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أحمد الجرطي

*

الرواية العربية :المتخيل
وبنيته الفنية للناقدة يمنى العيد
نحو رؤية جديدة لسياق التكون وآفاق الممارسة النقدية
تعمد هــذه الــدراســة إلــى متابعة آخــر تـحــوالت الـمـمــارســة الـنـقــديــة عـنــد يمنى العيد،
ان ـطــا ًقــا مــن ال ــوق ــوف عـنــد قــراءات ـهــا الـتـحـلـيـلـيــة لـبـعــض ال ـن ـصــوص الــروائ ـيــة الـعــربـيــة،
وتحديدً ا منها النسوية ،والسؤال إلى أي حد ظلت وفية لمسارها النقدي الذي الحت
مفاصله المنهجية الناضجة منذ مؤ َّلفها البارز في معرفة النص ،وهو المسار الذي
دت من خالله على ضرورة محاورة المفاهيم النقدية الغربية ،وإعادة استزراعها
َّ
شد ْ
في الحقل الثقافي العربي في ضوء التمرس بالنصوص الروائية العربية ،واإلنصات
إلى عوالمها التخييلية المائزة المجبولة بأنساق داللية ومرجعية خاصة ،وهو األمر
الـكـفـيــل ،بـحـســب يـمـنــى ال ـع ـيــد ،بــاسـتـيــاد مـثــاقـفــة نـقــديــة ب ـ ّن ــاءة مــع اآلخ ــر تـتـحــرر من
إطالقية محموالته المعرفية ،وتنجح في تخصيص أسئلة النقد العربي وإفراد رهاناته
المنهجية والفكرية.

مفت َتح

تطمح هذه الدراسة لمؤ َّلف يمنى العيد
ال ـمــوســوم بـ ـ ال ــرواي ــة الـعــربـيــة :المتخيل
وبنيته الفنية إلى الوقوف عند خصوصية الطرح
الــذي قدمته المؤ ِّلفة بشأن نشأة الــروايــة العربية
الحديثةِّ ،
مفكك ًة من خالله جملة من التنظيرات
النقدية العربية الـتــي قــاربــت س ــؤال ّ
تشكلها في
* باحث من المغرب.

عصر النهضة فــي ضــوء مرجعيات نقدية ناجزة
مستوحاة مــن النظرية األدب ـيــة الغربية الحديثة،
ك ـن ـظ ــري ــة ج ـ ـ ــورج لـ ــوكـ ــاش وح ـ ــواري ـ ــة م ـي ـخــائ ـيــل
باختينِ ،
مغفل ًة بذلك مغايرات السياق الحضاري
وال ـم ـج ـت ـم ـعــي ال ـع ــرب ــي ال ـ ــذي ت ـشـ ّـرب ـتــه س ــردي ــات
ال ـت ـنــويــر ،وســاه ـمــت ف ــي تـمـيـيــز صـيــاغـتـهــا الفنية
وتنسيب دالالتها.
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تــرتـكــز ج ــدة ه ــذا ال ـت ـصــور ،الـ ــذي اب ـتــدأتــه يمنى
ال ـع ـيــد ب ـش ــأن تـ ـك ـ ّـون ال ـس ــردي ــة ال ـعــرب ـيــة الـحــديـثــة
فــي الـمـنـتـصــف الـثــانــي مــن ال ـقــرن الـتــاســع عشر،
عـلــى إع ــادة الـحـفــر فــي طبيعة األسـئـلــة والـهـمــوم
والصراعات الفكرية واأليديولوجية التي كانت
ت ــروم الــروايــة العربية تشخيصها وتحبيكها عبر
مـتـخـيـلـهــا ال ـف ـنــي ال ـ ــذي ت ـت ــراك ــب داخـ ـل ــه أن ـســاق
ال ـم ــوروث ال ـســردي الـعــربــي الـقــديــم ،بكشوفات
ال ـش ـك ــل ال ـغ ــرب ــي الـ ــوافـ ــد ،م ـت ـشــاب ـك ـ ًة ب ــذل ــك مــع
محاضنها الدنيوية والمجتمعية ،وبالتحديد مع
م ــا أسـمـتــه «ال ـه ــام ـش ــي» ،الـمـغـ ّـيــب خـلــف م ــا هو
مؤسساتي ومـنــوالــي ،والمتصل بحياة الطبقات
الــدنـيــا المقصية عــن دائ ــرة المجتمع وتقسيماته
الطبقية ال ـقــارة ،وهــو الهامشي ال ــذي استقطرت
نسغه في تجديل مرجعيات مخض َّلة بمنابت ما
هو معيش ومجتمعي ،متحررة بذلك من محاكاة
ال ـن ـم ــوذج ال ــروائ ــي ال ـغــربــي واالم ـت ـث ــال ألســالـيـبــه
السردية الجاهزة.
كما ترنو هذه الدراسة إلى متابعة آخر تحوالت
الممارسة النقدية عند يمنى العيد ،انطال ًقا من
ال ــوق ــوف عـنــد بـعــض قــراءات ـهــا التحليلية لبعض
النصوص الروائية العربية ،وتحديدً ا منها النسوية،
والسؤال إلى أي حد ظلت وفية لمسارها النقدي
ال ــذي الح ــت مـفــاصـلــه المنهجية الـنــاضـجــة منذ
مؤ َّلفها البارز في معرفة النص ،وهو المسار الذي
دت من خالله على ضرورة محاورة المفاهيم
َّ
شد ْ
النقدية الـغــربـيــة ،وإع ــادة اسـتــزراعـهــا فــي الحقل
الـثـقــافــي الـعــربــي فــي ض ــوء الـتـمــرس بالنصوص
الروائية العربية ،واإلنصات إلى عوالمها التخييلية
المائزة المجبولة بأنساق داللية ومرجعية خاصة،
وهو األمر الكفيل ،بحسب يمنى العيد ،باستيالد
مثاقفة نقدية بـ ّنــاءة مع اآلخــر تتحرر من إطالقية
محموالته المعرفية ،وتنجح في تخصيص أسئلة
النقد العربي وإفراد رهاناته المنهجية والفكرية.
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تكون الرواية العربية
ّ
من ثقافة الهامش
إلى سؤال ما بعد الحداثة
قبل الوقوف عند خصوصية الطرح النقدي الذي
قدمته يمنى العيد بشأن كيفية نشأة الرواية العربية
وتطورها ،وعالقتها بحقلها الثقافي واالجتماعي،
سنحاول التذكير بأهم التنظيرات التي اكتنز بها
المشهد النقدي الروائي العربي قبل صدور كتاب
الرواية العربية :المتخيل وبنيته الفنية ،وذلك حتى
يسهل علينا تحديد ما يكمن خلف تصورها لنشأة
الرواية العربية من خلفيات فكرية ،وما يرشح به
من مغايرات نظرية.
يمكن تصنيف هــذه التنظيرات التي قدمها كثير
مــن النقاد الـعــرب الـبــارزيــن إلــى ثــاثــة اتجاهات
أساسية ،هي التالية:

