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دراسات

البعد السادس وفلسفة إيقاع النوى
لـ”رمية زهر” و”لعبة األقنعة”
إسماعيل إبراهيم عبد/العراق

َّ
عبدالله وطرافة
لعل من مفاجآت الكاتب لؤي
إ
ف
المعر� أن تكون بعض القصص مقوالت
تنوعه
ُّ
ي
رسدية تنتمي إىل فطرة الق َّص المصنوعة ولعبة
الذهالية ف ي� قصصه ضمن مجموعتيه
المتعة
ّ
“رمية زهر” و”لعبة أ
القنعة” ،فهي:
حدثية تغلق باب
 تميل إىل عدم وجود نهايةّ
الرسد وتفتح باب التأويل.
 رسدها ُح ّر شبيه بسيناريوهات لذاكرة يغ�مقيدة بزمان وال مكان وال صور موحدة.
َّ
النمطية واالكتفاء
 يخلو رسدها من الحكايةّ
ت ض
ا� .
بموحياتها
َّ
المتخيلة لدى القارئ االف� ي
هكذا يؤ ِّلب الكاتب وعينا ويصدمه ،فهو يعرف
النسان ضئيل أمام ضخامة الكون كرمية
كم إ
قص� بالقياس إىل الوجود
وأن عمره ِجد ي
زهرَّ ،

أ
أ
ت
ال� نزرع فيها الكره
ال ي
زل ،وكم هي تافهة اليام ي
والتنافس يغ� المجدي .لكن اللعبة (هذه) تكرر
امتدادها ولن تكون متشابهة لكونها لعبة التأريخ
والجغرافية والنفس والفكر ،لذا فمن أ
الجدر أن
وتعب� بمؤ ّدى َح َسن،
تكون مصاغةً بفن مقنع
ي
َ
منضمة إىل نوع.
وصياغة
ّ
ألجل هذا كله اختار الكاتب أ
للقنعة ف ًنا يليق
ين
متنافس� أذكياء وذلك من
بمتبارين جادين،
اليقاع
البعد السادس” و”نوى إ
خالل “أُحادية ُ
أ ن
ما�”.
وفلسفة ال ي
أُحادية ال ُبعد السادس
البعاد أ
لعل أ
َّ
الربعة صارت بال فائدة علمية
يقينية ،فالطول والعرض واالرتفاع والزمن
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ش
ليست بكافية لتكون ً
�ء .إذًا،
مؤول ً
يقينيا لكل ي
سيحدد البعد الباراسيكلوجي ً
مثل ،وبأية
بماذا ُ
وسيلة تقاس قوة خيال وخصوبة الرؤى ،ودرجة
االستشعار آ
ق
الذو� للجمال،
النية ،ولذة الحس
ي
وجودة الفن الكلية أو القصوى؟
والحق أنّنا سنهتم بالبعد السادس عىل أساس
عدا
أن البعد الخامس هو البعد
الجمال كونه بُ ً
ّ
ي
وجدانيا.
علميا
صناعيا
ً
صياغيا ً
ً
ً
أما البعد السادس فهو محور اشتغالنا آ
الن �ف
ي
(قصة العودة أ
البدية) من مجموعة (رمية زهر)*
عبدالله(رمية زهر ،ص17ـ .)22
للكاتب لؤي
إ
هذا البعد –كما أرى -له سمات ال ت
اش�اطات،
ن
تماما ،ي ن
يع� ،ال يقيد!
بمع� أنه يحد وال َّ
يتحدد ً
العمل ف ي� التطبيق،
وبتوضيح أقرب إىل الدخول
ي
أقول:
رقميا،
َّ
إن سمة هذا البعد أنه ليس ً
رقما وال ً
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ت
ال� استثمرها
إنما هو واحدة من غفالت الرسد ي
عبدالله بأن جعل للزمن أحادية
القاص لؤي
إ
معكوسة ،أي أنه أعطى الزمن عودة دائمة ليس
للتغ� المنطقي بأن أعاد
الحرك ،إنما
للتغ�
ي
ي
ي
النسان
للفهم قضية النبوءة المتيقنة من توصل إ
إىل معرفة أحداث المستقبل قبل الموت وأحداثه
بعد الموت ،فيعتقد بقوة عقلية جديدة ستضاف
النسان بحيث سيتحكم برغبته بالموت ،أي
إىل إ
يموت عندما يرغب ،ويعرف ما سيقع له قبل
الموت وبعده.
