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تحقيق

بين طموحات النص
وتحوالت الواقع
ّ

ّ
بنت مشروعها على قراءة دينامية
للوعي ً االجتماعي ّ،في التاريخ ّواألدب،
جامعة بني الخلفية األكاديمية ومنطق
التواصل َّ الحديث .في «الرواية العربية
ــ املتخيل وبنيته الفنية» (الفارابي)،
العالقة بـ «املرجع
تواصل البحث عن ّ
الحي» في تجارب أدبية راهنة،
لبنانية وعربية

يمنى العيد النقد من خارج السلطة
حسين بن حمزة
ّ
تذكرنا يمنى العيد بذلك النوع النادر
م��ن ال�ن�ق��اد ال��ذي��ن م��زج��وا ب�ين الطابع
األك ��ادي � �م ��ي مل �ن �ه �ج �ي��ات �ه��م النظرية،
والروح النقدية الحديثة املرافقة لحركة
األدب وت�غ�ي��رات��ه امل�س�ت�م��رة .الصرامة
األك ��ادي � �م � �ي ��ة ال � �ت ��ي غ ��ال� �ب ��ًا م� ��ا تبقى
حبيسة ج ��دران ال�ج��ام�ع��ات ،وتتبدى
على ّشكل منهجيات تشريحية باردة،
ت �ت �خ��ف��ف ف ��ي م �م��ارس��ة ي �م �ن��ى العيد
عبر احتكاكها بالحيوية الناشئة من
متابعة ما يجري في النصوص.
ب� ��دأت ال �ن��اق��دة ال�ل�ب�ن�ِّ�ان�ي��ة مسيرتها
ب ��أب� �ح ��اث الف � �ت ��ة ت� �ن ��ق ��ب ع� ��ن الوعي
االج �ت �م��اع��ي داخ ��ل ال �ت��اري��خ واألدب،
وخ �ص ��وص ��ًا ،ف ��ي ك �ت��اب �ه��ا «الدالالت
االجتماعية لحركة األدب الرومنطيقي
ف��ي ل�ب�ن��ان» ( .)1979ث��م ج ��اء كتابها
االنعطافي «في معرفة النص» ()1983
ليفتح نبرتها النقدية على مقاربات
متعددة للنص األدبي .مارست العيد
مفتوحة ،وغير
النقد بوصفه ق��راءة
ٌ
مقيدة بمنهجية وحيدة .قراءة رفدت

م�م��ارس�ت�ه��ا ال�ن�ق��دي��ة ب �ن �ض��ارة قادرة
على م��واك�ب��ة امل�س�ت�ج��دات التخييلية
ّ
تتناوله.
واألسلوبية في أي نص أدبي
ً
ه �ك��ذا ،درس� ��ت ف��ي م��ؤل�ف��ات�ه��ا أعماال
شعرية وروائية مختلفة ،غير مكترثة
إن كان أصحابها ّ
مكرسني أو شبانًا.
بالنسبة إليها ،كانت ق��راءة الدالالت
واإلح � ��االت ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا النصوص
هي األهم.
األثناء ،رسمت صاحبة «الكتابة:
في ّ ٌ
�ول» ،م ��ا ي �م �ك��ن أن
�
ح
�
�
ت
�
�
ل
ا
�ي
�
ف
ل
ت � �ح� ��و
ُ
نسميه مسارًا نقديًا خ ِّصصت معظم
م �ح �ط��ات��ه ل �ل��رواي��ة وال � �س ��رد ،وأقلها
ل �ل �ش �ع��ر .ل �ك �ن �ه��ا ب ��رع ��ت ف� ��ي إضاءة
طموحات النص
عالقات جديدة بني َّ
وتغيرات الواقع ،واشتقت مصطلحات
وم �ف��اه �ي��م الئ� �ق ��ة ن �ظ��ري��ًا وتطبيقيًا
بنبرتها امل�ن�ح��ازة إل��ى ال�ن��ص .هكذا،
اهتدت إلى مصطلح «املرجع الحي»،
األك�ث��ر تعقيدًا وتشعبًا م��ن مصطلح
«الواقع» العائم على تاريخ طويل من
سوء الفهم مع النص« .املرجع الحي»
ح� َّ�رره��ا م��ن ف �ك��رة ُ أن األدب انعكاس
مباشر للواقع .لم ت ِدر الناقدة ظهرها

