  األخذ 
ال يحـدث انفصـال ب الكـاتب والقار

?
ارى ان القـار العراقي بـدا يشعر
ـــــلل مـن روتـــــ الـــــروايــــات بـــــا
الــعـراقــيـة لــذا اخـتــرت ان تـكـون
روايـــاتي بـــعـــيـــدة عن الـــثـــيـــمـــة
الـعراقـيـة في الروايـات وان تـكون
ي من ناحية اقرب الى االدب العـا
ـا هـذا كـان سـببـا في الـنـمط ور
ان تــبــقى االنـهــيــار لــثالث اعـوام
ـاضيـة حيـة ومثـيرة لـلجـدل لذا ا
يل نـحو ـشجـع عـلى ا انا من ا
ــيـة في صــنــاعـة الــتــيـارات الــعــا

الرواية العراقية احلديثة.
هل تـعتـقـد هذه { إنه عـصر الـروايـة  
الـــــفــــورة في نــــتـــــاج األدب الــــعــــراقي

عاصر كمية وليست نوعية ? ا
ــــــتـــــابع الــــــعـــــراقي لـالسف ان ا
يـسـتـطـيع مالحظـة هـذه الـفورات
ـيـلـون مع الـتـيـار فقط فـالـناس 

ـــيـــلـــون الى الـــبـــحث عن تـــارة 
اســرار االثــار الــعــراقــيــة واخــرى
نحو تاليف الكتب وتارة ثالثة في
تــــالــــيف اغــــاني الــــراب وهــــكـــذا
دوالــيك االن هــو عــصــر الــروايـة
ـا قـراءة وكــتـابـة وســيـخـتـفي ر
تـاثـيـره قـريــبـا كـمـا اخـتـفت بـاقي
الـتــيـارات الـتـي سـبـقــته و تـبـقى
الــروايـة الــتي تــســتــحق وحــدهـا

على االرصفة االدبية.
{ هل تـزعـجك مـقـارنـة روايـة االنـهـيار
ـــعـــروف دان مع مــــؤلـــفـــات الـــكـــاتب ا

براون?
ي عـلى االطالق فـبراون كـاتب عا
كبـيـر ومـا يجـهـله من يـطـلق هذه
ـقـارنـة هـو ان دان بـراون يـكـتب ا
بـنـمط يـكتب به غـيـره من عـشرات
الــكـــتــاب االخـــرين لــكـن الــقــار
العـراقي يعـتقـد ان هذا الـنمط هو
ط براون وحده لـقلة ما يقرا من
ية ومع الروايات البوليسية العا
ذلك فــمن يــطــلـق هــذا الـتــشــبــيه
ـدح فهـو لم اعـتـبـره من نـاحـيـة ا
يــقــارن بــكــاتـب هــابط بل بــكــاتب
ـي عــــبـــقــــري وانــــا صــــريح عــــا
بــاالشـارة الى اعـجـابـي بـطـريـقـته

في الكتابة.
ــقـبـل (الـدرك األســفل من { مــؤلــفك ا
اجلــنـة ) يــحــمل اســمــا فـلــســفــيـا هل
سـنـشـهـد تـغيـر بـنـوع سـردي جـديد ام

إنه إنهيار من نوع آخر?
ن قــــرأ بل ســـــتــــكــــون صـــــدمــــة 
االنهيار فالدرك االسفل من اجلنة
لـن تـشــابه االنــهــيـار ســردا ولــغـةً
ـــطـــا وســـتـــكـــون ذات فـــكـــرة و
فلـسفـية حتمل في طـياتـها الكـثير
مـن الــتــوريــة الحــداث تــاريــخــيــة
وقـــــــصـص عـن االزل واالبـــــــد بل
اخـشى انـهـا سـتـثـيـر مـوجـة جـدل
ـــا فـــيــــهـــا من حتـــرش كـــبــــيـــرة 
بـاسـاسـات ورثتـهـا االجـيال الالف

. السن
امــا مـــا بـــعـــد الـــدرك االســـفل من
اجلـنـة فـهـنـاك روايـة ثـالـثـة اعـمل
علـى اجنازهـا وسـتـكون مـشـابـهة
لـنمط االنـهـيار لـكـنهـا بشـكل اكـثر
تـعقـيـدا واوسع مسـاحـة لالحداث

وبـقــصــة مـســتـنــدة عـلى قــصـة
حقيقية.

{ كـل كــاتب او مـــوهــوب لـه طــمــوح
ـية فـهل حتقق لك لـلوصـول الى العـا

هذا احللم ?
عـنــدمـا تــمت تـرجــمـة االنــهـيـار
تحدة وطـباعتـها في الواليـات ا
االمـريـكـيـة وحصـولـهـا على رقم
االيـداع مـن مـكـتـبـة الـكـونـغـرس
شــعـــرت بــاني قــد خــطــوت الى
ــيـــة خــطـــوة كــبـــيــرة اذ الــعـــا
اعــجـبـت االنـهــيــار دور الــنــشـر
ـزاجـهـا ـعـروفــة  االمــريـكـيــة ا
الـــــصــــعب فـي تــــقــــبـل افــــكــــار
االجــــــانب بـل و جـــــرى صـــــنع
حلـقات تلـفزيونـية بيـني ككاتب
وبـــ الـــقــراء هـــنـــاك ورغم ان
ـيـة ال زال طويال اال طـريق الـعـا
ان هـذه اخلــطـوات قــد اخـتـزلت