– اتجاه أول يقول بالنشأة الغربية الخالصة للرواية
العربية .ومن أنصار هذا االتجاه في النقد العربي
الـمـعــاصــر صـبــري حــافــظ ،ال ــذي أعـلــن فــي كتابه
اللماح تكوين الخطاب الـســردي العربي دراســة
ف ــي ســوسـيــولــوجـيــة األدب ال ـعــربــي ال ـحــديــث أن
نشأة السردية العربية الحديثة وليدة بروز حساسية
ذرع ــا
فـنـيــة ج ــدي ــدة( )1عـنــد جـمـهــور جــديــد ض ــاق ً
بالمرويات السردية الشفوية ،واألساليب النثرية
الـكـتــابـيــة ال ـتــي كــانــت س ــائ ــدة ف ــي ال ـق ــرن الـتــاســع
ع ـش ــر ،إلغ ــراقـ ـه ــا ف ــي م ــا ه ــو غ ــرائ ـب ــي وعـجـيــب
وم ـف ــارق للمعيش والـمـجـتـمـعــي ،وإليـغــالـهــا من
حيث األسـلــوب في الصنعة البديعية المتكلفة.
ه ــذا ف ـضـ ًـا ع ــن أن ــه ت ـك ـ ّـون ل ــدى ه ــذا الـجـمـهــور
الناشئ رؤيــة مغايرة للعالم( )2جعلته ينفر بسبب
ثقافته المتحصلة مــن احتكاكه ب ــاألدب الغربي
ال ـحــديــث وم ـ ّـم ــا ه ــو م ـك ــرس وس ــائ ــد وتـقـلـيــدي،
ـراســا فــي مــا هو
ويــرنــو إلــى إب ــداع جــديــد أكـثــر انـغـ ً
دنيوي ومتحول ،وهو ما استجاب له ك ّتاب القرن
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الـتــاســع عشر مــن خــال استحداثهم هــذا اللون
الـســردي الجديد في الثقافة العربية ،متمث ًّل في
الــروايــة والـقـصــة ،مستثمرين فــي ذلــك انفتاحهم
على المنجز السردي الغربي ،وتشبعهم بأنساقه
الفكرية والفنية(.)3
ي ـنــدرج ضـمــن ه ــذا االت ـج ــاه أيـ ًـضــا مــوقــف الناقد
المغربي سعيد يقطين الذي قدمه من خالل كتابه
قضايا الرواية العربية الجديدة :الوجود والحدود،
حيث أنكر ،وبحدة حاسمة ،أن يكون لفن الرواية
ج ــذور فــي ال ـت ــراث ال ـس ــردي الـعــربــي ال ـقــديــم(،)4
مـ ـ ـش ـ ــدِّ ًدا ع ـل ــى أن ال ـ ــرواي ـ ــة ف ــن غ ــرب ــي ح ــدي ــث،
وامـتــدادهــا إلــى الثقافة العربية تــم بفضل جملة
من الوسائط الغربية ،كالطباعة والترجمة وبشكل
أبرز الصحافة ،لما اضطلعت به من دور منتج في
االقتراب باللغة العربية من الحياة اليومية ،موسع ًة
بذلك دائــرة التلقي .هذا باإلضافة إلى تخصيب
البنية التخييلية للرواية ،ورفدها بطاقات تعبيرية
هائلة انبجست مــن قدرتها على صهر مختلف
تقنيات الفنون األخــرى داخــل صوغها الروائي،
وتمثيل مختلف التصورات واألفكار المتصارعة
في الواقع االجتماعي(.)5
– اتجاه ثان نقيض لالتجاه السابق ،وهو يرفض
االعـتــراف بفاعلية المؤثر الغربي .و ُيعتبر الناقد
ال ـعــراقــي عـبــد الـلــه إبــراه ـيــم مــن أب ــرز مـمـ ّثـلـيــه؛ إذ
يذهب في كتابه البارز السردية العربية الحديثة:
تـفـكـيــك ال ـخ ـطــاب االس ـت ـع ـمــاري وإع ـ ــادة تفسير
النشأة إلى أن التنظيرات القائلة بأن ميالد الرواية
العربية هــو حصيلة التأثر بالثقافة الغربية ،إنما
تكشف فــي تضاعيفها عــن خـضــوع لمصادرات
ٍ
وامتثال لمعاييره الناجزة
الخطاب االستعماري،
وتفوقها ،وقابليتها ألن تتحول
عن كونية أشكاله ّ
إل ــى مقاييس نهائية نـمــوذجـيــة ُت ـقـ ّـوم فــي ضوئها
بــاقــي األش ـكــال والـفـنــون األخ ــرى المنتجة لــدى
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أمــم مـغــايــرة مــن دون استحضار ج ـ ّـدة سيرورتها
ال ـتــاري ـخ ـيــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة ،وخ ـصــوص ـيــة مـحــاضـنـهــا
االجتماعية( ،)6مشدِّ ًدا في الوقت نفسه على أن
ظـهــور الــروايــة العربية فــي المنتصف الـثــانــي من
الـقــرن الـتــاســع عـشــر ،هــو ولـيــد تح ُّلل الـمــرويــات
ُّ
وتحولها إلى رصيد
وتفككها،
السردية الشفوية
ّ
س ــردي منبهم هــو بمثابة األرضـيــة الخصبة التي
انطلقت منها بواكير الرواية العربية(.)7
– اتجاه ثالث يمكن نعته – من منظورنا – باالتجاه
الفلسفي التحليلي .وال تعني هــذه التسمية أن
معينة
أصحابه
يتشربون خلفيات فلسفية ونقدية ّ
ّ
في استقرائهم مالمح ّ
تشكل الرواية العربية وأفق
مستقبلها ،ألن حتى ممثّلي االتجاهين السابقين
يتشربون بدورهم مرجعيات فكرية ونقدية محددة
في مقاربتهم لسؤال نشأة الرواية العربية ،وإنما
المقصود بهذه التسمية ،وكما تكشف دراساتهم،
عدم احتفالهم بتعيين طبيعة نشأة الرواية العربية:
هل هي غربية خالصة أم حصيلة الحراك الثقافي
واالجتماعي الذي جاش به عصر النهضة؟ وإنما
تنصب مـقــاربـتـهــم بــالــدرجــة األول ــى عـلــى تفسير
مغايرات الحقل الثقافي واالجتماعي والفكري
الذي تناسجت مع أسئلته سرديات جيل التنوير،
فلسفيا ونقد ًيا الختطاط الطرق المعرفية،
تفسيرا
ً
ً
الكفيلة بـتــوصـيــف كيفية ن ـشــأة ال ــرواي ــة الـعــربـيــة،
واس ـت ـش ــراف الـمـنـعـطـفــات الـمـحـتـمـلــة لـتـطــورهــا،
ويمكن التمثيل لـهــذا االت ـجــاه الـثــالــث بموقفين
بارزين متباعدين من حيث الفترة الزمنية ،وهما
لعلمين من أعالم الثقافة العربية المعاصرة.
قدمها
يتجلى الموقف األول في األطروحة التي ّ
المفكر المغربي عبد الله العروي في كتابه الشهير
اإليــديــولــوجـيــة الـعــربـيــة الـمـعــاصــرة ،وتـتـحــدد أبــرز
تمفصالتها فــي تبخيس الجهود العربية األولــى
الـتــي ُبــذلــت مــن أجــل استنبات الـشـكــل الــروائــي
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الـعــربــي ،ألنـهــا – مــن منظور ال ـعــروي – اكتفت
بــال ـم ـحــاكــاة ال ـحــرف ـيــة لـلـشـكــل ال ــروائ ــي الـغــربــي
ال ـب ــرج ــوازي ،غــافـلــة عـ ّـمــا يـخـتــزنــه مــن حـمــوالت
فـلـسـفـيــة مــن جـهــة ومـشــروطـيـتــه مــن جـهــة ثــانـيــة،
بـسـيــاقــات تــاريـخـيــة م ـحــددة تـقــف وراء تجديل
شخصياته الروائية ،وما ينحفر وراءها من أبعاد
فـكــريــة ومــرجـعـيــة تـتـجـلــى فــي تـقــالـيــد المجتمع
ال ـ ـبـ ــرجـ ــوازي ال ـ ـغـ ــربـ ــي( ،)8وه ـ ــو م ــا ج ـع ــل ه ــذه
المحاوالت الروائية العربية – بـحسب العروي –
تتورط في السطحية واالجترار واالفتعال الفني،
وتخفق في إنتاج أعمال روائية ممهورة بنوعية
الموارة في محاضنها الدنيوية
األسئلة والقضايا ّ
والتاريخية( ،)9األمر الذي دفعه للتشديد على أن
الشكل األنسب للروائيين العرب في تشخيص
قضايا مجتمعاتهم هو الشكل القصصي وليس
الروائي(.)10
ّأمـ ــا ال ـمــوقــف ال ـث ــان ــي ،فـيـتـمـظـهــر ف ــي األط ــروح ــة
دراج
ال ّنفاذة التي قدمها الناقد الفلسطيني فيصل ّ
مــن خــال كتابه نظرية الــروايــة والــروايــة العربية،
وق ــد ان ـط ــوت ع ـلــى كـثـيــر م ــن األحـ ـك ــام الـنـقــديــة
دراج
المثيرة للجدل ،في مقدمتها اعتبار فيصل ّ
والدة ال ــرواي ــة ال ـعــرب ـيــة والدة م ـعـ ّـوقــة ع ـنــد رواد
النهضة ،لكون الحقل الثقافي الــذي ولــدت في
محضنه البواكير األولى للرواية العربية هو حقل
مونولوجي يفتقر إلى تعددية المعارف وتنوعها،
نتيجة خضوعه لثقافة تقليدية تلقينية منحازة إلى ما
مكرس وسائد ومتوارث من جهة( ،)11ولعجز
هو َّ
النص التنويري الذي كان يواكب انبالج سرديات
القرن التاسع عشر وتطورها عن تخصيص أسئلته
وملتبسا ينوس
مــن جـهــة ثــانـيــة ،ألنــه ظــل مشت ًتا
ً
بين ثنائيات متصارعة من قبيل التراث/الغرب،
العقل/اإليمان ...النقل/االجتهاد(.)12
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دراج من
من هــذا المنظور ،ووفقًا لطرح فيصل ّ
أن فــي الــوقــت الــذي وجــدت فيه الــروايــة الغربية
معرفيا يتدثر بحوارية المعارف واختالفها،
فضاء
ً
وبجملة من علوم متعطشة إلى التجديد والمغايرة
واالب ـت ــداع ســاعــدتـهــا كـثـيـ ًـرا عـلــى تنسيب أسئلتها
وتـخـصـيــب وعـيـهــا االسـتـيـطـيـقــي بـقـضــايــا ال ــذات
والمجتمع والوجود ،عجزت الرواية العربية تما ًما
عن إيجاد السياق الثقافي المالئم الذي يعضدها
فــي تـحـيـيــن مــرجـعـيــاتـهــا وتـخـصـيـصـهــا وف ــق ِج ــدة
كليا
محاضنها التاريخية ،وهو ما جعلها تتغرب ً
عن منابتها االجتماعية ،وترتحل نحو المتح من
دراج« :كان
روافــد غربية مستعارة .يقول فيصل ّ
على محمد حسين هيكل أن يستلهم في روايــة
زينب تعاليم جــان جــاك روســو بعيدً ا عن دانييل
ديـفــو ال ــذي استلهم فلسفة مــواطـنــه ج ــون لــوك،
وعـلــى فــرح أن ـطــوان أن يبسط اشـتــراكـيــة فرنسية،
ً
تاركا الفرنسي زوال يتعامل مع أفكار فرنسية»(.)13
دراج إلى
في ظل هذه المعطيات ،يخلص فيصل ّ
أن تطور الــروايــة العربية ظــل مفار ًقا لخصوصية
مغايرات زمنها التاريخي واالجتماعي ،وهــو ما
ترتب عنه إخفاقها في نهاية المطاف في تجذير
انتمائها إلى واقعها العربي ،والتحول إلى ظاهرة
مجتمعية على صعيد القراءة والجمهور.
على هــذا األس ــاس ،واسـتـنــا ًدا إلــى هــذا التحليل
النقدي السريع الــذي تناولنا بــه أهــم التنظيرات
الـنـقــديــة الـمـتـصــارعــة ف ــي الـحـقــل الـثـقــافــي بـشــأن
نـشــأة ال ــرواي ــة الـعــربـيــة ،مــا هــو مــوقــع تنظير يمنى
العيد ضمن هذه الطروحات المتباينة من حيث
الروافد الفكرية والنتائج المستخلصة؟ وإلى أي
حــد يمكن الــوقــوف عـنــد بـعــض مـعــالــم اإلضــافــة
ِ
والجدة عند هذه الناقدة اللبنانية من دون الوقوع
في مطب المطابقة مع المحمول النقدي الغربي،
واالنسياق وراء جاهزيته النظرية؟

تاعجارمو تاشقانم
الرواية العربية :المتخيل وبنيته الفنية للناقدة يمنى العيد

تــرفــض يـمـنــى ال ـع ـيــد ال ـت ـص ــورات الـمـنــافـحــة عن
وجود تقاليد سابقة للرواية في الموروث السردي
العربي ،مشدِّ دة على حداثتها في الثقافة العربية،
وكونها وليدة التفاعل مع المنجز الروائي الغربي.

