جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداهبا ،نصف سنويّة دوليّة حم ّكمة،
السنة الثامنة ،العدد اخلامس والعشرون ،ربيع وصيف 1396ﻫ .ش2017/م
صص 96 -77
التشظّيّوااللتئامّفيّنصّروايةّ«بناتّقِبلي»ّلماهرّمهران ّ

ﻫاشم حممد ﻫاشم* ومرمي لائي
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ملخص ّ
تتسم رواية "بنات قِبلي" لألديب املصري ماﻫر مهران بتجربة سردية متميزة؛ حبيث ال تصنف ﻫذه
الرواية ضمن الروايات التقليدية من ناحية أساليب السرد ،فلقد اعتمد ماﻫر مهران يف روايته علی تكنيك
فين يف السرد لعل من روايته رواية متشظّية .وما نقصده ﻫنا من مفهوم التشظي أن الرواية تف ّككت
وانقسمت إل ی مقاطع منسجمة ومتداخلة يف ما بينها حبيث تكون متناسبة مع القضايا اليت يريد الكاتب
اإلفصاح عنها .أما مفهوم االلتئام فنقصد منه االنضمام والتماسك يف النص .ولكي تثبت الدراسة ﻫذه
الفكرة فقد اعتمدت علی املنهج الوصفي -التحليلي للكشف عن أساليب السرد يف رواية "بنات قِبلي"
أﻫم األسباب والدوافع اليت دفعت الكاتب إلی توظيفها وأخرياً تسليط الضوء علی
مث الكشف عن ّ
الدالالت اليت نتجت عن استخدامها .تتألّف الرواية من حكايتني؛ حكاية "فهيم العقيلي" وحكاية
"السعفاء"؛ تدور األولی حول قضية الثأر يف صعيد مصر ،وترّكز الثانية حول قهر املرأة يف اجملتمع
أﻫم ما وصل إليه البحث أن حكاية "فهيم العقيلي" معتمدة علی فكرة تشظي النص
الصعيدي .ومن ّ
ومضمون احلكاية واألفكار اليت يريد الكاتب نقلها للقارئ ،الراوي وشخصيته ،ومشاركة القارئ للمؤلف
يف الرواية ،ﻫي ما دفعته إلی توظيف ﻫذا التكنيك الروائي احلداثي .وأما احلكاية الثانية ،حكاية
"السعفاء" ،فتم سردﻫا علی أساس نص ملتئم يعتمد علی بداية وهناية وصراع ،وﻫو يناسب قضية قهر
املرأة.
كلماتّمفتاحيّة :فنون السرد ،تشظي النص ،التئام النص ،ماﻫر مهران ،رواية "بنات قِبلي"ّ .
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المقدمة ّ
بدأت الرواية العربية منذ ظهورﻫا ختطو خبطوات ثابتة حنو الرسوخ والتطور ،حىت نالت يف بعض
الفرتات املكانة األولی بدالً من الشعر الذي يُع ّد اجلنس األديب صاحب املكانة األولی يف األدب العريب،
تتسم بسمات فنيّة وإبداعية مميّزة ،حبيث ختتلف
وكانت الرواية يف كل مرحلة من مراحل ّ
تطورﻫا ونضجها ّ
ﻫذه السما ت من نوع روائي إلی آخر وكذلك من كاتب إلی آخر ،وصارت الرواية ﻫي النوع األديب
القصصي املسيطر علی باقي األنواع القصصية األخرى؛ منها علی سبيل املثال القصة القصرية ،حيث إن
تطور القصة القصرية ،وتارخيها ،ونظريتها،
«الرواية ـ بطريقة ما ولسبب ما ـ قد حت ّكمت من البداية يف ّ
وبغض
ونقدﻫا أيضاً ،وﻫذا ما تؤّكده "ماري لويز برات" يف دراستها "القصة القصرية :الطول والقصر"
ّ
مربرات ومظاﻫر هلذه التبعية ،فقد أفضی وقوع القصة القصرية باعتبارﻫا سرداً نثرياً
النظر عما تسوقه من ّ
حتت الفصيلة امللحمية 1إلی ﻫذه العاقة الشائكة مع الرواية».2
تطوراً كبرياً
وترّكز ﻫذه الدراسة علی عنصر أساسي من عناصر الرواية أال وﻫو السرد ،وقد شهد السرد ّ
خاصة يف
تنوع أشكال السرد الروائي العريب ّ
مر مبراحل جتريب كثرية نتج عنها ّ
يف الرواية العربية ،حيث ّ
مرحلة ما بعد النصف الثاين من القرن العشرين ،حبيث خرلت الرواية العربيّة من قالب السرد التقليدي إىل
متنوعة .وسوف تتناول ﻫذه الدراسة ،متّبعة المنهج ّالوصفي ّّ -التحليلي ،رواية
أفق سرديّة لديدة ّ
"بنات قِبلي "3للمؤلف املصري "ماﻫر مهران "4كنموذج لتجربة سردية متميزة ،استطاع املؤلف من خاهلا
1ـ دار لدال ونقاش حول فكرة أن الرواية تعد امتداداً سردياً للملحمة ،فهناك من أكد أن الرواية منوذج حملاكاة امللحمة
وامتداد هلا وأعطوا مثاالً لذلك برواية "دون كيشوت" لسريفانتس كمثال وتأكيد لرأيهم ،وﻫذا جيعل الرواية ليست حديثة
العهد ومل خترتعها الطبقة الربلوازية األوروبية بل ﻫي منوذج وتطور للملحمة حترر الفرد كسلطة معربة عن اجلماعة ،واختذت
اجلماعة منها فرصة للتعبري عن نفسها يف شكل الرواية ،أما الرأي الثاين والذي يری أن الرواية نوع أديب حديث مرتبط
بالطبقة الربلوازية وخيتلف عن امللحمة من حيث السرد واألبطال واألحداث واللغة ،فالرواية من ولهة نظرﻫم نوع أديب
يتوائم مع مهوم طبقتهم االقتصادية و االلتماعية ووسيلة للتعبري عن أفراحهم وأحزاهنم ،وحترر الفرد من قيود القرون الوسطی

اليت حتكمت فيه الكنيسة بشكل مطلق( .رالع :حممد يوب :القصةّالقصيرةّجداّّ(الخروجّعنّاإلطار)ّص)53-51
2ـ خريي دومة :تداخلّاألنواعّفيّالقصةّالمصريةّالقصيرةّ1990-1960م  ،ص .78
۳ـ "قِبلي" يف اللهجة الصعيدية تعين "اجلنوب".

 ٤ـ ولد الكاتب "ماﻫر مهران" عام 1968م يف قرية "قاو" مبركز "البداري" مبحافظة أسيوط ،وخترج يف كلية الرتبية لامعة
تنوع اإلنتاج األديب لـ "ماﻫر مهران" إلی أعمال
أسيوط ،عمل مع ّداً ومؤلف برامج يف احتاد اإلذاعة والتليفزيون املصري ،و ّ
شعرية وأعمال روائية وكتابة للربامج اإلذاعية ومن أعماله الشعرية جمموعة من الدواوين الشعرية؛ منها ديوان بعنوان
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استخدام أساليب سرديّة متميّزة وواعية بعيدة عن التقليدية يف السرد الروائي ،حيث تبحث الدراسة عن
أﻫم األسباب والدوافع اليت دفعت املؤلف إىل استخدام ﻫذه الطرق السرديّة ،وقامت بتوضيح ﻫذه الطرق
ّ
السرديّة اليت لعلت من الرواية نصاً متشظّياً .ومن خال ﻫذا التشظّي تداخلت أنواع قصصية وتقنيات
وتوضحها.
فنيّة متع ّددة استطاع املؤلف من خاهلا إحداث ألعاب سردية يف روايته سوف تربزﻫا الدراسة ّ
املقصود بالتشظي يف دراستنا أن النص الكلي للرواية يتكون من نصني متداخلني ،حيث ميثل تداخلهما
تكوين الشكل العام للنص الكلي وعند انفصاهلما وتفكيكهما يعد كل نص منهما نصاً مستقاً له بنيته
املستقلة ،وﻫذه التقنية الفنية تؤدي بدورﻫا إلی إحداث تغريات يف بنية السرد وطريقته وتعطي للرواية شكاً
لديداً حداثياً يكون للقاريء فيها دور يف إعادة جتميع آفاق النص الداللية .1وأما املقصود بااللتئام فهو
االنضمام ،والتماسك ،واإلحكام ،واالتساق الذي حيدد العاقة القائمة بني معاين البيانات اليت تشكل
النص.
تسعی الدراسة أيضاً للكشف عن الدالالت اليت نتجت عن استخدام ﻫذه الطريقة السرديّة اليت
أﻫم
استخدمها املؤلف يف روايته .من ﻫذا املنطلق ،حياول البحث اإللابة عن األسئلة ّالتالية :ما ﻫي ّ
أساليب السرد يف رواية "بنات قِبلي"؟ وما ﻫي األسباب والدوافع اليت دفعت الكاتب إلی توظيف ﻫذه
الطريقة؟ وما ﻫي الدالالت اليت نتجت عن استخدام ﻫذه الطريقة؟

