Didactique du Français
Semestre: 2

مادة اللغة العربية
تحليل الخطاب الروائي
(التطبيق)
األستاذ رضوان بوخالدي

االستشر افات:
وتعد قليلة في الفصل األول إذا ما قورنت باالسترجاعات  ،إذ لم تتعد أسطرا قليلة
مثل:
«كنت أعرف أن الوضع سيتغير حتما عندما أنتهي من رسالة الدكتوراه »...ص.10:

وهي تبرز طموحات أمجد وآماله ،التي تساعده على الكفاح واالستمرار في نفس
املشوار ،كما تعكس بعض خلجات نفسه.
كما ورد استشراف مهم قبل ذلك في رسالة بالل ،وقد شكل هذا االستشراف دعما
نفسيا قويا للشخصية بالل ،لكي يتحدى مرضه ،ويتطلع إلى األثر اإليجابي الذي قد
يحدثه فيلم يحمل اسمه على صورته بين أقرانه.
وقد استمرالورود القليل لالستشر افات على طول املتن الروائي:
االستشر افات الخارجية:
«أحاول أن أتخيل أني سأقف يوما ألقص ألمهات أطفال السرطان كيف تمكنا أنا وبالل من عبور العاصفة» ص.58 :
«فكرت في عيد امليالد القادم ،سيكون بالل قد رحل »...ص.118 :

االستشر افات الداخلية:
«لم يخطر ببالي أن هذا ال(بالل) الذي يتحدث عنه سيغير حياتي وحياة ابني الحقا» ص.19 :
«سأقترح على أمجد أن يكون الفيلم باألسود واألبيض »...ص.114 :
«قلت لها سأقرر في نهاية األسبوع» ص.158 :
«ال بد أنه سيسألني ذلك السؤال »...ص.169 :
«سأقول له أنه ال إله »...ص.181 :

محكي أفكار استشرافي:
«مسكينة أمي »...ص.173 :
استشراف بطعم التشويق:
«التفت إلى بالل.
خيل إلي أن ثمة دمعة في عينيه.
لم أفهمها.
إلى أن قرأت ما كتبه الحقا ،في اآليباد الخاص به.
وعرفت بعدها ما علي أن أفعله مع بالل ».ص.201 :
«لم أكن أعلم أن بالال ،بينما أنا غارق في أفكاري ،كان قد كتب ما
سيجعلني أحسم أمري» ص.233 :

استشراف التعاقد التربوي:

«لكن بعدها سنطوي الصفحة ،لن نبقى نجترها »...ص.205-204 :

تقوم هذه االستشر افات على قلتها بعدة وظائف ،من بينها:
• استشررر افات تفررتب أبررواا األمررل أمررام الشخصرريات ،وه رري ا مررال الترري تفسررر
كفاحها وصبرها في سبيل تحقيق طموحاتها.
• استشررر افات تعكررس التررردد بشررلن املسررتقبل ،وكيفيررة ترردبير بعررض إكراهاترره
ومزالقه...
• استشررر افات فرري شرركل تعاقرردات بررين الشخصرريات ،أو كشررف عررن العررزم علررى
فعل أو ترك فيما يستقبل من األيام.
• إضاءة بعض مجريات الحدث فري الروايرة ،والكشرف عرن بعرض املصرائر ،مرن
خالل انتظارات وتوقعات ال تلبث أن تتحقق.
• إذكاء عنصرالتشويق ووضرع املسررود لره فري حالرة ترقر ل تري مرن نجاحرات أو
خيبات.
يمكننااا أن ننبااه فااي النليجااة علااى أن املفارقااات ال منيااة ،وخاصااة االسااترفاعات ال تتجلااى فقا فااي
تقنيااة التيخاايص ،علااى سااديل الساارد الساارنع لااذكر ات ماان املافاابي ،وألنمااا تصااير فااي بعااض األحيااان –
كم ااا ق ااال فني اات بص اادد بروس اات -مش اااهد حقيقي ااة ،أو مش اااهد يتخلله ااا الوق ااف الوص اافي .وه ااو م ااا
سنرفع إليه الحقا عند دراسة عالقات املدة.