أنا أرى أحادية هذه النظرة المتفردة بإضافة
جديدة ،إذ أعتقد -بما يشبه ي ن
اليق� -أنه ال وجود
ئ
نها� مطلق ،فأحدس بأن خلية واحدة
لموت ي
ت
ال� ستعيد بعث الجسد مثل
تبقى ال تموت هي ي
مخت�.
أي خلية مخصبة داخل رحم أو ب
أ
ت
رؤي� الفلسفية بالعودة إىل القصة لضع
سأترك ي
لنا بم� ًرا يوجه إىل أُحادية البعد السادس بأن
نصية،
نصوغه عىل هيأة رسدية لست قيامات ّ
هي:
 1ـ قيامة االتساع المتماثل :ويتمتع بع�ه ش
الب�
والكون نز
يستجل الزمن خارج
ب�وع متقابل لما
ي
المقاس العلمي ،الملموس أو المحسوس،
تتمثل روحانيته بمواصفات النص آ
ال ت ي�“ :هل كان
يز
يوما ،عن توسيع
ممك ًنا ،أن يكف
(جنك� خان)ً ،
إم�اطوريته ،أو (روكفلر) عن زيادة ثروته؟.
ب
سأطلق عىل هذا المنحى :غريزة االتساع ...كم
أ
غريبا ي ن
النسان،
ب� الكون الصغر :إ
يبدو التماثل ً
ف
ين
كليته.
وب� الكون ي� ّ
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ف ي� كتابه (التاريخ المخترص للزمن) ،يجري
(ستيفن هوكنج) مقاربة ي ن
ب� الزمن السيكلوجي
ن
الكو� ،بع� ت
اف�اض ال يلبث أن تي�اجع
والزمن
ي
ض
الما� فقط وال يعرف
النسان يتذكر
عنه :إ
ي
شي ًئا عن المستقبل ،وهذا راجع إىل حركة الكون
االنبساطية ،لكن عند بدء مرحلة االنقباض،
ستتغ�
الذي سيعقب توقف الكون عن االمتداد
ي
النسان يبدأ بتذكر مستقبله
تماما :إ
المعادلة ً
فقط ،أما ماضيه فلن يعرف عنه شي ًئا.
فجأة ارتفع أزيز عارم ...أطبق سكون مطلق عىل
ئ
ت
مر� ي ن
وب�
الملجأ ،ح� الهواء تحول إىل جليد ال ي
استقر شلل كامل”.
خاليا جسدي
ّ
 2ـ قيامة االستطالة الالنهائية :تت�تب هذه
القيامة من امتداد ال محدود للزمن والمرئيات
قوتا الموت والحياة
وتتحكم باالستطالة ّ

ن
الثوا�
كإيقاعات كونية حلزونية“ :كم بدت تلك
ي
ف
ش
�ء بال
ال نهائية ي� استطاالتها ،حيث انغرز كل ي
تجاجا
لكن ار ً
حراك ،داخل أحشاء حلزون عمالقَّ ،
ف
مفاج ًئا له ،دفع بالدماء ثانية للجريان ي� عروق
المخلوقات :ها هو الحلزون ينطلق ثانية ف ي�
حركة بطيئة ،تم�جرجة تنتظم بشكل تدريجي،
ت
ح� ش
يتال� الشعور بها”.
تص�
 3ـ قيامة االتجاهات المقلوبة :وفيها ي
تش�
عقر� الساعة مقلوبة ودقات الساعة ي
حركة ب ي
ن
عي�،
إىل تناقص الوقت“ :تسقط العصابة عن ي
ت
ن
ال� لم أرها
ألول مرة،
ليواجه� مشهد المدينة ي
ي
من قبل :ها هي الساعة المعلقة عىل قمة برجها،
ترمي بدقائقها ش
الع� الصاخبة بانتظام ،وأمام
حشد هائل من المارة ،راح العقربان يتحركان
باتجاه مقلوب ...تنافسهما أ
البنية المهدمة ف ي�
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حركتها صوب ما كانت عليه من بهاء وتناسق”.
