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Abstract: 

Mikhail Bakhtin practiced reading intertextuality under the title (Dialogue) before 

the term "intertextuality" was coined by Julia Kristeva, as he proved that dialogue is 

embodied in the novel more than poetry due to its distinction at the narration and 

dialogue of characters, therefore, this research came to base its theories on Bakhtin's 

critical efforts in dialogue and then apply that to the novel (The Smell of Details) by 

Sulaiman Al-Saddi, which was characterized by several dialogic texts that worked to 

distinguish the novelist discourse. 

The research was based on an introduction and three chapters. The introduction 

included defining the concept of dialogue. The first chapter was devoted to the study 

of (polyphony) in terms of (dialogue) and (monologue) form and the second chapter 

included the study of (hybridization) in terms of (involuntary hybridization) and 

(intentional voluntary hybridization). The third chapter came to study (stylization) in 

terms of the direct method and the transmitted method. 

The research relied on a number of references, the most prominent of which were: 

the novelistic discourse of Bakhtin, the dialogue of the novelistic art of Abdul Majeed 

Al-Muhtasib, and imagination and discourse construction in the Arabic novel by 

Abdul-Fattah Al-Hajri. 

I have done what I can in theorizing the scientific material on (dialogue) and then 

applying it to the narrative text ... And from God Almighty alone is the success. 
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ي
ّ
ي رواية رائحة التفاصيل لسليمان الصد

 
 الحوارية ف

 
 2فتحي رشيد علي الجبوري

 

 

 الملخص 

ن قراءة التناص تحت عنوان   مصطلح التناص عىل يد جوليا كريستفيا إذ   قبل ظهور   (الحوارية)لقد مارس ميخائيل باختي 

ي الرواية  أثبت ان الحوار 
ها عىل مستوى الرسد وحوار الشخصيات لذا جاء هذا البحث   أكث  ية تتجسد فن ن من الشعر لتمث 

ي الحوارية، ومن ثم تطبيق ذلك عىل رواية  
ن فن اته عىل الجهود النقدية لباختي  ي تنظث 

تكز فن لسليمان   (رائحة التفاصيل)لث 

ن ا ت بنصوص حوارية متعددة عملت عىل تمث  ن ي تمث 
ي الصدي الت 

  . لخطاب الروائ 

لدراسة   المبحث األول  ص 
ُ
الحوارية وخ المدخل تحديد مفهوم  البحث عىل مدخل ومباحث ثالث، تضمن  تعدد  )قام 

( والشكل )األحادي اللغةمن حيث الشكل )متعدد اللغات(    (األصوات ي ي )  ()الدايلوج  ي    ( المونولوج 
وتضمن المبحث الثائن

ن  ( من حيث )التهجي  ن ن )اإلرادي القصدي  (الالإرادي الالقصدي  دراسة )التهجي  وجاء المبحث الثالث لدراسة    (والتهجي 

 . المنقول سلوبالمباشر واأل  سلوبمن حيث األ  (األسلبة)

أبرزها   اعتمد  المراجع كان  من  مجموعة  عىل  المجيد    : البحث  لعبد  ي 
الروائ  الفن  وحوارية   ، ن لباختي  ي 

الروائ  الخطاب 

ي الرواية العربية لعبد الفتاح الحجري .    المحتسب، والتخييل وبناء
 الخطاب فن

ي، رواية رائحة التفاصيل، لحواريةا : الكلمات المفتاحية
ّ
    . سليمان الصد

 

 

 المقدمة: 

 تحديد مفهوم الحوارية إىل  مدخل

ن  ن شخصي  ي   خرى( تقع عليه مسؤولية نقل الحدث من نقطة أل 53 ،1968 ، ناص ) أكث  أو  الحوار هو الحديث بي 
 فن

ي 21 ،د. فالحالنص الرسدي )
 رسم الشخصيات والكشف عن طبيعتها فضال  ( إذ يعد الحوار أداة طبيعية فن

  : ( ولكي يحقق الحوار أهميته الفنية البد ان تتوفر فيه ثالث صفات هي 165  ،د. طهوتطويرها )  حداثعن تقديم األ 

ي طلب الرواية وال يبدو للقارئ كأنه عنرص دخيل عليها ويتطفل عىل شخصياتها )إ -1
 (  119 ،د. محمد ن يندمج الحوار فن

 طيّ  -2
 
 سلس  عا

 
  ا

 
  رشيقا

 
 ( 112 ،د. عز الدين ،اقات التمثيلية )وقف ويحتوي الطمللشخصية وال  مناسبا

)إ -3 محكمة  ة  قصث  موجزة  بفقرات  واألفكار  والصور  للمفردات  واع  اختيار  عىل  الحوار  يعتمد  الطاهر ن   ، 1977  ،د. 