و ّأما أهمية ّالبحث ّوضرورته فرتلع إلی أسباب أبرزﻫا؛ قلّة األعمال النقدية عن املؤلف والرواية
وكذلك يكون الشكل السردي املغاير للشكل التقليدي سبباً ألمهية دراسة الرواية وكذلك توافق الرواية مع
القضايا الواقعية للصعيد.
أما بالنسبة للدراساتّالسابقة لدراستنا ﻫذه فهناك عدد من البحوث والدراسات اليت تناولت السرد

يف الرواية املصرية سبقت ﻫذه الدراسة احلالية ،ومن أبرز ﻫذه الدراسات :دراسة بعنوان "أساليب السرد
يف الرواية املصرية املعاصرة" للسعيد الطنطاوي ( 2016م) يتناول من خاهلا إلراء عمل نقدي لألعمال
"ﻫفهفات النخيل" نشر عام 1999م وديوان بعنوان "عزيزة" نشر عام 2001م ،وديوان بعنوان "أغاين أشجار السنط"
متوحشة" نشر عام 2007م وديوان
نشر عام 2003م وديوان بعنوان "اخلدامة" نشر عام  2005وديوان بعنوان "أولاع ّ
بعنوان "تعليم جماين" نشر عام 2009م ،وديوان بعنوان "إيه ده" نشر عام 2011م ،وديوان بعنوان "الرتنج األبيض" نشر
عام 2011م وآخر ديوان له بعنوان "يقول عبد الصبور" نشر عام 2013م .وله أيضاً روايتان :األوىل "قاو أسطورة الدم"
نشرت عام 2010م ،والثانية رواية بعنوان "بنات قِبلي" نشرت عام 2013م وﻫي موضع دراستنا( .ماﻫر مهران :بناتّ

قِبلي ،ص )134-133

1ـ أسامة غامن :النصّالمتشظيّفيّالسردّالمتجانس ،نقاً عن موقع احلوار املتمدن.
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الروائية لعدد من األدباء املصريني ،وركزت الدراسة يف نقدﻫا وحتليلها على اجلانب الفين بعيداً عن السرد
التارخيي ،حبيث حلت نظرية السرد حمل نظرية الرواية .ودراسة حتت عنوان "السرد بني الرواية املصرية
واألمريكية ،دراسة يف واقعية القاع" لعفاف عبداملعطي ( 2006م)؛ و املنهج املتبع يف ﻫذه الدراسة ﻫو
األدب املقارن فقد اعتمدت الباحثة يف دراستها على روائيني أمريكيني مها "بول أوسرت" و"ريتشارد فورد"
وروائيني مصريني مها "يوسف القعيد" و"صنع اهلل إبراﻫيم" كنموذلني حيث قامت بدراسة مناذج روائية
خمتارة من أعماهلم ،تصور واقع اجملتمع يف كل من مصر وأمريكا إثر التغريات االلتماعية اليت التاحت
ﻫذين اجملتمعني منذ عقد السبعينات وما تاه يف القرن العشرين.
وخبصوص الدراسات اليت تتمحور حول ظاﻫرة التشظي وااللتئام ،ميكن اإلشارة إلی ثاثة حبوث لـ
"عايل سرحان القرشي"؛ أوهلا حتت عنوان "التشظي وااللتئام يف نص احلجيلي" (د .ت) .ويرى من خال
دراسته ﻫذه أن ّالشاعر يف اللحظة اليت يعاقر فيها الكتابة يعاين حالة التشظي ،واخلروج من قلق ما جيول
يف خاطره ،ويبحث عن االلتئام يف تشكيل ما يتمكن من تشكيله مما انصدع به يف حالة التوتر ،وحالة
اخلروج عن حالة الصمت السابقة للكتابة ،حىت إذا وجل عامل الكتابة اليت يريد االلتئام هبا ويف عاملها،
ان فرلت به الكتابة إىل التشظي الذي حييط بعامل النص من اختيار املفردات والصور ،ومن نسج العاقات
مكونتني
املفارقة لعاقات العيان ،ولنسائج أخر .وقد تتداخل العاقتان املتباعدتان إىل أن تلتصقا لتصبحا ّ
يف ولود واحد تنبعث احدامها من األخرى يف بناء النص ويف الداللةّ .وثانيها معنون بـ "منوذج تطبيقي
علی نص الثبييت إللراء التشظي وااللتئام" ( )2017اختذ الباحث فيه مظهر التشظي وااللتئام إلراء
نقدياً لدراسة نص حممد الثبييت ويف دراسته الثالثة "التشظي وااللتئام يف نص املرأة" ( )2013يقول إن
اإلبداع الشعري احلديث الحتد فيه الذات معامل السكون واهلدوء ،فالقصيدة متردت علی تركيب البيت
الشعري وتفاعيله الذي كان حيدد مسكنها منذ البيت األول ،ومع ذلك فإن ﻫذه الذات اليت نراﻫا يف ﻫذا
التعبري هبذا الشكل جندﻫا تلتئم إلی ﻫذا العامل وتلحمه ﻫذا العامل إلی رؤيتها يف مفارقة نغفل عن أحد
طرفيها .وﻫناك حبث آخر ألسامة غامن حتت عنوان "النص املتشظي يف السرد املتجانس" ( )2014قام
فيه بدراسة تشظي النص يف رواية "آالم السيد معروف" قائاً إن الرواية تتكون من نصني متداخلني ،نص
داخل  /مقروء ،ونص خارج  /المقروء؛ فالنص األول يشري خفية إلی النص الثاين الذي يستمد منه
خطابه وبنيته وآلياته ،واعتماده عليه يف فك رموزهّ .
أماّرواية "بنات قِبلي" ملاﻫر مهران بشكل أخص فلم حتظ مبا ينبغي من دراسات علمية رغم ما تتميز
به من التكنيكات واألساليب السردية احلديثة؛ فلم جند سوی حبثني قصريين لداً اليتجاوزان صفحة أو
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صفحتني يف اإلنرتنت تطرقا إلی ﻫذه الرواية بصورة عابرة .أوهلما مقالة حملمد رفيع حتت عنوان "بنات قِبلي
«املنسحقات» يهنب احلياة " ( 2014م) يذﻫب الكاتب إلی أن ماﻫر مهران اليزال يسرب أعماق "قاو"
بلده الريفي الصعيدي آخذاً على عاتقه أن يُكمل مشواره الذي يريد فيه أن يقول إنه الصعيد ليس ما
قالته شاشات التليفزيون ،بل إن صعيد مصر ما زال حيمل الكثري من األسرار ،وما زال قادراً على إحداث
الدﻫشة ،أما املقالة الثانية ملؤلفها أمحد إبراﻫيم الشريف وﻫي معنونة بـ "بنات قِبلي ،تقاطع الواقعي
واألسطوري" ( 2013م) يری الكاتب أنه يرصد ماﻫر مهران يف روايته لظروف اجملتمع من خال نسائه
اللوايت ميثلن البوابة اليت يؤلف منها الروائي املهموم بقضايا مستمرة ال ميكن الفكاك منها ،فقط ميكنه
الكتابة عنها وعلى ﻫذا يصيغ ماﻫر مهران جتربته من خال أطر معيّنة ،ﻫذه األطر تتجاوز دورﻫا الكتايب
والفين وتعمل مثل حزام ناسف حييط بالشخصيات وباملكان واحلكاية.
وﻫكذا نری أن البحوث اليت سبقت الدراسة احلالية مل تسلط الضوء على الدوافع واألسباب اليت
أخرلت رواية "بنات قِبلي" من قالب السرد التقليدي إىل أفق سرديّة لديدة؛ فهذا ﻫو ما يعترب لديداً يف
حبثنا الراﻫن.
ّ

روايةّ"بناتّقِبلي" ّ
املصري "ماﻫر مهران" نشرت يف مصر ضمن "سلسلة
تع ّد رواية "بنات قِبلي" الرواية الثانية للكاتب
ّ
العامة لقصور الثقافة" عام 2013م ،وتقع الرواية يف  131صفحة .أما عن
حروف التابعة للهيئة ّ
أحداث الرواية فهي تدور يف قرية "قاو" من قری مركز "البداري" مبحافظة "أسيوط" ،وﻫي إحدی
حمافظات لنوب مصر ،وتناقش الرواية حالة اجملتمع الصعيدي وما يعانيه الصعيد من مشكات التماعية
واقتصادية مثل الفقر واجلهل واملرض وجتاﻫل احلكومات للصعيد وأحواله املعيشية وانتشار العادات
والتق اليد السيئة بني أﻫله بسبب اجلهل وقلة التعليم ،وعلی الرغم من كثرة القضايا اليت تظهر لنا يف الرواية
واليت تصور أوضاع وأحوال اجملتمع الصعيدي إال أن الرواية تركز حتديداً علی مشكلتني؛ أوهلما الثأر ودائرة
سنتطرق إليهما فيما يلي بشكل مولز؛
االنتقام الاهنائية وثانيهما سوء حال املرأة يف اجملتمع الصعيدي؛
ّ
 .1المشكلةّاألولیّ"الثأرّودائرةّاالنتقامّالالنهائية"

