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يعد الحوار أحد اآلليات التي تعتمدىا الرواية في بناء تشكيميا السردي بجانب
ّ
آلية السرد والوصؼ ،ولو تأثير بالغ األىمية في البناء العاـ لمرواية عمى مستويات
ّ
كثيرة ،ومف ىنا تتأكد العالقة الدرامية السردية آللية الحوار في العمؿ السردي
أي حقؿ مف حقوؿ
الروائي ،حيث يظ ّؿ ذا حمولة درامية دائماً حتى واف اشتغؿ في ّ
السرد المعروفة  .ويتكشؼ ىذا الحوار عف أنماط عديدة ىي الحوار السريع الخاطؼ
الذي يقوـ بوظيفة تقديـ فكرة موجزة عف طريؽ إحدى الشخصيات ،وغالباً ما يكوف

األوؿ ،عمى النحو
الطرؼ الثاني مف الحوار متمقياً سمبياً لمفكرة التي يطمقيا الطرؼ ّ
الذي يقفؿ الحوار ويجعمو غير مستمر وكأف فضاء الحوار ال يحتاج سوى ىذه
الجممة الطارئة التي يقوليا الطرؼ األوؿ المنتج لجممة الحوار ،وألف رواية ((حكايتي
مع رأس مقطوع)) حفمت بكؿ أنماط الحوار تقريباً فقد كاف ليذا النمط الحواري حصتو
مف الحضور عمى طوؿ مساحة الرواية ،والنمط الثاني ىو الحوار الصافي في السرد

الروائي في ىذه الرواية حيف يأتي خالياً مف محموالت سردية ذات صمة باآلليات

السردية األخرى ،عمى النحو الذي يبدو فيو الحوار وكأنو مصنوع ألجؿ الحوار ،أي

ينيض بوظيفة حوارية محض ،ويمكف النظر إلى ىذا النمط مف الحوار عمى أنو
حوار بؤري يترّكز في موضوع محدد وممتئـ ،إذ يجري تشكيؿ الحوار في منطقة
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زمنية ومكانية واحدة تُظ ِير الحدث الروائي وتعززه وتبرز مقولتو مف خالؿ ظيور
أبرز وأكثر تكثيفاً لمشخصيات المسيمة في بناء الحوار وتشكيمو .

أما النمط الثالث فيو ما اصطمحنا عميو بػ (الحوار المتع ّشؽ) ألف فعاليات
الحوار بيف طرفي الحوار ال تأتي عمى نسؽ متسمسؿ واحد ،بؿ تعمؿ الجمؿ السردية
عمى قطع الحوار أو اإلحاطة بو مف أجؿ إحداث نوع التداخؿ بيف آلية الحوار وآلية

تدخؿ الراوي الذي يقمؿ مف طبيعة الزخـ الدرامي في الحوار لغايات
السرد ،يسيـ في ّ
سردية معينة .
ويأتي النمط الرابع الموسوـ بػ (الحوار الممسرح) بوصفو أكثر أنماط الحوار
مطوالً وتفصيمياً ومشبعاً بالمعنى
حضو اًر وتأثي اًر في ىذه الرواية ،إذ يأتي عادة ّ
الروائي ،فيو يتداخؿ عمى مستوى التشكيؿ مع الحوار المسرحي في خصائص كثيرة
وضخو
بحيث يكتسب الكثير مف الصفات الدرامية ،التي تعمؿ عمى مسرحة الحوار
ّ
بطاقات درامية متنوعة تسيـ في تطور العالقة األجناسية بيف الرواية والمسرح .

أنماط التشكيل الحواري
في رواية ((حكايتي مع رأس مقطوع))
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يعد الحوار أحد اآلليات التي تعتمدىا الرواية في بناء تشكيميا السردي بجانب
ّ
آلية السرد والوصؼ ،ولو تأثير بالغ األىمية في البناء العاـ لمرواية عمى مستويات
ّ
كثيرة ،إذ ىو عمى الصعيد البنائي ((عنصر ميـ مف عناصر بناء المسرحية والرواية
لكف المسرحية تنفرد في كوف الحوار يش ّكؿ عنص اًر رئيساً فييا ،مثمو
عمى ّ
حد سواءّ ،
السرد في بناء الرواية واف كاف مف الممكف استثماره بفاعمية وكثافة في بناء الرواية
عمى حساب العناصر األخرى ،وبالذات السرد الذي يشكؿ عنص اًر رئيساً في

بنيتيا))( ،)1ومف ىنا تتأكد العالقة الدرامية السردية آللية الحوار في العمؿ السردي
أي حقؿ مف حقوؿ
الروائي ،حيث يظ ّؿ ذا حمولة درامية دائماً حتى واف اشتغؿ في ّ
السرد المعروفة .
بد عمى ىذا األساس أف يتش ّكؿ الحوار في الرواية تشكالً ((درامياً كما ىي
وال ّ
الحاؿ في المسرحية ،وغير مكتوب بشكؿ واضح لتقديـ معمومات أو تاريخ
الشخصيات أو موضوعات التنصيص))(  ،)2بؿ ىو يؤدي وظيفة مشيدية درامية
تغني العمؿ الروائي وتجعمو أكثر مرونة وقابمية عمى الحركة والتفاعؿ والجدؿ
السردي .
نتعرؼ الحدث والشخصية والزماف والمكاف
ويمكننا مف خالؿ فعالية الحوار أف ّ
وغيرىا مف العناصر التشكيمية األخرى ،إذ بوساطة ىذه الجمؿ الحوارية التي تتبادليا
الشخصيات تتجمّى عناصر السرد والدراما عمى نحو واضح(  ،)3بحيث يسيـ الحوار
فعاالً في تنشيط العممية السردية والدرامية عمى أمثؿ ما يكوف.
إسياماً ّ
وفي سياؽ عالقة الحوار بتشكيؿ الشخصيات الدرامية والسردية فإنو إنما يأتي

تتعمؽ بو كؿ مساحات العمؿ
((لتصوير الصراع النفسي تصوي ار دراميا))( ّ ،)4
وتتفعؿ بما تفرزه إمكانات ىذا التصوير الداخمي مف خصائص نوعية ،تغني
األخرى
ّ
حالة الصراع الداخمي كي يتوازى مع حالة الصراع الخارجي عمى النحو الذي يسيـ

في إثراء النص.
توجو خاص في السرد لكي تسيـ تجسيد
فعمى الرغـ مف أف الرواية العربية ذات ّ
الواقع المستكيف عمى نحو ما ،وميميا غالباً نحو السرد عبر ضمير الغائب ،إال أنيا

تكتنز في داخميا نزعة حوارية خاصة( )5تتش ّكؿ بيا درامية السرد الروائي .
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وعمى ىذا النحو يمكف القوؿ بضرورة أف يكوف السرد الروائي (مسرحيا) قدر
اإلمكاف(  )6في مفاصؿ تقانية كثيرة وفي مقدمتيا الحوار ،وذلؾ لالرتفاع بمستوى
الحساسية اإلبداعية التي تنتقؿ متف حقؿ الدراما إلى حقؿ السرد ،حيث يساعد الحوار
في مسرحة الشخصية والمكاف وعناصر سردية أخرى في العمؿ الروائي .
بيذا يكوف الحوار تقانة سرد ػ ػدرامية ال يمكف االستغناء عنيا ال في المسرح وال
أف
في السرد الروائي ،إذ ((يجمع النقاد ودارسو األدب الروائي والمسرحي عمى ّ
الحوار عنصر ميـ ورئيس مف عناصر البناء الفني لكال الجنسيف األدبييف ،وىو في
الرواية عمى خالؼ ما في المسرحية ،عنصر مجاور لمسرد يأخذ مكانو ويتناوب
يعد
معو ،متخذاً الطابع التجريدي واالختزالي في عممية بناء المشيد الروائي ،وىو إذ ّ
عموداً رئيساً في العمؿ المسرحي ،فإف أىميتو ال تق ّؿ في العمؿ الروائي ،بؿ لقد
قامت بعض الروايات في آلياتيا البنائية كمياً عمى الحوار الذىني والفمسفي بغية
تصعيد الطابع الدرامي عمى روح العمؿ الروائي ،األمر الذي يقصر عنو عادة

