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  الحوارية فى اإلبداع الروائى لبهاء طاهر
  

  (*) جهاد محمود عواض

  
  الملخص

  
يتناول هذا البحث الحدود المعرفية لغويا واصطالحيا للحواريـة فـى الثقافـة             

ثم ينتقل من هذا التحديد المعرفى إلى متابعة األبنية         ،العربية والثقافة األجنبية الوافدة   
) المباشر وغير المباشـر   (اصة الحوار الداخلى    الحوارية فى تمايزها البنائى، وبخ    

والحوار المحكى والحوار التقديرى    ) الثنائى والثالثى والرباعى  (والحوار الخارجى   
  .والحوار الصامت

وقد أفادت الدراسة فى هذا التحديد وفى هذا التقسيم من المقوالت النقدية لباختين       
قوالت الجاحظ وغيـره مـن       كما أفادت من م    ،وتودوروف وسواهما من الباحثيين   

  .الباحثيين العرب
ثم ينتقل البحث من هذا التقديم النظرى إلى متابعة اإلجراءات التطبيقيـة علـى            
النصوص الروائية لبهاء طاهر حيث استخلص من كل رواية األشـكال الحواريـة        
التى عرضنا لها فى التنظير، مع ربط هذه الحواريـة بتقنيـات الـسرد وطبيعـة                

 ثم اتجهت الدراسة إلى نصوص بعينهـا لتـستخلص          ،سياقات الثقافية الشخوص وال 
الذى مثَل  ) الحوار الصامت (منها الظواهر الطارئة فى الحوار السردى ونعنى بها         

ظاهرة جديدة فى إبداع بهاء طاهر الروائى ؛حيث تحول الجسد فى هذه الروايـات              
 ومن ثم استطعنا فـى      ،إلى أبجدية دالة، فحركة العضو لها معنى وسكونه له معنى         

الدراسة أن نقف على هذه التقنية الحداثية بكل بعدها النظرى وإجرائها التطبيقـى             
  .على كل النصوص الروائية لهذا المبدع

  
  
  
  
  
  
  
  

  جامعة عين شمس - المعيدة بكلية األلسن العربية قسم اللغة *
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DIalogue in Narrative Creativity by Bahaa Tahar  
 

Gehad Mahmoud Awwad 
     

Abstract 
 

This research includes the linguistically and idiomatically 
knowledge limits of dialogue in the arab culture and the received 
foregin culture .then , it transfers from this knowledge identification to 
followinggup of dialogue structuresin their structural differentiation 
,and in particular the internal dialodue structures in their structural 
differentiation ,and in particular the internal dialogue                  (direct 
and indirect)and external dialogue (bilateral and trilateral and 
quadruple) , the narrative dialogue ,estimating dialogue and silence 
dialogue. 

The study in this identification and this division indicated criticism 
articles of bakhtin ,todorov and other researchers .it also indicated 
from sayings of el Jahiz and others Arab researchers.then the research 
transfers from this theoretical presentation into following up the 
applicable procedureson the narrative text of bahaa Tahar . he 
concluded   from every narration the dialogue types we pointed out in 
the theorizing ,and connected this dialogue with narrative technique, 
characters natural and cultural contexts .then the study moved to 
certain texts to conclude from them the emergency phenomena in the 
narrative dialogue .the body in these narrative turned into indicative 
alphabets . the movement of a part has  a meaning and its stillness has 
another meaning . thus , in this study , we could talk about this modern 
technology with all its theoretical dimension and practical procedure 
on all narrative texts of this creative novelist.  
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 في دراساته السردية،    )باختين(الحوارية المقصودة هنا هي تلك التي تكلم عنها         
التـي  " التـداخل المعرفـي  "بوصفها أبرز مفهوم نقدي تتجلى من خالله خصائص       
  .تهيمن اليوم على النقد واإلبداع السرديين المعاصرين

ن اللغات واألصوات داخل    إن المبدأ الحواري في السرد معناه التفاعل الدائم بي        " 
الفضاء السردي، الذي يمنح تلك اللغات واألصوات دالالت ومعاني جديدة عنـدما            

 في الجنس السردي عموماً     – بحراكه الباطني    –يوظفها الكاتب، كما أنه المسؤول      
إذ .  لجلد الروايـة ومالمحهـا  Rajeunissement eternelعن التجديد السرمدي 

لغة، إنه حياتها، والمولد لعالقاتهـا االجتماعيـة التـي          الحوار هو أخص سمات ال    
     )1( .".تحتضنها وتنمو داخلها بحيث ال يمكن الفصل أبداً بين الحامل والمحمول

تقنية موغلة في الوعي اإلنساني عمومـاً، وقـد         " الحوارية"ويبدو أن مصطلح    
ط والمنـشد،   التي دارت بين سقرا   ) محاوراته(سكن الوعي الثقافي منذ أفالطون و     

  .قبل القرن الرابع قبل الميالد
وشاع هذا المصطلح في سبعينيات القرن      ) باختين(وفي العصر الحديث استعاده     

الماضي، حيث أدرك باختين أن المبدع يـستخدم أداة سـبق اسـتخدامها ماليـين               
ومع هذا االستخدام لحق بها بعض الهوامش الداللية التي لم          ) اللغة(المرات، وهي   

لها في أصل االستعمال، ومن هنا أدرك أن مستخدم اللغة يقيم حواراً مضمراً             تكن  
مع من سبق له استخدامها، وفي هذا الحوار يستعيد للكلمة داللتهـا األصـلية، أو               
يوظف الهامش الذي لحقها، أو يضيف إليها هامشاً جديداً، وكل هذا يـدخل دائـرة              

 وهنا نكون قد اقتربنـا مـن        ،)القبول أو الحياد بين الرفض و     ،الرفض أو القبول  (
   )2( ).التناص(منطقة 

 – سنجد أن هـذا المفهـوم        ،وعند التطبيق على نصوص بهاء طاهر الروائية      
  : الفكري والفلسفي يتجلى في ثالثة مستويات–الحوارية 

من الممكن أن نُطلق عليه الحوار بين النص الحاضـر والـنص            : المستوى األول 
 ليصعد إلى النصية ذاتها، ومن ثم       ،الحوار عن األبنية الجزئية   الغائب، وهنا يرتفع    

يكون الحوار بين النصوص، ومن طبيعته أن يكون حواراً مفتوحاً لكل االحتماالت            
  .]التناص[الفكرية، وهذا ما تم تطبيقه في مبحث 

وهو موضوع هذا المبحث، ويمكن أن نُطلق عليه الحوار داخـل           : المستوى الثاني
ماثلة، ويكون حواراً جزئياً بين األبنية اللغوية، ويتضمن جميع أشـكال    النصوص ال 