ك مع الحوار ب(66 ك وأالحوارية مصطلح يشث  ن ليدل به عىل  جذر مشث  العناص المتباينة  داخل  )طلقه ميخائيل باختي 

ي 
ي )  (األثر الروائ 

ي النص  (  161  ،محمد القاضن
ن  فهو الكالم الذي تستخدمه الشخصيات فن بوصفها  الرواية  إذ درس باختي 

ي دراسة خطابها مالفي)
ماهو كيان  إىل    مجرد مجاوزة ماهو كيان لغوي  أي    ، الملفوظإىل    ة الجملةمجاوز   ،ظ لغوية تقتضن

   (لغوي

الديرنس) ن الحوارية 45-44 ،جث  ي إذ تتعدد األصوات( وقد اصطلح باختي 
( الروائ  ويتجىل   ،اعتمادا عىل نتاج )دستورفسكي

ي مستوى 
ي مستوى األفكار والمواقف ) الضمائر واللغة مثلما هذا التعدد فن

 ( 318- 317 ،د.سعد يتجىل فن

ن  ن بهذه األلفاظ عىل طريقي  ن الشخصيات إذ تعامل باختي  ي تدور بي 
   : تهتم الحوارية باأللفاظ الت 
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معها  إىل    )باألستناد  قبل  التعامل  من  )موجودة  اللغة  ي 
فن الخطاب  أو    (كوحدات  ي 

فن معها كوحدات  تلفظات )بالتعامل 

 (71 ، وروفتود)(جديدة

ي اللغة وهي ايضا استخدام جديد  
ي الحقيقة ألفاظ لغوية موجودة فن

ي الحوار هي فن
وهو أن األلفاظ المستخدمة فن

ي التلفظ)بالنسبة للخطاب و
ه فن ن المتكلم والسامع هي مايحدد مايدعي عادة نث  ( مع وجود  73 ، تودوروف)  (ان العالقة بي 

ن الخطاب واللغة فإن هناك ا ن المتكلم والسامع )اإلختالف بي  ك بي 
 . (434 ،باتريك شاروديألفق المشث 

ي الرواية تقوم عىل نظرية اللغة الحوارية ألن الرواية صورة عن اللغة
ي الحوارية عىل انشاء نظرية فن

ن فن  ، يعمل باختي 

ي هذه الرسدية صفات الحوار وتكون تجسيدا له )
( لذا 72  ،1999  ،فيصلواللغة صورة حوار الينقطع لذا تأخذ الرواية فن

ي الحوارية عىل مكونات اإلبداع بالدرجة األوىل لذا تتبع مرج 
ن فن يات هذا المفهوم المبتكر وركز عىل الخطاب عيركز باختي 

ي ملفوظ ما لإلشارة ده( اذ تقوم الحوارية عن392 ،2009  ،غليسي )
البعد التفاعىلي لإلستعمال  إىل  عث  مزج حوار متخيل فن

 ( . 393- 392 ،2009 ،غليسي مكتوبا )أو   اللغوي شفويا 

 

 المبحث األول

 تعدد األصوات  

ن م  ي من وجهة نظر باختي 
ي الواقع اإلن ية تعكس اجتماعؤسس الحوارية ظاهرة يعد الخطاب الروائ 

ي مايحدث فن
سائن

ن األفراد والجماعات ويحمل ي تتصارع  بي 
الحوار مجرد تبادل آىلي   لذا ال يكون جتماعي ار اال الحو مع األفكار األيديولوجية الت 

ن  ن بشأن موضوع معي  ن الشخصي  بي  يكون هنا حوارية   ، للكالم  الحوار  إذ يجد  435  ، ادريس)  وإنما  ن ان  (  باختي  ميخائيل 

ي سكونية تعايشها بل هو ايضا حواجتماع))حوار اللغات ليس مجرد حوار القوى اال 
هر هنا يظ،ر األزمنة والحقب واأليامية فن