األسموب السردي التفصيمي أحياناً ،وقد حصؿ ىذا في كثير مف األعماؿ الروائية

العربية واألجنبية))(  ،)7وقد جعمت مف الحوار مرتك اًز أساسياً في مجمؿ عممية
التشكيؿ السردي ،فيو فضالً عف كونو عنص اًر سردياً أصيالً ىو عنصر درامي

أصيؿ أيضاً يجعؿ منو آلية جامعة لفنيف مختمفيف في سياؽ واحد ،يحقؽ قد اًر مناسباً

مف التفاعؿ والتنافذ والتداخؿ .

رواية ((حكايتي مع رأس مقطوع))(  )8لمروائي تحسيف كرمياني تفيد كثي اًر مف

طاقة الحوار الدرامية في الكثير مف مفاصميا السردية ،إذ تبدو الرواية وقد حفمت

بالكثير مف األنماط الحوارية التي أسيمت في رفد الفضاء السردي الروائي بالكثير
مف إمكانات الدراما ،الحوار عمى نحو عاـ يأخذ أشكاالً مختمفة(( ،فيو يمكف أف
يأتي عمى شكؿ مقاطع كالمية صغيرة أو طويمة ،كما يمكف أف يأخذ شكؿ حوار
متناظر في الطوؿ بيف الشخصيتيف المتكممتيف ،وىذا ما يساىـ في خمؽ إيقاع
العمؿ))(  ،)9الذي عمى أساسو يمكف لمعمؿ أف يأخذ مساره اإلبداعي الصحيح
استناداً إلى معطيات ىذا اإليقاع وطبيعتو وحساسيتو .
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أف ((األسموب الدرامي الجيد يتجنب عادة الجمؿ الطويمة ذات البنية
وبما ّ
فإف رواية
المعقدة التي تبدو مصطنعة عمى لساف الشخصية التي تقوليا))( ّ ،)10

كرمياني وظّفت الكثير مف الحوارات الطويمة ذات الجمؿ القصيرة في ما دعوناه

ضمف تصنيفنا ألنماط الحوار بػ ((الحوار الممسرح)) ،الذي تك ّشؼ عف قيمة درامية
متالحمة مع القيمة السردية ،في ظ ّؿ حضور أنماط أخرى ىي الحوار الطارئ،

فضاء
والحوار الصافي ،والحوار المتع ّشؽ ،فضالً عمى الحوار الممسرح ،مما يش ّكؿ
ً
سردياً ودرامياً ثرياً في عالـ الرواية .
الحوار الطارئ:

ىو الحوار السريع الخاطؼ الذي يقوـ بوظيفة تقديـ فكرة موجزة عف طريؽ

إحدى الشخصيات ،وغالباً ما يكوف الطرؼ الثاني مف الحوار متمقياً سمبياً لمفكرة التي

األوؿ ،عمى النحو الذي يقفؿ الحوار ويجعمو غير مستمر وكأف
يطمقيا الطرؼ ّ
فضاء الحوار ال يحتاج سوى ىذه الجممة الطارئة التي يقوليا الطرؼ األوؿ المنتج
لجممة الحوار ،وألف رواية ((حكايتي مع رأس مقطوع)) حفمت بكؿ أنماط الحوار

تقريباً فقد كاف ليذا النمط الحواري حصتو مف الحضور عمى طوؿ مساحة الرواية،
ومف أمثمة ىذا الحوار:

كاف الوقت صباحاً قبؿ طموع قرص الشمس مف وراء التالؿ الشرقية لمبمدة،

عدت مف المسجد ،وجدت نفسي في ضيؽ تاـ ،بعدما ع ّكر مزاجي صوت الدمية:
سيد ؟؟!!()11
تمر مف غير تقبيمي يا ّ
ػ ال ّ
إذ نجد فيو أف الحوار الطارئ ىو بيف شخصية الراوي الذاتي والدمية التي

زودت ببطارية ممقنة ببعض الكممات
اشتراىا في إحدى سفراتو مع العائمة ،وقد ّ
ترددىا كما الببغاء ،وكاف حوار الدمية مع الشخصية وىو في مثؿ ىذا الوضع
النفسي المأزوـ ليس محبباً (ع ّكر مزاجي صوت الدمية) ،عمى النحو الذي جاء فيو
الحوار الطارئ ىنا سمبياً ضاعؼ مف ضيؽ الشخصية وأزمتيا ولـ يسيـ في ح ّؿ

مشكمة .

522

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

ويأخذ الحوار الطارئ تشكيالً آخر مف تشكيالتو حيف يجري سريعاً خاطفاً بيف

طرفي الحوار ،حيث ال رغبة ألحدىما بمواصمة مزيد منو بحكـ أف المقولة التي أراد
حد معيف ولـ يعد ثمة مجاؿ لممواصمة:
الحوار تسجيميا أُقفمت عند ّ
ػ رجؿ غريب جاء يسأؿ عنؾ.
ػ غريب ،وىؿ ىو مف أىؿ القرية.
ػ كاف مرتبكاً ،سأؿ ومضى)12(.

فالطرؼ األوؿ مف الحوار الذي أنبأ الطرؼ الثاني بحضور الرجؿ الغريب الذي

يسأؿ عنو كاف ميموماً فقط بإيصاؿ المعمومة ،لذا حيف سألو الطرؼ الثاني عف
ىويتو اكتفى باإلدالء بما يعرؼ عنو مف معمومات بسيطة ،ولـ يعد ىناؾ مجاؿ

لمواصمة الحوار ألنيا ستكوف بال فائدة إذ ال يعرؼ الطرؼ األوؿ عف الرجؿ الغريب
يقدميا ،لذا اكتفى الطرؼ الثاني بما حصؿ بو عمى
معمومات إضافية يمكف أف ّ

معمومات وأقفؿ الحوار عند ىذا الحد الذي يجعمو حوا اًر طارئاً يبقى بحاجة إلى إشباع

واضافة .