  .الحوار
فهو الصيغ الحوارية بوصفها وسائل إقناع سردي؛ إذ جعـل           :أما المستوى الثالث
 أشبه بحلبة لتبادل الكالم، وتبادل األفكار والمواقف، – السرد –باختين هذه المنطقة  

وقد يكون كل ذلك على الـصدام، أو التوافـق أو           ووجهات النظر، وتناظر العقائد     
وهنا نكون قد اقتربنا من منطقة الحجاج؛ وسيأتي شرح هـذا المـستوى         )3( .الحياد

  .»الحجاج الروائي وانتماؤه للسرد « بالتفصيل في الفصل الثالث 
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الذي نتخذه موضوعاً لهذا المبحث ينداح      » الحوارية  « ونتيجة لهذا فإن عنوان     
  .ول الدراسة كلهاليتخلل فص

 وهـم علـى األقـل       ،هذا الوعي بمفهوم الحوارية، يستحضر المشاركين فيـه       
فيمـا  ) حال انـشطارها  (شخصيتان، وقد يتحقق الحوار مع الشخصية الواحدة في         

 ،)الـديالوج (في مقابل الحـوار الخـارجي       ) المونولوج) (الحوار الداخلي : (سمي
ئر بعضها لبعض، وتفاعلها أو تـصادمها  وتتجسد الحوارية هنا  في مواجهة الضما 

  :أو تقابلها
  أنا  أنا
  أنا  أنت
  أنا  هو
  أنا  نحن

  نحن  نحن
  نحن  أنا
  نحن  أنت
  نحن  هو

وتتوالى مجموعة الضمائر على هذا النحو الذي يعطي الحوار صبغة لغوية خالصة 
   .)4 () ضمير الغائب– ضمير المخاطب –ضمير المتكلم (:في ثالثية محفوظة

 وتبعـاً لنمـو     ،ويتصاعد الحوار أو يهدأ، تبعاً لطبيعة الشخصيات فكرياً وثقافياً        
  .الشخصية، أو ثباتها وتجمدها، وتبعاً لوظيفتها السردية

وفيما يأتي سنعرض لجميع أشكال الحوار التي تابعناها في تفريعـات بـاختين             
الحـوار يعـد    ألشكال الحوارية تطبيقاً على نصوص بهاء طاهر الروائية وبما أن           

جزءاً من البناء العضوي للرواية وله ضرورته وحتميته، فإننا سوف يطـول بنـا              
 لـذا   ،األمر لو رحنا نتابع جميع الحوارات التي وردت في كل روايات بهاء طاهر            

 –سنكتفي بمثال واحد أو مثالين على كل شكل من أشكال الحوار فاإلشارة تُغنـي               
  . عن العبارة–أحياناً 
  :)المونولوج(لحوار الداخلي ا :أوالً

 كلمة مطولة يلقيها الممثـل منفـرداً        Monologueالحديث المنفرد   " المونولوج  
على المسرح، ال يشترط فيها أن تكون مناجاة لنفسه، وقد يكون بجواره غيره مـن               

مع األخذ في االعتبار أننا أمام أعمال       . (شخصيات المسرحية ينصتون إلى ما يلقى     
  ).يست مسرحياتروائية ول

والمونولوج أو الحوار المنفرد هو حديث النفس للنفس واعتراف الذات للـذات،            
لغة حميمية تندس ضمن اللغة العامة المشتركة بين السارد والشخصيات، وتمثـل            

   )5( ".الحميمية والصدق واالعتراف والبوح
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صص بهدف وقيل عن المونولوج الداخلي إنه هي تلك التكنيك المستخدم في الق  " 
 دون التكلم بذلك علـى      –تقديم المحتوى النفسي للشخصية والعمليات النفسية لديها        

نحو كلي أو جزئي، وذلك في اللحظة التي توجد فيها هذه العمليات في المستويات              
. المختلفة لالنضباط الواعي قبل أن تتشكل للتعبير عنها بالكالم على نحو مقـصود            

حو خاص أنه تكنيـك لتقـديم المحتـوى النفـسي           وهكذا ينبغي أن نالحظ على ن     
والعمليات النفسية في المستويات المختلفة لالنضباط الواعي، أو بعبـارة أخـرى            

   )6(.."لتقديم الوعي
والمونولوج الداخلي يقدم حالة اإلنسان قبل أن يصل إلى النتائج العقلية المنطقية            

  .المنظمة
في المونولوج الداخلي وهذين النمطين     ومن المهم أن نُميز بين نمطين أساسيين        

؛ فالمونولوج المباشر هو ذلك     " المونولوج غير المباشر  "و" المونولوج المباشر : "هما
النمط من المونولوج الداخلي الذي يمثله عدم االهتمام بتـدخل المؤلـف، وعـدم              

   )7( .افتراض أن هناك سامعاً؛ وكأن النفس تهمس لذاتها

لمباشر يؤكد على عدم وجود سـامع وأن الشخـصية ال           والمونولوج الداخلي ا  
بل إن الشخصية ال تتحدث في الواقع       . تتحدث إلى أي أحد داخل المنظر القصصي      

   )8( .حتى إلى القارئ، وباختصار فإن المونولوج يقدم كما لو لم يكن هناك قارئ

خدم والمونولوج الداخلي المباشر يتم باسـتخدام ضـمير المـتكلم، فـإذا اسـت             
المونولـوج الـداخلي غيـر      "المونولوج ضمير المخاطب أو الغائب أطلق عليـه         

   )9(".المباشر
  :  المونولوج غير المباشر– 1

لقد نجح بهاء طاهر في استخدامه المونولوج للكشف عن بواطن شخصياته، فها            
من خالل ذلك الحديث    ) بريجيت(هو يعكس لنا العالقة بين البطل الراوي والحبيبة         

  : يقول،]الحب في المنفى[للراوي حول بريجيت في رواية ) لنفسيا(
كنت تعطين من نفسك    .. وهل كنت أنت أيضاً يا بريجيت تشعرين بالخطر ؟          " 

دون تردد، نلج معاً آفاقاً لم نرتدها من قبل في لهفة محمومة ال نُريـد أن تـضيع                  
ـ               -دقيقة   دي وكنت أحتضنك أتحسس كل جزء من جسمك كـأني لـو تركتـك ي

.  كأني لو لم أضمك بين أحضاني فـستتالشين فجـأة          ،فستتسربين من بين أصابعي   
أتحسسك كأن أصابعي ستخلد إلى األبد هاتين الوجنتين حين تتضرجان بالرغبـة،            
حين ترتسم فيهما تلك الخطوط وأنت في قمة النشوة وكأن وجعاً ال يحتمل يتخلـل               