 -2-2عالقات املدة:
تتسم هرذه العالقرات فري أهل هرا بالالتو اقترات ( ،)Anisochroniesوينبره ج ر ر جن رت
إلى أن الصرعواات التري تعتررم زمرن الخطراا فري األدا املكتروا تتجلرى بشركل أو ر
في عالقات املدة،
«ألن وقررائع الترت ر أو التكررار ،يسررهل نقلهررا دونمررا ضررررمررن الصررعيد الزم رري للقصررة
إلى الصعيد املكاني للنص :فرالقول إن الحردث (أ) يرلتي بعرد الحردث (ا) فري التنظريم
التركيب رري ل ررنص س ررردي ،أو إن ح رردثا (ج) ي ررروى في رره م رررتين ق ررول بقن ر تين معناهم ررا
وا ر  ]...[.وم ررن ث ررم ،فاملقارن ررة ب ررين الص ررعيدين ش رررعية ومالئم ررة .وااملقاب ررل ،تط رررح
مقارنر ررة زمر ررن القصر ررة بر ررزمن الخطر رراا الر ررذي يرو هر ررا صر ررعواات أك ر ررر .وذلر ررك بسر ررب
اسررتحالة قيرران زمررن خطرراا معررين ،والررذي ال يمكررن أن يكررون هيرررالررزمن النررروري
لقراءترره .هيرررأنرره يتنر أن أزمنررة القرراءة تلتلررف حسر الفروقررات الفرديررة ،و أنرره -
علرى خرالف مرا يحردث فري السر نما ،أو حترو فري املوسريق – ال شرييء يمكننرا مرن تحديررد
سرعة عادية لألداء».
)(G.Genette: Figures ш, p: 145-146

وهك ررذا ي ررتم تحدي ررد س رررعة الس رررد بالعالق ررة ب ررين م رردة (ه رري م رردة القص ررة ،والت رري
تق رران ب ررالثواني وال رردقائق والس رراعات واألي ررام والش ررهوروالس ررنين) وط ررول (ه ررو ط ررول
الررنص ،والررذي يقرران بالسررطوروالصررفحات) ،ومررن تررم تكررون الحكايررة املتو اقتررة هرري
درج ررة الص ررفراملرجعي ررة االفتراض ررية ،وق ررد قلن ررا افتراض ررية نظ ررا لص ررعواة اإلمس رراك
بهذه الحالة في الو اقع التجريبي ،وهو ما ينطبق على املشهد الذي يقترا بشركل كبيرر
)(G.Genette: Figures ш, p: 147-148
من درجة الصفراملرجعية دون أن يطابقها تماما.
يمكننا إذن تلطيط القيم الزمنيرة ألربرع حركرات أساسرية بواسرطة صريي رياضرية
من رربوطة ،ي رردل زق عل ررى زم ررن القص ررة ،وزخ عل ررى زم ررن الخط رراا ال ررذي ل ر س إال زمن ررا
كاذبا أو زمنا عرفيا:
pause : TR = n, TH = 0. Donc : TR ∞ > TH
الوقف :زخ = ن ،زق = .0
scène : TR = TH
املشهد :زخ = زق.
sommaire : TR < TH
الخالصة  :زخ > زق.
ellipse : TR = 0, TH = n. Donc : TR < ∞ TH.
الحذف :زخ =  ،0زق = ن.