ومما يبرهن ،من منظور يمنى العيد ،على ِجدة
ّ
الــروايــة فــي األدب الـعــربــي الـحــديــث ،هــو العناء
الشديد الــذي واجهته في تمييز صياغتها الفنية،
حيث ظلت ترزح في ّ
تشكالتها األولى مع رواد
الـنـهـضــة ض ـمــن إسـ ــار م ـحــاكــاة ال ـش ـكــل ال ــروائ ــي
الـغــربــي .تـقــول يمنى العيد« :لـقــد كــانــت الكتابة
ـاســا ال فقط
ال ــروائ ـي ــة الـعــربـيــة ت ــواج ــه قـلـ ًقــا وال ـت ـبـ ً
عـلــى مـسـتــوى ال ـم ـســرود ،أو الـحـكــايــة وب ـمــا هي
حكاية المعيش في الــواقــع [فــي نهضته وحروبه
وهــزائ ـمــه ،فــي مــا ُيـبـنــى و ُي ـه ــدم] ،بــل أيـ ًـضــا على
المتغير
فنيا ،قلق
مستوى المتخيل الذي عانىً ،
ّ
والمختلف ،قلق اإلف ــادة مــن تجربة اآلخــر دون
السقوط في التقليد والمحاكاة ،والعجز عن قول
ُ
ما تود
الكتابة قو َله»(.)14

مــن هــذه الــوجـهــة ،فــإن إق ــرار يمنى العيد بالدور
الفعال الذي اضطلعت به ثقافة اآلخر في ظهور
الرواية العربية ال يعني – من منظورها – اغتراب هذه
الرواية الكلي عن سياقها االجتماعي والتاريخي،
وما كان يشهده من «حياة مدنية مربكة ،يتجاور
فيها الـقــديــم والـحــديــث بـكــل مـكــونــاتــه وظــواهــره
التي تخص الثقافة والعمارة واللباس والسلوك،
ومجمل نظم العيش وتقاليده»( ،)15بل إن الرواية
العربية حاولت ببنيتها التعبيرية التي كانت في
طور التخلق ،ويتناسج داخلها أسلوب السرديات
الموروثة مع التقنيات الغربية الوافدة االنغراس
في محاضنها الدنيوية ،تشخيص ما تمور به من
أسئلة وقضايا وتحوالت .ولذلك ستحاج يمنى
العيد جملة من التنظيرات التي قادها الوقوع في
إسار بعض النظريات الروائية الكبرى في الغرب
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إلى تبخيس المنجز السردي العربي خالل عصر
الـنـهـضــة ،وال ـح ـكــم عـلـيــه ب ــاالغ ـت ــراب ع ــن واقـعــه
الثقافي والحضاري ،والتماهي مع التقاليد الفنية
والفكرية للرواية الغربية.
يأتي فــي مقدم هــذه التنظيرات الـســائــدة ،الطرح
دراج بشأن نشأة الرواية العربية،
الذي ّ
قدمه فيصل ّ
حيث انتهى ،مستضي ًئا بحوارية باختين ،إلى نعت
والدة الرواية العربية بـ «العجز واإلعــاقــة» .تقول
دراج« :هكذا،
يمنى العيدُ ،مذكّ رة بموقف فيصل ّ
واس ـت ـن ــا ًدا إل ــى تـنـظـيــر بــاخـتـيــن ،ق ــد ي ـبــدو الحقل
الثقافي العربي الــذي يفتقر إلــى تنوع المعارف
وتعددها ،وحواريتها ،وبالتالي إلى وعي معرفي
مـتـعــدد ومـتـنــوع تـسـتــدعـيــه الـشـخـصـيــات الــروائـيــة
باعتبار حواريتهاً ،
عاجزا عن توفير الشرط
حقل
ً
اإلنتاجي لعمل روائي عربي .أو قل :إن مثل هذا
الـعـجــز سـيـتــرك أث ــره فــي إمـكــانـيــة صـيــاغــة خطاب
روائي عربي يستحق إدراجه في هذا النوع األدبي
ال ـحــديــث ،أو وضـعــه عـلــى م ـس ـتــواه ،حـتــى لكأن
الــروايــة العربية تـعــانــي ،وحـســب الـبـعــض ،إعاقة
وسمت نشأتها كما تطورها الحقًا»(.)16
في هذا االتجاه ،ترى يمنى العيد أن على الرغم
من وجاهة نظرية باختين في إضــاءة خصوصية
ال ـس ـي ــاق ال ـح ـض ــاري األوروبـ ـ ـ ــي ال ـ ــذي احـتـضــن
ظـهــور الــروايــة الـغــربـيــة وتـمـيــز بـتـعــدديــة الـمـعــارف
وحواريتها ،وبروز جملة من العلوم والفلسفات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــررة مـ ــن قـ ــداسـ ــة الـ ـم ــاض ــي وك ـه ـنــون ـي ـتــه،
وماهوية تصوراته عن الــذات والوجود البشري،
منحفرة في المقابل في ما هو دنيوي ومتحول،
فإنه ينبغي عــدم االفتتان الكلي بشعرية باختين
وال ـت ـس ـل ـيــم بــإطــاق ـي ـت ـهــا ال ـن ـظ ــري ــة ،ألن م ــن شــأن
ذل ــك أن ي ــؤدي بــالـنـقــد الـعــربــي إل ــى ال ــوق ــوع في
شــراك الـقــراءة اإلسقاطية التي من تبعاتها إغفال
خصوصية الـسـيــاق الـثـقــافــي والمجتمعي الــذي
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ي ـعــاد ف ــي ض ــوئ ــه ،م ــن ج ـهــة ،اسـ ـت ــزراع م ـغــايــرات
الـمـحـمــول الـنـقــدي الـغــربــي ،وتـغـيـيــب ،مــن جهة
ثانيةِ ،جــدة المحاضن التاريخية والدنيوية التي
تسترفد الرواية العربية أسئلتها ومعطياتها ،وهو ما
دراج ،من منظور يمنى العيد ،إذ
تورط فيه فيصل ّ
انساق ،بتأثير من باختين ،وراء مطب المقايسة؛
فما دام أن والدة الرواية الغربية هي والدة منتجة
ألن فضاءها الحضاري الغربي الذي تفاعلت مع
تميز بحوارية المعارف وانفتاح علومه
اشتراطاته ّ
على النسبي والمتغير ،فإن والدة الرواية العربية
معوقة ألن سياقها الثقافي
هي في المقابل والدة ّ
والـمـجـتـمـعــي يـخـلــو م ــن ال ـم ــواص ـف ــات الـســابـقــة
المعيارية التي التحف بها السياق الغربي ،لكونه
ومفتقرا
ظل مستكي ًنا لما هو واحــدي وتقليدي،
ً
إلــى عـلــوم وم ـعــارف تـضــع ح ـ ًّـدا لـسـطــوة الـقــديــم،
وتستشرف بأسئلتها أفق االبتداع والمغايرة(.)17
عـلــى ه ــذا األس ــاس ،ت ـقـ ّـدم يمنى الـعـيــد تـصـ ّـورهــا
ل ـن ـشــأة الـ ــروايـ ــة ال ـعــرب ـيــة خـ ــال ع ـصــر الـنـهـضــة؛
فرغم مكابدتها الشديدة فــي تمييز قولها الفني
ب ـس ـبــب ال ـح ـض ــور ال ـط ــاغ ــي ل ـل ـم ــؤث ــرات الـتـقـنـيــة
الغربية ،وعدم التخلص تما ًما من أثر الموروث
السردي ،حيث استمرار غلبة صوت الراوي على
صوت الشخصيات الروائية ،فإن الرواية العربية
منتجا استعاضت
استطاعت أن تشق لنفسها طريقًا ً
به عن حوارية المعارف وتعددية التصورات التي
اشترطتها جملة من النقاد العرب المنحازين إلى
نظرية باختين ،لكي تكون الرواية العربية منتجة،
وعــن تقاليد المجتمع الـبــرجــوازي الـغــربــي التي
اشترطتها ً
أيضا جملة من النقاد المفتونين بنظرية
لوكاتش ،لكي تكون ممهورة بأصالة شخصياتها،
وتمثيلها خصوصية مجتمعها.
يتجلى هــذا الـطــريــق المنتج – مــن منظور يمنى
العيد – فــي انعطاف الــروايــة العربية نحو مــا هو
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ومـغـ ّـيــب خلف هيمنة الثقافة الرسمية،
هامشي ُ
واستبداد أنساقها المؤسساتية؛ فهذا الهامشي،
الـمـتـصــل بـحـيــاة الـطـبـقــات الــدن ـيــا ورت ــاب ــة عيشها
ومعاناتها اإلقصاء والتجاهل ،هو الــذي استطاع
أن يرفد الــروايــة العربية بخصوصية على صعيد
مرجعياتها ،ويدفعها نحو تنسيب حكايتها .تقول
يـمـنــى الـعـيــد« :ويـمـكــن ال ـقــول بــأنــه ك ــان لـلــروايــة
الـعــربـيــة فــي تعاملها مــع الـهــامـشــي أو المهمش
مسارها المختلف ،وإن أف ــاد ،هــذا المسار ،من
تجربة الغرب وفنية الــروايــة الغربيةّ ،إل أن هذه
اإلفادة لم تلغ إمكانية مجيء هذا المهمش بكل
خصوصية عالمه إلى الرواية ،وبالتالي استدعاء
الـ ـض ــرورات التقنية الـفـنـيــة لـنـســج حـكــايــات هــذا
العالم على مستوى المتخيل .فــي هــذا العالم،
وعـلــى مـسـتــواه المتخيل ،يتخذ الــوعــي اللغوي
ال ـم ـعــرفــي ط ــاب ــع ال ـم ـض ـمــر ،وال ـم ـس ـك ــوت ع ـنــه،
والمنفي»(.)18
من هذا المنظور ،ترى يمنى العيد أن متح الرواية
العربية ،في بداياتها األولى مع جيل التنوير ،من
سيج جهودها
تقنيات المنجز الروائي الغربي لم ُي ّ
فــي دائ ــرة التقليد األع ـمــى والـمـحــاكــاة الحرفية؛
إذ ســرعــان مــا عملت على تمييز خطابها الفني
تشربها منابت هذا الهامشي المبثوث
بتأثير من ّ
في تفصيالت الحياة اليومية لفئة من المغمورين
وال ـم ـق ـص ـي ـيــن داخ ـ ــل ن ـس ـيــج ال ـم ـج ـت ـمــع .ك ـمــا أن
هذا الهامشي الــذي استدعته الرواية العربية في
تطورها هو بمثابة بديل منتج لتنوع لغوي حواري
معرفي افتقرت إليه الثقافة العربية بسبب تجذر
ما هو ماضوي وتقليدي في سيرورتها التاريخية،
وذلـ ــك نـتـيـجــة ال ـم ـنــافــذ ال ـث ــرة ال ـتــي يـفـجــرهــا هــذا
الهامشي أمــام الــروايــة العربية لتكسير المنوالية
االجتماعية ،والنفاذ وراء مشاعر الغياب ،وتأويل
الدالالت المضمرة التي تنقل معاناة الشخصيات
وترسم تضاريسها وتمايزاتها .وفــي هــذا الصدد
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ُ
حكاية المهمش
تقول يمنى العيد« :وهكذا تنسج
رواي َتها ،تبنيها على إيقاع زمنها ،وبدينامية سردية
حوارية لعالمها .وبهذه الخصائص الفنية ينفتح
عالم الحكاية الخاص على عالم اإلنسان العام.
مما
إنه الفني الذي يجعل الحكاية توحي بأكثر ّ
تقول .أو هي الفنية الروائية التي ترتقي بالمروي
الخاص إلى العام»(.)19