جان في تأوه يرتعش له الجسد كلـه،        فرحة ال تُحتمل، أتحسس الشفتين اللتين تنفر      
والعنق األبيض الطويل الذي يبرز فيه عرق واحد أزرق حين تصخب فيه دمـاء              
الحب، أتحسس كتفيك الملساوين المدورين، أريد أن أثبت فـي أصـابعي لحظـة              
انتفاضهما تلك لتظل حية إلى األبد، حين ينهض صدرك شامخاً مـستنفراً وأنـت              
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ذراعيك الجميلتين، على ساقيك البيضاوين الطويلتين، على       أمر بيدي على    . تلهثين
هاتين القدمين الرقيقتين الناعمتين، اللتين تحمالنك فوق األرض بخفـة، كجنـاحي            

 أتحسس عند منبت الشعر زغباً يدغدغ كل        ،أمر بشفتي على جبينك   . حمامة بيضاء 
أتأمـل  . عمةُأقبل جفنك وأمر بجانب يدي على تلك الرموش الطويلة النا         . حواسي

أريد أن أخلدك في أصابعي وفي يدي       . عينيك الزرقاوين حين تنيران بلمعة الصبوة     
وفي شفتي، أخشى في قمة الحب من الفقد، أخشى ونحن قطرة واحدة في الموج أن               

وشعرت أنت رغم كل شيء أن هناك شيئاً غير عادي يحدث، وقلت فـي              . ننفصل
 في تلك الفجوة بـين رقبتـك        ،ي أحب لحظة كنت أغمس فيها شفتي في المكان الذ       

وكتفك وأنا أمسد غابة شعرك الذهبي، أغطي بها وجهي، قلت في ضحكة صغيرة             
قلـت أصـبحت    . وأنت تتحسسين بدورك شعري الخشن، الذي كان ملمسه يثيرك        

 كنت مخدراً بالحب وبعطـر      ،ما الذي جرى لك ؟ ولم أرد      ! ... شرها هذه األيام    
. ولكني أخـاف عليـك    ! ..  ليس ألني أقل شرهاً      :لتفأكلمت ضحكتك وق  . جسدك

  . طبيبي يقول إني لم أكن في أي وقت أحسن من اآلن: قلتُ دون أن أرفع رأسي
 أرأيِت ألم أقل له إنا نجونا بالحب ؟ ومع ذلك فيجب أن نأخذ حذرنا يجب أن –

  ".نتعقل قليالً 
  )253 ،252الحب في المنفى ص (

المشهد إلى المونولوج الداخلي غير المباشر للكشف       لقد لجأ بهاء طاهر في هذا       
 – الـراوي    –عن العالقة الحساسة بين البطل والحبيبة التي ال تستطيع الشخصية           

اإلفصاح عنها لآلخرين، وال سبيل لآلخرين إلى معرفة هـذه العالقـة الجنـسية              
ـ         –الحساسة، والتي لجأ فيها البطل       ت  في حديثه مع نفسه ومع افتراض أن بريجي

  . إلى الكشف عن أدق التفاصيل في العالقة التي تحكمهما–أمامه 
وفي الوقت نفسه كشف لنا مدى حب بريجيت له وكيف أنه يحمل نفس المشاعر             

  .ونفس العاطفة
وكشف لنا هذا المونولوج حالة البطل في عالقته بالحبيبة، وقد جاء المونولـوج           

  . مباشرهنا بصيغة المخاطب، أي أنه مونولوج داخلي غير
وقد لجأ بهاء طاهر في هذا المشهد إلى المونولوج؛ ألن اإلنسان عادة يعيش مع              
نفسه أكثر مما يعيش مع اآلخرين، وألن حديثه مع نفسه وهو وحيد يكـون أكثـر                
صراحة وأكثر داللة من حديثه وعالقاته التي يعرضها على اآلخرين، والتي يحاول 

لبطل هنا لم يخف أي شـيء فـي عالقتـه           غالباً أن يخفي بعض جوانبها، ولكن ا      
الجنسية مع بريجيت، وشرح أدق التفاصيل، حتى جعلنا نحن القراء نتخيل ما حدث             

  .بينهما وأن نسمع وأن نرى كل شيء
فهذا المونولوج من أدق نماذج المونولوج التي قدمها لنا بهـاء طـاهر حيـث               

  .ح الحبيب عن محبوبتهعرض لنا كل ما يدور بين الحبيب والحبيبة من خالل بو
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  ]أنا  أنا[ :  المونولوج المباشر– 2
الذي يـأتي   " المونولوج الداخلي المباشر  "لقد اعتمد بهاء طاهر في رواياته على        

بصيغة المتكلم، فها هو يصف شعور الشيخ يحيى وحالته النفـسية تجـاه مجلـس               
  : يقول،]واحة الغروب[األجواد في رواية  

أن أقطع المشوار إلى شالي مشيباً لكني مطمئن إلـى أن           ما زلت أِصر على     " 
  . حماري يتبعني ألركبه حين ترتعش ساقي وتكل قدمي

ما زالوا يحملون لهـذا     . أصبحت عجوزاً يا يحيى ولكنك لم تفقد بعض غضبك        
  .الغضب هماً في مجلس األجواد مع أنك ال تملك لهم ضراً وال نفعاً

 فما جدوى الغـضب ؟      ،ال هي مسموعة اليوم   لم تكن كلمتك مسموعة من قبل و      
  ."سأتمالك اليوم نفسي

  )68واحة الغروب ص (
 فما قدمه بهاء طاهر على لـسان  ،المونولوج هنا حوار صامت فردي مع الذات   

يحيى صدر من يحيى مباشرة، أي من وعى الشخصية الروائية، أي أنه يقدم أفكار              
  .لعمليات الذهبية لديهالشيخ يحيى في ثوب من لغته، ومن خصائص ا

  :)الديالوج(الحوار الخارجي  :اًثاني
  : للحوار في البنية القصصية وظائف أساسية أهمها

الطاقة التي تسمح للشخصية أن تفرض نفسها       " الواقعية والذاتية ونعني بالذاتية     
.. منتجاً لكالم يميزها عن غيرها وهي مظهر من مظاهر محاكاة الحياة االجتماعية 

  .كل شخصية أسلوبها في الكالم يكون بمثابة الهويةفل
فالموقف والموقع اللذان تتخـذهما     . ومن وظائف الحوار أيضاً الوصف الشفاف     

  .الشخصية يشفان دائماً عن محتوى وصفي متعلق بهما
   :  الحوار الثنائي– 1

" : يقول،]قالت ضحى[ في رواية )البطل وضحى (ولننظر إلى الحوار التالي بين      
  .ولما مدت لي يدها قبلت تلك اليد

فوق الوسائدة تناثر شعرها األسود، وكانت خصالته التي بدأت تجـف تـصنع             
  .أهلة صغيرة ومتداخلة فأخذت أجمعه، أشم فيه رائحة المطر ورائحة ضحى

  .كانت اآلن تبكي
  . هل تشعرين بالذنب ؟ فمالت برقبتها بعيداً عني:قُلتُ
  .ل أحببتك من وقت طوي:قُلتُ
  . أعرف:فقالت