تُع ّد ﻫذه املشكلة من أخطر مشاكل الصعيد ،وتتمحور يف شخصية "فهيم العقيلي" الذي يعد مثاالً
واضحاً للرلل الظامل والقاسي .وصفه "ماﻫر مهران" يف الرواية ﻫكذا" .هناكّرجالّقلوبهمّنحتتّمنّ
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الصخرّ،منّهؤالءّالرجالّفهيمّالعقيلي" ،1والذي يتّخذ من العنف والقسوة طريقاً للحياة وهنجاً يتبعه

وذلك العتقاده أن الطيبة ما ﻫي إال نوعاً من أنواع الضعف؛ يقول "ماﻫر مهران" عن "فهيم العقيلي" يف

روايته " فيّبالدناّعملّالمعروفّضعفّ،وهوّقلبهّطيبّ،لكنهّالّيجبّأنّيظهرّأمامّالناسّضعيفاّ
" ،2والرواية تؤّكد علی استمرار ظاﻫرة الثأر يف صعيد مصر ،فبعد أن يقتل الصيب ابن العاشرة "عبد العزيز"
حيتل "عبد العزيز" مكان خاله ويكمل مسريته يف الظلم والطغيان ،فجاء يف هناية
خالَه "فهيم العقيلي" ّ
روايته" اعلمّأنّالشرّفي ّبالدناّكنباتّالحلفاّ،إنّقطعتّنبتةّستجدهاّبعدّقليلّقدّأنبتتّسبعّ
نبتاتّ،وفيّكلّنبتةّمئةّشوكةّ،والفقرّوالجهلّوالظلمّسيضاعفونّالشوكّلمنّيشاءون"

3

 .2المشكلةّالثانيةّ"سوءّحالّالمرأةّفيّالمجتمعّالصعيدي" ّ
تُظهر الرواية أوضاع املرأة يف صعيد مصر وما تعانيه من تسلّط الرلل وشخصيته الشرقية علی
شخصيتها ،فاملرأة ليس هلا حقوق اختيار أبسط قرارات حياهتا ،أو احلصول علی حقوقها البسيطة ،ومن

األمثلة علی ذلك ما لاء يف الرواية ّ"ّولمّانتبهّإالّعلیّصوتّخالتيّنعمةّوهيّتقدمّوزةّعفيةّ4
محمرة ّبالسمن ّالبلدي ّتمأل ّ(صحن ّالفتة ّالكبير) ّوتقول ّلجديّ "ّ :أمي ّع ّتقولك ّخلي ّنايبّ
البناتّ/ّ 5البناتّملهمشّنايب .6ومن النماذج اليت تظهر ضياع حق املرأة يف إبداء الرأي ما لاء يف
الرواية :ضحكنا ّكلناّ ،وفجأة ّصمتنا ّعندما ّسمعنا ّوقع ّخطوات ّجديّ ،قادمةّ ،وبسرعة ّخبأتّ
السعفاء ّثديها ّوأمي ّساقها ّوخالتي ّعجينتهاّ ،وبسرعة ّنظرت ّللبوابة ّووجدته ّقادما ّكأسد ّوخلفهّ
الرجلّصاحبّالفرسةّالشيخّصديقّ،وماّإنّاقتربّمناّحتىّقالّألميّبصوتّغليظّّومالمحّ
متجهمةّ :قومي ّروحي ّلجوزك ّوعيالكّ ..قوميّ ّ/وقفت ّأمي ّمسرعة ّفي ّخوف ّشديدّ ،ووضعتّ
7
أختيّالصغيرةّعلیّصدرهاّ،ونفضتّالترابّالعالقّبمؤخرتهاّ،ومشتّوخلفهاّأختيّالسعفاء".

1ـ املرلع السابق ،ص.105
2ـ املرلع السابق ،ص .77
3ـ املرلع السابق ،ص .131
٤ـ عفية :مليئة باللحم
٥ـ ابق نصيباً للبنات.
٦ـ البنات ليس هلن نصيب.
7ـ املرلع السابق  ،ص.36

جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداهبا ،السنة الثامنة ،العدد اخلامس والعشرون

۸۳

وألمهية ﻫذه القضية اختذ "ماﻫر مهران" منها عنوان روايته "بنات قِبلي" ولعلها العتبة األولی من
عتبات قراءة النص الروائي وكذلك اعتنی املؤلّف بكثرة توظيف الشخصيات النسائية يف الرواية سواء
كانت شخصيات رئيسة أو ثانوية مثل "السعفاء" وإخوهتا البنات "أمل ،وعالية ،وسعاد" و"األم"
و"مولعة" و"نعمة" و"ﻫامن زولة أبومسكة" و"حسنية بنت عبدالنعيم" وغريﻫن.
ِ
تشظيّالنصّفيّروايةّ"بناتّقبلي" ّ
خترج رواية "بنات قِبلي" من تصنيف الروايات التقليدية من ناحية التقنيات وأساليب السرد ،فهي رواية
ّ

حداثية يف تقنياهتا ،أما موضوعاهتا (قضايا جمتمع الصعيد) فهي موضوعات مكررة وقدمية عاجلتها الكثري
من الروايات العربية األخرى ،لكن حيسب هلذه الرواية أهنا عاجلت قضاياﻫا بشكل وتقنيات فنية تضيف
للرواية بُعداً مجالياً وعنصراً لذباً للمتلقي.
ومن القراءة األولی هلذه الرواية جند أن بنيتها اعتمدت علی فكرة تشظّي النص الرئيس فمن املتعارف
عليه أ ّن النص الروائي التقليدي عبارة عن بنية واحدة يكون متسلساً يف السرد واحلكي بطريقة تصاعدية
تطور شخصيات الرواية ،لكن يف رواية "بنات قِبلي" جندﻫا عبارة عن نص واحد تشظّی
يف األحداث ويف ّ
إىل عدد من النصوص القصصية املتنوعة أو أنه عبارة عن جمموعة من النصوص اليت مجعها املؤلّف بشكل
لعلها تبدو كقصص حكائية حاول أن يرتّبها وكأهنا لعبة سردية ياعب هبا القاريء ،فيحكي عن
شخصية يف شكل قصصي مث يعود لروايته الرئيسة مث يعود حلكي موقف آخر عن شخصية أخری مث يعود
مرة آخری إىل روايته األصلية .وﻫذه الفكرة يف بناء الرواية تدفعنا إلی مناقشة فكرة تداخل األلناس
القصصية املختلفة داخل النص الرئيس /الكامل .ومن مث جند أن بنية النص الكامل للرواية "بنات قِبلي"
نصني رئيسيني ،سوف نطلق علی النص األول املتشظي اسم
يتكون من  32مقطعاً يف حقيقته عبارة عن ّ
"حكاية فهيم العقيلي" وعلى النص الثاين املتشظي سوف نطلق عليه اسم "حكاية السعفاء" ،وميكن
توضيح ذلك من خال الشكل البياين التايل:

(الرسم البياين رقم )1
تشظي النص يف الرواية

۸٤
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املكونة له ،حبيث يتألف كل نص
ونلحظ أن كل من َ
النصني املتشظَيني متساويان يف عدد املقاطع ّ
منهما من 16مقطعاً ،ويأيت ترتيبها يف النص الكامل علی التوايل والتوازي ،مع ماحظةحدوث عاقة
تبادلية لرتتيب املقاطع ـ وميكن توضيح ذلك يف الشكل البياينّ التايل:

(الرسم البياين رقم )2
عاقة التوازي والتبادل بني مقاطع النصني املتشظيني
ومل تقف حركة التشظي عند حد النص الكامل "بنات قِبلي" فقط؛ بل استمرت فاعلية حركة التشظي
يف النص األول"حكاية فهيم العقيلي" ،حبيث تشظّت احلكاية إلی عدد من القصص مابني قصص اللوحة
وقصص قصرية لداً ،كما أن نص "حكاية فهيم العقيلي" يأخذ خاصية حلقة القصة القصرية أو متوالية
القصة القصرية ،أما نص "حكاية السعفاء" فلم حتدث له أي حالة تشظي وكان نصاً ثابتاً يف بنيته
ومتجانساً فيما بني مقاطعه ،وسنوضح بالتفصيل أشكال التشظي يف النصني املتشظيني على النحو اآليت:
 .1أشكالّتشظيّالنصّفيّ"حكايةّفهيمّالعقيلي"