وه ـكــذا ،خــا ًفــا لجملة مــن الـنـقــاد الـعــرب الذين
ق ــاده ــم إغـ ـف ــال ال ـ ـ ــدور ال ـم ـن ـتــج ل ـه ــذا ال ـهــام ـشــي
ال ـم ـن ـســرب ف ــي م ـحــاضــن ال ـس ـي ــاق الـمـجـتـمـعــي،
الـ ــذي اسـتـقـبــل والدة ال ــرواي ــة الـعــربـيــة ف ــي إف ــراد
مــرجـعـيــاتـهــا ،وتـخـصـيــص بـنــائـهــا الـفـنــي مــن دون
مراوحة ما هو كوني ،إلــى استشراف أفــق مــأزوم
للرواية العربية ،كما هي الحال ً
مثل مع المفكر
المغربي عبد الله العروي الــذي رأى أن الشكل
األنـســب للروائيين الـعــرب فــي التمثيل الـســردي
المنتج لقضايا مجتمعاتهم ومتغيراتها هو الشكل
القصصي وليس الروائي ،بسبب غياب مالبسات
المجتمع البرجوازي الذي احتضن نضج الرواية
الواقعية الغربية وأصالتها ،هذا من جهة ،وغياب
تشربها أعالم
المرجعيات الفلسفية والفكرية التي ّ
هذه الرواية الكبار في ابتداع شخصيات تعكس
ب ـح ـضــورهــا ال ـف ـنــي ال ـل ـم ــاح م ــا أسـ ـم ــاه ع ـبــد الـلــه
الـعــروي عقدة مجتمعاتها( ،)20مــن جهة أخــرى.
وكما هي الحال ً
دراج الــذي لم
أيضا مع فيصل ّ
يقف عند حدود تبخيس جهود التنويريين العرب
في استنبات الشكل الروائي ،ووسمها باإلعاقة،
بــل جعل هــذه الصفة السلبية تتحول إلــى حكم
نــاجــز ي ـطــاول س ـيــرورة ال ــرواي ــة الـعــربـيــة بمختلف
تجاربها الفنية والفكرية(.)21
خال ًفا لهذه التصورات القاتمة بشأن واقع الرواية
العربية خــال عصر النهضة وامـتــداداتـهــا طــوال
عـقــود الـقــرن الـعـشــريــن ،تـشــدِّ د يمنى العيد على
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نجاعة الــروايــة العربية بفضل هــذا الهامشي في
تـخـصـيــص حـكــايـتـهــا ،وال ـت ـقــاط جـمـيــع مـتـغـيــرات
الــواقــع العربي ،وتشخيص تمفصالتها ،وهــو ما
يلوح ً
مثل في المنجز الــروائــي إلبراهيم أصالن
الــذي ال يحفل ِ
بح ِل ّي البالغة ،وال بالصياغات
اإلنـشــائـيــة الـمــوغـلــة فــي الـتــرمـيــز واالس ـت ـع ــارة في
ب ـنــاء مــرج ـع ـيــاتــه ،ب ــل ي ـتــوســل ه ــذا ال ـهــام ـشــي في
سبر معاناة المقهورين والمقصيين ،وتصوير ما
ٍّ
وتشظ في ظل رتابة عيشهم
يطاولهم من انسحاق
وجمود حياتهم(.)22

وه ــو الـهــامـشــي نفسه ال ــذي يـشـ ّـكــل حــالـ ًـيــا – من
منظور يمنى العيد – استراتيجيا أساسية لدى جملة
من الروائيين العرب في سبيل مقاومة تيار ما بعد
الـحــداثــة ،ال ــذي يـحــاول ترهين شعرية الخطاب
ال ـس ــردي بــانــزيــاحــات الـلـغــة ،وتـهـشـيــم الـحـكــايــة،
وتمويه المرجعي وتعتيمه في ظل التركيز على
انفالت ال ــدوال ،ومراوحتها لمدلوالتها ،مجر ًدا
ـص األدب ـ ـ ــي م ــن س ـل ـط ـتــه ال ـمــرج ـع ـيــة،
ب ــذل ــك الـ ـن ـ َّ
ومثب ًتا حقائق ذات صلة بحياة اإلنـســان العربي
ّ
()23
واشتراطات زمنه وتــاريـخــه  ،كما هي الحال،
م ـثـ ًـا ،مــع بـعــض ال ــروائ ـي ــات الـنـســويــات الـلــواتــي
اغـتــرفــن مــن نـبــع الـهــامـشــي والـمـنـطــوق الشفاهي
لتفكيك الـمــركــزيــة الــذكــوريــة ،وخلخلة صــورهــا
النمطية الـمـنــدســة فــي ال ـتــاريــخ اإلن ـســانــي لتأبيد
ً
انحطاطا،
دونية المرأة وجعلها في أكثر المواضع
وتسييجها في دائرة التابع والمقصي.
م ــن ال ــروائـ ـي ــات ال ـل ــوات ــي خـ ّـص ـتـهــن يـمـنــى الـعـيــد
بــإضــاءات نقدية لماحة ،الكاتبة اللبنانية علوية
صبح التي تفرد مشروعها الــروائــي ،منذ روايتها
ً
ووصول إلى اسمه الغرام ،باستلهام
مريم الحكايا
تـفـصـيــات ال ـح ـيــاة ال ـيــوم ـيــة ،وال ـت ـن ــاص م ــع بنية
الشفوي المنطوق إلفــراد صوت األنثى وإيصال
معاناتها في ظل تكلس ثقافة المكتوب الممهورة
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بجبروت الثقافة الذكورية وأنساقها األيديولوجية
الناجزة .تقول يمنى العيد« :ولقد قدمت علوية
صبح ً
روائيا ينطوي ،حسب رؤيتها ،على
عمل
ً
فكرة لما هــي الــروايــة العربية ،وذلــك حين بنت
عالم روايتها وفق منظور يقول:
ً
أول يتمثل الشفهي من حيث هو لغة الحياة.