ويقوـ الحوار الطارئ أحياناً بوظيفة محددة جداً تعمؿ عمى تقديـ معمومة ليست

بد مف قوليا حتى تتحدد األشياء في الممارسة السردية:
ذات أىمية تذكر لكف ال ّ
قامت مف جمستيا وتوجيت نحو الباب ،قاـ وتبعيا ،توقفت عند العتبة ،وقؼ
ىو أيضاً

 ..قالت:

ػ سأجمب لؾ الغداء.
يمد يديو ويمسكيا مف كتفييا ،لـ تتحرؾ
لـ يحر جواباً ،وجدتو ّ
الجارة)13(.
إف الجممة الحوارية الوحيدة التي حدثت بيف المتحاوريف ىي (ػ سأجمب لؾ
قدـ الطرؼ األوؿ معمومة ينتظرىا الطرؼ الثاني ،واكتفى الطرؼ الثاني
الغداء ،).إذ ّ
بالمعرفة ليكوف عمى استعداد نفسي وجسدي لمعمؿ عمييا ،وليس ثمة ما يستوجب
االستمرار في الحوار عمى أي صعيد ممكف ألف ىذه الجممة الحوارية التي مثّمت نمط
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العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

الحوار الطارئ قامت بميمتيا عمى أكمؿ وجو وأدت وظيفتيا مف دوف زيادة أو
نقصاف .
ويسيـ أحياناً نمط الحوار الطارئ في تقديـ معمومة شعبية ليا حضور شعبي

طاغ ،عمى النحو الذي تبدو فيو المعمومة وكأنيا ىي اليدؼ المباشر مف الحوار،
ٍ
وليس إنتاج حوار خصب يسيـ في تطوير العممية السردية في عموـ الرواية:

ػ نحف اكتشفنا لمبشرية ظاىرة (البوري) ،كيؼ انتشرت ظاىرتنا في بمداف
الجوار!!..
بد أنيـ نقموا تراثنا معيـ!!..
ػ لدينا أربعة مالييف نفس مشرديف ىناؾ ،ال ّ
ػ إياؾ أف تذىبي مرة أخرى إلى بالد (بوريا)!!..
()14

ػ اسـ جميؿ يميؽ بيـ!!..

تتحدث عف حاالت النصب
إف ظاىرة (البوري) واشتقاؽ بالد (بوريا) منيا ّ

واالحتياؿ التي حمّت بالبالد بعد انتشار الفوضى وغياب السمطة ،وىي ظاىرة سمبية
معروفة بيذا المصطمح الشعبي ،وما ذكرىا الحواري ىنا في الرواية سوى بيدؼ

تسجيميا كظاىرة بارزة ذات تداوؿ شعبي ىائؿ يمكف لمرواية أف تحفظيا مف الضياع،
ثـ ال وظيفة أخرى ليا غير ىذه الوظيفة بحيث ال يمكف إال أف تكوف طارئة
ومف ّ
عمى ىذا النحو .
ويأتي الحوار الطارئ أحياناً عمى شكؿ جممة حوارية واحدة ىدفيا تعييف مكاف

وزمف الحادثة الروائية عمى صعيد محدد ،مف دوف الحاجة إلى أية جممة مضافة
يمكف أف تطيؿ أمد الحوار إلى جمؿ أخرى الحقة:

وضع فوىة البندقية عمى صدغي أنا ،ولـ يضعو كما يفعؿ البعض عمى
ظير الجسد
الممتصؽ بي  ..ىمس:
()15

ػ إمش مف غير حركة.

فالجممة (ػ إمش مف غير حركة ).واضحة المعالـ والداللة والقيمة التعبيرية
رد معيف مف الطرؼ الثاني لمحوار ،وال إلى مزيد مف
واألدائية ،وال تحتاج ال إلى ّ
أدت
اإليضاح مف طرؼ المتحدث األوؿ ،عمى أساس أف الجممة الحوارية المقتضبة ّ
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وظيفتيا بقوة وصرامة وحسـ ،وفيـ الطرفاف مغزاىا عمى نحو كامؿ وشامؿ ،مما
يجعؿ مف الحوار في أعمى درجات التركيز وال يسيـ عميقاً في رفد المقولة الروائية
بأي جديد ،سوى أف الخطاب الحواري ىو خطاب طارئ عمى صعيد التشكيؿ

الحواري ال يحتاج إلى مزيد مف التمويؿ .
إف نمط الحوار الطارئ يتميز بالسرعة والخطؼ الكالمي الذي يضع النقاط
ّ
عمى الحروؼ في سياؽ واحد ،وىدؼ واحد ،ورؤية واحدة ،وىو حوار مقفؿ ال ينفتح
عمى إمكانية التطوير والتوسيع في أي مستوى مف مستوياتو:
قمت لو:
ػ أريد أف تحتفؿ اليوـ معي بيف أطفالؾ.
ػ أستاذ أنت تغرقني بكرمؾ.
ما

إلي ،الكؿ يرغب ألف يق أر
حممت الصندوؽ وعدت ،وجدت األصدقاء ييرعوف ّ
أكتبو)16(.

المسجمة في حدود ىذا الحوار
يمكف مالحظة أف المقولة الحوارية المركزة
ّ
المقتضب ليس ليا حمولة سيميائية عالية ،بؿ ىي تقترب مف الكالـ العادي البسيط
والواضح والمحدد الذي ال يحتاج إلى مزيد مف اإللحاح عمى المعنى ،فالحوار ىو
حده مباشرة .
حوار سياقي شبو مكتمؿ في صياغتو الداللية ويتوقؼ عند ّ
وبيذا فإف ىذا النمط الحواري يؤدي وظائؼ سردية محددة تبدو أنيا ليست ذات
لكف وجود في الرواية ضروري إذ يسيـ مع بقية أنماط
قيمة كبيرة في محتواىاّ ،
قدـ
الحوار األخرى في ترتيب قوة حضور ىذه اآللية السردية في السرد الروائي ،وقد ّ
ليذه الرواية خدمة كبيرة يمكف أف تعايف مف خالؿ حشد ىذه الحوارات المتكررة في
سياؽ واحد ،كي يتضح مدى طبيعة الوظيفة الميمة التي ينجزىا ىنا .
الحوار الصافي:
يتش ّكؿ الحوار الصافي في السرد الروائي في ىذه الرواية حيف يأتي خالياً مف

محموالت سردية ذات صمة باآلليات السردية األخرى ،عمى النحو الذي يبدو فيو
525

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

الحوار وكأنو مصنوع ألجؿ الحوار ،أي ينيض بوظيفة حوارية محض ،ويمكف النظر
إلى ىذا النمط مف الحوار عمى أنو حوار بؤري يترّكز في موضوع محدد وممتئـ ،إذ

يجري تشكيؿ الحوار في منطقة زمنية ومكانية واحدة تُظ ِير الحدث الروائي وتعززه
وتبرز مقولتو مف خالؿ ظيور أبرز وأكثر تكثيفاً لمشخصيات المسيمة في بناء
الحوار وتشكيمو .

ومف أمثمة ىذا النمط مف الحوار ما يأتي:
في الميؿ قمت ليا:
بدأت أشعر بالغيرة .
ػ مف الدمية؟
تتحدث ..؟؟
ػ أليست ّ
ػ بضع جمؿ تـ حشرىا في قرص مضغوط يعمؿ بالبطارية .
ػ لكنيا دمية تشبو رجالً كبي اًر .