يتكون من  16مقطعاً ،تأخذ يف جمملها شكل
سبقت اإلشارة إلی أن نص "حكاية فهيم العقيلي" ّ
"حلقة القصة القصرية" أو ما تعرف باسم "متوالية القصة القصرية" وﻫي تعين جمموعة من القصص
القصرية اليت ترتبط إحداﻫا باألخريات إلی درلة يتعدل معها فهم القارئ لكل قصة من خال فهمه
للقصص األخرى ،وحلقة القصص ليست جمرد جمموعة من القصص ،كما أهنا ليست رواية بل ينهض
بناؤﻫا علی ﻫذا التوتر بني متطلبات القصة القصرية املستقلة املغلقة من ناحية ،ومتطلبات الرواية املرتابطة
املفتوحة من ناحية أخری ،وال بد أن ينظر إلی احللقة القصصية علی أهنا هتجينات متميّزة جتمع بني
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۸٥

متعتني خمتلفتني من متع القراءة؛ متعة اإلطار املغلق لكل قصة علی حدة ،ومتعة اكتشاف اإلسرتاتيجيات
األوسع اليت توحد واليت تتخطی الثغرات الواقعة بني القصصّ .1
و"حلقة القصص القصرية" اليت يتكون منها نص "حكاية فهيم العقيلي" جندﻫا يتشظي إلی جمموعة
من القصص؛ منها القصة اللوحة وعددﻫامخسة نصوص وأخذت األرقام التالية؛ ،1،3،5،19،32
والقصة القصرية لداً وعددﻫا أحد عشر نصاً وأخذت األرقام التالية:
 .7،9،11،13،15،17،21،23،25،27،3وميكن تفصيل ذلك التشظي لنص "حكاية فهيم
العقيلي" كالتايل:

أ.

(الرسم البياين رقم )3
أشكال تشظي النص يف حكاية "فهيم العقيلي"

قصصّاللوحةّالمتشظيةّفيّحكايةّفهيمّالعقيلي ّ

ترتبط القصة اللوحة بفكرة أن القصة يف ﻫذه النصوص تتشابه مع اللوحة يف فن الرسم ،أي أن القصة
تصف حلظة معينة ،ومن زاوية معينة مهتمة باملكان وأبعاده ،ومن مث يكون الشكل املكاين والوصف
املختزل لألشياء يف أبسط كلمات ،وتأخري الزمن للمستوی األدىن لاﻫتمام باملكان والوصف من أﻫم
مسات القصة اللوحة ،وﻫذا ال يعين أن القصة اللوحة جمرد وصف أو تصوير ثابت ،بل إن احلدث والصراع
النص
الدرامي لزء لوﻫري كامن ّ
وفعال يف ﻫذا الوصف ،ومن مث فإن الزمن لزء ال يتجزأ منه ،مع أن ّ
يتخلّص من احلبكة الزمنية التقليدية ،2ومن أﻫم السمات اليت تتّسم هبا القصة اللوحة الوصفية بأهنا تبدأ،
يتم ذلك عن طريق مجل مقتضبة ﻫدفها ضبط إيقاع النص،
غالباً ،بوصف موقع احلدث زماناً ومكاناً و ّ
وتدخل املتلّقي من الوﻫلة األولی يف لو خاص ،مث يبدأ احلدث ،وتبدأ حركة الشخصية بعد ذلك
مباشرة ،3وﻫذا ما جنده يف نص قصص اللوحات اليت تشظّت من متوالية "حكاية فهيم العقيلي" ،حبيث

بدأت القصص بالوصف املكاين والزماين؛ ففي احلكاية األولی (مقطع  )1يقول املؤلف" إذا ّرمتكّ
1ـ خري دومة  :تداخلّاألنواعّفيّالقصةّالمصريةّالقصيرةّ1990-1960م ،ص.269-267
2ـ املرلع السابق ،ص .214-213
3ـ املرلع السابق ،ص.219
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ِ
المقاديرّ،ودخلتّالنصّالقبليّمنّقريتناّالعتيقةّجدا ّفسوفّتجدّرجال ّقصيرا ّالّيزيدّطولهّعنّ
تسعين ّسنتيمتراّ ،رجال ّضئيل ّالحجم ّوالكتلةّ ،ال ّيزيد ّوزنه ّعن ّخمسين ّكيلو ّجراماّ ،إذا ّرمتكّ
ِ
المقاديرّ،ودخلتّالنصّالقبليّورأيتهّ،سواءّجالسا ّالقرفصاءّ،ساندا ّرأسهّإلیّبندقيتهّالتيّهيّ
أطولّمنهّ،ومتكئا ّبظهرهّعلیّحائطّبيتّأبيّالغيطّالطينيّأوّراكبا ّفّرسهّذاتّالسرجّالمذهبّ
1
األنيق"...

ففي النص السابق بدأ "ماﻫر مهران" بوصف املكان (القرية) يف مجل مقتضبة ال تزيد على صفتني
فقط ومها وصف مكاين (النص ِ
القبلي) ووصف زماين (العتيقةلداً) ،مث سريعاً يدخل يف وصف الشخصية
بشكل وصف لسدي مقتضب يدل علی صغر حجم الرلل وضآلته وﻫذا الوصف يثري خميلة املتلقي
فكيف يكون رلل هبذا احلجم ﻫو الفاعل والبطل الرئيس للرواية ،بل إن املؤلّف يتّخذ منه رمزاً لفكرة الثأر
والقتل اليت دائماً ما ترتبط ،يف أذﻫان البعض ،بأن رلال الثأر وطالبه يكونوا أقوياء اجلسد.
ب .القصصّالقصيرةّجداّفيّحكايةّفهيمّالعقيليّ ّ

يف بداية القول جيب اإلشارة إلی أن القصة القصرية لداً ليست نوعاً أدبياً منسلخاً عن القصة
القصرية؛ بل ﻫي نوع قصصي مستقل له مساته وعناصره اليت متيزه عن األنواع القصصية األخرى ،ومن مث
فهي شكل من أشكال التعبري ،الذي فرضه العصر وظروفه السريعة واملتاحقة سواء كانت اقتصادية أو
التماعية أو سياسية ،وصورة من صور رغبة اإلنسان يف ابتكار طريقة تعبريية تواكب سرعة عصره وحياته
اليت أثرت عليها التكنولوليا بشكل كبري ،2ولقد تعددت املسميات املرتادفة ملصطلح "القصة القصرية
لداً" حىت وصلت إلی أكثر من عشرين امساً ،ومنها علی سبيل املثال "القصة الومضة" و"القصة يف
حجم الكف" و"شذرات قصصية" و"قصيصات" و"أقاصيص" و"امليكروقصة" إال أن مصطلح "القصة
القصرية لداً" ﻫو األكثر حتديداً واألقرب إلی مقوماهتا ومساهتا.3
أما عن أﻫم مسات القصة القصرية لداً فهي الغموض والتكثيف واالقتصاد الشديد يف اللغة واختيار
األلفاظ اليت حتمل قدرة كبرية علی الداللة بعيداً عن كثر الوصف ،وكذلك من مسات القصة القصرية لداً
1ـ ماﻫر مهران :بناتّقِبلي ،ص.5

2ـ عبد العلي آل بويه لنـﮕرودي وآخرون :القصة ّالقصيرة ّجداّ ّبين ّاألدبين ّالعربي ّوالفارسي ّنظرة ّإلی ّنماذج ّمنّ
الكاتبّالمغربيّ"عبدّالسميعّبنصاب"ّوالكاتبّاإليرانيّ"جوادّسعيدّپور" ،ص.10

3ـ حممد يوب :القصةّالقصيرةّجداّّ(الخروجّعنّاإلطار) ،ص .77
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القدرة علی تعميق الوعي بعامل اإلنسان وإبراز عوامله الداخلية والكشف عن صراعاهتا الداخلية ،وﻫذه
السمات يف جمملها (التكثيف واإلجياز واإلضمار) تتناسب مع غرض وﻫدف القصة القصرية لداً اليت
تسعی إلی الكشف عن حلظة حياتية عابرة مولزة بعيدة عن شرح التفاصيل واجلزئيات ،1ومن أﻫم
السمات اليت تتسم هبا القصة القصرية لداً مسة املفارقة حبيث يتكئ بناء القصة القصرية علی عنصر
املفارقة مع تنوع أنواعها (مفارقة درامية ،مفارقة لفظية ،املفارقة امللحوظة) واليت تتيح لنا مستويات لتعددية
القراءة واإلحياءات واليت جتذب القارئ وجتعله عنصراً مشاركاً يف خلق النص؛ ألهنا نوع من أنواع النشاط
العقلي.2
ولقد جتلّت القصة القصرية لداً داخل نص "حكاية فهيم العقيلي" ،وبكل ما مييزﻫا من مسات
سبق اإلشارة إليها ،ومن تلك نصوص القصة القصرية لداً املقطع  11من النص الكامل للرواية حيث