ويمكننا جمع وتبسيط عالقات املدة األربع في الخطاطة التالية:
زمن القصة:

زمن الخطاا:
الوقف

املشهد

الخالصة

الحذف

أ -الوقف:
الوقف انقطاع للسرد لصال الوصف الذي يتلذ أربعة تجليات كا تي:
املقاطع الوصفية الجلية :تؤدي إلى توقف كامل لزمن القصة ،هير أنها في «شيفرة بالل» تلتي مفعمة
بتلمالت البطل ،فيتداخل الوقف الوصفي بالوقف التلملي ،مما يجعل زمن القصة يؤول إلى الصرفر
دون أن ينقطع تماما كما في النماذج التالية:

«فاءني يومها عبدول...
بدا لي ذلك مثيرا للشفقة.
وبال أمل» ص.11-10 :

كان من السهل  ...ص.143:
في داالس ...مثل مشاعر األبوة ص.217 :

بمكننا االستنتاج من هذه النماذج خلو الرواية من الوصف الخرالص أو الطويرل ،لصرال الوصرف
املتقطع واملشوا بالوقف التلملي ،أو الوصف املتداخل مع التتبع التفصيلي لألحداث.
األوصر رراف السر ررربعة واملقتنر رربة :أي تلر ررك األوصر رراف التر رري ال تر رررتبط بلحظر ررة خاصر ررة ،كم ررا ال تتصر ررل
بشررخص بعينرره أو بعررييء معررين .إنمررا ترررتبط بسلسررلة مررن اللحظررات املتتابعررة .وهرري نمرروذج للمقابررل
املفقررود فرري اقتررراح جن ررت ،والررذي يمكررن أن نصررطل عليرره التوسرريع ،ألن هررذا الررنمط هالبررا مررا يررلتي
مصرراحبا للمشررهد ،فيررؤدي إلررى تبطرريء متعمررد لرره .فررال هررو وقررف خررالص ،وال هررو مشررهد صررريب ،فهررو
خليط منهما...

«قالت لي املمرضة بيتي املبلسمة دائما
...شكرا على السؤال ».ص.114 :
«بدا صوتها متأثرا فدا هنا ...
...أر د أن يبقى شبيء منه في هذا العالم ».ص.214-213 :

الوصف املادي/املعنوي:
الوصف املادي

كانت ماغي بدينة جدا ص59 :
صالة املطار املزدحمة ص241 :

الوصف املعنوي
تلقلمت مع بدانتها على نحو مريب...،
كانت أينا مرحة ،كلهل البدينين ،ص59 :
نعم كانوا أصدقاء رائعين ،ومشاعرهم كانت صادقة ص58 :
رأيتها تحتننه بحنان  ...ص241 :

ال مجر ررال للمقارنر ررة بر ررين نجر ررم حنر ررورالوصر ررف املعنر رروي مقارنر ررة بنظير ررره املر ررادي ،رهر ررم أنهمر ررا ير ررردان
متررداخلين فرري الغال ر  ،هيرررأننررا ن ررجل هيمنررة وا ررحة للوصررف املعنرروي املتصررل أساسررا بمررا تحملرره
الشخصيات من قيم ،وما تدافع عنه من مو اقرف ،ومرا تجر ه بره مرن عواطرف وأحاسر س .فري حرين ال
يرد الوصف املادي إال في جمل سربعة وعابرة.
الوصف الذاتي/املوضوعي:
الوصف املوضوعي

الوصف الذاتي

كانت تمطر بهدوء ...ص118:
قالت لي بسرعة واصوت خفيض ص213 :
تلعثم وازدرد ريقه ص224 :
وضعت ذراعيها على عنقي تحاول أن تحتنن ي
ص320:
تراكنت املمرضات حولي وحوله ص370 :

وضع على وجهه ابتسامة فكرت معها أن األمر قد يكون حتو
أخطر من املعتاد ص.88 :
كانت جميلة على نحو الفت ...عيناها كانتا واسعتين ،ذكيتين،
فيهما حزن عميق .وفيهما شييء مللوف جدا ...ص191 :
كان التعرم ألضواء السيرك الذي اقتحم حياتنا يشبه عملية
(تعري) أمام املأل .لكنها عملية (تعري) داخلية ،أعري فيها
مشاعري  ،ملاوفي ،أدق تفاصيل مشاعري .ص339 :
نظرت إلى مستر ويد ،بدا لي كما تليلت أمية بالنبط ص316 :

يمكررن أن ن ررجل هنررا أينررا هلبررة وا ررحة للوصررف الررذاتي ،حخصرريات فرري حالررة تحررول ،وفرري وضررعيات
مشحونة فكريا وعاطفيا ،تنظرر إلرى األشرياء والرذوات حولهرا بكثيررمرن التحيرش فري املشراعروالتصرورات،
واقليل من الحياد والبرود.