عمي .
ػ آه  ..منؾ يا (سالـ) ،إنيا دمية وىؿ يعقؿ أنيا تنافسؾ ّ
ػ عيناىا مخيفتاف .
ػ عيناؾ أجمؿ يا (سالـ) .
ػ ال أدري بدأت أشعر بشيء يعصر قمبي .
ػ ال تفكر في الموضوع دعنا نستمتع بسفرتنا )17(.
يتمخض الحوار الصافي في ىذا المقطع عف جممة قضايا أساسية تعمؿ في
ّ
جوىر المقولة السردية في الرواية ،إذ يتكشؼ الحوار بيف الراوي الذاتي وزوجتو عف
مشكمة حضور الدمية التي سبؽ وأف اشتروىا في إحدى سفراتيـ ،وفي الوقت الذي
يشعر الراوي (سالـ) أف ىذه الدمية ليست فأؿ خير عميو ،ويقرف ذلؾ بأنو يغار منيا
حيف يجد اىتماـ الزوجة بيا أكثر منو ،فإنو ينظر أبعد مف ذلؾ إلى ما يمكف أف
تجمبو ليـ مف مشكالت محتممة ،فالحوار يتركز حوؿ بؤرة (الدمية) ومحيطيا
والعالقات المتشكمة عمى حضورىا المستمر في السيارة ،ويتجمّى ذلؾ في الجممة

األخيرة التي يقوليا سالـ تعبي اًر عف ضيقو بيا (ػ ال أدري بدأت أشعر بشيء يعصر
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تمخض عنو الحوار الصافي ىنا ىو العالمة التي
قمبي) ،وال ّ
بد أف ىذا الشيء الذي ّ
ستشتغؿ في مفاصؿ الرواية وطبقاتيا عمى نحو ما .
أف الحوار الصافي يأخذ شكالً آخر ينتيي إلى نتيجة محددة تعمؿ بوصفيا
أو ّ
استراحة حدثية في سياؽ الحادثة الروائية ،يكوف ليا أثر ميـ في استم اررية الشخصية
وىي تأخذ مف الحوار مجاالً جديداً تتنشط فيو حيواتيا السردية:

ػ (سالـ)  ..أنت مرىؽ.

ػ الكتابة عمؿ مضف يستنزؼ طاقة الجسد.
ػ نحتاج لسفرة استجماـ.
ػ متى؟
ػ كما يروقؾ)18(.
الحوار أيضاً بيف (سالـ) الشخصية الراوية وزوجتو ،وىو يطرح مشكمتيف

ظاىرتيف مف مشكالت الرواية ،األولى ىي مشكمة الكتابة حيف نعرؼ بأف شخصية
(سالـ) ىي شخصية كاتب روائي وقصصي يتماىى كثي اًر مع شخصية المؤلّؼ

الحقيقي خارج المجاؿ السردي ،عمى النحو الذي تكوف فيو مشكمة الكتابة مشكمة

حقيقية وجوىرية وفاعمة ،بك ّؿ ما تعكسو مف جيد وتعب وعالقات إيجابية وسمبية في

ظ ّؿ وضع سردي مرتبؾ .

أما المشكمة الثانية فيي مشكمة االستجماـ والراحة لشخصية تعمؿ بجيد ِ
عاؿ،

وتنتج إنتاجاً واضحاً يثير مشكالت خارج منطقة الكتابة ،وتتضح أبرز معالـ صفاء
الحوار متمثمة بالشفافية التي تييمف عمى حساسية الحوار بيف شخصيتو ،إذ ال نجد

أي توتّر محتمؿ في لغة الحوار وطريقة تقديمو وعرضو وسيولتو بيف
ّ
المتحاوريف .
ويظير مرة أخرى الحوار الصافي في ترتيب العالقة االلتباسية بيف الشاب الذي
يحاوؿ إقناع أمو بالسفر إلى خالتو المتعبة مف أجؿ المقاء بمف يحب ،وىو يسعى
إلى ترتيب آلية الحوار بنا يضمف لو سالمة المقاء المنتظر:
ػ خالتي متعبة.
ػ مف قاؿ لؾ ىذا الكالـ.
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ػ رأيت امرأة مف القرية أخبرتني بذلؾ ،وقالت ىي تطمب منؾ الذىاب إلييا.
ػ حسناً ،غداً سأذىب إلييا ،أنا مشتاقة لرؤيتيا.

ػ لكنا طمبتؾ اليوـ ،وضعيا مقمؽ.

ػ الساعة تقارب الواحدة بعد الظير ،ربما ال توجد مركبات في كراج النقميات.
ػ سأرافقؾ إلى الكراج.
ػ لـ ال تأتي معي؟
ػ لدي عمؿ ال ينبغي تركو.
()19
وفي الوقت الذي تتك ّشؼ فيو حوارات األـ عف عدـ رغبة في السفر بالرغـ مف
االدعاء القوي بأف الخالة المريضة طمبت حضور األـ ،يسعى الشاب إلى الضغط
الحواري عمى األـ بتذليؿ العقبات التي تضعيا األـ في الطريؽ وتسييؿ السفر ،إذ
تتأكد استحضارات االبف وقوة حجتو مف أجؿ إنياء الحوار في صالحو ،بالرغـ مف
أف األـ في دفاعيا عف صعوبة السفر إلى خالتو في مثؿ ىذا الوقت تجيب عمى
لكف المتمقي وىو يتابع صورة
سؤاؿ خفي ال ُيظيره السرد الصافي في نمطو المباشرّ ،
الحوار بيف الشخصيتيف يرى ما تراه األـ مف ّنية مبيتة لدى ابنيا مف أجؿ جمب الفتاة
إلى منزلو واالنفراد بيا في غياب أمو .

فالحوار الصافي ىنا عمى ىذا األساس فيو نوع مف السجاؿ الخفي الذي تدافع
فيو كؿ شخصية مف الشخصيتيف المتحاورتيف عف نموذجيا ،ويتركز عنصر الزمف
والمكاف تركي اًز عالياً شديد الحساسية في بؤرة الحوار .

ويتجمّى نمط الحوار الصافي عمى نحو أكثر برو اًز وتمظي اًر في نموذج منو تكوف

شخصيتا المتحاوريف في اتجاه شخصية ثالثة غائبة ،بحيث تكوف ىذه الشخصية
الثالثة الغائبة ىي محور الحوار وموضوعو وجوىره:

عمي في الميؿ عندما يكوف زوجي خفي اًر.
ػ بيتنا مالصؽ لبيتو ،أخشى أف ييبط ّ
ػ ال أعتقد أنو يرتكب مثؿ ىذه الحماقة ،كوني وجدتو يبحث عف متنفس لشيوتو ،يوـ
أمس رصدتو مف النافذة كاف يروـ إدخاؿ حمارة دخمت الزقاؽ إلى البيت.
ػ يا لو مف ولد قذر.
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ػ قمبي ينفطر لو ،لو كانت لدي بنت لزوجتيا لو.
ػ أتعطيف ىكذا بشر زوجة.
ػ ولد وسيـ ولديو راتب والده وبيت ممؾ.
ػ لكنو شيواني.
ػ سيتغير حيف يمتمؾ زوجة.
شره.
ػ لـ ال نزوجو ونخمص مف ّ

ػ فكرة معقولة ،يا ترى مف نختار لو؟
( )20

ػ سنفكر بالموضوع.
المشكمة التي يشتغؿ عمييا النمط الحواري تتمثّؿ في تشكيؿ صورة معينة

لمشخصية الثالثة الغائبة التي تمثؿ عقدة الحوار ،وتتمحور ىذه الصورة في صفات
بدت وكأنيا متناقضة عمى لساني شخصيتي الحوار ((ػ ولد وسيـ ولديو راتب والده
تتمخص في
وبيت ممؾ/.ػ لكنو شيواني ،)).ليسعى الحوار إلى إيجاد ح ّؿ لمشكمتو ّ
تزويجو والخالص مف مشكالتو المحتممة في سياؽ أنو (شيواني) قد يرتكب أخطاء
ال تحمد عقباىا ،فمف حساسية الخوؼ ،إلى الوجؿ ،إلى التفكير ،إلى قبوؿ فكرة
والوعد بإيجاد أخرى ،تتمظير الشخصية الثالثة بيف شخصيتي الحوار بقوة حضور
تكاد تطغى عمى الشخصيتيف ،فكؿ الحوار واالجتياد والتفكير ووضع االحتماالت
بيف شخصيتي الحوار ىي مف أجؿ الشخصية الثالثة ،التي تحقؽ حضو اًر متمرك اًز