  . لم أتعمد شيئاً ولكني أحببتك-
كنت أرى وأعرف، هذا المساء فقط      . أعرف: قالت دون أن تُحول وجهها نحوي     
  .اعترفت لنفسي أني أنا أيضاً ُأحبك
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 نعم أنت لم    :ثم مدت ذراعيها وضمتني إليها بقوة وقالت بصوت مكتوم ومتوتر         
  .ن هذا ما حدث فال تقل أي شيءتتعمد شيئاً وأنا لم أتعمد شيئاً، ولك

  .ولم أكن أستطيع أن أقول أي شيء
ولكن فجأة فردت ضحى ذراعيها على الوسادة وراحت تهـز رأسـها لليمـين              

  .."سعيدة .. سعيدة ..  ال داعي للكذب ،واليسار وتضحك وتقول أنا سعيدة
  )62 ،61قالت ضحى، ص (

ة على خلق الجو أو الحالة التـي        لقد ساعد هذا الحوار الثنائي بين البطل والبطل       
يعيشها كّل منهما؛ فكالهما سعيد رغم الخطأ الذي وقعت فيه ضحى، فهي أقامـت              

 ولكن الحوار هنا    ،عالقة مع رجل غير زوجها، والبطل أيضاً وقع في الخطأ نفسه          
جعلنا نُدرك ما حدث بينهما؛ ألن مهمته أن يجعل ضحى والبطل يعيشان حوادثهما             

  . عالقتهما أمامنا مباشرة دون وسيط أو ترجمانأو باألحرى
) أحببتك من وقت طويل   (والحوار هنا عبر باقتدار عما تنطوي عليه العواطف         

وهذا في حد ذاته يساعدنا على متابعة األحداث ويساعد على تطورهـا            ) أعرف (–
  .للوصول إلى العقدة

خصية وصفاتها،  أي أن بهاء طاهر كان يستخدم الحوار للكشف عن طبيعة الش          
" لبنـى "للكشف عن أبعاد شخـصية     " نقطة النور "فها هو يستخدم الحوار في رواية       

فهي بنت حميدة األخالق تعيش من أجل الحب وللحب ولسالم حبيبها؛ فلننظر إلـى              
  :"الدكتورة صفاء"وأمها " لبنى"الحوار الذي دار بين 

  :يقول الراوي
قلت لك من البـدء     .  لهذا الكالم يا أمي     ال داعي  :لوحت لُبنى بيدها وهي تقول    " 

قولي مثالً ماذا أفعـل فـي       .  أريد أن أسمع كالماً مفيداً     ،إني ال أحتاج إلى مواعظ    
 دون انفعـال ودون     ،حكاية األستاذ حمام ؟  بدأت تحكي ألمها بهمس محايد تماماً          

أن  ولكن حين انتهت كانت ترفع رأسها كعادتها لتقاوم الدموع التـي تريـد               ،تهدج
تطفر، أما صفاء فتركت دموعها تنساب في صمت، لم تسألها هذه المرة لماذا لـم               
تقولي لي من قبل، كانت تفكر أنها لم تقترب أبداً حقيقة من ابنتها وأنهـا مـسئولة                 

  ).اغتصاب األستاذ حمام لها(بشكل ما عما أصابها 
ثم سألتها  أمسكتْ بيدي لُبنى الموضوعتين على المنضدة دون أن تقول أي شيء            

  :هامسة أيضاً
 هل حدثِت أحداً غيري عن ذلك ؟ •
 دادة سنية •
 أقصد حدثِت أحداً غيرها ؟ •
  ،من حقه أن يعرف..  ولكن البد أن أقول لسالم ،ال •

ال هـو وال  !  وال كلمة :فقالت صفاء ببطء وبنبرة حاسمة دون أن ترفع صوتها     
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  .أي إنسان غيره، هذا شيء يمكن عالجه
 بالخداع ؟ •

   هل تريدين أن تفقديه ؟:اء يدي ابنتها وسألتهاتركت صف
  . ال أريد أن أعيش في الكذب:فأدارت لُبنى رأسها مرة أخرى

 ال أحد يريـد أن      ، ال أنت وال غيرك    :قالت صفاء دون أن تنظر في وجه بنتها       
  ".يعيش في الكذب ولكن ما العمل وحياتنا نفسها كذبة كبيرة ؟ 

  )157 ،156نقطة النور ص (
إلى حـد كبيـر؛ حيـث       ) لُبنى(اء الحوار هنا معبراً عن طبيعة شخصية        لقد ج 

) لُبنـى (أضاف فيه الروائي بهاء طاهر ملمح الصدق والنقاء والطيبة إلى شخصية            
باإلضافة إلى أنها شخصية تخاف اهللا وال تريد أن تبني حياتها مع حبيبها سالم على               

ي تعرضت له متمثالً في اغتصابها       وتريد أن تعترف له بالحادث األليم الذ       ،الكذب
  .جنسياً من قبل األستاذ حمام

والحوار في هذا المشهد كان سلساً ال تكلف فيه وال اصطناع وهـو يـنم عـن            
طبيعة المتحدثين، فها هي األم الدكتورة صفاء شخصية عملية إلى أبعد حد وتنتمي             

 وتزوجت مـن رجـل      إلى الطبقة األرستقراطية وتركت ابنتها منذ سنين مع أبيها        
 ومن ثم جـاء     ،آخر، واالبنة لُبنى شخصية ذكية وطيبة ونقية وصادقة إلى أبعد حد          

  .حوار األم مع ابنتها سلساً هادئاً وواقعياً
    : ]هو[  - ]هو[  - ]هي[  - ]أنا[( : الحوار الرباعي–  الحوار الثالثي – 2

ة ؛ فهو جـدال     والحوار بوصفه يحمل وجهة نظر كل من الشخصيات المتحاور        
قائم بين الشخصين المتحاورين أو بين عدة أشخاص، كي يصل كل منهم إلى نتيجة              
لها مفهوم يراه، ويخبر به، ويقدم رؤية جديدة يريد أن يقنع أحدهما اآلخر بها ومن               
ثم ترى التدافع والتناظر على صفحات العمل الفني، وسيأتي شـرح هـذه الفكـرة       

  .إن شاء اهللا" ج السرديالحجا"بالتفصيل في فصل 
 هو األسلوب األمثل لخلق التعددية اللسانية والفكرية في         ،فالحوار بهذه الصفة  " 

الوقت نفسه، وذلك عبر تقنية المقابلة والصراع وتعقيد المواقف حتى تنكشف مـن             
 لتشكيل  ،خالل الرؤى المختلفة المتجادلة عبر تلك الصور التعبيرية للحكي المفرز         