ا -املشهد :
إذا كانت الفصول الثالثة األولى يمكن أن تتحدد باعتبارها استرجاعات طويلة ،فإن أهلر فصرول
الروايررة يمكررن تحديرردها باعتبارهررا مشرراهد ،وذلررك بررالنظرللحنررور املهرريمن لتقنيررة املشررهد فرري ضرربط
اإليقاع الزم ي النص.
للمشهد  -باعتباره تو اقتا نسبيا بين زمن الخطاا وزمن القصة -تحققين نصيين هما:
 -1التعق التفصيلي لألحداث.
 -2الحوار الثنائي واملتعدد.
 التعق التفصيلي لألحداث:
«أطرق برأسه ،ونظر إلى الكأس مجددا ،هذه املرة رفعه إلى شفتيه وشرب الباقي دفعة واحدة ،ثم قال »...:ص96 :
«دخل سعيد القاعة من الجهة األخرى...
خطوة خطوة اقترب سعيد...
وقفت ومددت يدي...
مد يده وصافحني...
بقي بالل فالسا ولم يتحدث.
فلس سعيد دون أن يقول كلمة »...ص.224-223 :

يتنر ررمن هر ررذا املقطر ررع تحققر ررا نموذجير ررا لتقنير ررة التعق ر ر التفصر رريلي لألحر ررداث ،وقر ررد سر رراهم الوقر ررف
الوصفي املتقطع الذي يصاحبه لحظة بلحظة في إبطاء زمن الخطاا ليتناس مع زمن القصة.

وهو تماثل نسبي ،ألن زمن القصة أو الحدث املتنمن تقديري ،وزمن الخطاا صع قياسه.
 الحوار:
وه ررو التقني ررة املهيمن ررة عل ررى املش ررهد داخ ررل امل ررتن الروائ رري ب ررال من ررازع ،إذ نج ررد ل رره تحقق ررات متع ررددة،
الحرروارالثنررائي وهررو الغال ر  ،ثررم الحرروارالثالارري ،والحررواراملتعرردد الررذي ينقررل أجررواء النقررا التربرروي
داخل القسم (الصف العاشر) الذي تشرف الت شا على تدربسه.
نقدم هنا بعض النماذج على سبيل التمثيل:
 الحوار الثنائي - :مشهد الحوار بين أمجد وعبدول ضمن االسترجاع من الفصل األول .ص14 -13 : مشهد الحوار بين أمجد وعبدول حول اإللحاد ص.96-95-94 : مشهد الحوار بين الت شا واملدير حول جدوى تدربس رواية جذور .ص.89-88 : مشهد الحوار بين الت شا وأمجد في أول لقاء باملدرسة .ص.196...192 : مشهد الحوار بين أمجد واالل حول قرا األجل ومع و األثر .ص216...214 : مشاهد الحوار بين أمجد وكربستين ،وخاصة آخرها بالصفحات .322...319 مشاهد الحوار بين الت شا وماغي ،مباشرة وعبرالهاتف. مشاهد الحوار بين الت شا و ابنها بالل. مشاهد الحوار بين الت شا واألطباء املعالجين لبالل.... ... ...
وه ررذا فن ررال ع ررن الح رروار اإللكترون رري املمت ررد عل ررى ط ررول امل ررتن الروائ رري ،وذل ررك عب ررر رس ررائل البري ررد
اإللكتروني املتبادلة بين أمجد واالل.