يتـ فيو عرض ىذه الشخصية درامياً مف خالؿ
في منطقة الحوار ،عمى النحو الذي ّ
الحوار أكثر مف قياـ شخصيتي الحوار بعرض نفسييما عمى شاشة المشيد الحواري

الروائي .
شق:
الحوار المتع ّ

ينتمي ىذا النوع مف الحوار إلى نسيج سردي خاص يعمؿ عمى تمتيف أواصر

السرد ،فيو ال يندرج في إطار الحوار الصافي ،إذ ىو يتداخؿ مع السرد ويتفاعؿ
معو ويؤدي وظيفة مشتركة معو ،واصطمحنا عميو بػ (الحوار المتع ّشؽ) ألف فعاليات
الحوار بيف طرفي الحوار ال تأتي عمى نسؽ متسمسؿ واحد ،بؿ تعمؿ الجمؿ السردية
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عمى قطع الحوار أو اإلحاطة بو مف أجؿ إحداث نوع التداخؿ بيف آلية الحوار وآلية
تدخؿ الراوي الذي يقمؿ مف طبيعة الزخـ الدرامي في الحوار لغايات
السرد ،يسيـ في ّ
سردية معينة .
ومف أمثمة الحوار المتعشؽ ما نجده في ىذا المقطع الحواري:
ػ ارموىا إلى الحوض الخمفي قبؿ أف أعمؿ حادثاً .
ألقوىا بشيء مف التردد ،وحيف عدنا  ..قمت:

ػ ال تضعوىا أمامي .
قالت زوجتي:
ػ سأضعيا في صالة الضيوؼ كي ترحب بيـ .
بد أف األطفاؿ في انتظارىا قرب
لـ أحر جواباً ،متوقعاً أنيا لف تعيش طويالً معنا ،ال ّ
القمامة في القريب العاجؿ ،سترمييا كما رمت قبميا عشرات الدمى واأللعاب السميمة.
()21
فالجممة األولى ىي جممة حوارية عمى لساف الشخصية ((ػ ارموىا إلى الحوض
الخمفي قبؿ أف أعمؿ حادثاً)) ،ثـ ما يمبث الحوار أف ينقطع مباشرة بالجممة السردية

المكممة عمى لساف الراوي الذاتي ((ألقوىا بشيء مف التردد ،وحيف عدنا
التوضيحية
ّ
 ..قمت)) ،ثـ تعود الشخصية لتواصؿ خطابيا الخاص بالدمية سعياً لمخالص منيا
((ػ ال تضعوىا أمامي)) ،ويتدخؿ الراوي الذاتي مرة أخرى ليقطع تسمسؿ الحوار

بجممة ((قالت زوجتي)) ،حتى يعود مرة أخرى الحوار عمى لساف شخصية الزوجة
بقوليا ((ػ سأضعيا في صالة الضيوؼ كي ترحب بيـ)) ،ومف ثـ تنتيي ىذه الفقرة
بتدخؿ طويؿ نسبياً لمراوي الذاتي وىو يحيؿ المسألة عمى أممو في الخالص
الحوارية ّ
منيا عمى سموؾ الزوجة في إلقاء األشياء في القمامة بسرعة ،ألنو سبؽ ليا أف ألقت
الكثير مف الدمى السميمة في القمامة قبؿ أف ينتيي مفعوليا ،وبذلؾ يكوف الحوار
متعشقاً بالسرد تعشقاً كمياً ،إذ بيف جممة حوارية وأخرى يتدخؿ الراوي موضحاً أو
شارحاً أو متوقعاً .

وقد تأتي حالة التعشؽ بيف الحوار والسرد جزئية وليست كمية ،أي أف السرد

يقطع الحوار في بداية الوحدة الحوارية وفي نيايتيا ،وذلؾ بحسب الحاجة السردية
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حيث نجد أف الحوار يستمر بجمؿ حوارية متواصمة قبؿ أف يتدخؿ الراوي ليقطعو في
مرحمة معينة:
ػ ىؿ الرأس يبكي؟
فتح عينيو ،متألقاً بالدمع الجاري كالينابيع الصافية  ..قاؿ:

ػ مثمؾ ومثؿ كؿ حي حيف تمروف بيوـ ميالدكـ.
ػ وىؿ ىذا يوـ ميالدؾ؟

ػ في مثؿ ىذا اليوـ ،وتحديداً في مثؿ ىذه الظييرة ،خرجت قبؿ الجسد الممتصؽ بي

مف سديـ خانؽ.

ػ حسناً سنحتفؿ مف أجؿ سعادتؾ.

ػ كؿ  ..الفرح ال يميؽ بالميالد.
ػ كيؼ؟

ػ تكرار الميالد يعني أنؾ تدنو مف الرحيؿ.
مقدر عمى الجميع.
ػ قدر ّ
رفع الكرتوف ووضعو عمى طاولة الكتابة ،ذاب الدمع ،فتح عينيو عمى سعتيما ..
ىمس:
ػ ىؿ مررت بتجربة حب؟
()22
فبعد الجممة الحوارية األولى ((ػ ىؿ الرأس يبكي؟)) ذات الطبيعة االستفيامية
يتدخؿ الراوي مباشرة تدخالً وصفياً سردياً ليقطع الحوار ((فتح عينيو ،متألقاً بالدمع

الجاري كالينابيع الصافية  ..قاؿ (( ،ثـ بعد ذلؾ ليفسح المجاؿ واسعاً لجمؿ حوارية

كثيرة تجري بيف الشخصية الرئيسة (سالـ) والرأس المقطوع ،إذ يتركز الحوار عمى
يوـ الميالد وامكانية االحتفاؿ بو وما ينعكس عميو ذلؾ مف إشكالية في فيـ ىذا

اليوـ ،وعمى الرغـ مف أنو حوار بسيط وعادي إال أف الراوي لـ يتمكف مف قطعو إال
في نياية الفقرة الحوارية (( رفع الكرتوف ووضعو عمى طاولة الكتابة ،ذاب الدمع ،فتح
عينيو عمى سعتيما  ..ىمس (( ،ليختتـ المقطع بجممة حوارية تفتح األفؽ الحواري
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والسردي في الرواية عمى مجاالت داللية واسعة وكثيرة ((

ػ ىؿ مررت بتجربة

حب؟)) ،إمعاناً في توظيؼ الحوار توظيفاً استفيامياً ينتج الكثير مف االحتماالت في
صدد وضع إجابات مقترحة تشبع فضوؿ الحوار بيذه األسئمة .

في الكثير مف الحوارات التي تجري بيف الشخصية الرئيسة/الزوج (سالـ) والزوجة
يعمؿ السرد عمى قطع الحوار (التع ّشؽ بو) ،وربما يعكس ىذا عمى المستوى

السيميائي حاجة الحوار بينيما إلى قطع مستمر مف أجؿ استم اررية الحوار ،ألف

االستمرار الحواري بينيما مف دوف قطع وتع ّشؽ سردي قد ينتج توت اًر في طبيعة
العالقة:
ػ أشعر أف ىناؾ رغبة كبيرة تستوطنني لكتابة عمؿ روائي مختمؼ.
ػ أرجو أف ال تتركو كما تركت عشرات المشاريع السابقة.
اكتفينا وانيمكنا بنشاطنا الجنسي ،وخرجنا وقالت:
ػ ال ترىؽ فكرؾ كثي اًر ،كي تنجز العمؿ مف غير تأجيؿ.

اكتفيت بابتسامة ،ىي ىبطت ىي درجات السمّـ ،ودخمت أنا إلى غرفتي .