يقول "ماﻫر مهران" لو ّسمعت ّمن ّأحد ّأن ّفهيم ّالعقيلي ّذاهب ّإلی ّأرض ّالحجاز ّليحج ّفالّ
تندهشّ،فالقتلةّوالمطاريدّوالمرابونّوالسحرةّوالظالمونّفيّقريتناّكلهمّأدواّفريضةّالحجّ،وكلهمّ
يمسك ّونّمسبحةّفيّأيديهمّ،وكلهمّنقشّالنقاشونّعلیّواجهاتّمنازلهمّرسما ّللكعبةّوالسفينةّ،
3
وكتبواّ(حجّوزارّبيتّاهللّالحرام)ّالحاجّفالنّ،وكلهمّيقالّلهمّ:ياّحاج"

نلحظ يف نص القصة القصرية لداً السابقة أنه حيوي كل عناصر القصة القصرية لداً ومساهتا بداية من
حجم النص الذي مل يتعد مخسة أسطر أو أنه مل يتعد  52حرفاً فقط وﻫذا إن دل فيدل علی مدی
االقتصاد يف استخدام اللغة والتكثيف ،كما أن النص مل حيو علی مجل وصفية أو توضيحية شارحة ،كما
معني بذاته ،وﻫذا املوقف احليايت خاص بسمة يتسم هبا أﻫل القرى
معني وموقف ّ
أن النص ركز علی لزء ّ
يف مصر ﻫو حصوهلم علی لقب "احلاج" ويسلط النص علی شخصية "فهيم العقيلي" ،كما أن النص
السابق حوی علی فكرة املفارقة و السخرية من اللقب الذي يناله من ﻫم غري لديرين باحلصول عليه من
"القتلة واملطاريد واملرابون والسحرة والظاملون" وﻫذا ما كشف عنه استخدام املؤلف جلملة "فا تندﻫش".

ومن نصوص القصة القصرية لداً املتشظية يف نص حكاية " فهيم العقيلي" ،نص القصة القصرية
لداً اليت لاءت يف املقطع  25من النص الكامل للرواية حيث يقول املؤلف "هناكّرجالّقلوبهمّنحتتّ

بيهّ
منّالصخرّ،منّهؤالءّالرجالّفهيمّالعقيليّ،ذلكّالرجلّالذيّقتلّزوجّأختهّ ّوأخذّابنهاّلير ّ

1ـ حممد يوبّ:القصةّالقصيرةّجداّّ(الخروجّعنّاإلطار) ،ص .79-78
2ـ لاسم خلف إلياس :شعريةّالقصةّالقصيرةّجداّ ،ص.154-153
ِ
بناتّقبلي ،ص .53
3ـ ماﻫر مهران:

۸۸

التشظّيّوااللتئامّفيّنصّروايةّ«بناتّقِبلي»ّلماهرّمهرانّ– ﻫاشم حممد ﻫاشم ومرمي لائي

كأبنائهّ،أيضا ّقتلّأخاهّالوحيدّعندماّعشقّغازيةّوتعلقّبذيلهاّفيّكلّمكانّوكادّيبيعّكلّأرضهّ،
فقتلهّوربیّابنهّالوحيدّ(عادل)ّالذيّعشقّالتعليمّوصارّمهموماّبالبحثّعنّتاريخّالعنفّفيّقاوّ
والبداريّ،هذاّالعنفّالممتدةّجذورهّلعصرّماّقبلّالتاريخّ،فهلّسينجحّعادلّفيّإيجادّطريقّ
1
لعالجّالعنفّوعَ ُّمهّقتالّقتلة"

يتضح لنا من النص السابق مسات القصة القصرية لداً فالقصة من حيث التكثيف والسرد قصرية لداً
وعدد كلماهتا قليلة نسبياً كما أن القصة تدور حول شخصية فهيم العقيلي اجلانب القاسي والظامل يف
شخصيته وما يتمتع به من لربوت وشر أصاب أﻫله قبل أي شخص آخر ،أما عن املفارقة يف النص
السابق فهي ال تتعلّق يف شخصية "فهيم العقيلي" حتديداً بل يف شخصية "عادل" الذي تربی يف بيئة
تشجع العنف وتقوم علی فكرة الثأر والعنف فوالده قتل علی يد عمه ،وعمه قام برتبيته ،ويف الوقت نفسه
جند أن "عادل" يسعی للوصول حلل لذري للظاﻫرة الذي تريب وسطها واليت متتد علی حد قول املؤلف
إلی عصر ما قبل التاريخ ،ومن مظاﻫر حداثة القصة القصرية لداً واملتجلية يف النص السابق ﻫي مشاركة

القارئ يف إنتاج املعنی املسامهة يف النص ،2ويعد السؤال يف هناية النص "فهلّسينجحّعادلّفيّإيجادّ
طريقّلعالجّالعنفّوعمهّقتالّقتلة؟" مبثابة نافذة للقارئ للمشاركة يف إنتاج النص ووضع تصورات

يشارك هبا املؤلف يف صياغة النص وإعادة إنتاله.
ّ

التئامّالنصّفيّ"حكايةّالسعفاء"

كما أشرنا سابقاً ،فقد تشظى النص الكلي لرواية "بنات قِبلي" إلی حكايتني رئيستني؛ األولی
"حكاية فهيم العقيلي" والثانية "حكاية السعفاء" واملاحظ أن ﻫناك فرقاً واضحاً بني كل من احلكايتني،
فاحلكاية األولی "حكاية فهيم العقيلي" جندﻫا قد تشظّت إلی نصوص قصصية مابني القصة اللوحة
والقصة القصرية لداً ،أما "حكاية السعفاء" وﻫي املكون الثاين الرئيس لرواية "بنات قِبلي" فنجدﻫا مل
تتشظ إلی أشكال قصصية أخری بل جندﻫا علی العكس قد اتسمت بالتقليدية يف البناء السردي الروائي
وحافظ املؤلف يف كتابة النص الروائي لـ "حكاية السعفاء" علی كاسيكية السرد الروائي وتقليديته
املعهودة ،فعلی سبيل املثال جند املؤلف قد قطع نصه الروائي إلی مقاطع حتت األرقام التالية؛ -6-4-2
 ،31-29-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8كما أنه علی طول الرواية حافظ
1ـ املرلع السابق ،ص .105
2ـ خري دومة :تداخلّاألنواعّفيّالقصةّالمصريةّالقصيرةّ1990-1960م ،ص .251-251
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علی التناوب ما بني السرد والوصف وكذلك إبراز املونولوج الداخلي لشخصيات "حكاية السعفاء" ويف
مقدمتهم الطفل /الراوي وبطلة الرواية "السعفاء"ّ .
يتسم النص الروائي لـ "حكاية السعفاء" بالقصر من ناحية احلجم وعدد الصفحات ،فلم تتعد
صفحات حكاية السعفاء  92صفحة من أصل الرواية الكاملة "بنات قِبلي" الذي يبلغ  131صفحة،.
حبيث ميكن لنا أن نطلق علی نص "حكاية السعفاء" اسم "رواية قصرية" وذلك ألن النص األصلي
لـ"حكاية السعفاء" يندرج حتت لنس الرواية ،وذلك ألهنا حتوي مسات الرواية وعناصرﻫا الكاملة سواء من
ناحية الشخصيات أو األحداث والصراع والسرد ،أما فيما خيص صفة القصر فهذا يعود إلی احلجم
الصغري نسبياً للرواية والذي مل يتع ّد  92صفحة.
ويؤدي االلتئام يف نص ا لسعفاء إىل توليه فكر املتلقي بشكل تام إلی القضية اليت يريد املؤلف إبصاهلا
إلی املتلقي بعيداً عن فكرة التاعب بالسرد؛ فالقضية اليت تتبناﻫا حكاية "السعفاء" من ولهة نظر املؤلف
ﻫي األساس األول للرواية وﻫي عمودﻫا الرئيس فكان لزاماً على املؤلف إبرازﻫا بوضوح وبشكل صريح،
وذلك حىت يتفاعل املتلقي مع القضية وحياول حتديد أبعاد القضية ووضع حلول هلا.
ّ

أسبابّالتشظيّوااللتئامّفيّنصّروايةّ"بناتّقِبلي"