ثــانـ ًـيــا يـتـمـثــل نـمــط مــن ال ـســرد هــو مــن جـهــة نمط
ال ـم ـن ـطــوق ال ـش ـف ـهــي ،وه ــو م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة نمط
صيرورة زمن الحياة نفسها»(.)24
ما يمكن استخالصه إذن من هذا الطرح النقدي
الذي قدمته يمنى العيد بشأن نشأة الرواية العربية،
انسجامه الشديد مع خصوصية مشروعها النقدي
ً
متمفصل
شدد على ضرورة قراءة المرجعي
الذي َّ
عبر ما هو لغوي وتعبيري وسردي ،ويظهر ذلك
فــي اعتبار يمنى العيد اسـتــدعــاء الــروايــة العربية
تفصيالت الهامشي الــابــدة فــي محضن واقعها
الـخــارجــي هــو الـطــريــق المنتج ال ــذي استطاعت
بواسطته االنـعـتــاق مــن مـحــاكــاة المنجز الــروائــي
ال ـغــربــي رغ ــم تـعـثــرهــا خ ــال مــرح ـلــة ال ـب ــداي ــات،
وال ـن ـجــاح فــي تنسيب حكايتها وتـمـيـيــز خطابها
الفني.
وهو الطريق الب ّناء نفسه الذي اختطته في مقاومة
شطط تيار ما بعد الحداثة في بتر النصوص عن
محاضنها التاريخية ،وتحديد شعريتها المائزة
فــي اللعب الـ ُـحــر لـلــدوال ومراوغتها لمدلوالتها
دونما نهاية ،وذلك انطال ًقا من إعادة تبئير السرد
ح ــول مــا هــو معيش ودن ـي ــوي ،وح ــول مــا أقصته
ثقافة المكتوب من دائرة اهتمامها ،وعملت على
الع ِ
رضي والثانوي.
تسويره في خانة َ
كما نستنتج مــن خــال هــذه النتائج المتحصلة
مــن مـســاءلــة يمنى الـعـيــد ل ــوالدة ال ــرواي ــة العربية
ومستقبلها إيفاءها الشديد بالمحددات المنتجة،
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ال ـتــي اشـتــرطـتـهــا لـلـمـثــاقـفــة ال ـب ـنــاءة وال ـم ـث ـمــرة مع
المحمول النقدي الغربي ،والمتمثلة في تأكيد
ض ــرورة ع ــدم االنـسـيــاق وراء إطــاقـيـتــه النظرية،
ومطابقة هياكله التجريدية الناجزة ،ألن من شأن
ذل ــك أن ي ــورط الـمـمــارســة الـنـقــديــة فــي مــا يمكن
تسميته الصنمية المنهجية ،حيث تغدو مقاييس
اآلخ ــر الـنـقــديــة مـعــايـيــر حــاسـمــة لـتـقــويــم تـجــاربـنــا
الـثـقــافـيــة واألدبـ ـي ــة م ــن دون م ــراع ــاة اشـتــراطــاتـهــا
الـتــاريـخـيــة والــدن ـيــويــة ال ـخــاصــة ،وه ــو مــا ب ــدا لنا
واض ـ ًـح ــا ف ــي رف ــض يـمـنــى الـعـيــد مـعـيــاريــة نظرية
باختين ومصادراتها عن ضرورة توافر حقل ثقافي
ح ــواري مكتنز بتعددية الـمـعــارف والـتـصــورات،
ل ـت ـكــون والدة الـ ــروايـ ــة والدة مـنـتـجــة تستجيب
لنسغها الفني والمعرفي الـنـ ّـزاع نحو قيم التنوع
واالخ ـتــاف والــديـمـقــراطـيــة ،ألن الــروايــة العربية
اس ـت ـطــاعــت تـ ـج ــاوز س ـيــاق ـهــا ال ـث ـقــافــي الـمـطـبــوع
باالستبداد والتقليد ،ومصادرة الحريات انطال ًقا
من الحفر في قاع الهامشي ،وتسريد تمفصالته
إلع ــادة بـنــاء قــواعــد الــروايــة وتقنياتها الفنية وفق
مرجعيات حية غير منفصلة عن حكاية اإلنسان
العربي وصراعاته من أجل العدالة والحرية.
لكن الـســؤال األبــرز ،الــذي يستثيرنا ونحن نشيد
بجميع هــذه المكتسبات النفاذة التي استوقفتنا
في تنظير يمنى العيد لنشأة الرواية العربية ،هو:
هــل اسـتـطــاعــت يمنى الـعـيــد فـعـ ًـا ت ـجــاوز نظرية
كليا في تشديدها على أن «الثقافة العربية،
باختين ً
وبما هي ثقافة المتداول والمهمش ،قــادرة على
أن تــوفــر إمـكــانـيــة لصياغة خـطــاب روائ ــي عربي
ال تعيقه مـقــولــة باختين فــي نـظــريــة ال ــرواي ــة التي
ربطت بين نشوء الــروايــة والحقل الثقافي الذي
حقق ثورته المعرفية»(.)25
جوا ًبا عن هذا اإلشكال ،يمكننا القول إن يمنى
ال ـع ـيــد اس ـت ـطــاعــت فـ ـع ـ ًـا ،ف ــي شـ ــقٍّ م ــن طــرحـهــا
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ال ـن ـقــدي ،ت ـجــاوز مـعـيــاريــة ح ــواري ــة بــاخـتـيــن التي
انصاع إلطالقيتها النظرية كثير من النقاد العرب،
وذل ــك انـطــا ًقــا مــن عــدم تبخيسها مـســار الــروايــة
ال ـعــرب ـيــة خ ــال س ـي ــاق ال ـت ـش ـكــل أو ال ـت ـط ــور ،أو
وسمها بــاإلعــاقــة واالغ ـتــراب لتفاعلها مــع سياق
ثقافي مترع بغلبة المكرس والمتوارث والناجز.
لكن على نقيض هــذه األحـكــام المجحفة التي
نــاقـشـنــاهــا ســاب ـ ًقــا ،تحتفي يـمـنــى الـعـيــد بالطريق
المنتج الذي اجترحته الرواية العربية في تحقيق
تشرب الهامشي ،واستثماره
خصوصيتها بواسطة ُّ
ف ــي تـمـيـيــز خـطــابـهــا ال ـف ـنــي ل ـكــي ي ـظــل م ــوص ـ ً
ـول
بــاألس ـئ ـلــة وال ـق ـضــايــا ال ـم ـت ـضــافــرة ف ــي الـمـحــاضــن
ال ـتــاري ـخ ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي يـحـيــا ف ــي كنفها
اإلنسان العربي.
لكن األمر الجدير باإلشارة في هذا االتجاه هو،
من منظورنا ،التشديد على استمرار يمنى العيد
ف ــي االس ـت ـف ــادة م ــن نـظــريــة بــاخـتـيــن ،وه ــي تــرهــن
مستقبل الــروايــة العربية الــوضــاء بتشخيص هذا
الهامشي ،واتخاذه خامة فنية أساسية لتخصيص
حكايتها ،ومقاومتها جميع إغراءات فورة ما بعد
الحداثة الرامية إلى عزلها عن منابتها التاريخية،
واقتالعها من سياقاتها المجتمعية باسم شعرية
متفحص نظرية
ال ـســرد ،وانــزيــاحــات الـلـغــة ،ألن
ّ
باختين يالحظ التثمين العالي الذي حظي به هذا
الهامشي مــن صــاحــب «شعرية دوستويفسكي»
في بحثه عن منابع جديدة لنشأة الرواية تختلف
عــن ت ـصــورات لــوكــاتــش الـتــي ربطتها بتناقضات
المجتمع البرجوازي ،وذلك عبر تأكيد أن الرواية
عما هو مركزي ومؤسساتي،
فن حواري نشأ بعيدً ا ّ
وفي كنف مجموعة من األشكال الثقافية الشعبية
الـتــي أنتجتها الـطـبـقــات الــدنـيــا فــي نــزوعـهــا نحو
خلخلة تقاليد الثقافة الرسمية المكرسة ،وتفكيك
هــرمـيـتـهــا ال ـم ـتــوارثــة ،بـحـ ًثــا ع ــن ال ـت ـنــوع وال ـعــدالــة
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والــديـمـقــراطـيــة ،كـمــا هــي ال ـحــال مــع ال ـح ــوارات
السقراطية والهجائيات المنيبية والكرنفال(.)26
وي ـظ ـهــر ه ــذا االح ـت ـف ــاء بــالـهــامـشــي ع ـنــد بــاخـتـيــن
ً
أيضا حتى في استقرائه مستقبل الرواية الغربية،
انطال ًقا من رهن آفاقها المنتجة برفض التدجين
واالنصياع لما هو مؤسساتي ومركزي ،واإليفاء
لـهــامـشـيـتـهــا الـمـقـلـقــة ال ـتــي ال تـتــوقــف ع ــن النقد
وال ـم ـس ــاءل ــة ،وت ـقــويــض األن ـس ــاق األيــديــولــوج ـيــة
المغلقة ،فـضـ ًـا عــن إيـصــال صــوت الجماعات
الـ ـمـ ـه ـ ّـمـ ـش ــة وال ـ ـم ـ ـغ ـ ـمـ ــورة ،الـ ـ ُـمـ ــديـ ــن ل ـل ـت ــرات ـب ـي ــة
االجتماعية ،والباحث عن الديمقراطية والتوازن
االجتماعي(.)27
لكن ،مع تسليمنا بمتح يمنى العيد من هذا الرافد
الباختيني فــي شــقٍّ مــن جانبه الـنـظــري عــن نشأة
الــروايــة الغربية ومستقبلها ،فــإن هــذا المتح ظل
مصحو ًبا عندها بوعي نقدي َن َفاذ يحرص على
إع ــادة اس ـت ــزراع كـشــوفــاتــه الـنـقــديــة وف ــق مـغــايــرات
السياق الثقافي والمجتمعي الــذي تتفاعل معه
ويتشرب النقد أسئلته لتخصيص
الرواية العربية،
ّ
مـمــارسـتــه ال ـن ـقــديــة ،وتـنـسـيــب رهــانــاتــه المنهجية
والمعرفية.

دينامية الممارسة النقدية
بين خصوصية المرجعي الحي
وتميز المتخيل الروائي
ّ

الس ـت ـجــاء خ ـصــوص ـيــة ال ـم ـمــارســة ال ـن ـقــديــة عند
يـمـنــى الـعـيــد ،وم ــا عــرفـتــه مــن ت ـطــور عـلــى صعيد
تحليل البنية الفنية للنصوص األدب ـيــة ،وتــأويــل
كيفية تناسجها مع مرجعياتها الخارجية المنزرعة
في بنية الواقع االجتماعي ،سنتوقف عند فصل
تطبيقي من كتابها الرواية العربية :المتخيل وبنيته
الفنية ،موسوم بـ «العنف وأثــره في عالم الرواية
المتخيل» ،وهو الفصل الذي حاولت من خالله
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تـتـ ّـبــع أث ــر الـعـنــف ال ــذي عــرفــه المجتمع اللبناني
في إثر اشتعال نار الحرب بين طوائفه في تمييز
المتخيل الفني للرواية ،وتشكيل قواعدها السردية
وف ــق مــا أف ــرزت ــه ال ـس ـيــرورة الـتــاريـخـيــة والـسـيــاسـيــة
للواقع اللبناني من دالالت جديدة ومعان طارئة.
وهكذا ترى يمنى العيد أن رواية حجر الضحك
للكاتبة اللبنانية هدى بركات استطاعت تقديم رؤية
انتقادية لقيم العنف والتقتيل ،التي استشرت في
حياة المجتمع اللبناني زمن حربه األهلية انطال ًقا
من ابتداع نمط جديد من الشخصية الروائية هو
شخصية خليل التي تتداخل في نسيج كينونتها
قيم الذكورة واألنوثة ،وتشي في التباس هويتها
وتشابكها بــاصـطــراع األيديولوجيات والمواقف
في الواقع الخارجي .تقول يمنى العيد« :تنبني
شخصية خليل ،في ‹حجر الضحك› على خلفية
الحرب اللبنانية األهلية ،ومــن منظور يــازم بين
ال ـع ـنــف والـ ــذكـ ــورة لـيـشــي ب ـم ــازم ــة ب ـيــن األن ــوث ــة
والـهــدوء أو الـســام ،وينتقد ثقافة اقتصر نتاجها
وع ّيرت بمعيار الذكورة ،وكأن غياب
على الرجل ُ
المشاركة النسائية ومعيارها ،شاهدً ا على العنف
الدموي الذي تحيل إيديولوجيته عليه»(.)28
مــن هــذا الـمـنـظــور ،إذا كــانــت ال ــرواي ــات النسوية
األول ـ ــى ال ـت ــي ح ــاول ــت أن ت ـث ــور ع ـلــى الـمــركــزيــة
الــذكــوريــة ،وتـفـضــح ثقافتها المبطنة بالتبخيس
واالس ـتــرخــاص لـلـمــرأة ووعـيـهــا األن ـثــوي الجديد
الـ ـ ـن ـ ّـزاع إل ــى الـتـغـيـيــر وال ـح ــري ــة م ــن خ ــال حبك
شخصيات نسائية تتنكر لقيم األنــوثــة بداخلها،
وتتطلع إلى التماهي مع الشخصيات الذكورية،
اعتقا ًدا منها بأن في هذا االستدعاء لقيم الذكورة
والتشبه بها إثباتًا لهويتها األنثوية ،كما هي الحال
ً
مثل في شخصية «لينا» في روايــة أنا أحيا لليلى
المالحظ في رواية حجر الضحك
بعلبكي ،فإن
َ
أن بطلها خليل ال يرى في االستجابة لقيم األنوثة
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عيبا ينتقص مــن رجــولـتــه ،فهو
الـضــاجــة بــداخـلــه ً
«كاألنثى ،يحب غرفته ويهتم بتنظيفها وترتيبها.
يطبخ و‹يــرق دوائــر العجين› .يمارس عن رضى
مــا اعـتـبــرتــه بطلة ليلى بعلبكي ،ضــدهــا وسعت
إلى تحرير ذاتها منه .وهو ،شأن اإلناث ،وخال ًفا
ل ـلــذكــور أق ــران ــه ،يـشـعــر بــال ـخــوف وي ـن ـتــابــه الـقـلــق
وتـعـتــوره الـحـيــرة .يـلــوذ بالصمت ،ويقمع خجله
أم ــام اآلخــريــن .يعاني مشاعر الــوحــدة وتشوش
روحه»(.)29
على هذا األساس ،فإن هذا االحتفاء الذي تلمسه
يمنى العيد عند شخصية خليل بمعالم األنوثة
وم ـظــاهــرهــا الـبـيــولــوجـيــة واإلن ـس ــان ـي ــة ،ه ــو مــؤشــر
على وعي الشخصية بالخطاب النقيض المالزم
للذكورة وقيمها ،والمتمثّل في العنف والحرب
والدمار ،وهو ما يشهد به تاريخ البشرية ،حيث
اقترنت الحروب دو ًما بالرجال وأطماعهم المادية
واالجتماعية المتجسدة فــي السيطرة والسيادة،
وما يشهد به ً
أيضا واقع المجتمع اللبناني الذي
أدى اخ ـتــاف مـصــالــح زع ـمــاء طــوائـفــه السياسية
واأليــديــولــوجـيــة إل ــى نـشــوب فتيل ح ــرب داخلية
تــداعــت فــي إثــرهــا جـمـيــع قـيــم ال ـســام والـجـمــال
وال ـم ـح ـبــة ،ال ـت ــي ن ــاض ــل ج ـيــل ال ـت ـنــويــر م ــن أجــل
ترسيخها.
اس ـت ـن ــا ًدا إل ــى ه ــذه ال ـم ـع ـط ـيــات ،ال ُي ـ َـع ـ ّـد انـحـيــاز
شـخـصـيــة خـلـيــل إل ــى ال ـجــانــب األن ـث ــوي ال ـ َـم ـ ّـوار
ـوي ـت ــه ،خ ــاص ــة إذا
بــداخ ـلــه م ــؤش ـ ًـرا ع ـلــى ع ــدم س ـ ّ
استحضرنا تاريخ الثقافة األبوية ومــا راكمته من
صور جوهرانية بنسيجها تُمجد الرجولة والفحولة،
سيجة حضورها
وتقصي فــي المقابل األنــوثــةُ ،م ّ
في دائرة ما هو دوني وهامشي ،ألن يمنى العيد
ـويــة شخصية خليل ،بالتساوق
تــرى فــي عــدم سـ ّ
مع خصوصية القراءة النقدية التي تقدمها (يمنى
ال ـع ـي ــد) ل ـل ـن ـصــوص ال ــروائـ ـي ــة ،وال ـح ــري ـص ــة على