كليًا للواقع ،لكنها انتقلت «من سؤال:
م ��اذا أق ��ول؟ إل��ى س ��ؤال :ك�ي��ف أقول»،
ب�ح�س��ب ت�ع�ب�ي��ره��ا .ل��م ت�ع��د األولوية
النقدية للعالقة البسيطة بني الشكل
واملضمون .صار النص مفتوحًا على
تأويالت بعدد قراءاته املختلفة.
في كتابها الجديد «الرواية العربية ـــــ
َّ
املتخيل وبنيته الفنية» (دار الفارابي)
ّ
ت � �ع� � ِّ�رض ال � �ن ��اق ��دة ال �ل �ب �ن��ان��ي��ة فكرة
املرجع الحي مل�س��اءالت إضافية ،عبر
اللبنانية
تناولها ع��ددًا من الروايات
ً
وال�ع��رب�ي��ة م�ن�ظ��ورًا إل�ي�ه��ا م �ن �ف��ردة أو
داخ��ل سياقات معينة .يضم الكتاب
أبحاثًا وعناوين متنوعة ،تشترك في
هاجس البحث عن أثر الواقع املعيش،
أو املرجعية الحية في البنية الداللية
والفنية لألعمال امل��دروس��ة .قد يكون
ّ
«مهمشًا» في دراستها
املرجع الحي
لرواية «وردية ليل» إلبراهيم أصالن،
أو «م � � ��دم � � �رًا» ف � ��ي رواي � � � � ��ات الحرب
اللبنانية .هو املجتمع املصري قبيل
هزيمة يونيو في «ميرامار» لنجيب
م� �ح� �ف ��وظ ،وه � ��و امل� �س ��أل ��ة الطائفية
وال � �ع � �ن� ��ف ك� �م ��ا ظ � �ه� ��را ف � ��ي الرواية

اللبنانية ،وهو القضية الفلسطينية
ّ
املتخيل السردي العربي...
في
السابقة
األبحاث
في
العامة
العناوين
ً
ً
تصبح أك�ث��ر ك�ث��اف��ة وخ�ص��وص�ي��ة في
إض� � ��اءة ع �ن��اص��ر م� �ح ��ددة ف ��ي ًبعض
ال� �ت� �ج ��ارب ال ��روائ � �ي ��ة .ن �ق ��رأ م �ث�ل�ا عن
«م� �ف� �ه ��وم ال �ج �س��د ف� ��ي أع � �م� ��ال غالب
هلسا» ،وإشكالية «األدب النسائي»
ف��ي ت �ج��ارب ع ��دة م �ث��ل :س�ح��ر خليفة،
ورضوى عاشور ،وأحالم مستغانمي،
وع� �ل ��وي ��ة ص � �ب ��ح ،وع ��ال� �ي ��ة ممدوح،
واس �ت �ث �م��ارات «ال �س �ي��رة ال��ذات �ي��ة» في
املتخيل ال��روائ��ي ،وع�لاق��ة األن��ا بذاته
وباآلخر ،وعالقة «الرواية بالتاريخ»،
ق �ب ��ل أن ُي �خ �ت �ت��م ال� �ك� �ت ��اب ب � �ـ «سؤال
الرواية
امل �س �ت �ق �ب��ل» امل � �ط� ��روح ع �ل��ى
ّ
ال��راه �ن��ة .وه��و ال �س��ؤال ال ��ذي ل��م تكف
ال��رواي��ة ال�ع��رب�ي��ة ع��ن ط��رح��ه ،بحسب
امل��ؤل�ف��ة ،م��ن خ�ل�ال ال�ت�ج��ري��ب املستمر
والبحث عن ممكنات سردية وتقنية
م�خ�ت�ل�ف��ة ل �ل �م��رج �ع �ي��ات ال �ح �ي��ة التي
تعوم فوق طبقاتها .ولعل تناولها لـ
«امل �ش��روع ال��روائ��ي لربيع ج��اب��ر» هو
خ�ي��ر تجسيد لهاجسها ف��ي مواكبة

تدرس إشكالية
«األدب النسائي» من
خالل تجارب رضوى
عاشور وعلوية صبح
وعالية ممدوح...