   )10(".البناء القصصيالدراما في 
فها هو الحوار الذي دار بين مولر وبريجيت وإبراهيم والـراوي فـي روايـة               

  :حول قول بريجيت إن إبراهيم جميل، يقول الراوي" الحب في المنفى"
  ! أيها الرجل كم أنت جميل :هتفت بريجيت فجأة وهي تحدق في إبراهيم" 

 وبدا على مولر نـوع مـن        ، وصعد الدم إلى وجه إبراهيم     ،ساد الصمت لحظة  
  !ابنة هانز سيفر : الغضب، ولكنه ابتسم فجأة للمرة األولى وهو يقول بلهجة يائسة

  !هكذا أبوها منذ عرفته من نصف قرن : ثم تحول نحونا وأكمل
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  ..يفاجئك دائماً بالعبارات الغريبة في الوقت غير المناسب 
  !رأة للرجل إنه جميل  ولكن كل األوقات مناسبة لتقول الم:قالت بريجيت
 وإنه كان ، دائماً ما كنت أقول إلبراهيم إنه أخطأ طريقه للصحافة:فتدخلتُ أنا

  !سيصبح نجماً عالمياً لو اشتغل بالسينما 
   كفى:لكن إبراهيم صاح غاضباً

.  ال:ولكن بريجيت اعتدلت في مقعدها وتابعت تخاطبني وهي تنظر إلى إبراهيم
الجميل في إبراهيم تلك ! نجوم السينما كالدمي، أشياء مرسومة بالسنتيميتر المربع 

  ..الحياة في وجهه، ربما لو تأملته بالتفصيل فستجد مثالً أن فمه 
نحن نتكلم عن ! كفى أرجوك : فهتف إبراهيم مرة أخرى ولكن بما يشبه الضراعة

  ..شيء أهم 
  ! آسفة  هل أغضبتك ؟ أنا:فقالت بريجيت

 ال يسعد الرجل بأن يقال عنه إنه ، في مثل سن إبراهيم:وقال مولر بلهجة حكيمة
  ...جميل، بل أن يقال إنه ذكي مثالً 

 ولكني أعرف رجاالً – تعتقد ذلك ؟ ال أفهم ما تعنيه بالسن ،فردت بريجيت متشككة
  ..أذكياء مستعدين للتنازل عن كل ذكائهم مقابل أن يسمعوا 

  .. بريجيت كوب البيرة على المنضدة أمامنا وأصبح وجهها جاداً تماماً ثم وضعت
  .. آسفة إن كنت قد أغضبتك :قالت بريجيت إلبراهيم

 ولكن ماذا أفعل إن كنت جميالً فعالً ؟ أنا :غير أنها لم تتمالك نفسها وهي تضحك
  ! ". أريد فقط أن أقول إنك جميل ،ال أغازلك وال أي شيء

  )115 ،114ى ص الحب في المنف(
 حـول   ) إبـراهيم  – مولر   – بريجيت   –الراوي  (من خالل الحوار السابق بين      

جمال إبراهيم، اتضح أن الحوار يعكس وجهات نظر المتحدثين ويكشف عما يعتمل            
في نفسية كل شخصية، فيوقفنا على حقيقة تفكير كل منها، فـالراوي يتفـق مـع                

كم [السينما، وبريجيت عبرت ببساطة بريجيت في أن إبراهيم جميل وهو مثل نجوم 
 أما إبراهيم فيغضب جداً من هذه العبارة، ومولر ذكي وحكـيم            ]!أنت رجل جميل    

  .ويرى أن الرجال في مثل هذا السن يعجبهم أن يوصفوا بالذكاء مثالً وليس الجمال
حقاً إن براعة بهاء طاهر في استخدام الحوار ال تكمن في النظر إليه على أنـه                

بل في محاولة استغالله في الكشف عن . وسيلة من وسائل نقل المعلومة إلى القارئ
طبائع الشخصية ونفسيتها وشكلها ووجهة نظرها من المدح أو الغزل الذي يوجـه             

  .إليها
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  :الحوار المحكى :اًثالث
، وكيف يكـون حـواراً داخليـاً،        )الحوار(لقد تنبهت البالغة العربية إلى تقنية       

: في بنية أسموها  ) الحوار المحكى (ون خارجياً، كما تنبهت إلى ما يسمى        وكيف يك 
 وهي أن يحكي المتكلم مراجعة في القـول         ،)الترجيع: (أو) الترجيع في المحاورة  (

وذلك مثل الحوار الذي دار بين البطل الراوي وسوزي          )11 (.جرت بينه وبين غيره   
  : يقول الراوي،]شرق النخيل[في رواية 

 "تُ إلى المائدة واضعاً رأسي بين يدي وسمعتها تقولثم جلَس:  
  هل أعطلك ؟. كنت تقول إنك تنوي النزول -
 .لم يكن شيئاً مهماً. أبداً -

تأملْتُ وجهها الذي لطخت الدموع فيه مساحيق العين السوداء بمساحيق الوجنة 
  :ووجدتني أقول. الحمراء

 .أنِت بنت حالل يا سوزي -
ينقص أن تقول لي كما يقول ! نعم يا سيدي :  أن تضحكفقالت وهي تقوم وتحاول

هل يعلّمونكم هذا الكالم في السياسة ؟ هل . أنت ضحية المجتمع يا سوزي: سمير
  ستنصحني أيضاً مثل سمير أن أترك المشي البطال وأبحث عن عمل شريف ؟

  . أنا ال شأن لي بالسياسة:قلتُ بشيء من الحدة
سأدخل . أنا يعني البوليس ؟ عن إذنك دقيقة. كذا ال تزعق ه:فقالت وهي تبتعد

  ."الحمام
( 24شرق النخيل ص  ) 

وقد راجع الحوار الـذي دار      ) البطل الراوي (فالحوار جاء هنا بصيغة المتكلم      
بينه وبين سوزي، فبواسطة هذا الحوار استطاع الروائي أن يقدم معلومات جديـدة             

  .ذي تعيش فيه كما يقول سميرللقارئ متمثلة في أن سوزي ضحية المجتمع ال
.  وبالتالي فهذه المعلومات تُطور الصراع وتُنميه،وأن البطل ال شأن له بالسياسة

 فهذه العبارة تجبر القـارئ      ]سوزي ضحية المجتمع  [فقول سمير على لسان سوزي      
على النزول إلى الواقع المعيش وتؤثر فيه وتجعله يشعر أنه يعيش في الواقع الفعلي 

وبالتالي فالروائي عندما يريد أن يقدم معلومات جديدة للقارئ         . الواقع الخيالي وليس  
يقدمها لنا على لسان أصحابها عن طريق مراجعة في القول الذي جرى بينهم عن              

  ).الحوار المحكى(طريق 
  .]الحب في المنفى[ولننظر إلى ذلك الحوار المحكى مع بريجيت في رواية 