تاعجارمو تاشقانم
الرواية العربية :المتخيل وبنيته الفنية للناقدة يمنى العيد

تأويل دالالتها متشابك ًة مع لحظاتها التاريخية،
وإنــاطــة متخيلها الفني بــاإلحــالــة إلــى المرجعي
الحي المنسرب في محاضنها المجتمعية ،نقول
ـوع ــا من
ـوي ــة ه ــذه الـشـخـصـيــة ن ـ ً
ت ــرى ف ــي ع ــدم س ـ ّ
السوية ،ألنها بميلها إلى مشاعر األنوثة الصارخة
ونــوازع ـهــا بأعماقها تعكس مـنـظــور رواي ــة حجر
الضحك لعالمها ،حيث يــوحــي انكفاؤها على
شقها األن ـثــوي بــرفـضـهــا ،مــن جـهــة ،قـيـ َـم الـحــرب
والتقتيل المرتبطة بالذكورة والسائدة في العالم
عالما
الخارجي ،واستشرافها ،من جهة أخــرى،
ً
جــديــدً ا تتجذر فــي فضائه قيم الـســام والسكينة
والوئام المرتبطة باألنوثة وأحالمها.
مما يضاعف صدقية هذا المرجعي الحي الذي
إن ّ
تحاول روايــة حجر الضحك تمييزه داخــل بنيتها
النصية الداخلية ،والــذي ينيط الـهــدوء باألنوثة،
والتدمير والعنف بالرجولة ،أن في الوقت الذي
يختار فيه خليل بطل الرواية إعادة تشكيل هويته
من جديد ،حيث يجهض نوازع وصوت األنوثة
بــداخـلــه ،ويـنـحــاز إلــى قيم الــذكــورة وممارساتها
االجتماعية ،فإنه يتورط بدوره في القتل والعنف،
وكأنه في بحثه عن سويته البيولوجية «الذكورة»
إم ـع ــان ف ــي الــاســويــة اإلن ـســان ـيــة الـمـتـمـظـهــرة في
الحرب والتخريب واالقتتال .تقول يمنى العيد:
«يـخـتــار خـلـيــل ،تـحــت وط ــأة مــا يعتبره اآلخ ــرون
شبيها بذكورة
ذكرا
ً
السويته ،أن يكون مثلهم ،أي ً
تمارس العنف .كأنه بذلك يقتل ما فيه من أنوثة.
وكأن قتلها فيه هو عالمة على غيابها خارجه أي،
في العام االجتماعي – الثقافي»(.)30

ميزت
ووفـ ًقــا لركائز هــذه المقاربة النقدية ،التي ّ
استراتيجيات تحليل يمنى العيد لألنساق الفنية
والداللية لرواية بركات حجر الضحك ،يتضح لنا
مدى حرص يمنى العيد الدائب والمتجدد على
اإليـفــاء بثوابت مشروعها النقدي التي تشكلت
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منذ كتابها فــي معرفة النص والقائمة على عدم
االنـسـيــاق وراء فتنة مفاهيم البنيوية الـتــي تفرغ
البنى الداخلية للنصوص األدبـيــة من حموالتها
المرجعية والفكرية ،بحثًا عــن نظام كلي ت ِ
ُرجع
أصــداءه تقنياتها األدبية من جهة ،ونزوعها نحو
توصيف مظاهر شعريتها من جهة ثانية ،انطال ًقا
مــن عــزل الـنـصــوص األدبـيــة عــن ال ـخــارج ،ورهــن
نجاعة الممارسة النقدية برصد القوانين واآلليات
الـنـصـيــة الـمـنـتـجــة ألدب ـي ـت ـهــا ،وه ــو م ــا ق ــاده ــا إلــى
الشكالنية والتجريد.
ه ـ ــذا ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـ ـجـ ــاوز ت ــوجـ ـه ــات ال ـن ـقــد
السوسيولوجي التقليدية التي أمعنت في تقديم
ق ـ ــراءات اخـتــزالـيــة لـلـنـصــوص األدب ـي ــة تــركــز على
تحليل مرجعياتها االجتماعية ،ومــا يقابلها في
ال ــواق ــع ال ـخــارجــي مــن ص ــراع ــات فـكــريــة ومــاديــة
وأي ــدي ــول ــوج ـي ــةُ ،مــغْ ـ ِـف ـلــة ب ــذل ــك األف ـ ــقَ اإلن ـســانــي
ال ــرح ــب الـ ـ ــذي ت ـت ــوه ــج ب ــه الـ ـتـ ـج ــارب األدبـ ـي ــة،
ويمنحها صدقها الفني والفكري في التأثير في
المتلقين ،متعالية بواسطتها على ما هو عقائدي
وط ـب ـق ــي ،وم ـه ـم ـشــة أي ـ ًـض ــا ال ـج ــوان ــب الـتـخـيـيـلـيــة
عما هو
لألعمال األدبية التي تساهم في انزياحها ّ
كائن وقائم ،مشيدة بذلك مرجعيات داخلية لها
استقالليتها المحايثة المنفتحة على ما هو ممكن
ومحتمل.
إذن ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ي ـم ـنــى ال ـع ـي ــد ت ــواص ــل،
بتحديدها الــوظـيـفــة المنتجة للممارسة النقدية
في كتابها الرواية العربية :المتخيل وبنيته الفنية
بـعـيــدً ا عــن أوال ـي ــات البنيوية الـمـغــرقــة فــي النزعة
النصية الخالصة ،وعــن طروحات سوسيولوجيا
األدب التقليدية الموغلة في الجمالية االنعكاسية
االنسجام مع منطلقات مسارها النقدي
التمثيلية،
َ
الـنـظــريــة واإلج ــرائ ـي ــة ،ال ـم ـت ـحــددة أه ــم مفاصلها
ال ـك ـب ــرى ف ــي ال ـن ـظــر إلـ ــى ال ـم ـس ـتــويــات ال ـســرديــة
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والتخييلية واللغوية للخطاب األدبــي ،باعتبارها
ومشخصة لمرجعيات ودالالت اجتماعية
حاملة
ّ
مـتــواشـجــة مــع الــواقــع ال ـخــارجــي ،وه ــو مــا يظهر
ب ـجــاء ف ــي كـيـفـيــة تــأويـلـهــا ال ـ ــدالالت والـمـعــانــي
المضمرة وراء ضــديــة شخصية خليل فــي روايــة
حـجــر ال ـض ـحــك ،حـيــث حــرصــت عـلــى اسـتـقــراء
أبـعــادهــا االجـتـمــاعـيــة الـغــائـبــة ،وأنـســاقـهــا الثقافية
الــدفـيـنــة ال ـتــي تـشــي بـهــا ال ـت ـفــافــات ال ـس ــرد ،و ُب ـنــاه
التشفيرية والنصية المحايثة.
وهكذا ،تؤشر ضدية شخصية خليل ،من منظور
يـمـنــى ال ـع ـيــد ،ف ــي تـمــاهـيـهــا ف ــي جــانــب كـبـيــر من
متواليات الــروايــة الـســرديــة مــع عــامــات األنــوثــة،
وت ـم ــرك ــزه ــا ال ــداخـ ـل ــي حـ ــول م ـش ــاع ــره ــا وقـيـمـهــا
ال ـم ــرادف ــة لـلـســام وال ــوداع ــة ،عـلــى م ـغ ــادرة هــذه
القيم بنية الــواقــع الـخــارجــي نتيجة تسلط ثقافة
المك ِرسة للعنف والتقتيل .كما يأتي فض
الذكورة ُ
شخصية خـلـيــل لـلـنــزاع الـمـحـتــدم داخ ــل تركيبته
البيولوجية خــال مـســار الـســرد باختيار االنتماء
إلى الرجولة على مدى استمرار تجذر قيم العنف
والحروب والصراعات في العالم ،وهو ما كرسته
شخصية خليل بانخراطه مثل شبيه الــذكــور في
القتل والتدمير(.)31
تــأس ـيـ ًـســا ع ـلــى هـ ــذه االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ال ـتــأوي ـل ـيــة
لـعــالــم ال ــرواي ــة الـمـتـخـيــل ،ال ــذي ُت ـ َـع ـ ّـد الشخصية
الــروائـيــة ج ــز ًءا مــن بنيته الفنية ،تظل يمنى العيد
حريصة على تحليل الدينامية النصية والسردية
للنصوص الروائية ،ال باعتبارها منطلقًا لتحديد
ش ـع ــري ــة الـ ـنـ ـص ــوص وأدبـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،أو اس ـت ـخ ــاص
انتماءات الك ّتاب األيديولوجية والفكرية ،ولكن
باعتبارها حاملة ت ـصــورات ودالالت اجتماعية
رغــم استقالليتها النصيةّ ،إل أنـهــا تظل منفتحة
على الواقع الخارجي إلضــاءة أسئلته وقضاياه،
واالستبصار بسيرورته التاريخية والفكرية.
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بجانب هــذا المتن األول ،سنتوقف عند روايــة
علوية صبح مريم الحكايا ،التي حاولت يمنى
العيد من خالل مقاربتها تحليل خصوصية خطابه
الـفـنــي ،وديـنــامـيـتــه الـســرديــة فــي حـ ْـبــك المرجعي
الحي المتفصل في الواقع االجتماعي.