 الحوار الثالاي:مشهد حواري بين مدرسات حول اعتبارات اختيار نصوص بعينها:
«قالت لي ماغي :فاتسبي العظيم انتصر على موبي ديك...
عدت إلى فاتسبي وسألتها :فاتسبي للصف التاسع؟ أليس هذا صعبا عليهم...
قالت :صحيح ،سأطلب منهم أوال مشاهدة الفيلمين اللذين اقتدسا عن الرواية »...ص.60-59:

 الحوار املتعدد:مش رراهد املناقش ررة داخ ررل القس ررم ب ررين ط ررالا الص ررف العاش ررر وأس ررتاذتهم الت ش ررا ،تعك ررس الت ررداول
البي ررداهولي الح ررر ح ررول القن ررايا والق رريم الت رري تطرحه ررا رواي ررة «ج ررذور» .نلخ ررذ م ررن ه ررذه املش رراهد
النموذج التالي:
« وفدت أني أسأل الطالب ما إن انتظموا في أماكنهم :ما الذي تعتقدون أنه كان أمنية حياة كونتا كنتي؟
قالت ليزا...:
قال بوبي...:
رد فاك الضربة...:
قال فر دي...:
قال كيفن...:
قلت لهم...:
قالت ليزا...:
قال حكيم »... ... ...:ص .187...182 :أي كل الفصل  26تقريبا.

يظهررر جليررا مررن هررذه النمرراذج هيمنررة املشررهد علررى البنيررة التركيبيررة لروايررة «شرريفرة بررالل» ،إذ نجررد
تنوعا ألشكال الحوار بشكل يند عن الحصروالتتبع.

ا -الخالصة :
تتجلر ررى الخالصر ررة فر رري الرواير ررة فر رري إطر ررار االس ررترجاعات السر ررالفة الر ررذكر ،حير ررث تلخر ررص الشخصر ررية
سنوات من ماضيها في أسطر معدودة كما في النماذج التالية:
«كناات عالقااا ف ااي كاال ه ااذا ،فااي ك اال حياااتي ،ف ااي الاادكتوراه ،ف ااي أقساااال املافس ااتير ،فااي حل ااي بااأن أك ااون أسااتاذا المع ااا فااي فامع ااة
كولومبيا ،...في عالقتي بكرنستين التي أعالف تماماا أنهاا ال تحبناي كماا أحأهاا أناا ،وربماا ال تحبناي علاى اهطاالق ،لكنهاا فقا تق ابي
وقتا ممتعا معي ،ولن يرف لها ففن يوم تقرر تركي »...ص.9:
«لاام ياادم وضااع سااعيد (الطيااب) كثيارا ،أيااام فقا  ،لاام تتجاااو العشاارة ..ثاام اختفااي النااور تمامااا ماان وفهااه .تاادهور وضااعه خااالل
األش ااهر التالي ااة كثيا ارا ..ادت مش اااكله ،و اد س ااكره ،وأعتق ااد أن ااه ل اام جع ااد يتع اااطى فحس ااب ،ب اال ص ااار فا ا ء م اان ش اابكة تو ن ااع
مخدرات...
ثم خرج ..و(لم جعد).
لم جعد أبدا ،وال حتى ليرى بالل.
ال أ ال أحبه قليال ،رغم كل شبيء »...ص.20-19 :

«كل يوم كان أسوأ مما سبقه ،كل أسبوع كان أسوأ من الذي سبقه...
ثم ،تقر با من الشهر الثالث أو الرابع لدخولي املدرسة ،صرت أنام كل ليلة وأنا أتخيل فون ومايك وهما يموتان ».ص.26 :

تتجلى الخالصة أينا في ضغط زمن القصة في حيشورقي محدود بهدف تجاوزالتفاصيل اململرة أو هيرر
املفيدة في تنامي الحدث و تطوره:
«دخال الادكتور تشاون فاي مقدماة عان تاار ح الحالاة املرضاية لابالل مناذ أن اكلشاف فياه السارطان .ثام دخال فاي أناواع ساارطان
الدماغ وتصنيفها»...ص.115 :
«خرفت وسكرت مع عبدول ...
صباحا قضيت اليوم في إعطاء املحاضرات وأنا شارد...
تسكعت بعد الظهيرة أمام املطعم...
مر املساء بطيئا...،
اليوم الثاني كان أسوأ بكثير...
في اليوم الثالث وصلت رسالة منها ...
انتهيت ألكون فليسا لكلأها ».ص126 :

تم تلخيص ثالثة أيام من الهجر في صفحة واحدة.