()23

الجممتاف الحوارتياف األولى والثانية تعكس قد اًر عالياً مف التوافؽ بيف الشخصيتيف

في تحويؿ رغبة الزوج الراوئي لكتابة رواية جديدة إلى واقع ،مف خالؿ إعالف الزوج
عف ىذه الرغبة وتأكيد الزوجة عمى المضي في تنفيذ ىذه الرغبة بحيث ال تشبو
سابقاتيا الميممة ،وبإزاء ىذا التوافؽ المطمؽ عمى الفكرة الحوارية بينيما يأتي السرد
ليقطع الحوار ويتعشؽ بو عمى نحو درامي وسينمائي ((اكتفينا وانيمكنا بنشاطنا
الجنسي ،وخرجنا وقالت )) ،إذ إف الفصؿ السردي الستم اررية الحوار ش ّكؿ حادثة

سردية صغيرة فصمت الحوار زمنياً زمكانياً .

وبعد الراحة واالستمتاع التي حققتيا الجممة السردية عبر حصوؿ عممية النشاط

الجنسي يتواصؿ الحوار حوؿ الفكرة نفسيا عمى لساف الزوجة ((

ػ ال ترىؽ فكرؾ

كثي اًر ،كي تنجز العمؿ مف غير تأجيؿ ،)).إذ تأتي ىذه الجممة الحوارية مف طرؼ
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الزوجة أقؿ ضغطاً مف جممتيا السابقة قبؿ القطع السردي ،عمى النحو ينيي الفقرة

الحوارية عند ىذا الحد ويقود الراوي الذاتي إلى اختتاميا بتعشيؽ سردي مميء بالرضا

والقناعة ((اكتفيت بابتسامة ،ىي ىبطت ىي درجات السمّـ ،ودخمت أنا إلى

غرفتي)) ،في سياؽ استكماؿ االتفاؽ عمى الفكرة المطروحة في ىذه الفقرة الحوارية

وكاف تعشؽ السرد فييا ضرورياً ومنتجاً .

ويسيـ التعشيؽ السردي أحياناً في الييمنة عمى فضاء الحوار مف خالؿ قدرتو

عمى توجيو فعاليات الحوار استناداً إلى منطقو ورؤيتو:

صعدت إلى غرفتي ،جمست إلى الطاولة ،ناداني الرأس:
ػ أكاد أختنؽ!!..
إلي بريبة ،خشيت أف أطيؿ النظر فيو ،بدا معاتباً ،كأنو
توجيت وأنزلتو ،كاف ينظر ّ
عمـ بما عزمت عميو  ..قمت:
ػ أرجو أف تكوف ىذه الميمة حاسمة كما أفصحت.
ػ كؿ شيء مكتوب)24( .
فالراوي الذاتي يستعرض أفعالو السردية الكثيفة في منطقة سردية ضيقة
((صعدت إلى غرفتي ،جمست إلى الطاولة ،ناداني الرأس

)) ،عبر حضور ثالثة

أفعاؿ سردية (صعدت/جمست /ناداني) ،لتأتي جممة الرأس الحوارية القصيرة المكثفة
((ػ أكاد أختنؽ ،))!!..ثـ ليعود الراوي الذاتي باستئناؼ استعراض أفعالو السردية
إلي بريبة،
عمى نحو أوسع مف استعراضو ّ
األوؿ ((توجيت وأنزلتو ،كاف ينظر ّ
خشيت أف أطيؿ النظر فيو ،بدا معاتباً ،كأنو عمـ بما عزمت عميو  ..قمت )) ،وقد
حمؿ الكثير مف الزخـ السردي الذي ينتظر نتائج قد تكوف حاسمة في سير تطور
الحدث الروائي في الرواية ،لذا نجد أف نياية الفقرة الحوارية كانت نياية عادية
ومباشرة اكتفت بالتوضيح واألمؿ والتسميـ بالقدر (( ػ أرجو أف تكوف ىذه الميمة حاسمة
كما أفصحت/.ػ كؿ شيء مكتوب ،)).مما كشؼ عف ىيمنة السرد التعشيقي عمى
الحوار .
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الحوار الممسرح:
يبدو ىذا النوع مف الحوار أكثر أنماط الحوار حضو اًر وتأثي اًر في ىذه

مطوالً وتفصيمياً ومشبعاً بالمعنى الروائي ،فيو يتداخؿ عمى
الرواية ،إذ يأتي عادة ّ
مستوى التشكيؿ مع الحوار المسرحي في خصائص كثيرة بحيث يكتسب الكثير مف
وضخو بطاقات درامية متنوعة
الصفات الدرامية ،التي تعمؿ عمى مسرحة الحوار
ّ
تسيـ في تطور العالقة األجناسية بيف الرواية والمسرح ،بحيث يأتي الحوار الممسرح
مشحوناً بطاقة درامية تضاعؼ مف زخـ األداء السردي في الرواية ،وتساعد العمميات
تطور
السردية بعد الحوار عمى االنتقاؿ مف مرحمة سردية إلى أخرى في سياؽ ّ

ونموىا ،وقد يتك ّشؼ الحوار الممسرح عف قيـ وأفكار جديدة وكبيرة يعتمد
األحداث ّ
عمييا السرد الروائي فيما بعد لتحقيؽ تشكيمو المتكامؿ ،ولعمنا نالحظ أف ىذا النوع
مف الحوار جاء في رواية ((حكايتي مع رأس مقطوع)) كثيفاً ومتكر اًر عمى نحو بارز،
مما يؤ ّكد قيمة ىذا النوع مف الحوار بالنسبة ألحداث الرواية وطريقة تشكيميا .

وسنكتفي بمثاليف فقط عمى ىذا النمط الحواري الذي ينتشر في مساحات كثيرة

في الرواية ال يمكف إغفاليا أو تجاوزىا مطمقاً ،لما تؤديو مف وظائؼ ميمة عمى

مستوى األداء الحواري داخؿ بنية الحوار ،وعمى مستوى األداء التشكيمي في البناء

العاـ لمرواية .
المثاؿ الحواري األوؿ الذي انتخبتو الدراسة يكشؼ بحساسية درامية عالية طبيعة
العالقة في تشكالتيا األولى بيف الرأس المقطوع والشخصية الرئيسة (سالـ) ،التي
عثرت عمى ىذا الرأس في مكاف ميمؿ وتورطت في الدخوؿ معو في ىذا الحوار
الممسرح:
ػ يا بشر  ..أما تخاؼ اهلل ،الميت لو حرمة ،أرجوؾ أخرجني مف ىذا الكفف !!..
خفية دفعتني ،ورفعت الكيس وفتحتو ،وجدت رأساً بشرياً جميالً ،مفتوح العينيف،
يد ّ
صاح بوجيي:
سر ألكوف نديمؾ حتى موعد أجمي !!..
ػ ال تعمف ىذا الموقؼ جي اًر ،خذني ّاً
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مجرد رأس ،يجب دفنؾ !!..
ػ ولكف أنت ّ
حي ،لـ أمت بعد !!..
ػ كال  ..كال  ..أرجوؾ أنا رأس ّ

ػ كيؼ  ..ربما بعد دقائؽ أو بعد ساعة ستيمد وتتعفّف !!..

ػ ىذا ليس صحيحاً أنا أعرؼ نفسي كما تعرؼ أنت نفسؾ !!..