ترى يمنى العيد أنه خال ًفا لثقافة المكتوب التي
تـكـلـســت وت ـح ـجــرت ،قــامـعــة ص ــوت المهمشين
ومــواريــة معاناتهم فــي ظــل تنميطاتها الـقــارة بين
مــا هــو مــركــزي وط ــرف ــي ،وتــراتـبـيـتـهــا االجـتـمــاعـيــة
الـجــامــدة ،تمتح علوية صبح مــن ينابيع الثقافة
الشفهية إلفــراد منطوق األنثى ،وخلخلة التقاليد
الـســرديــة المتصلبة الـمـمـهــورة بالقيم البطريركية
المنحازة إلى الرجل والمزدرية لألنوثة.
مــن مظاهر هــذه الثقافة الشفوية المنصهرة في
البنية الفنية لــروايــة مــريــم الـحـكــايــا تمثيلها تلك
اللهجات واألســالـيــب واألصـ ــوات الـســائــدة عند
الـطـبـقــات الـشـعـبـيــة ،لتنسيب ت ـصــورات ـهــا وتمييز
حكايتها ،وهو ما يضفي على حضور شخصياتها
وجدانيا ً
نابضا
إنسانيا ،ودفقًا
توهجا
في الرواية
ً
ً
ً
بـ ـح ــرارة ال ـم ـع ـيــش وط ــزاج ــة الـمـجـتـمـعــي ،بـعـيــدً ا
ع ــن األوصـ ـ ــاف ال ـن ــاج ــزة وال ـتــرس ـي ـمــات ال ـســرديــة
المغلقة(.)32

كما ينضاف إلى هذه التقنية التعبيرية ،المساهمة
فــي حــواريــة رواي ــة مــريــم الـحـكــايــا وبوليفونيتها،
اغترافها من التقاليد السردية التراثية خاصة بعض
قواعد السرد الشهرزادي المتجسدة ،من منظور
يمنى العيد ،في تقنيتين أساسيتين:
– تـقـنـيــة الـحـكــايــة اإلط ـ ــار ،م ــن حـيــث ه ــي وع ــاء
يحتضن الـحـكــايــات ،فــا «تقتصر ال ــرواي ــة على
حكاية واحدة تنبني وفق قواعد الحبكة والمدخل
والـ ـح ــل ،وت ـس ـت ـلــزم الـتـبـئـيــر وال ـن ـم ــو ال ـت ـصــاعــدي
للزمن»(.)33

تاعجارمو تاشقانم
الرواية العربية :المتخيل وبنيته الفنية للناقدة يمنى العيد

– تقنية السرد التناسلي الذي به تتوالد الحكايات
حلزونيا ،بـ ً
ـدل مــن «نموه
وينمو الــزمــن الـســردي
ً
تكسرا
الخطي أو ترتيبه ال ـت ـجــاوري ،أو تكسره
ً
ً
تداخليا
تكسرا
منظما ،أو
استرجاعيا
غامضا»(.)34
ً
ً
ً
ً

وف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه ،ت ــرى يـمـنــى ال ـع ـيــد أن على
ال ــرغ ــم م ــن م ـتــح رواي ـ ــة م ــري ــم ال ـح ـكــايــا م ــن هــذه
الـتـقــالـيــد ال ـســرديــة الـتــراثـيــة لتكسير خـطـيــة الـســرد
الكالسيكي ،الذي نيط بتيار الواقعية المغرق في
التبسيطية والمحاكاة المباشرة للواقع الخارجي،
فإن ذلك ال يعني انخراطها في موجة التجريب،
وانضمامها إلــى تلك ال ــرواي ــات التجريبية التي
كتبها اللبنانيون في زمــن الحرب وعــن الحرب،
لكونها ،رغم التقائها مع هذه الروايات التجريبية
فــي تكسير األن ـســاق الـســرديــة التقليدية وتـجــاوز
مفتوحا ،كما تفعل
إطارها المغلق ،ال تترك السرد
ً
تلك الروايات ،بل تعيد بناءه وتشبيكه وفق واقع
مرجعي جديد يرسم متغيرات فضاء مدينة بيروت،
وكيفية تجاور زمن الحياة المدينية بالحياة الريفية
ال ــواف ــدة لـتـشـخـيــص أن ـم ــاط ال ـس ـل ــوك الـمـتـبــدلــة،
والحفْر فــي المسارب المعتمة المضمرة خلف
سـطــح الـمـجـتـمــع الـعــاكـســة لــإق ـصــاء والتهميش
ال ـل ــذي ــن يـ ـط ــاوالن شــري ـحــة عــري ـضــة م ــن شــرائــح
المجتمع غارقة في الجهل والفقر والبؤس(.)35
هــذا باإلضافة إلــى أن روايــة مريم الحكايا تعيد،
باستلهامها الـثـقــافــة الـشـفــويــة وتستثمر وسائلها
السردية في تفتيت تناغم وحدة الحكاية مفسحة
الـمـجــال أم ــام صــوت األنـثــى ال ـســاردة لالنسياب
فــي الحكي ،خلخلة سلطة الـ َـذ َكــر السردية التي
تجذرت في عمق الموروث الثقافي واإلبداعي
تفوق
اإلنـســانــيّ ،
ودس ــت تصوراتها الناجزة عــن ّ
معوقة بذلك صوت األنثى
الرجل ودونية المرأةّ ،
سيجة لوجودها في دائرة
للتعبير عن ُهويتهاُ ،
وم ّ
االمتثال لقيم الثقافة األبوية.
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من هذا المنطلق ،فإن انسياب األنثى في السرد
المنمط في
هــو ن ــزوع نحو ال ـثــورة على وضعها
َّ
خانة التابع ،ونهوض من موقعها الهامشي نحو
لحبك سرد جديد يعيد
اإلمساك بسلطة الكالمْ ،
خلخلة الصور الجوهرانية المطمورة في محضن
البطريركية عــن ال ـم ــرأة ،وتتغيا تبخيسها وتأبيد
وعيا جديدً ا بكينونة
دونيتهاً ،
منتجا في اآلن نفسه ً
األنثى يــدرأ عنها التنميطات الذكورية المسبقة،
ـرعــا وجــودهــا
والتقسيمات األبــويــة المغلقة ،مـشـ ً
على أسئلة المستقبل ورهانات المحتمل.
من هذه الزاوية ،فإن اتشاح روايــة مريم الحكايا
ب ـه ــذه االس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـس ــردي ــة ال ـج ــدي ــدة الـتــي
تعيد االعـتـبــار إلــى الثقافة الـشـفــويــة ،وال تنساق
وراء إغـ ـ ــراءات الـتـجــريــب الـمـفـضـيــة أح ـيــا ًنــا إلــى
تعتيم المرجعي ،وبتر النص الروائي عن سياقه
الخارجي ،إنما هو عند علوية صبح مؤشر على
ً
اجتماعيا
متخيل
مالمح كتابة سردية مغايرة تتفرع
ً
جديدً ا ينزاح عن تكلس ثقافة المكتوب الموغلة
ف ــي ت ـك ــري ــس ال ـه ــرم ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـم ـت ــوارث ــة،
وتجذير أنساق الثقافة األبوية المتواترة للنفاذ إلى
عمق حـيــاة المهمشين ،والـتـقــاط نسغ وجــودهــم
ورغــائ ـب ـهــم ال ـت ــواق ــة إل ــى تـكـسـيــر ج ـم ــود عيشهم
وضآلته ،وتحديدً ا منه وجود فئة واسعة من النساء
ال ـتــي ال ت ــزال حـيــاتـهــا قــابـعــة فــي دائـ ــرة التجاهل
واإلق ـص ــاء بــاســم مـصــالــح الـبـطــريــركـيــة المسكونة
بالتسلط والهيمنة(.)36