 4ـ قيامة البواك� :هي قيامة تخص عودة أ
الشياء
ي
ممن شكّلوا عفوية الجمال
والكائنات الغائبة َّ
ت
ومتعته ال قوانينه؛ قيامة لنهوض المو� ،ومجيء
العافية وتراكم السعادة بال حدود تأريخية أو
حول ف ي� حركة دؤوب
اجتماعية“ :كان العالم من ي
البواك�:
للعودة إىل بداية
ي
ت
الخل المكموخ ف ي� الدنان يتحول إىل نبيذ م�قرق،
الجلود المسلوخة تفلت من اكتاف المارة هاربة
صوب الغابة ،لتعود ثانية ف ي� هيئة دببة ونمور
ت
حية ،ف ت
ال�
ّ
ي
بي� التقيت ،دون دهشه بأمي ي
و� ي
المق�ة ،بعد مكوثها هناك زم ًنا ً
طويل،
عادت من ب
ش
ت� مالمحها ّإل بالصحة واالبتهاج ،وكأنها
ولم ي
أ
ت
ت
بي�
ال تتذكر المرة ال ي
ال� اجتازت عتبة ي
خ�ة ي
ت
زوج� ،حالفة أنها لن تعود
عل وعىل
ي
غاضبة ي ّ
ت
لزيار�”.
أبدا
ً
ي
ف
 5ـ قيامة العالئق الالمنطقية :ي� حدود هذه
القيامة ال وجود للمنطق الفلسفي أو العلمي،
فال أسباب تربط النتائج ،وال العكس ،فستكون
النتائج مظاهر ،ال غ� ،لسلوك (ما) ،أ
والسباب
ي
ٍ
ف
“� هذا العالم
حصائل الختيارات ال قرارات ي
المتسارع صوب البدء ،تنقلب العالقات ي ن
ب�
أ
ت
السباب والنتائج ؛ ً
االح�اق ف ي� حمى
بدل من
ن
ت
دفعت� صوب
ال�
ي
الندم ،عىل االختيارات ي
كنت أتوق إليه .ها أنا ذا أغرق
عما ُ
أوضاع بعيدة ّ
أ
ئ
ف ي� متعة مراقبة السباب ،مخلفًا ور يا� النتائج،
ال� ما انفكّت تتساقط واحدة بعد أ
ت
الُخرى؛ ف ي�
ي
عربة العودة إىل النطفة”.
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 6ـ قيامة االنقباض :وهي ذات أركان ثالثة،
تقلص الكون ،اختفاء الجاذبية أ
ث
التبع�
الرضية،
ن
“فات� أن أذكر استدراك (ستيفن
الشامل:
ي
هوكنج) ،عن لحظة انقباض الكون؛ آنذاك...
ال� تحكم بقاء أ
ت
الجسام عىل
ستختفي الجاذبية ي
سطح أ
الرض ،مما يجعلها تندفع كشظايا انفجار
ن
كا� صوب فضاء غارق ف ي� فوضاه وهالميته،
بر ي
للنسان ت
ح� بوضع خطوة
ولن تتاح فرصة إ
الخيال”.
واحدة ف ي� رحلته المقلوبة بع� تيار الزمن
ي
أ ن
ما�
نوى إ
اليقاع وفلسفة ال ي
أ
اليقاع الرسدي لقصص (لعبة القنعة)**
يرتبط إ
بتغ�ات داللية
بتكرار المظهر والمضمون
ي
تغ� يمثل واحدة من النوى
مستمرة ،كل ي
باليقاع الرسدي .سنكتفي باستثمار
المتخصصة إ
قصة واحدة ،نجدها مستوفية بدرجة (معقولة-
اليقاع الرسدي كونه
شبه متكاملة) ،شل�وط إ
غ� فع َلها ي ن
تغ�
ب� مرحلة وأخرى دون ي
الزمات تُ ي ِّ ُ
كب� ف ي� مظهرها.