ػ يجب أف أخبر الشرطة عف وجودؾ ،كي يقوموا باإلجراءات الالزمة حسب القانوف

!!..
حي ،خذني معؾ ،أنت تعيش حالة غيبوبة ،أنت تحتاجني
ػ ّإياؾ أف تفعؿ ىذا ،أنا ّ
تسترد صفاء روحؾ القمقة !!..
كي
ّ
تروع زوجتي وأطفالي !!..
ػ أيف آخذؾ ،ىؿ تريد أف ّ
ػ خذني س اًر أعاىدؾ أف أكوف رىف طمباتؾ ،حيف تحتاجني سأبادلؾ كالماً مفيداً.

أي كالـ تبادلني ،أنت مقبؿ عمى اليمود ،ستتعفّف وتندلؽ رائحتؾ البغيضة ،ىناؾ
ػ ّ
حيوانات تنحر تبقى أرواحيا عالقة بأجسادىا لدقائؽ أو ساعات قبؿ أف تستسمـ ليد

مصيرىا .
ػ أنا أختمؼ يا (سالـ) !!..
ػ سالـ  ..ىؿ تعرفني.
ػ أعرفؾ منذ فترة طويمة.
ػ لكنني لـ أرؾ مف قبؿ ،وجيؾ غريب .
ػ كنت أق أر ما تكتب عمى صفحات الجرائد وأتابعؾ عمى مواقع اإلنترنت.
قرائي.
ػ أحقاً كنت مف ّ

ػ كنت أتابع كؿ صغيرة وكبيرة عنؾ.
ػ حسناً مف أنت كي أوصمؾ لذويؾ.

ػ أرجوؾ ال تفكر بكؿ ما يط أر بذىنؾ ،خذني معؾ ،تمؾ ىي رغبتي .

لكف أخذؾ يخالؼ الشرع والقانوف ومركزي االجتماعي.
ػ ّ
ػ أنا لـ أمت بعد كي تخالؼ األعراؼ.
ػ أنت رأس فقط.
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حي ما دمت أمتمؾ حرية الكالـ.
ػ رأس ّ
()25
الحوار الممسرح في ىذا المثاؿ يفرز الكثير مف اآلراء والقناعات واألفكار التي
قدميا كؿ مف الرأس والشخصية بوصفيما طرفي الحوار ،والسيما فيما يتعمّؽ بغرائبية
قياـ الرأس المقطوع بمحاورة الشخصية ،وجدلية الحياة والموت المنبثقة مف ذلؾ ،وما

يترتب عمى ذلؾ مف قضايا قانونية وشرعية وثقافية واجتماعية ،وكأف منطقة الحوار
ىنا انفتحت عمى فرصة ثقافية واسعة لزج مثؿ ىذه القيـ الفكرية واالجتماعية داخؿ
يعمؽ عمى ىذا األساس درامية الحوار ومسرحتو عمى ىذا
فضاء الحوار ،وىو ما ّ
المستوى .
وربما كانت االنعطافة الدرامية الكبرى في مسرحة الحوار قد انبثقت مف خالؿ
كشؼ الرأس عف معرفة ىوية الشخصية ((ػ أنا أختمؼ يا (سالـ) /!!..ػ سالـ  ..ىؿ
تعرفني/.ػ أعرفؾ منذ فترة طويمة/.ػ لكنني لـ أرؾ مف قبؿ ،وجيؾ غريب /.ػ كنت أق أر
ما تكتب عمى صفحات الجرائد وأتابعؾ عمى مواقع اإلنترنت/.ػ أحقاً كنت مف
قرائي ،)).إذ أسيمت ىذه االنعطافة الدرامية الكبيرة في تحقيؽ قدر ٍ
عاؿ مف التقارب
ّ
والتعاطؼ بيف الرأس المقطوع والشخصية ،حيف نجح الرأس في دغدغة غرور
الشخصية بوصفيا كاتباً مبدعاً ولو جميور مف القراء ال يعرفيـ ،وىو ما جعؿ

الشخصية (سالـ) بعد ذلؾ أكثر تعاطفاً مع الرأس .

كما يكشؼ الحوار الممسرح ىنا عف نوع مف السجاؿ الثقافي والقانوني

تصر فيو الشخصية (سالـ)
واالجتماعي بيف الشخصية والرأس ،ففي الوقت الذي ّ
عمى عدـ شرعية وجود رأس مقطوع يمكنو العيش بحرية تخالؼ األنظمة والقوانيف
حجة عمى إقناع الشخصية باحتوائو
المرعية ،يسعى الرأس بكؿ ما أوتي مف قوة ّ
لكف أخذؾ
ونقمو إلى منزلو بوصفو إنموذجا حيا حتى واف كاف خالياً مف الجسد ((ػ ّ

يخالؼ الشرع والقانوف ومركزي االجتماعي/.ػ أنا لـ أمت بعد كي تحالؼ األعراؼ/.ػ
حي ما دمت أمتمؾ حرية الكالـ ،)).إذ تتكشؼ ىذه المحاججة
أنت رأس فقط/.ػ رأس ّ
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التي تنطوي عمى الكثير مف المنطؽ عف قوة حضور الرأس في المشيد الحواري
الممسرح ،بحيث ىو الذي يسيـ في مسرحة الحوار عمى ىذا النحو .
وفي المثاؿ الثاني تتكشؼ ىذه النزعة الدرامية في آلية الحوار الممسرح عمى
تتطور العالقة الحوارية بيف الشخصية الرئيسة (سالـ)
جمي وواضح حيف ّ
نحو ّ
والرأس ،وتنتج رؤية درامية سردية تكشؼ عف جزء ميـ مف المقولة السردية التي
تسعى الرواية إلى إنتاجيا عبر الحوار ،وعبر عناصر السرد األخرى المشتبكة مع
الحوار:
ػ أخرجني مف منامي !!..
تقدمت مف المكتبة ،أنزلت الكرتوف وأخرجتو ،كاف مفتوح
نحيت الكتاب جانباًّ ،
متورد الوجو  ..قاؿ:
العينيفّ ،

ػ لف أنسى معروفؾ.

ػ لـ أعمؿ شيئاً سوى تمبية رغبتؾ.

ػ منحتني وقتاً استعدت فيو راحتي.

وتمـ الناس عمينا ،لوال إغراقيا بفيض عواطفي.
ػ كادت زوجتي أف تعوؿ ّ
ػ وىؿ عممت بي؟
ػ تحركت مشاعرىا لمعرفة ما في الكيس ،لكنيا ترددت فجأة.
ػ إياؾ أف تعمميا بي ،المرأة كائنة ضعيفة ال تحتمؿ المواقؼ المرعبة.
أصرت أنيا تسمع نباح جرو في غرفتي.
ػ لكنيا ّ
تشربت روحي أصوات الجراء وصرت أقمّدىا في النوـ.
ػ ربما ّ
ػ ػ إياؾ أف تفعؿ ذلؾ ثانية.

ػ سأحاوؿ لو تعاممت معي بصدؽ وحسف ّنية.

ػ قؿ لي مف أنت !..؟

ػ ال يش ّكؿ ذلؾ عندؾ شيئاً سواء عرفتني أف جيمتني ،فاألمر سياف بالنسبة لمقضية.

ػ لـ لـ تعممني بقضيتؾ ،كي أعيدؾ لذويؾ ،ربما ىـ يبحثوف عنؾ اآلف ،كي تعمميـ

بما جرى.
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ػ أنا نحرت مف قبؿ فئة ضالّة تعمؿ عمى روع الناس.