ميز
ووفـ ًقــا آللـيــات هــذا االشـتـغــال النقدي الــذي ّ
قدمتها يمنى العيد
هــذه ال ـقــراءة التحليلية الـتــي ّ
المالحظ
لرواية مريم الحكايا لعلوية صبح ،فإن
َ
هــو حرصها على تــأويــل المتخيل الفني للرواية
فــي تشابكها مــع دالالت ومرجعيات اجتماعية
منزرعة في الواقع الخارجي ،تساهم ،من جهة،
فــي اإلي ـح ــاء بـصــدقـيــة ال ـم ـســرود الـمـشـخــص عبر
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ال ـب ـنــى ال ـس ــردي ــة وال ـل ـغــويــة والـتـخـيـيـلـيــة ل ـلــروايــة،
وت ــؤك ــد ،م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،عـلــى أن ــه رغ ــم تــواشــج
الـمــرجـعــي الــروائــي مــع أسـئـلــة واق ـعــه الـخــارجــي،
قائما على مبدأ المقابلة
فإن هذا التواشج ليس ً
المباشرة ،أو المرآوية االجتماعية التي تورطت
فيها سوسيولوجيا األدب التقليدية ،وإنما على
مـبــدأ االستقاللية الـتــي تحفظ للعمل اإلبــداعــي
خـصــوصـيـتــه الـفـنـيــة ال ـم ــائ ــزة ،م ــع ره ــن ديناميتها
ال ـت ـع ـب ـي ــري ــة ال ـم ـن ـت ـج ــة ب ـ ــإض ـ ــاءة شـ ـ ـ ــروط ال ــواق ــع
االجتماعي الحاضنة لتشكل النصوص الروائية.
في هذا السياق ،نختلف مع الناقد العراقي ماجد
السامرائي الذي انتهى في قراءته النقدية لـ الرواية
العربية :المتخيل وبنيته الفنية إلى أن الممارسة
النقدية عند يمنى العيد خالل مقاربتها النصوص
األدب ـيــة تــركــز عـلــى مـسـتــوى الـمـضــامـيــن بــالــدرجــة
األولى ،و َت ْن ُظر إلى الجوانب الفنية باعتبارها تالية
قرأت من
لها .يقول السامرائي« :ومن هنا في ما
ْ
أعمال ،عمدت – أي يمنى العيد – إلى محاكمة
مضامين هذه األعمال ،ما جعلها تؤكد على أن
ُقوم األدب به ،معيار ًيا ،هو ‹معيار
ما ينبغي أن ن ّ
إبداع الحقائق› الذي جعلها تقدم الجانب الفني
تاليا للجانب الموضوعي .وبذلك قدمت قراءة
ً
أيديولوجية المنطلق والمبنى بامتياز في كتاب
حقق إضافة واضحة إلى المكتبة النقدية للرواية
العربية»(.)37
يالحظ المتأمل في هذا المقتطف ،الذي اجتزأناه
من تحليل السامرائي لخصوصية الممارسة النقدية
عند يمنى العيد ،تورطه في الكثير من المفاهيم
المنبهمة ،واألحكام النقدية المثيرة للتساؤل؛ فهو
ال يوضح ً
أول المقصود بــالـقــراءة األيديولوجية
عـنــد يمنى الـعـيــد ،ألن جميع ال ـق ــراءات النقدية
التي تعاقبت على تاريخ النظرية األدبية الحديثة
ه ــي ق ـ ــراءات قــابـلــة ألن ُت ـنـعــت بــاأليــديــولــوجـيــة،
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بتشربها خلفيات فلسفية وفـكــريــة ناظمة
س ــواء
ّ
لجهازها المفاهيمي ،أو بتركيزها خــال دراســة
األعـمــال األدبـيــة على جــوانــب مـحــددة لتحصيل
معينة؛ فحتى تلك المناهج التي
نتائج ومعارف ّ
ادعــت براءتها من األيديولوجيا ،وتحقيق علمية
النقد واستقالليته عن العلوم اإلنسانية من خالل
التسلح بـ ُـعــدة مفاهيمية دقـيـقــة ،وآل ـيــات إجرائية
ملموسة لتوصيف أدبية النصوص ،وكيفية تراسل
قواعدها الفنية مع النسق العام لنوعها األدبــي،
كما هي الحال مع الشعرية والسرديات ،إنما هي
مناهج مغرقة في األيديولوجيا ،ألن بعزلها النص
عــن سياقه االجتماعي ورهــن الممارسة النقدية
بإضاءة بنيته الفنية ،تفرغه من دالالتــه اإلنسانية
والفكرية ،وتعطل فاعليته في التغيير االجتماعي،
وإنتاج معرفة بالكينونة البشرية.
على هذا األساس ،فإن وسم السامرائي الممارسة
النقدية عند يمنى العيد بــالـقــراءة األيديولوجية
ال ينير شي ًئا مــن خصوصية هــذه الـمـمــارســة ،بل
ُيدخل القارئ في متاهة من اللبس والغموض،
وإن كنت أرى أن المقصود بالقراءة األيديولوجية
عـ ـن ــد ال ـ ـسـ ــامـ ــرائـ ــي ،وك ـ ـمـ ــا يـ ـش ــي بـ ـ ـ ــذاك حـكـمــه
عـلــى آلـيــاتـهــا التحليلية بــإعـطــاء أولــويــة للجانب
المضموني على الجانب الفني ،هو اعتقاده أن
المنهج النقدي عند يمنى العيد مــا زال حبيس
دائــرة سوسيولوجيا المضامين التقليدية التي لم
تستطع تقديم مقاربة منتجة لكيفية تواشج الفني
والمرجعي داخل التجربة األدبية ،نتيجة تركيزها
على تفسير محتوياتها االجتماعية ،وكيفية تمثيلها
الم ّوارة في
الصراعات الطبقية المادية والفكرية َ
الــواقــع ال ـخــارجــي ،مــن دون االحـتـفــال بالمظهر
الفني الذي هو عنصر أساسي من عناصر النص
األدبي ،وسر فرادته الفنية وخصوصيته اإلبداعية.

تاعجارمو تاشقانم
الرواية العربية :المتخيل وبنيته الفنية للناقدة يمنى العيد

مــن ه ــذا الـمـنـظــور ،غ ــاب عــن الـســامــرائــي الــرافــد
ال ـن ـق ــدي ال ـ ــذي ت ـت ـش ــرب ي ـم ـنــى ال ـع ـي ــد مـنـظــومـتــه
المنهجية ،وهــو سوسيولوجيا الـنــص الحريص
على تحليل الـحـمــوالت االجتماعية واألنـســاق
وم َب ْن َينة عبر
المرجعية للنصوص األدبية ،متمظهرة ُ
ما هو لغوي وسردي وتخييلي.
تتبعنا عند يمنى العيد،
من تجليات ذلــك ،كما ّ
ســواء فــي دراسـتـهــا النقدية لــروايــة مــريــم الحكايا
أو ح ـجــر ال ـض ـح ــك ،عـ ــدم فـصـلـهــا الـخـصــائــص
الفنية للنصوص الروائية عن دالالتها االجتماعية
وال ـف ـك ــري ــة ،نـ ـظ ـ ًـرا إلـ ــى اق ـت ـنــاع ـهــا الـمـنـهـجــي بــأن
الم ِّ
شكلة للبنية النصية ليست
العناصر التخييلية ُ
مجرد وعاء فارغ أو قالب فني تُسكب في إطاره
ً
فنيا
الـمـضــامـيــن ،بــل تنتج فــي تـضــافــرهــا
متخيل ً
ً
حامل رؤى ودالالت رغم ِجدتها عن محاضنها
الــدنـيــويــة ،إذ هــي مضيئة الشتراطاتها التاريخية
والمجتمعية.
وتــأسـيـ ًـســا عـلــى ه ــذه الـنـتــائــج المستخلصة لدينا
م ــن تـحـلـيــل خـصــوصـيــة ال ـم ـمــارســة الـنـقــديــة عند
يمنى العيد في كتابها الــروايــة العربية :المتخيل
وبنيته الفنية ،فإننا نؤكد أن المنطلقات النظرية
والمنهجية التي استوحتها في قراءتها لألعمال
الــروائ ـيــة الـعــربـيــة هــي اسـتـمــرار لــركــائــز مشروعها
النقدي منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين،
وتتميز تمفصالتها بالتشديد ،من جهة ،على أن
الطريق المنتج نحو بناء خصوصية نقدية عربية
ه ــو رف ــض االم ـت ـثــال لـجــاهــزيــة الـمـنــاهــج الـنـقــديــة
الغربية ،والتسليم بإطالقيتها التصورية والمعرفية،
ً
إسقاطا ألوالياتها على النصوص
ألن في ذلــك
األدبـيــة ،وهــو ما يفضي إلــى اقتالعها من منابتها
قسرا في الهياكل التجريدية
التاريخية ،وإدخالها ً
الغربية الناجزة مسبقًا لالستدالل على فاعليتها
المنهجية ومعياريتها التطبيقية ،وبالحرص ،من
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جهة أخرى ،على إعادة إنتاج مفاهيم المحمول
النقدي الغربي فــي ضــوء مــا تتميز بــه النصوص
اإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة مـ ــن ب ـن ــى ن ـص ـي ــة ن ــوعـ ـي ــة ،ودالالت
اجتماعية ملتحفة بنسغ ما هو معيش ومجتمعي.
كما أن من ركائز هذا المشروع النقدي عند يمنى
وضعها استراتيجيات تحليلية وتأويلية لها
العيد ْ
ديناميتها الـنـقــديــة الـمـنـتـجــة؛ فــرغــم كــونـهــا تتأطر
ضمن سوسيولوجيا األدب ،فإنها تشق لها مجرى
ـاصــا داخ ــل سـيــرورتـهــا الـنـقــديــة ،حيث تتجاوز
خـ ً
سوسيولوجيا األدب التقليدية التي انحصر النقد
ً
وح ّدت
العربي الواقعي
طويل داخل طروحاتهاَ ،
من نجاعته المنهجية لتورطه في مقابلة ميكانيكية
بين األدب والــواقــع تجهض خصوصيته الفنية،
وتـحـ ّـول الـقــراءة النقدية إلــى محاكمات سياسية
ح ــدي ــة م ـغــرقــة ف ــي ال ـت ـق ـس ـي ـمــات األي ــدي ــول ــوج ـي ــة،
مما هو عقائدي
والتنميطات الطبقية المستوحاة ّ
وحــزبــي ،وال عــاقــة لها البتة باستقاللية األدب
ومائزيته .وهي إذ تتجاوز هذا الطابع األطروحي
ال ـم ـب ــاش ــر ال ـ ــذي ان ـح ـب ــس ض ـم ــن دائـ ــرتـ ــه ال ـن ـقــدُ
قاصرا عن مواكبة
السوسيولوجي العربي ،وبــدا
ً
الطفرة النوعية التي حققتها الرواية العربية ،مكتنز ًة
بتقنيات ســرديــة هائلة وعــوالــم تخييلية فسيحة،
ومخض ّلة بدالالت إنسانية ضافية ،فإنها بانفتاحها
ع ـلــى ات ـج ــاه ســوسـيــولــوجـيــا ال ـن ــص ،الـ ــذي صــاغ
باختين مفاهيمه الكبرى وعمل بيير زيما على
تطعيمها وتخصيبها في ضوء روافد فكرية ونقدية
جديدة لم يتأت لباختين االطــاع عليها ،تتصل
بمدرسة فرانكفورت النقدية ،والمناهج النصانية
كــال ـســرديــات وال ـس ـي ـم ـيــائ ـيــات ،وتــرت ـكــز مـغــايــراتــه
األســاسـيــة على تشريح الـحـمــوالت االجتماعية
للنص األدبي ،ممظهرة ومبنينة عبر ما هو تركيبي
وخطابي( ،)38تساهم يمنى العيد ،من جهة ،في
تـحــديــث الـنـقــد الـســوسـيــولــوجــي الـعــربــي لتجاوز
اخـتــزالـيـتــه التحليلية للنصوص األدب ـيــةُ ،مشرعة
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دينامية الممارسة النقدية على توجه جديد يسائل
دور البنية الفنية في تمييز المرجعي ،وتساهم،
من جهة أخــرى ،في إعــادة مراجعته عبر أنساقها
ال ـل ـغــويــة وال ـس ــردي ــة والـتـخـيـيـلـيــة ،لـيـصـبــح بــذلــك
الشكل األدب ــي حــامـ ًـا لمنظور داللــي وتاريخي
ُيـنـتــج ،رغ ــم استقالليته النصية الـمـحــايـثــة ،وعـ ًـيــا
بشروط الواقع الخارجي وسيرورته المجتمعية.
في ظل هذا اإلجــراء التحليلي الدامغ للممارسة
الـنـقــديــة عـنــد يمنى الـعـيــد ،تـظــل ه ــذه الـمـمــارســة
وجه
والم ّ
وفية إلطارها اإلبستيمولوجي الحاضن ُ
الستراتيجياتها الـتـصــوريــة والـتــأويـلـيــة والمتمثّل
فـ ــي الـ ـفـ ـك ــر الـ ـس ــوسـ ـي ــول ــوج ــي الـ ـح ــري ــص عـلــى
البعد االجتماعي لكل نشاط ثقافي فلسفي أو
ُ
تخييلي ،ومشروطيته بسياقاته التاريخية والفكرية
والدنيوية.
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