التجارب الروائية العربية الجديدة ،من
خالل قراءة نقدية حيوية لواحدة من
تلخيص املمارسات
أغزرها .ال يمكن
ُ
ال ��ذك� �ي ��ة وامل � ��رن � ��ة ال� �ت ��ي ت �خ �ض ��ع لها
األعمال املدروسة في الكتاب .تشتغل
ّ
البديهية
ي�م�ن��ى ال�ع�ي��د ض��د ال�ق�ن��اع��ة
ال�س��ائ��دة ب��أن الناقد ه��و سلطة عليا،
فتمنح ال �ن��ص اس�ت�ق�لال�ي��ة ك��ام�ل��ة في
ق ��ول ح�ك��اي�ت��ه ال�ل�ص�ي�ق��ة بمرجعيات
واق�ع �ي��ة ،لكنها ال ت�خ�ت��زل ال��واق��ع في
مرآة صافية وثابتة.
ت �ت �ج��ول ي �م �ن��ى ال �ع �ي��د ب �ي�ن روايات
ك �ث �ي ��رة ،ل �ك��ن ذل� ��ك ال ُي �خ �ف��ي الخيط
ال �ن �ق��دي ال ��ذي ي�ج�م��ع ه ��ذه القراءات،
وامل�ت�م�ث��ل ف��ي ت�ع��زي��ز امل ��ذاق الطليعي
مل �ص �ط �ل��ح «امل � ��رج � ��ع ال � �ح � ��ي» وخلق

قراءة

جودت فخر الدين راويًا «سيرته مع الغيم»
ف ��ي م �ج �م��وع �ت��ه ال �ت ��اس �ع��ة ،ال يكتب
ج��ودت فخر ال��دي��ن سيرته م��ع الغيم
ف �ق��ط ،ب��ل م��ع ع�ن��اص��ر أخ ��رى تنتمي
إل� ��ى ال �ط �ب �ي �ع��ة ال �ت��ي ح �ض��رت بطرق
وم � �م� ��ارس� ��ات ش� �ع ��ري ��ة م �خ �ت �ل �ف��ة في
تجربته .الشاعر اللبناني اهتدى منذ
ب ��داي ��ات � ّ�ه إل� ��ى ن �ب ��رة تجمع
ب�ي�ن ت ��أن ��ي ال �ع �ب��ارة وتأمل
الطبيعة وإي �ق��اع التفعيلة.
وال �ط �ب �ي �ع��ة ح ��اض ��رة أيضًا
ف��ي ع�م�ل��ه ال �ج��دي��د «فصول
م � ��ن س � �ي ��رت ��ي م � ��ع الغيم»
(ال��ري��س) ،حيث تتحول كالعادة إلى
م� ��ادة ل�ل�ت��أم��ل ال �ش �ع��ري ،أو مناسبة
م ��وارب ��ة الس �ت �ع��ادة ف � ��ردوس طفولي
مفقود.
ص ��اح ��ب «أوه� � � ��ام ري �ف �ي ��ة» ال يراقب

التأمل يقلل
استدراج اللغة إلى
صور مباغتة

ال�ح�ي��اة م��ن ال �خ��ارج ،ب��ل ي � ّ
�دس نفسه
ب�ين م�ف��ردات�ه��ا .ف��ي ق�ص�ي��دة «ل��م أجد
غ�ي��ر ن�ف�س��ي» ،يبتكر م�ف��ارق��ة شكلية
ب�ي�ن ق��ام �ت��ه امل ��دي ��دة وش �ج ��ر الحور:
ُ
«وكنت أرى كل شيء قصيرًا /فرافقني
ُ
ال �ح��ور /رافقني ك��أخ ل��ي ط��وي� ٍ�ل/... /
ٍ
ُ
كان أطول مني إذا ما كبوت /وأقصر
ُ
مني ًإذا ما زه��وت /ولكنه كان مثلي
نحيال وهشًا /ويحفر فيه األذى».
وف ��ي ال �ق �ص �ي��دة ال �ت��ي ح�م�ل��ت عنوان
امل �ج �م��وع��ة ،ي�ع�ق��د ص�ل�ات استعارية
ب�ين ع�ب��ور الغيوم وع�ب��ور الكائن في
أع� �م ��اره امل �خ �ت �ل �ف��ة .ي �م �ت��دح طفولته:
البدايات أجمل /لي بعد ذلك
«غيوم
ّ
أن أس �ت �خ��ف ب �ك��ل م �ص �ي��ر» .ويأسى
ٌ
�ات غ�ي� ٌ
�وم /وليت
لفعل ال��زم��ن« :ذك��ري�
ال��زم��ان ل��ه خ�ف��ة األم ��س /ل�ي��ت الزمان