ػ أتعرفيـ..؟؟

ػ لو رأيتيـ سأصرخ في وجوىيـ.
ػ كيؼ نحروؾ؟
ػ تمؾ قضية طويمة ،ستعرؼ الحقاً القصة الكاممة لنحري.
ػ حسناً أنت تقودني إلى مصيبة تاريخية.

ػ ربما ستجني منيا منفعة كبيرة.

المؤبد أو
ػ ّأية منفعة ترتجى مف رأس مبتور ،إال إذا كانت الجائزة المرجوة السجف
ّ
الشنؽ أماـ الناس بتيمة إشاعة اإلرىاب.
ػ حسناً أنت تورطت حسب اعتقادؾ ،عميؾ أف تواصؿ رحمتؾ التورطية حتى يحيف
أجمي)26(.

فالقضية األولى التي تبعث الحساسية الدرامية في فضاء الحوار تتمثؿ في
سر الرأس المقطوع ،وما ينتجو ذلؾ
إمكانية دخوؿ شخصية الزوجة عمى خط كشؼ ّ
تغير مف وجية السرد في الرواية
مف انعطافة خطيرة قد تؤدي إلى نتائج درامية أخرى ّ

وتمـ الناس عمينا ،لوال إغراقيا بفيض عواطفي/.ػ وىؿ
((ػ كادت زوجتي أف تعوؿ ّ
عممت بي؟/ػ تحركت مشاعرىا لمعرفة ما في الكيس ،لكنيا ترددت فجأة/.ػ إياؾ أف

أصرت أنيا تسمع
تعمميا بي ،المرأة كائنة ضعيفة ال تحتمؿ المواقؼ المرعبة/.ػ لكنيا ّ
نباح جرو في غرفتي ،)).وال شؾ في أف ىذا المقطع الحواري يمثؿ وحدة حواربة
ضخت طاقة
تختزف كثافة درامية محتممة ،إذ عمى الرغـ مف أنيا لـ تحدث إال أنيا ّ
درامية ممسرحة في سياؽ الحدث الحواري ىنا .
أما القضية الثانية فتتمثؿ في قصة الرأس المقطوع التي تش ّكؿ أكبر حساسية

ضرورية لفضوؿ القراءة لمعرفة ىذه القصة ،لذا تسعى شخصية (سالـ) إلى معرفة
السر عف طريؽ ىذا الحوار الممسرح بينيما ((ػ لـ لـ تعممني بقضيتؾ ،كي
ىذا ّ
أعيدؾ لذويؾ ،ربما ىـ يبحثوف عنؾ اآلف ،كي تعمميـ بما جرى/.ػ أنا نحرت مف قبؿ
فئة ضالّة تعمؿ عمى روع الناس/.ػ أتعرفيـ..؟؟/ػ لو رأيتيـ سأصرخ في وجوىيـ/.ػ
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كيؼ نحروؾ؟/ػ تمؾ قضية طويمة ،ستعرؼ الحقاً القصة الكاممة لنحري ،)).فالقضية
تنطوي عمى قصة كاممة تتأجؿ معرفة تفاصيميا دائماً بالرغـ مف أف اإلشارات التي
تنطمؽ مف طبقات الحوار تكشؼ عف جزء ميـ منيا ،لذا فإف اكتظاظ الحوار ىنا
باألسئمة واالستفيامات ليو دليؿ آخر عمى عمؽ الحساسية الدرامية التي ينطوي
عمييا الحوار في نموذجو الممسرح .
ويقدـ ىذا النموذج الحواري قضية ثالثة ذات طبيعة اجتماعية وقانونية مرتبطة
ّ
بالقضيتيف اآلنفتيف ،وتتعمؽ بموقؼ الشخصية الرئيسة مف وجود رأس مقطوع في
حوزتو يمكف أف يجمب لو متاعب متعددة عمى أكثر مف مستوى ،إذ تعبر الشخصية
المتوجو نحو الرأس ((ػ حسناً أنت تقودني إلى
الرئيسة عف خشيتيا ىذه بخطابيا
ّ
مصيبة تاريخية/.ػ ربما ستجني منيا منفعة كبيرة/.ػ ّأية منفعة ترتجى مف رأس مبتور،
المؤبد أو الشنؽ أماـ الناس بتيمة إشاعة
إال إذا كانت الجائزة المرجوة السجف
ّ
اإلرىاب/.ػ حسناً أنت تورطت حسب اعتقادؾ ،عميؾ أف تواصؿ رحمتؾ التورطية

حتى يحيف أجمي ،)).فيي مصيبة تاريخية وورطة كما وصفيا االثناف ،وبذلؾ ينتيي
ىذا المثاؿ الحواري إلى نياية درامية تعد بالكثير مف المسرحة السردية التي يحمميا
السرد الروائي في قابؿ طبقاتو وفصولو .
وبيذا يمكف القوؿ إف أنماط التشكيؿ الحواري في رواية ((حكايتي مع رأس
أدت دو اًر أجناسياً متفاعالً بيف السرد والدراما ،إذ جاء الحوار بأنماطو
مقطوع)) قد ّ
عمقت الحضور المسرحي في جوىر الحوار وخطابو
األربعة بمحموالت درامية غزيرة ّ
فعالة
ومقولتو السردية ،عمى النحو الذي كاف فيو الحوار عنص اًر أصيالً وآلية ّ

وحاسمة في المنظور السردي المتش ّكؿ في ىذه الرواية ،بحيث ال يمكف االستغناء
عنو أو التقميؿ مف قوة حضوره السرد ػ درامي .

539

201
3/د د مجلددداالد

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

Abstract
Dialogue is one of the mechanisms adopted by the novel in
the building formed the narrative side of the mechanism
narrative and description, which has an impact very important in
the general construction of the novel on many levels, and from
here make sure the relationship dramatic narrative of the
dialogue mechanism at work narrative fiction, where he remains
a load dramatic always even if it worked in any field from the
fields of narrative known. The unfolding of this dialogue
patterns are many dialogue Runaway which function to provide
a brief idea by one of the characters, and often the other side of
the dialogue, receiving a negative to the idea launched by the
first party, as close dialogue and it is continuous and if the space
of dialogue does not need only This sentence emergency spoken
by the first party product for a variety of dialogue, and because
the novel ((my story with a severed head)) was full of all types
of dialogue about it was for this style talk show its share of the
audience along the area of the novel, and the second mode is
dialogue net in the narrative fiction in this novel when it comes
free of Mahmolat narrative related to the mechanisms of
narrative other, as when it seems the dialogue as if made for the
dialogue, which promotes the function of dialogue is pure, and
can be seen this type of dialogue as a dialogue focal
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concentrated in a specific topic and coalesced, as being the
formation of the dialogue in a time zone, spatial, and one
showing the novelist and promote the event and highlight his
argument through the emergence of more intensive and the most
prominent personalities of the contributors to the dialogue and
building composition
The third mode is what Astalhana it (b dialogue Almtahq)
because the activities of the dialogue between the parties to the
dialogue does not come along the lines of a sequential one, but
works of the narrative to cut off dialogue or take it in order to
bring about the type of overlap between the dialogue mechanism
and the mechanism of the narrative, contributing to the
intervention of the narrator which reduces the momentum of the
nature of drama in the dialogue for the purpose of a particular
narrative.
The fourth pattern is marked by (b dialogue Almmsarh) as
more types of dialogue, presence and influence in this novel, as
there is usually a lengthy and detailed, and imbued with the
sense novelist, it interferes at the level of formation with the
dialogue theater in the properties of many to gain a lot of
qualities drama, which works on the theater dialogue and
dramatic spurt of cards, a variety of contributing to the
development of the relationship between the novel and
Alojnasah theate
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