ي
اليقاع
أ ـ نماذج نوى الزمات إ
لنا أن نفرق ي ن
اليقاعية من طرف
ب� الالزمات إ
تمظهر نويتها ف ي� السلوك الرسدي لنص
القص ف ي� قصة “قبضتان” من مجموعة “لعبة
أ
القنعة”(ص50ـ .)60
لعلنا سنحط إشارتنا أ
الولية عند/
أن القبضة
(قبضتان) = تكرار الواحد /أرى َّ
أ
ت
ش
ال� أَ َخ َص بها
الوىل تمثل الضعف الب�ي ي
َ
َ
الرجل .أما القبضة الثانية
البطل
القصة
كاتب
ِ
ُ
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ت
ال� بها تتم جرائم االعتداء
فهي قبضة القوة ي
والبغض والطرد والرسقة...إلخ ..و(لم تكن
سوى أربع خطوات) تفرعت إىل أربع خطى
باستثناء المفتتح ّ -نتسببت
يع� أنها -هناّ -
مما ي
(اليقاعية)
بوجود دالالت وتقانات تخص تنميط إ
الرباعية خاصة -ف ي� قصة (قبضتان).(رجاء) ،استثمرت كلمة رجاء كاسم لفتاة ت
ولل�جي
ولغ�هما( .البقعة والنقطة) ،الزمة
ي
تتفاوت استثماراتها ي ن
ب� الضوء والظلمة والعتمة
الكاتب تنميطها
ونقيضها ،أما النقطة فقد أَتَ َّم
ُ
تصغ� البقعة،
بأن جعل وظيفتها تكميلية ف ي�
ي
احتقارا.
أسفًا أو
ً
اليقاعية
ب ـ البيئات الداللية ّللزمات إ
ف� هذه الموضوعة ي ن
ائيا يخص
سنب� تطبيقًا إجر ً
ي
الكتا� لنص أوالشبيه به،
ال َتغَ ي ُّ�
الدالل للمظهر ب ي
ي
يز
الدالل لكل مفردة
سنم� خطوات التطور
بها
ي
ت
ن
ال� نتبناها
(مع�) يخص العالقات الداللية ي
إجرائيا بحسب آ
ال ت ي�:
ً
 1ـ “قبضتان” :تضمنت مضمرين ر ي ن
اجح� للبيئة
ين
بن
لفائض� عنهما( /الحياة الضعيفة
(الج� والقوة)
لجسدي ت
الف� والفتاة بعد االعتداء عليهما،
َ
ت
الموت باالنتحار للف� وعدم تقبله إهانة الجسد
والروح بقوة غاشمة رعناء لشباب سكارى“ .دوار
ن
ن
تجرف� ...
يجتاح�  ...تت�اخى أصابعي ...عاصفة
ي
ي
ن
يجر�
أهوي عىل ظهري ،سقوط حر متباطئ
ي
صوب الهاوية ،وحال ارتطام جسدي بها ،يطبق
صمت اللحظة:هل النهاية هكذا؟”.
 2ـ تضمنت إيقاعية “لم تكن سوى أربع

النماط الداللية آ
خطوات” عىل أ
التية:
“كأن جسدي المتماس
ـ داللة الفهم والندمَّ :
مع جسدها ليس سوى جثة ،أو أقل منها،
ت
أثرا ما عىل َمن يجاورها :خوفًا،
فالجثة ت�ك ً
قرفًا ،ئز
اشم� ًازا ،أما جسدي فهو فراغ ،فراغ ال
تي�ك كالسابق تلك القشعريرة عىل شب�تها ي ن
ح�
أنامل كتفها العاري فتنتفض خالياها
تداعب
ي
ين
خفيا
ب� أصابعي وتتصاعد أنفاسها الدافئة نداء ً
لشدها إىل صدري.لم تكن سوى أربع خطوات”.
أخ�ا نخرج من أرس
ـ داللة التسامح“ :ها نحن ي ً
الرسير الوث� ،تكاد أقدامنا ال تالمس أ
الرض �ف
ي
ي
خطواتنا ...وعند عبورنا نهر ال َتيمز قالت (رجاء):
“يشبه دجلة ..لكن الماء ث
أك�” لم تكن سوى أربع
خطوات”.
ن
ت
اود� فكرة ح� للحظة
ـ داللة إ
القناع“ :لم تر ي
ن
واحدا منهم بعد العرض.