ب� ّ
�رم�ت��ه /مثل أم��س ت� ٌح� ّ�رك��ه ال��ري��ح في
وه� ٍ�ن /فيطير كما ورق في الخريف/
ه �ن��ا ،وأن� ��ا أراق � ��ب اآلن ش �م��ل الغيوم
ال��ذي يتجمع ف��وق ال�ت�لال /ت��روح بي
زمن
الذكريات إلى
زمن كاألثير /إلى ْ ٍ
ُ
زمن لم يزل».
د/
يع
لم
زمن
ٍ
لم يكنٍ /
ف��ي قصيدة «ي��وم�ي��ات ب�ي�ض��اء» ،يرى
ب �ي��اض ال �ث �ل��ج ك �ب �ي��اض ال ��ورق ��ة التي
عليها« :ي�ق��ول ْ ل��ي الثلج في
سيكتب
ْ
العام /:قف ،وابتدئ /ها أنا اآلن
أول َ
صفحتك ال�خ��ال�ي��ة /.../وأب�ق��ى هنالك
مبتدئًا بني هذا وذاك /أح��اول في كل
معجزة للبياض /أحاول
يوم صناعة ُ ٍ
كل يوم /ولست ألنتظر الثلج».
ٍ
ه �ك��ذا ،ي �م �ت��زج ال� �ح ��وار م��ع الطبيعة
ب ��ال �ح ��وار م ��ع ال �ن �ف��س .ب�ي�ن�م��ا يعمل
ال� �ش ��اع ��ر ع �ل��ى خ �ل��ط ال � �ح� ��واري ��ن مع

ّ
ي� �ق ��ل ��ل م � ��ن ح� ��رص� ��ه ع� �ل ��ى استدراج
ال�ل�غ��ة إل��ى ص��ور مباغتة ل�ل�ق��ارئ .قد
ُ
الغيم/
ْنلتقط ٌ ص��ورة مثل« :وغافلنا
إذ ن�ت��ف م�ن��ه راح ��ت تحلق أب�ع��د مما
ّ
تستحم هنا /في
نظن /وأخ��رى أت��ت

ال �ح��وار ال��داخ �ل��ي للتجربة الشعرية
ال� �ت ��ي ت �ت ��راك ��م م ��ن دي � � ��وان إل � ��ى آخر،
وت�س�ت�ث�م��ر م �ن��اخ��ات ال�ن�ث��ر ومعجمه
اليومي .بهذه املمارسة ،ينظف الشاعر
ّ
ويقربها
قصيدته من صخب اإليقاع،
من كتابة شعرية أكثر حداثة ،لكنها
ت �ت��أخ��ر ت�ج��ري�ب�ي��ًا ع��ن ق �ص �ي��دة النثر
ال�ت��ي تكتبها األج �ي��ال ال�ج��دي��دة .كما
أن اكتفاء الشاعر بالخفوت والتأمل

مياه البحيرة» ،أو قول الشاعر ألبيه
ّ
ال��راح��ل« :ل�ق��د ه ��دك ال ��داء /لكنك اآلن
َ
َّ
أفلت منه /شفيت ،وآالم��ك انطفأت»،
ولكنها ال تشبه تلك الصور املتفردة
التي تفاجئ ذائقتنا.
ندرة الصور توحي بأن ما يهم الشاعر
ه��و بناء القصيدة .ك��أن املطلوب هو
تأثير شامل ل��دى ق��ارئ ال يجد
خلق ً
غضاضة في االستسالم للغة خافتة،
تصيبه بحنني وأس ��ى ي�ت�ن��زه��ان في
املجموعة كلها.
حسني...