  :يقول الراوي البطل
 فهمت:  ولم يكن لنا مكان في هذا الحوار فملت على بريجيت وقلت بصوت خافت"

  .مما قاله مولر في بداية المؤتمر أن الترجمة ليست مهنتك
  .لو كانت مهنتي لما أفسدت المؤتمر: فقربت وجهها مني وقالت وهي تهمس مثلي
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  .ثم بسطت كفيها كالمعتذرة وهي تبتسم
 فاختفت ،هو الشيء اإلنساني الوحيد في هذا االجتماع ولكن ما فعلته أنت كان :قلتُ

  . أبداً:االبتسامة وتصلب وجهها إلى حد ما وهي تقول
  ..كانت مجرد لحظة ضعف .. كانت . أنا لستُ أفضل من غيري

   ولكن لماذا تعتذرين عن ذلك ؟:قلتُ مستغرباً
 أن تفهم  ال أريد،كل ما في األمر أني ال أحب التظاهر: هزت كتفها وهي تقول
   أليس كذلك ؟،قلت إنك تكره الكذب. عني شيئاً غير حقيقي

هل أنِت مضيفة : حاولتُ أن ُأغيِِّّر الموضوع فأشرتُ إلى ِزيها األزرق وسألتها
  طيران ؟

  .أنا مرشدة سياحية.  ولكني مضيفة من نوع آخر،ال -
  .". كنت ُأجاهد ألواصل الحديث بأي طريقة من أجلها ومن أجلي

)58ب في المنفى ص الح(  
فالروائي عن طريق ذلك الحوار المحكى مع بريجيت صور لنا شخصيتها وأنها            

مرشـدة  [ وقدم لنا معلومة جديدة عن وظيفتها        ،ال تحب أن تتظاهر بشيء ليس فيها      
  .]سياحية

وماذا جرى بينهما ]  بريجيت[ وصور لنا الراوي اللقاء األول بينه وبين الحبيبة 
تى ال يثير في القارئ فضوالً عن اللقاء األول بـين البطـل الـراوي               من كالم، ح  

كان اللقاء األول بهذا الشكل حتـى       : والحبيبة، وكأنه يريد أن يقول لنا نحن القُراء       
  .نستطيع أن نتابع معه تسلسل األحداث والعواطف الجياشة بينهما بعد ذلك

  :الحوار التقديري :اًرابع
  ] "تقديرية " أنا  أنت [
  ] "تقديرية "  أنا  هو [

المتحدث أن هنـاك شخـصية أخـرى        / ففي الحوار التقديري يفترض المتكلم      
  .تحاوره وهذه الشخصية تقديرية وال تتحدث وجهاً لوجه

 صنع بهاء طاهر حواراً تقـديرياً مـع الـرئيس    ] الحب في المنفى[ففي رواية 
  .ارية في الروايات كلهاالراحل جمال عبد الناصر كان من أبلغ النماذج الحو

  : ويقف أمام صورة عبد الناصر مناجياً إياه،فيقفز البطل الراوي من فراشه
  ..سألته لماذا يعيش غسان محمود ويموت خليل حاوي ؟" 

 كما قلت أنت –كان قد رآنا ... لماذا يموت من صدقك وصدق الرؤيا ؟ 
  . نغتسل الصبح في النيل وفي األردن وفي الفرات–

مـن  .. لماذا ربيت في حجرك من خانوك وخانونـا ؟          .. ماذا كذبت عليه ؟     ل
ال تدافع عن نفـسك وال      .. لماذا لم يبق غير غسان محمود ؟        .. باعوك وباعونا ؟  

إننا كان يمكن   .. ثم ماذا تريد أن تقول ؟       ! تجادلني ؟ فها هو خليل حاوي قد انتحر         
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حوار تقديري بين شخصين
مع جمال عبد الناصر البطل

 مع جمال عبد الناصر حوار بين النصوص

 تلك التـي    ،يملك شيئاً غير ضلوعه   كيف وخليل حاوي لم يكن      .. أن نفعل شيئاً ؟     
مداها جسراً وطيداً من كهوف الشرق من مستنقع الشرق إلى الشرق الجديـد ؟ أي               

كيـف  .. شرق جديد ولم يعد هناك شيء غير الكهوف والمستنقع وغسان محمود ؟           
سالحه لم يكن يصلح لشيء غيرها      .. كنت تريده أال يطلق الرصاص على رأسه ؟         

  فما رأيك ؟
وال داعي لهذه الحشرجة في الـصوت وال        !.. على األخص ال تبك      !.. ال تبك 

 شـركة   –داعي لقرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس           
 وتـصون وال    ، تحمي وال تُهدد   ، وال داعي إلقامة دولة عظمى     –مساهمة مصرية   

  ..".أسمعت ؟! لوال داعي لكل هذا الطنين في األذن فأنا ال أحتم.. تُبدد
  )164 ،163الحب في المنفى ص (

ففي هذا الحوار استدعى البطل الرواي جمال عبد الناصر من عالم الموتى لكي             
يحاوره، ومن ثم حاوره في مفارقات األمة العربية، وجعل بهاء طاهر هذا الحوار             

  .ثيكشف عن حالة البطل الراوي النفسية والتعبير عن وجهة نظره في كل ما يحد
 في كل روايات بهـاء طـاهر     – كما قلت    –هذا الحوار من أبلغ نماذج الحوار       

  -  الحواريـة       -   التنـاص        :حيث تداخل فيه التقنيات الثالث التي عرضنا لها       
  .الحجاج 

 ثم بدأ يتناقش معه ويتبـادل       ،فالبطل الراوي بدأ بالحوار مع جمال عبد الناصر       
ب سابق للرئيس عبد الناصر كما سـبق أن         معه األفكار، ثم تناص كالمه مع خطا      

  .شرحتُ هذا في مبحث التناص مع الخطاب السياسي
  :ويمكن أن نُوضح هذا عن طريق المخطط التالي

  
  

  
  

  
  
  
  

  :وبالتالي تحققت المستويات الثالثة من مستويات الحوارية
 والـنص الغائـب     ]نص بهاء طاهر  [ الحوار بين النص الحاضر      :المستوى األول 

  ولكن بنفي كل الدالالت اإليجابية الموجـودة         ] الرئيس جمال عبد الناصر    خطاب[
  .في النص الغائب
  . الحوار بين الشخوص:المستوى الثاني



š]çÂ<çÛ¦<^ãq< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D    

292 

  . حوار البطل التقديري مع جمال عبد الناصرفي النص الماثل
سـردي،    بوصفها وسائل إقناع   ،الصيغ التي جاءت في الحوار     :المستوى الثالث 

 البطل الراوي لجمال عبد الناصر أن العالم العربي فـي حالـة             وعن طريقها أثبت  
  .تمزق وأنه أخطأ حين ربى في حجره من خانوه