يعد التشظي السردي املتعمد ـ من ولهة نظرنا ـ يف بنية رواية "بنات قِبلي" من أﻫم السمات الفنية
اليت اتسمت به الرواية ،وإحدی تقنيات وأدوات املؤلف "ماﻫر مهران" اليت استطاع به بناء الرواية ومزج
مقاطعها ،فالرواية علی الرغم من تشظيها ـ كما سبق أن وضحناه ـ إال أن القارئ ال جيد انفصاالً بني
الفصول؛ بل جيد بينهما مزج واضح جيعل من الرواية علی الرغم من بنيتها السردية املتشظية نصاً واحداً
متماسكاً ،وذلك باستخدام تكنيك "املونتاج الزماين واملكاين" 1حبيث كان يقطع الكاتب بني احلكايات
املتشظية ويرتّبها بشكل متناسق ال يربك سردية وتوايل األحداث داخل النص الكلي للرواية أو بني
النصوص املتشظية.
والسؤال الذي يطرح نفسه ﻫنا ملاذا استخدم املؤلف"ماﻫر مهران" ﻫذا األسلوب السردي يف بناء
روايته؟ وإلابة ﻫذا السؤال تتجلی يف حقيقة األمر من عدة لوانب من ناحية املضمون ومن ناحية الراوي
1ـ لقد أشار"داتشيز" إلی طريقتني يف تقدمي ﻫذا املونتاج يف القصص ،تلك اليت ميكن للشخص فيها أن يظل ثابتاً يف
املكان علی حني يرتك وعيه يف الزمان ونتيجة ذلك ﻫي" املونتاج الزماين" أي وضع صور وأفكار من زمن معني علی صور
وأفكار زمن آخر والطريقة األخرى أن يبقی الزمن ثابتاً ويتغري العنصر املكاين الذي ينتج عنه "املونتاج املكاين"( .رالع :مراد
عبد الرمحن مربوك،الظواهرّالفنيةّفيّالقصةّالقصيرةّالمعاصرةّفيّمصرّ( ،)1984-1967ص)155
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التشظّيّوااللتئامّفيّنصّروايةّ«بناتّقِبلي»ّلماهرّمهرانّ– ﻫاشم حممد ﻫاشم ومرمي لائي

وشخصيته ،وأخرياً من ناحية مشاركة القارئ للمؤلف يف الرواية ،وميكن لنا أن نفصل يف النقاط التالية
األسباب اليت دفعت املؤلف "ماﻫر مهران" إلی اللجوء إلی تشظي بنية السرد يف روايته وﻫي:
 .1مضمونّالروايةّوالقضاياّالتيّتناقشها
تعد قضيتا الثأر وقهر املرأة الصعيدية مها احملرك األساسي يف رواية "بنات قِبلي" وكل منهما ﻫو احملور
األساسي يف احلكايات املتشظية من النص الكامل ،فحكاية "فهيم العقيلي" تدور حول الثأر وإظهار
الشخصية الصعيدية وتفكريﻫا فيما خيص الثأر واملبادئ والعادات والتقاليد الذي ينشأ عليها واليت رسخت
منذ القدم فكرة الثأر واستمرارﻫا حىت اآلن بشكل الفت للنظر بل أن الثأر أصبح دائرة مفرغة ال ميكن
اخلروج منها ولتكرارﻫا ،ويف حقيقة األمر ﻫناك عدد من العوامل اليت تساعد يف انتشار ظاﻫرة الثأر يف
الصعيد وميكن إمجاهلا يف دور رلال الدين ودور الدولة املتمثل (التعليم والتثقيف واألمن) يف حماربة ﻫذه
الظاﻫرة؛ فعلی سبيل املثال جند أن دور رلل الدين ٍ
خمتف يف الرواية ومل يظهر له أي دور وﻫذا يعين عدم
ولود وعي ديين داخل اجملتمع ميكن أن يقوم علی حتجيم ظاﻫرة الثأر أو علی أقل تقدير التوعية خبطورة
ﻫذه الظاﻫرة ،وكذلك دور التعليم متدﻫور سواء من ناحية البنية التحتية للمدارس ،أو من ناحية الكادر
التعليمي املتمثل يف املعلم فقد كانت صورته سيئة فاملعلم إما متجرب بعصاه مثل "األستاذ رشدي" صاحب
العصا اخليزرانية والبدلة املتهالكة واحلقيبة اجللدية املهرتئة فيصف الراوي /الطفل قسوته واخلوف منه قائاً:

"جلست ّوجلس ّزمالئي ّوزميالتي ّصامتين ّكاألصنام ّخوفا ّمن ّلسعة ّعصاه ّالخيزرانية ّالتي ّتشبهّ
لسع ّالعقارب 1"..أو معلم سيء السمعة مثل "األستاذ عاشور" الذي كان يعاكس ويتحرش
بـ"السعفاء"فجاء يف الرواية علی لسان "السعفاء"تصفه"ّ- ..داّواطيّوابنّستينّكلبّ-ّ/.ليهّبسّياّ
قالّإيهّرمانيّ
ّ
بتي؟ّ-/ضحكتّالسعفاءّ،وقالتّوهيّتخلطّحروفهاّبالدخانّالخارجّمنّفمهاّ-ّ:
كبرّونفسهّيدوقه" ،2أما دور األمن يف عدم موالهة الثأر فهو تواطأ بعض رلال األمن أو اخلوف من
بعض رلال الثأر وجند مثال ذلك يف الرواية "لوّكنتّفيّالسوقّ،أوّالمقهیّ،أوّعندّالجزارّ،أوّعندّ
البقالّ،وسمعتّصوتّانفجارّبمبةّ،فاحذرّ،واختبیءّ،ألنهّمجردّانفجارّالبمبةّسيجعلّالجميعّ
يسحبون ّبنادقهمّ ،ويقتلون ّبعضهم ّالبعضّ ،وسيغلق ّضابط ّالشرطة ّورجال ّنقطة ّالشرطةّ،
وسيختبیءّالعمدةّفيّحجرةّالفرنّ،وسيوصدّالمأمورّبابّمركزّالشرطةّجيداّ،والّيخرجّأحدّمنّ
1ـ املرلع السابق ،ص .8
2ـ املرلع السابق ،ص .12-11
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هؤالءّإالّعندماّيموتّمنّيموتّ،ويصابّمنّيصابّ،ويتعبّمنّيتعبّ،سيخرجّفقطّليجمعّ
1
الجثثّ،ويكتبّمحضرهّ،لهذاّفورّانفجارّالبمبةّيجبّأنّتختبیءّفيّأقربّمكانّيقابلك".

أما حكاية "السعفاء" فهي جتسد بشكل واضح مدی القهر الذي يقع علی املرأة يف الصعيد ،املتمثل
يف الفقر واجلهل والتمسك بالعادات والتقاليد السيئة ،وحتكم الرلل يف املرأة ،وأخذ حقوقها ،فهناك من
الشخصيات داخل الرواية من يرتضي ﻫذا القهر وتعده نوعاً من أنواع االحرتام وسلوك التماعي يقدره
اجملتمع الصعيدي وميتدحه الناس مثل شخصية "أم السعفاء" ،وﻫناك من متر علی ﻫذا القهر بكل صوره
ومنهم "السعفاء" اليت مثلت الرأي املضاد ،فقد متثل أكرب صور مترد السعفاء يف الرواية يف رفضها الزواج

من "منازع" ذلك الرلل الذي اختاره هلا أﻫلها "كان ّالبيت ّيضج ّبالناسّ ،فالليلة ّليلة ّحنة ّأختيّ
السعفاءّ ،والسعفاء ّترفض ّأن ّتضع ّالحناء ّعلی ّجسدهاّ ،وتعلن ّأنها ّلن ّتتزوج ّمنازع ّأبدا ّأبداّ،
أغضبّهذاّالكالمّأميّ،ومثلماّفعلّبالبطةّعندماّتذبحهاّوتنتفّريشهاّفعلتّأميّبالسعفاء"،2

وكذلك استمر رفضها حيت بعد عقد الزواج بأن يدخل هبا "منازع" يف ليلة الدخلة وهترب منه ومن بيت
الزولية ،وما عانته من والدﻫا من ضرب وحلق لشعر رأسها وأيضاً حرق قدمها بالنار ،حتی كان التمرد
األكرب بأن ﻫربت هنائياً من القرية وﻫذا يف حد ذاته يعد فضيحة لوالدﻫا وأسرهتا وﻫي تدرك ذلك ليداً