أن� سأكون
ً
واحدة ي
كنت أظن أننا محظوظان لحصولنا عىل آخر
ُ
ت� متوافر ي ن
تذكر ي ن
كنت عىل صواب! لو أننا
ت� ،وكم ُ
تأخرنا دقيقة عىل المرسح لتغ� مسار أ
الحداث
ي
تماما ،إذ لعدنا إىل الفندق ف ي� ساعة مبكرة ،ولك ّنا
ً
آ
الن ..لم تكن سوى أربع خطوات”.
ت
االح�ام :الداللة المقصودة تتمرأى
ـ داللة
ت
كقيمة لتقديس واح�ام الجسد والنفس ،ما
لهما وما عليهما ،وما سيفيض منهما إىل خارج
حدودهما ،وهنا ال نقصد ش
الب� فقط ،إنما
ت
ين
البطل� عن
ال� أهانها ابتعاد
الموجودات ي
الفندق قبل الدخول بـ(أربع خطوات) عن ملجأ
واالح�ام أ
أ
ت
والمن الجسدي والروحي:
المان
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ال�ق عتمة السماء متبو ًعا برعدة واهية...
“يشق ب
ها أنا ذا أسبح بشالله المتواصل ،دون شعور
بأن المت�ض ر هو جسدي ...تح�ض ن ي� رغبة العودة
ّ
َت
صور� الفراش المبتل وعي�ن
إىل الرسير ،لكن
يْ
يْ
ن
ين
تردعان� بشدة .كم سيكون
الممتعضت�
(رجاء)
ي
آ
رد فعلها مختلفًا لو أن ما يحدث الن قد وقع
أمس.
لم تكن سوى أربع خطوات .ونحن ت
نق�ب من
الشجرة ...كانوا ثالثة ورابعهم كان وراءنا يراقب
الشارع ...لم يبق أمامنا سوى ت
ين
خطوت�
ال�اجع
ين
(بخطوت�) لندخل ف ي� فناء
يسارا-
ثم االنحراف ً
أ
الفندق ،حيث أ
الضواء الساطعة ،وحيث المان
المطلق؟”.
 3ـ البقعة والنقطة :لقد انتظمتا بدالالت
مختلفة تخلخل بع�ها عالئق المضمون ي ن
لتب�
التغ� واالضطراب الذي قد يكون سبب انتحار
ي
العريس الزوج بعد جبنه وامتناعه عن مقاومة
المعتدين عليهما( .أما جسدي فهو فراغ)= بقعة
ش
�ء = العدم
من الال ي
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ت
(يخ�ق سمعي زعيق سيارة ش�طة من الطرف
ن
يعيد� مرة أخرى إىل ما حدث ف ي�
البعيد للمدينة،
ي
أ
أ
ف
تلك البقعة أو بالحرى ي� الثقب السود ذاك)=
الس�= وخزة إبرة االعتداء آ
بؤرة الحظ ي ئ
الثم=
ن
الكو� لظلمة الثقب
حالة العبور إىل العدم
ي
أ
أ
ف
غورا ي� سماء الرواح
السوداء للمجرات البعد ً
والموجودات الخالدة أ
البدية.
(من فوق الحاجز الفاصل ي ن
ب� ش
ال�فة والفضاء
أستطيع بسهولة العثور عىل تلك البقعة
المظلمة ...من الطابق الخامس تبدو مكشوفة
المص� المنتظر= الهاوية= النهاية
تماما)=
ي
ً
المختارة( .ال بد أن شجرة السنديان تلك هي ال�ت
ي
ت
ال� استدرجتنا
مكنتهم من االختفاء وراءها ،وهي ي
إىل عتمة ظلها)= شإ�اك الشجرة بجريمة االعتداء
بع� ت
س� واخفاء المعتدين ببقعة عتمة ظاللها.
ن
المعد� المبلل .لن
(أتحسس حافة الحاجز
ي
يستغرق بلوغي إىل النقطة المضاءة من فناء
الفندق ث
أك� من خمس ثوان :نفس زمن تلك
القبضة أمامي)= بقعة نور الداخل= اتخاذ قرار
تصور حجم االعتداء= االنتحار
االنتحار= لحظة ّ
بن
بالج� والشجاعة
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