كما تجلت الخالصة أينا في إجمال ما تم تفصيله سابقا ،يحدث هذا في الفصرول األخيررة للروايرة،
أو لتجن اإلطناا بالنسبة للفصول املتوازية زمنيا:
«عناادما أخترتنااي الحقااا عاان مشاااكلها مااع املاادير ،وعاان روايااة فااذور التااي اختارتهااا لتاادرنس طاللهااا ،وموافهتهااا للماادير فااي ذلااك،
وعن محاولته استغالل املشافرة بين الطالبين لتهديدها والضغ عليها ،شعرت أن التيشا تضم فوانب أخرى» ص» .274
«عادت لي كل السنوات السابقة أيضا ،منذ أول مرة قام فيها فون بإطالق أول لقب علي ،منذ أول مرة أضحك الصف علي،
منذ أن وضع الفيديو الذي خرفت فيه راكضا من تواليت الفتيات على األنترنيت» ص.303 :

ا -الحذف:
ينقسم الحذف إلى - :الحذف اللفظي املحدد :مثال (بعد يومين ،مرت سنة.)...
 الحذف اللفظي هيراملحدد :مثال (أسابيع ثم ،بعد أيام ،بعد سنوات)... الحذف هيراللفظي على شكل بيام. الحذف هيراللفظي على شكل عالمات (نجيمات ،دو ائر ،مربعات ،نقط)...إذا طبقنررا هررذا التقسرريم النظررري علررى الروايررة ن ررجل نرردرة الحررذف اللفظرري بنوعيرره ،نقررف علررى
مثال واحد «بعد قرابة شهر ن من وفاة بالل ،اسليقظت التيشا صباحا »...ص.372 :
فرري مقابررل الحن ررور القرروي للحررذف هيررراللفظرري ،وخاصررة النرروع الث رراني والررذي جرراء هنررا حررذفا هيررر
لفظي على شكل مربعات.

تبعا للنموذج أسفله ال ندري مقدار الزمن املحذوف ،نحن أمام فناءين ملتلفين ،الت شا تشرح
وضررعية ابنهررا الحرجررة ملجموعررة دعررم أمهررات أطفررال السرررطان ،ثررم مربعررات حررذف لنجررد أنفسررنا فرري
فنرراء املدرسررة .ال نسررتطيع تلمررين مقرردارالحررذف ،هررل رك ران يومررا أو أك رررر ،أم رك ران مسررافة الطريررق
بين مجموعة الدعم واملدرسةر.

تقوم هذه املربعات بوظيفتين:
 وظيفة الحذف الغيرمحدد ،كما رأينا في هذا النموذج ،وهذا نادرفي الرواية. وظيفة الكوالج الروائي ،وذلك عن طريق الفصرل برين لحظرات متالحقرة ومرؤثرة فري مسراراألحرداث،دون إيالء أهمية كبيرة ملنطق الزمن ،وهو ما يعطي االنطبراع للقرارأ أنره بصردد لقطرات متنراثرة عليره
ل ر ترم ش ررتاتها ،وا ررذل مجه ررود ت ررلملي إض ررافي لل ررراط والتلوي ررل وتولي ررد ال رردالالت .وه ررذه الوظيف ررة ه رري الت رري
تتواتربشكل كبير داخل املتن الروائي.