  :الحوار عن طريق اإلشارات الجسدية :اًخامس
  )الحوار الصامت(            

من المهم أن نُشير إلى أن الحوارية ال تظل أسيرة األبنية اللغوية، بل إنها 
 :شارات الجسدية، وهو ما أشار إليه الجاحظ تحت مصطلحتتجاوزها لتوظف اإل

 ، والمنكب، وبالحاجب، وبالعين،باليد، وبالرأس"  إذ تكون اإلشارة الدالة ،)اإلشارة(
 فيكون ذلك زاجراً، ، وقد يتهدد رافع السيف،إذا تباعد الشخصان، وبالثوب والسيف
   )12( ".ومانعاً رادعاً، ويكون وعيداً وتحذيراً

 حركات الوجه وغير الوجه، يمكن أن يترجمها المتلقي إلى دالالت لغوية فكل" 
أيضاً، وهنا تواجهنا مشكلة لم تكن موجودة في التوظيف اللغوي، ذلك أن اإلشارات 
الصادرة من الحركة الجسدية، ترتبط بطبيعة الشخص، وميله إلى حركات بعينها لها 

جتماعية وتوافقها على دالالت محددة داللتها التي يقصدها، بل ترتبط بالبيئة اال
 أو القطيعة ،لمجموع إشارتها الجسدية وهو ما يمكن أن يقود الحوار إلى التوقف

 أو عدم وضوح مفهوم اإلشارة، وهذا يقودنا إلى تحديد ركائز ،نتيجة لسوء الفهم
وارية ، وبينهم تدخل الح) المتلقي– المتكلم عنه –المتكلم : (الحوارية في ثالثية حتمية

   )13( ).".الحياد العاطفي(أو ) الكره والنفور(أو ) الحب واأللفة(الشعورية من 

 أي أنه مغاير لمفهوم الحوار ،)حوار صامت(والحوار الذي أقصده هنا هو 
 إذ يقول ابن منظور في اللسان ،المحفوظ في الثقافة عموماً، وفي المعجم خصوصاً

   :الحوار
   )14(  ."معه مراجعة الكالم والتجاوب " 

، )األعضاء الجسدية ( وإنما أداته    ، وبغير لسان  ،فالحوار الصامت حوار بغير نُطق    
   )15 (.عموماً) الداللة(وعن طريقها يتم تبادل األفكار والمعاني والمواقف، أي 

فاألعضاء الجسدية التي شاركت في حوار نصوص بهاء طاهر الروائية كثيرة،           
 وظفها بهاء طاهر في التعبير عن الحوار األحـادي          إذ) العينان(يأتي في مقدمتها    

والثنائي في كثير من الروايات، وكان بهاء طاهر شديد االهتمام بوصـف العـين              
  .وصفاً دقيقاً

تلعب اإلشارات الجسدية دوراً مهماً في الحوار       " خالتي صفية والدير  "ففي رواية   
  .الصامت بين الشخوص

  :يقول الراوي
اح حربي الذي ظل ممسكاً بذراع أبي دون أن يكـف عـن   وأخيراً، وأمام إلح  " 
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  :السؤال، قال أبي نافذ الصبر، غاضباً تقريباً
يقولون يا ولد والدي إنك أقسمت أن تقتل حسان كي ال يرث البـك، والقنـصل          

  .أستغفر اهللا العظيم .. يصدق ما قاله المالعين 
ول، ثم أدار  فترة في ذهسحب حربي يده من ذراع أبي وظل يحدق فيه

  ."ظهره ومشى دون كلمة
  )62خالتي صفية والدير ص (

فالحركة الجسدية التي صدرت من حربي تجاه األب متمثلة في سحب يده مـن              
 ويريـد أن    ،ذراعه تدل على أن حربي معترض على الكالم الذي يسمعه ومحـتج           

ج عـن    ولكنه تجلى في الخـار     ،يقول للشيخ إنه محتج، فاحتجاجه هذا يسكن داخله       
طريق هذه الحركة الجسدية، فانعكس إحساس الشخصية على حركة اليد، أي أنـه             

، وقـد   )حوار غير لفظي  (أقام حواراً صامتاً مع األب ولكن بدون كالم أو أي لفظ            
  .دخلت العينان في هذا الحوار من التعبير الموجز

عيش حالة   إذ تحمل الجملة الحالة الداخلية لحربي وكيف أنه ي         )وظل يحدق فيه  (
  .ذهول لكل هذه األكاذيب عنه

تؤدي فيه الـرأس وحركتهـا دوراً       " خالتي صفية والدير    " والمشهد التالي من    
  :مهماً في الحوار

  :يقول الراوي في مشهد ضرب القنصل وأعوانه لحربي
انتهى كل شيء منذ أن نجح األغراب في أن يعروه من ثيابـه أمـام النـاس                 " 

  . جسمه كله وتركهم يفعلون ما يشاؤونفتهدلت يداه وتهدل 
  ". ِيصح يا خالي ؟ ِيصح يا والدي ؟ :وكأنه يكلم نفسه يهز رأسه فقط ظل

  )69الرواية ص (
فهز حربي لرأسه يدل على حالة الذهوب واالستنكار لما يحـدث لـه ويمـأله               

. هإحساس بالهزيمة واإلهانة، انعكس على حركة رأسه فأخذ يهزها وكأنه يكلم نفس           
  ).حديث النفس الصامت. (وبالتالي فهذا الحوار من الحوارات الصامتة األحادية

  :)األب( فتتابعه في حوار صفية مع الشيخ ،أما الحوار الثنائي بالعينين
 وهي تضرب صدرها وعيناها مغرورقتان بالدموع التي )صفية(قالت " 

  ". دعني أطفئ ناري ..  ناري يا والدي :غشمتها فجأة
  .ولكن ما تفعلينه حرام..  أطلبي من ربنا الصبر :هاقال ل

 اللمعةوحلت محلها تلك    .. غاضت الدموع من عينيها  فجأة مثلما طفرت فجأة          
أليس من حقي أن أعلم ولدي ؟ أال يجب أن          .. وقالت محتجة    المخيفة في العينين  

  . ".يعرف من الذي قتل سيد الرجال لكي يثأر له 
  )85الرواية ص (

العينين المخيفة تدل على أن صفية محتجة ولكنها يبدو أنها اكتفت بحوار            فلمعة  
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  ).األب(العينين بسبب احترامها ل
 ،ونالحظ هنا أن العينين قد عبرتا عن انفعاالت صـفية بـصورتين مختلفتـين             

األولى صورة الدمور المعبرة عن الحزن الداخلي وانعكاسه في الخارج، والصورة           
  .وع ليتحول الحزن إلى غضب حادالثانية بتوقف الدم