وكان ﻫذا اهلروب نوعاً من أنواع العقاب الذي رددت به السعفاء علی قهر الرلل للمرأة وظلمها "ّ...
وفتحتّعينيّ،لمحتّأختيّالسعفاءّتجريّخارجةّكالمجنونةّ،وهيّتلعنّأباّمنازعّ،وتلعنّنفسهاّ،
وتلعنهمّواحدا ّواحداّ،وتتوعدهمّبأنّتلحقّبهمّالعارّإلیّيومّالدين" ،3وتنتهي حكاية "السعفاء"
هبروهبا وما أصاب والدﻫا وأصاهبا من عار ،يعد صورة من صور التمرد اليت استخدمتها "السعفاء" ضد
اجملتمع الصعيدي وقوانينه.
وعليه كان تكنيك التشظي الذي استخدمه املؤلف"ماﻫر مهران" يف روايته موافقاً ومتناسباً مع
قضية"الثأر"؛ حيث أن الثأر ظاﻫرة متكررة ومنتشرة يف كل أرلاء الصعيد بل ومنتشرة يف أرلاء القرية
الواحدة هلذا كان التشظي متناسباً مع القضية حبيث أتاح تكنيك التشظي استعراض أكثر لفهم قضية الثأر
وكذلك وضع حلوالً لعالها بشكل غري مباشر داخل الرواية ،أما قضية قهر املرأة الصعيدية فاكتفی
تطور الشخصيات
املؤلف باستخدام الطرق السردية التقليدية يف الشكل الروائي وذلك للتأكيد علی ّ
1ـ املرلع السابق ،ص .85
2ـ املرلع السابق ،ص .109
3ـ املرلع السابق ،ص .129
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ومدی قبول ورفض الشخصيات الفاعلة يف الرواية لفكرة قهر املرأة وﻫذا ظهر يف شخصية "السعفاء" اليت
تطورت شخصيتها مع احلدث وتصاعده ،فنجدﻫا علی سبيل املثال يف بداية الرواية ترفض فضح أمر
"األستاذ عاشور" للرل ل قصري القامة "فهيم العقيلي" حىت ال تلحق فضيحة هلا أو أذی له ،لكن باستمرار
األحداث وفرض الزواج من شخص ال حتبه تطورت شخصيتها حىت قامت مبا ﻫو أكثر باهلروب من أﻫلها
وﻫذا أكثر فضيحة يف اجملتمع الصعيدي من إفشاء حادث التحرش يف املدرسة ،وكان لتداخل قضية الثأر
وقهر املرأة وتوازيهم يف الرواية دليل علی أهنما مها السبب الرئيس يف مشكلة اجملتمع الصعيدي هلذا ووازی
بينهم املؤلف يف الرواية.
 .2الراويّوشخصيته ّ
نلحظ يف رواية "بنات قِبلي" أن ﻫناك راويني للرواية ،أحدمها غري واضح وظاﻫر وﻫو الذي حي ّدثنا عن
شخصية "فهيم العقيلي" واآلخر وﻫو الراوي /الطفل الذي يسرد لنا حكاية "السعفاء" منذ بداية متردﻫا يف
املدرسة حتی ﻫروهبا بعد زواج "منازع" ،وكان لتكنيك التشظي الذي اختاره املؤلف"ماﻫر مهران" دوره يف
ظهور راوي لكل حكاية من احلكايتني ،فنجد يف حكاية "السعفاء" اليت تدور حول قهر املرأة الصعيدية
أن الراوي طفل صغري وﻫو األخ الشقيق "للسعفاء" البطلة الرئيسة للحكاية ،ولقد كان اختيار شخصية
طفل بأن تكون ﻫي الراوي للحكاية أثره يف الدخول يف تفاصيل حياتية خاصة باملرأة الصعيدية ،تلك
التفاصيل اليت اليستطيع أن يصفها الرلل لعدم قربه حبياة املرأة وكذلك لقلة أو ندرة ولود من حتكي
التفاصيل احلياتية علی لسان امرأة يف الصعيد ،ومن تلك النماذج اليت لاءت بالرواية قول املؤلف علی

لسان الراوي /الطفل واصفاً لسد السعفاء "ضحكت ّجدتي ّوخالتي ّوزوجة ّخالتي ّعلی ّأختيّ
السعفاءّ،وشتمتهاّأميّ،لكنّالسعفاءّوقفتّ،وفكتّااليشاربّ،وكورتهّ،ورمتهّفيّحجرّخالتهاّ
نعمة ّبسرعةّ ،وبسرعةّأخرجتّثديا ّممتلئا ّوعفياّ ،لونهّلونّالزبدةّ ،في ّمقدمته ّحلمة ّلونهاّبنيّ،
1
ولكنهاّأصغرّمنّحلمةّأميّبكثيرّ،فحلمةّأميّكبلحةّناضجةّ،وحلمتهاّكحبةّقمحّمتفحمة"...،

فهذا الوصف ال يقوم به إال طفل يستطيع حبكم سنه االقرتاب من عامل املرأة وكذلك سهولة سرده وحديثه
بفطرته دون اخلوف أو خجل؛ ألنه مل يدرك بعد حدود الكام ،هلذا كان اختيار طفل راوياً حلكاية
"السعفاء" أمراً موفقاً من قِبل املؤلف.
وتوحد الراوي يف ﻫذه احلكاية مع
أما الراوي يف حكاية "فهيم العقيلي" فكان الراوي غري ظاﻫر ّ
املؤلف وكأن الراوي واملؤلف شخص واحد ،ومل يستخدم "ماﻫر مهران" الطفل راوياً حلكاية "فهيم
1ـ املرلع السابق ،ص .36
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العقيلي" علی الرغم من أن الطفل يعرف "فهيم العقيلي" ومعاصر له ،لكن شخصية الطفل التتناسب مع
"قضية الثأر" وﻫي احملرك واحملور األساسي حلكاية "فهيم العقيلي" كما أن حكاية "فهيم العقيلي" تريد
صوتاً آخر يشهد أحداث اليشهدﻫا أو يفهمها األطفال ،هلذا اختلف الرواة داخل احلكايتني املتشظيتني
من رواية "بنات قِبلي".
 .3مشاركةّالقارئّللمؤلفّفيّالرواية ّ
يعد األسلوب السردي الذي استخدمه املؤلف "ماﻫر مهران" يف روايته أسلوباً حداثياً نابعاً من إدراك
ووعي من املؤلف مبسؤوليته اجتاه القارئ وباطاع املؤلف علی الفنون السردية وتطور الرواية العربية
املعاصرة ،حبيث جند أن األسلوب السردي املتشظي الذي اختاره املؤلف واستخدامه لتكنيك "املونتاج
الزماين واملكاين" لربط حكايات الرواية املتشظية بشكل ال حيدث خلاً يف البنية نوعاً من أنواع مشاركة
القارئ للمؤلف يف روايته ونوعاً من أنواع لذب انتباه القارئ وحتفيز ذاكرته وذﻫنه علی متابعة األحداث،
فعندما ينتهي القارئ من املقطع األول اخلاص حبكاية "فهيم العقيلي" جيد نفسه يف املقطع الثاين يدخل
عامل حكاية "السعفاء" وﻫكذا حىت هناية الرواية وﻫذا املونتاج واملزج بني احلكايات يضع علی القارئ دور
الربط بني احلكايتني وربطهما بالواقع احليايت يف جمتمع الصعيد خاصة يف قرية" قاو" مبحافظة أسيوط.
واجلدير باإلشارة ﻫنا أن نشري إلی أن املؤلف حاول يف أكثر من موضع يف الرواية سواء يف حكاية
"فهيم العقيلي" أو حكاية "السعفاء" أن يشارك القاریء يف نصه ويرتك لزءاً من احلدث لدی القاریء

ملشاركة املؤلف يف النتيجة واحلل ،ومن النماذج علی ذلك واليت لاءت يف الرواية « ّأيضا ّقتل ّأخاهّ
الوحيدّعندماّعشقّغازيةّوتعلقّبذيلهاّفيّكلّمكانّوكادّيبيعّكلّأرضهّ،فقتلهّوربیّابنهّالوحيدّ
(عادل)ّالذيّعشقّالتعليمّوصارّمهموما ّبالبحثّعنّتاريخّالعنفّفيّقاوّوالبداريّ،هذاّالعنفّ
الممتدةّجذورهّلعصرّماّقبلّالتاريخّ،فهلّسينجحّعادلّفيّإيجادّطريقّلعالجّالعنفّوعمهّقتالّ
قتلة» 1فهنا يضع املؤلف السؤال للقارئ ويرتكه ملشاركته مدی قدرة عادل علی التغيري يف مسألة وقضية
شائكة ومعدة من قضايا صعيد مصر ،وﻫذا النوع من األسئلة يثري يف ذﻫن القارئ الكثري من اإللابات
والتصورات والتحليات اليت تعد نوعاً من أنواع مشاركة القارئ لنص املؤلف ،ومن النماذج األخرى اليت