يمكن أن نتحدث بصدد عالقات املدة عن االستنتاجات التالية:
• قلررة الوقررف ،خاصررة الوصررف برراملع و املتررداول فرري التقاليررد الروائيررة ،وذلررك بررالنظر
إل ررى نج ررم الرواي ررة ( 376ص ررفحة) ،ف ررال وج ررود لوص ررف يش ررغل ص ررفحات م ررن امل ررتن
الروائرري .و إنمررا مقرراطع قصرريرة متفرقررة وخاطفررة ،وال تسررتقل بحيررشورقرري خررالص لهررا
من دون املشاهد الروائية أو محكيرات األفعرال .إذ هالبرا مرا يلتررق الوقرف الوصرفي
املشر رراهد الحوارير ررة لينر ررفي عليهر ررا حيوير ررة وحنر ررورا يصر ررعد مر ررن الر رروتيرة الدرامير ررة
للمشهد .ومن تم يقوم الوقف بوظيفة تكميلية وثانوية.
• هيمنررة املشررهد بشرركل الفررت لنظررر الباحررث ،إذ ال ي ركراد يللررو منرره فصررل مررن الفصررول
الثالثررة والسررتين .كمررا أن هنرراك فصرروال عبررارة عررن مشرراهد حواريررة خالصررة ،إال مررن
بعررض الوقفررات الوصررفية املصرراحبة .ف سررهل قراءتهررا مشررهديا علررى هرررارالنصرروص
املسر رررحية ،بحير ررث يمثر ررل املشر ررهد الحر ررواراملسر ررر ي ،ب نمر ررا يقر رروم الوصر ررف بوظيفر ررة
اإلرشررادات املسرررحية أو مررا يطلررق عليرره (الديداسرركالي) .يقرروم املشررهد إذن بوظيفررة
أساسية ومهيمنة داخل املتن الحكائي ،أال وهي أدرمة الحدث .كما تدل هلبرة الحروار
على كافة التقني ر ررات املتصلة باإليقاع الزم ي على انفتاح الراوي/الرواة ،وتنازلهم

عررن الكلمررة للشخصرريات الترري تشررارك فرري املشررهد ،وهررو مررا يكشررف شرركليا عررن حريررة
التعبير التي يتبناها النص.
وهررذا فنررال عررن التنرروع الكبيرررفرري أشرركال حنررور الحرروارمررن حيررث عرردد املشرراركين
فيه ،فنجد الحوارالثنرائي والثالاري واملتعردد ،كمرا نجرد ه رو ألنرواع الحروارمرن حيرث
قناة االتصال املستعملة ،كالحواراملباشر والحوار عبرالهاتف والحواراإللكتروني،
كمررا تتنرروع تيماترره وأهدافرره مثررل الحرروار اليجررالي اإلقنرراعي ،والتربرروي البيررداهولي،
والتصارعي العنيف ،والعاطفي التنام ي...
• س ر ر رراهمت الخالص ر ر ررة ف ر ر رري تقل ر ر رريص زم ر ر ررن الخط ر ر رراا ،خاص ر ر ررة عن ر ر رردما يتعل ر ر ررق األم ر ر ررر
باالسر ررترجاعات ،كمر ررا عملر ررت علر ررى إجمر ررال بعر ررض التفاصر رريل الثانوير ررة ،إضر ررافة إلر ررى
اختصار ما تم ذكره سلفا تجنبا للتكراراملعي واإلسهاا اململ.
• تفتقرالرواية لتقنيرة الحرذف بمع رو القفرزعلرى السرنوات والشرهور ،...ب نمرا تحنرر
بش رركل مت ررواتر ف رري ص رريغة الح ررذف الغي ررراللفظ رري ،وال ررذي ج رراء م شاح ررا ع ررن وظيفت رره
التقليدي ررة املتمثل ررة ف رري ح ررذف مق رردار زم رري مع ررين ط ررال أم قص ررر .إن رره يحن رررأساس ررا
ليفصل بين اللقطات الخاطفرة ،كمرا يحنررلترت ر الفصرول املتوازيرة ،واملتنرمنة
ألحداث متشامنة داخل زمن القصة.
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