  .فتؤدي حركة اليد دوراً في الحوار الثنائي" شرق النخيل"أما في 
  :يقول الراوي

أمام باب البيت وجـدتُ     .. وقصدتُ إلى بيت عمي، حيث كان حسين ينتظر         " 
 الحصان البني مربوطاً فعرفت أن عمي بالداخل، طرقتُ الباب بخفة ففتح لي حسين

القـائم فـي الـركن      ) بيته الجديد (محذراً ثم أخذني إلى      على فمه وضع يده   الذي  
  ."األيسر من صحن الدار

  )63شرق النخيل ص (
فاإلشارة الجسدية المتمثلة في وضع اليد على الفم تعني أن حسين ال يريد مـن               
ابن عمه أن يتكلم ألمر ما يريد أن يخفيه عن أبيه خوفاً منه وهذا الخوف انعكـس                 

  .ذه الحركة الجسديةخارجياً في ه
هذه كانت بعض النماذج من اإلشارات الجسدية التي عملت على إثراء الحـوار      

  .الصامت بين الشخوص وليست كل النماذج
إننا ال يمكن أن ندعي بتطابق ما طرحناه عن الحوار الصامت عند بهاء طاهر              

لمطابقـة  يتطابق تمام ا )  شرق النخيل  –خالتي صفية والدير    (في نصوصه الروائية    
عند الجاحظ ألنها عنده تأتي فـي مواقـف متباعـدة           ) اإلشارة(مع ما ذكرناه عن     

 ، ثم إنها متكاملة ثانياً    ،ومتعددة، أما عند بهاء طاهر فإنها تأتي ملتحمة بالسرد أوالً         
   .ثم متداخلة في بناء الشخوص والوقائع ثالثاً
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 الهوامش
                                     

كة األدب   شـب  –" مدينة الريـاح  " الدالالت الحوارية في     –محمد سالم ولد محمد األمين      . د ) 1(
   .م21/10/2010واللغة، بحث على شبكة اإلنترنت بتاريخ 

 دار توبقـال    –محمد البكري ويمنى العيـد      :  ترجمة   –  باختين    -الماركسية وفلسفة اللغة     ) 2(
 .167، ص 1986

 دار الفكر والدراسة والنـشر      –محمد برادة   :  ترجمة – باختين   –الخطاب الروائي   : اُنظر   ) 3(
 .51، ص 1978والتوزيع، 

  .124، ص 2013  القراءة الثقافية ، المجلس األعلى للثقافة -محمد عبد المطلب . د ) 4(
   .398 معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ، مكتبة لبنان ، ص –مجدي وهبة  ) 5(

 دار غريب   –محمود الربيعي   :  ترجمة –وبرت همفري ، تيار الوعي في الرواية الحديثة         ر ) 6(
 . 59، ص 

 الرواية اآلن ، دراسة في الرواية العربية المعاصرة، القاهرة، مكتبـة  – عبد البديع عبد اهللا   ) 7(
   .92 ، ص 1990 – 1اآلداب، ط 

 . 60، ص ) مرجع سابق(تيار الوعي في الرواية الحديثة  ) 8(

 . 94ص )  مرجع سابق(الرواية اآلن  ) 9(

 .17م، ص 2003عبد الرحمن قناوي، تيار الزمن في الرواية المصرية،  عيد )10(

 .126ص )  مرجع سابق(د عبد المطلب محم. د )11(

 الهيئة العامة لقـصور الثقافـة،   –عبد السالم هارون :  تحقيق – الجاحظ   –البيان والتبيين    )12(
2003 :1/67. 

 .314  ص- مرجع سابق -محمد عبد المطلب . د )13(

 .حور: 1979 طبعة دار المعارف – ابن منظور –لسان العرب  )14(

: محمد عبـدالمطلب  . د: وتطبيقه، اُنظر )  الصامت الحوار(لمزيد من المعلومات عن تقنية       )15(
 314 القراءة الثقافية ، ص-صدام الثقافات في نص الطيب صالح موسم الهجرة إلى الشمال        

   .وما بعدها
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 :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر: أوالً

  .2003، عبد السالم هارون، الهيئة العامة لقصور الثقافة: البيان والتبيين، تحقيق: الجاحظ .1

 ).ت.د (معجم المصطلحات العربية فى اللغة و األدب، مكتبة لبنان: مجدى وهبه .2

  .1979لسان العرب، طبعة دار المعارف، : ابن منظور .3

  :المصادر الروائية: ثانيا

  .1985رواية شرق النخيل، ط دار الشروق، القاهرة : بهاء طاهر .1

 .1985 رواية قالت ضحى، ط دار الشروق، القاهرة: بهاء طاهر .2

 .1991رواية خالتى صفية و الدير، ط مكتبة األسرة، القاهرة : بهاء طاهر .3

 .1995رواية الحب فى المنفى، ط دار الشروق، القاهرة : بهاء طاهر .4

 .2001رواية نقطة النور، ط دار الشروق، القاهرة : بهاء طاهر .5

 .2007رواية واحة الغروب، ط دار الشروق، القاهرة : بهاء طاهر .6

    : المراجع العربية:ثالثا

 1الرواية اآلن، دراسة فى الرواية العربية المعاصرة، مكتبة اآلداب، القـاهرة، ط           : عبد البديع عبد اهللا    .1
1990  

 2003تيار الزمن فى الرواية المصرية، : عيد عبد الرحمن قناوى .2

 .2013القراءة الثقافية، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ط : محمد عبد المطلب. د .3

  :المراجع األجنبية المترجمة: رابعا

محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيـع، القـاهرة، ط           : الخطاب الروائى، ترجمة  : باختين .1
1987  

جميل نصيف التكريتى، سلـسلة المائـة       . د: قضايا الفن اال بداعى عند دوستويفسكى، ترجمة      : باختين .2
 1986 1كتاب، بغداد، ط

 1986محمد البكرى ويمنى العيد، دار توبقال، : وفلسفة اللغة، ترجمةالماركسية : باختين .3

فخرى صالح، الهيئة المصرية العامة لقـصور الثقافـة،         : باختين، المبدأ الحوارى، ترجمة   : تودروف .4
 .1996القاهرة، يونيو 

 سعيد الغانمى، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر،        : السيمياء  والتأويل، ترجمة   : روبرت شولز  .5
 .1991 1بيروت، ط

 ).ت.د(محمود الربيعى، دار غريب : تيار الوعى فى الرواية الحديثة، ترجمة: روبرت همفرى .6

درينى خشبة، مكتبة األسرة، القاهرة، الهيئة المـصرية        : فن كتابة المسرحية، ترجمة   : الجوس اجرى  .7
 .2000العامة للكتاب 

 :دراسات منشورة على شبكة اإلنترنت:خامسا

، شبكة األدب واللغة، بحث على شبكة )مدينة الرياح(الدالالت الحوارية فى : لم ولد محمد األمينمحمد سا. د
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