منه الكثير.
{ في كـتـابـاتك يـتقـاطع الـسـيـنـمائي
مـع الــروائي هل تــتــعــمــد ذلك ? ومــا

الغاية?
هـــــذا هـــــو الـــــفـن احلـــــديث في
الرواية ان جتعل القار يشعر
وكـانه يشـاهـد فلـمـا سيـنـمائـيا
يــســـتــمع الـى االصــوات ويــشم
الــروائح والــعــطــور ويــتـلــمس
باصـابـعه اجلدران واالشـياء ال
اريـــــــد ان تـــــــكـــــــون روايـــــــاتي
اقـتــبـاسـات تــنـشــر عـلى مـواقع
الـــتـــواصـل بـــقـــدر مـــا اريـــد ان
اســيــطـر عــلى ذهـن الـقــار عن
بعد اجـعله يرى نفسه في وسط

معمعة االحداث.
{ هـل لك أن تــخــبــرنــا عن أعــمــالك

القادمة ?
الدرك االسفل من اجلنة ستطبع
ان شـاء الله هـذا العام وبـعدها
ســـــــــــتــــــــــــصـــــــــــدر روايـــــــــــتـي
البولـيســــــــــــيـة التالـية والتي
ســتــكــون بــحـجـم االنــهـيــار ثم
هـنـاك فــكـرة كـتــابـة كـتــاب غـيـر
روائي كـــاســتــراحـــة وبــعــدهــا
اعـود لـكــتـابـة روايــتي الـرابـعـة
الـتي قـدحـت مـنـذ فـتـرة فـكـرتـها

في ذهني كفكرة خام.
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اخللود او عبر شفرة األسطورة .. 
كم أحتاجك االن 
ليتك تقترب اكثر

أحتاجك لو كنت اخلسف
ولو كنت الطوفان

أحتاجك حتى لو كنت النار 
لو يحترق سعفي ويصير فحما
ال يصلح اال لرسم غمازتيك

وكتابة اسمك...
WŽuL:« bzUB

ثيمة التطهير تكاد تكون هي األكثر
حــضــوراً في قــصــائــد اجملــمــوعـة
والــشــاعــر اذ يــنــشــدهــا اعــتــراف
ـــرأة والـــرغـــبـــة فـي إســـتـــدعـــاء ا
احملـــبــــوب بـــدالالتـه الـــصــــوفـــيـــة
واإلنـــســــيـــة وبـــوصــــفه اخملـــلص

واإلشبـاعي والـواهب لـفكـرة الري
واالكــتـمـال وهـذا بـطـبـيـعـة احلـال
يـــســــتـــدعي نــــوعـــاً من اجلــــمـــلـــة
الــغـنـائـيــة تـلك الـتي تــسـتـنـد الى
ـعــنى الـغــنـائي مــاهـو إيــقـاعي بــا
عنى القصدي لاليقاع واشاري بـا
لإلشارة تلك التي تستدعي الفكرة
الـــشــــعـــريــــة الى وعي الــــشـــاعـــر
ولـتكـون وسـيـلـته في الـرؤيـا وفِي
كشف وفِي االعـتـراف وفِي الـبحث
عـن مــاهــو غـــائب في الـــلــذة الــتي
ــــرأة الـــغــــائـــبـــة او تــــمـــثــــلـــهـــا ا
ـستـعادة..الـتزاوج مـاب االيـقاع ا
واالشــــارة يـــضع الــــشـــاعــــر امـــام
خـيارات محـدودة لتوظـيف اجلملة
ـكــثــفـة والــبــســيـطــة والــصـورة ا

ـكـثـفـة والـواضـحـة والـتي تـلـقي ا
بــــظاللـــهـــا عـــلـى اغـــلب قـــصـــائـــد
اجملـمـوعة اذ يـسـعـى الشـاعـر الى
محاولـة حتميل اجلـملة الكـثير من
ـا يعـطي لـهـا مذاق اإليـحـاءات و
من يـقرأ رسـائل العـشق او رسائل
مــدونــة في دفــتــر الــذكــريـات تــلك
الـــتـي نـــشمّ مـن خاللـــهــــا رائـــحـــة

احلبيبة الغائبة..
ح التقيتك عرفت
ح التقيتك عرفت
ان جدي كان مسكينا

لو عاش عهدك
لقال فيك أشياء كثيرة

انني احبك
اعرف انك لن يكفيك ان أقول هذا

فامرأة مثلك
ال يسعفني في حضرتها الكالم

لكني رجل تنازل عن مجده 
واتخذ من عتبة بابك عرشا...

زاج حس نهابة يكتب قصيدة ا
وقــصـيــدة االســتـدعــاء النه يــجـد
فـيهـا مجـسه الشـخصي لـلتـلمس
ولـــلـــتـــوغل وإلدراك مـــا يـــحـــمـــله
احملــــبـــوب مـن اشـــبــــاعـــات ومن
عـالمـات تــلك الـتي تــوهـبـه نـوعـا
من احلــافــز لــلــبــحث عن صــورته
رآة مـثلما السائـلة في الفـكرة وا
ـارس تـكــون حــافـزه أيــضــا الن 
اعترافه وان يتـوق عبر ما تتيحه
الـلـغــة ال سـتـكـنـاه فـكـرة اخلالص

التي تؤرقه دائما...

غالف
اجملموعة

رسلي
الكي  ا