لاءت يف الرواية قول املؤلف علی لسان الراوي /الطفل "ّ ...صاحّأبيّكثيرا ّوناداهاّبصوتّحزينّ
مرتفعّ،لمّتكترثّوتوسلّلهاّولمّتكترثّ،واستمرتّفيّالجريّوأناّوأبيّخلفهاّوشيئاّفشيئاّبدأتّ
1ـ املرلع السابق ،ص .105
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تصغرّوتصغرّوتصغرّحتىّصارتّنقطةّسوداءّصغيرةّسرعانّماّذابتّفيّالرمالّ،وعلیّالرغمّمنّ
أننيّأناّوأبيّظللناّلساعاتّطوالّنبحثّعنهاّحتىّحاصرناّالظالمّوحاصرتناّالذئابّوالضباعّ،
فإنناّلمّنجدهاّ،فلقدّذابتّفيّالصحراءّكماّيذوبّفصّالملحّفيّالماءّ،وعدناّأناّوأبيّمطأطئيّ
الرأسّ ،مكسوري ّالنفسّ ،ال ّنعرف ّماذا ّنقول ّللناس؟ ّوهل ّسيصدقوننا ّإن ّقلنا ّما ّحدث؟ ّأمّ
سيلحقونّبهاّعاراّلمّترتكبه؟"1ففي النص السابق حياول املؤلف مشاركة القارئ ملصري "السعفاء" وما
سوف يقوله الناس عن مصريﻫا وما تركته من عار يصيب أﻫلها بعد ﻫروهبا ،فهذه التساؤالت يف حد ذاهتا
نوع من املشاركة بني القارئ واملؤلف.
ّ

ّ

النتيجة ّ
تعد رواية "بنات قِبلي" لألديب املصري "ماﻫر مهران" إحدی الروايات املصرية اليت تكشف عن خبايا
احلياة الصعيدية وأسرارﻫا؛ بعض لوانبها اليت تثري الدﻫشة واالستغراب يف ذﻫن القارئ وﻫناك دور ﻫام
وفعال يف استخدام تقنيات سرد الرواية؛ حبيث اختار ماﻫر مهران لسرد الرواية راويني؛ أحدمها طفل يف
املرحلة االبتدائية ،ميكننا اعتباره الراوي املركزي للرواية ،والثاين راوي غري معروف (جمهول) يأخذ علی عاتقه
يتوحد مع الكاتب .ومن وراء اختيار الراويني
سرد ما اليستطيع الطفل الرواي تقدميه بوعيه وإدراكه ّ
أسباب حتدثنا عنها بشيء من التفصيل يف صلب البحث.
وأما اآللية الفنية البارزة اليت وظفها الراوي يف روايته ومعماريتها وﻫي موضوع دراستنا فهي تشظّي
النص وتقدمي األحداث يف شكل مقاطع أو قصص متنوعة ،وﻫذا األسلوب يف بناء الرواية دفعنا إلی
مناقشة فكرة تداخل األلناس القصصية املختلفة داخل النص الكامل واليفوتنا الذكر أن ﻫذا التكنيك
اقتصر استخدامه يف سرد حكاية "فهيم العقيلي" اليت احتلت  16مقطعاً من الرواية أي نصف حجمها،
أما حكاية "السعفاء" فهي نص ملتئم متسق.
ومن أبرز األسباب اليت دفعت الكاتب لتوظيف تشظي النص باعتباره تقنية لسرد الرواية بشكل عام،
مضمون الرواية والقضيتان اللتان تناقشهما أال ومها الثأر وقهر املرأة؛ حبيث تتمحور حكاية "فهيم العقيلي"
حول الثأر واالنتقام وإظهار الشخصية الصعيدية .كما سبقنا القول إنه اقتصر استخدام تكنيك تشظي
النص يف حكاية "فهيم العقيلي" ومل يستخدمه الكاتب يف حكاية "السعفاء" فنجدﻫا نصاً ملتئماً؛ ألن
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التشظي والتوزيع للحكاية علی ﻫيئة قصص قصرية ومتتالية يتناسب مع كثرة الثأر وانتشاره وتنوعه املشابه
لتنوع النصوص ،كأن املوضوع والشكل الروائي متناسبان للتشظي ومتطابقان مابني الواقع والرواية؛ بعبارة
أوضح؛ ألن الثأر ظاﻫرة متكررة يف أحناء الصعيد فأتاح ﻫذا التكنيك استعراض أكثر لفهم قضية الثأر.
جتسد بشكل واضح مدی االضطهاد
وأما حكاية "السعفاء" وﻫي النصف اآلخر من مقاطع الرواية اليت ّ
والقهر الذي يقع علی املرأة يف الصعيد فلم ترو علی أساس تشظي النص إمنا نصها علی أساس االلتئام؛
ألنه قضية مباشرة وتدور علی جمموعة شخصيات متصلة ببعضها البعض مرتابطة ،هلذا استخدم الكاتب
تقنية تقليدية يف السرد تعتمد علی بداية وهناية وصراع أو كما يطلقون عليها احلبكة الدرامية ،وﻫو يناسب
قضية قهر املرأة.
ّ

ّ
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چكيده های فارسي

انسجام و متنپریشي در رمان "بنات قِبلي" ماهر مهران
**

هاشم محمد هاشم* و مریم جالئي
چکیده

رمان "بنات قِبلي" ماهر مهران ادیب مصری دارای ویژگيهای روایي خاصي است که
نميتوان آن را از لحاظ فنون روایي ضمن رمانهای کالسيک قرار داد .وی رمان خود را
بر اساس یک شيوه هنری ،در قالب متني پریشان در آورده است .منظور از متنپریشي
آن است که رمان به چندین بخش منسجم و مرتبط تقسيم شده به نحوی که با مسائلي
که نویسنده حكایت ميکند ،تناسب دارد .ومقصود از هنر روایتگری وی نيز آن است که
با متداخل قرار دادن داستان های مختلف رمان و پاره پاره کردن متن آن ،طرحي نو در
روایتگری ایجاد کرده است .منظور از انسجام متن هم پيوستگي و در هم تنيدگي آن
است .از اینرو پژوهش حاضر ،بر اساس روش توصيفي ـ تحليلي به مطالعه تكنيکهای
روایي این ادیب در رمان مذکور پرداخته ،سپس مهمترین علتها و انگيزههایي که
نویسنده را به کاربرد این تكنيکها سوق داده است را مورد بررسي قرار مي دهد .رمان
"بنات قِبلي" متشكل از دو داستان است؛ داستان "فهيم العقيلي" و داستان "السعفاء"
که اولي پيرامون مسأله انتقامگيری در "صعيد" مصر است و دومي درباره اجحاف و
ظلمهایي است که در این منطقه بر حق زن روا داشته ميشود .مهمترین نتایج تحقيق
حاکي از آن است که داستان "فهيم العقيلي" مبتني بر تكنيک "متنپریشي" است و
مضمون آن ،شخصيت راوی ،افكار نویسنده ،و نيز تالش وی برای سهيم کردن خواننده
در حوادث داستان از جمله عواملي است که باعث شده ماهر مهران از این تكنيک جدید
در رمان خود بهره گيرد .داستان "السعفاء" بر اساس شيوههای سنتي روایت شده که
شامل آغاز ،پایان ،کشمكش و  ...است؛ چرا که این شيوه ،متناسب با مسأله مظلوميت زن
در این جامعه ميباشد.
کلیدواژهها :هنر روایتگری ،متنپریشي ،انسجام متن ،ماهر مهران ،بنات قِبلي.
*  -استادیار دانشكده ادبيات دانشگاه اسيوط ،مصرhashem.elkomey@yahoo.com .
**  -استادیار ،گروه زبان وادبياتعربي دانشگاهکاشان (نویسندة مسؤول) maryamjalaei@gmail.com
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Abstract

Banat Qebli by Maher Mehran, the Egyptian literary figure, employs special
narrative techniques, which makes it impossible to subsume under classic
novels. He composed the novel artistically in fragmented format. Text
fragmentation means that the novel is divided into several coherent parts in
coordination with other topics and stories the author wants to narrate. The
artistic element is that the author creates a new pattern of narration by
intermingling different stories to build up the novel and text. Coherence is
brought about by interweaving textual pieces. The present study tries to
discover and specify the narrative techniques of this author in his novel
according to the descriptive-analytic method and identifies the major
motivations for these techniques. The novel of Banat Qebli (the girls of
tttt )) eeeeeees eee iiiii eii eee rrrr y of “Fammmll -Aglll ”” add eee rrrr y ff
“ll -aaafa”. hh e rrr ee r ss atttt a eeeenee caee tt Saee,, Egy,,, add tee
latter is about cruelty and repression against women in the region. The most
important cocciiii sss aee tttt ttt rrrr y ff “Faii m ll -gg lll ”” ss aaeed on
“xxxt rragaaaaa iiaaa ccceeeeee aee aa eer ee rr an eees iii s ccceeeeee in
congruence with the content, characters, the intentions of the author and in
order to involve the reader in the story develpp......
... rrrr y ff “ll Saaaa” ss narraddd accoggggg gg hhe aaattt lllll aarraiiee lllllll
lll ch
involve a beginning, an ending, and other classic elements, as these
elements are appropriate to reveal the oppression of women in this society.
Keywords: Narrative techniques, Text disintegration, Text coherence,
Maher Mehran, Banat Qebli