ي الوحدة الملموسة الصلبة  التعايش والتطور معا 
ء بتناصات لغات مختلفة  فن ( لذا يربط  8  ،1987  ،محمد برادة)((لتنوع مىلي

ن  ن الملفوظ اللغوي والوضع اال   باختي  ي اليمكن ان يدرك خارج الوضيفة اال جتماعي بي 
ية مادام  جتماع ألن التواصل اللفظن

ي تشييد نظريته وتصوره غث   اجتماعاإلنسان كائنا  
ن منطلقا اساسيا فن ي تشكل عند باختي 

ه عن طريق اللغة الت  يا يتصل بغث 

ي اهتم بها ليست اللغة ذات . 
 ان اللغة الت 

ي تكشف عن اشكال الوعي والفاظ  لساكا
نة والثابتة بل اللغة الحوارية المحملة بالتصدية والوعي واإليديولوجيا الت 

ن لتعدد األصوات هما  ن الشخصيات لذا يجد ميخائيل شكلي  والشكل األحادي   ( الدايالوج)الشكل المتعدد اللغات    : العالئق بي 

 ( 30 ،2007 ،عبد المجيد ) (المونولوج)اللغة 

ي )الشكل متعدد اللغات  -1    (الديالوج 

يقوم الشكل المتعدد اللغات عىل عرض تصورات مختلفة فكث  األصوات وتعدد الرواية ألن السارد يكون محايدا 

للتعبث  عن األفكار ) بالتقارب   ، 2007  ،عبد المجيد واليتدخل اثناء شد األصوات بل يتيح ألبطاله الكالم وتبادل الحوار 

ي )( ومن نماذج الحوارية عىل الشكل متعدد اللغات 31  ( الديالوج 

ي استاذ ... كيف رضاك علينا ؟
امائ   _ احث 

ن ابو عزام . تفضلوا . لم تعرفنا من يكون الشاب ؟ أ_   هلي 

ي عزام ي . ابن ائ 
 ،_هذا عزام ابتن

ةأصبحومشاكلك   ،ت عصبيا هذه األيامأصبح ،_ ما الموضوع يا ابا عزام  ماقصتك مع ...   ،ت كثث 

 _معتوق يا استاذ  

ي _بعد هذا الع
ّ ويشتمتن ي شخص كمعتوق ليتهجم عىلي

با .  ،مر يأئ  ّ صن  ولو لم يكن الشباب موجودين لكان انهال عىلي

ي سن والدك ؟
ب رجال فن  _هل يليق بك يامعتوق ان ترصن

ي اسأل ابنه  ،.. اسأل ابنه_اقسم باهلل هو الذي تهجم عىلي . 
  ، سليمانفأنا راض بما تريدون )وان ثبت العكس    ،هو الذي شتمتن

2018، 20 . ) 
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ي الذي يعتمد عىل عرض األفكار بما تقدمه   يقدم السارد حوار الشخصيات فيما بينهم عىل وفق النمط الديالوج 

ن المدير وابو عزام   ي الحوار الذي دار بي 
الشخصيات من وجهات نظر خاصة بها تعمل عىل تنوع اللغة الحوارية كما يبدو فن

ن جمعه السارد  ي موقف معي 
ن المدير ومعتوق فن ي عزام الذي اشتكاه    ،بينهم  ومن ثم بي  وهو التجاوز بالكالم من معتوق عىل ائ 

 إذ يقدم   ،للمدير 

م معتوق ي انه البد أن يحث 
المدير الذي يحاور معتوقا ويؤنبه  إىل    صياتخوهكذا يتصل السارد بجوار الش   ،رأيه فن

ي ع  ،عىل فعله الذي ال يتناسب مع رجل بعمر والده زام وله أن يسأل ابنه اذ لهذا يعمل الشكل  ويرد بأنه لم يتهجم عىل ائ 

 متعدد اللغات عىل عرض وجهات النظر المتعددة والتعبث  عن األفكار الخاصة . 

ي ) غةالشكل األحادي الل -1  (المونولوج 

ي عالقة تحكم وسيطرة ألن الشخصية تتحقق الرؤية المونولوجية  
ن الكاتب والشخصية الروائية فن للرواية بالعالقة بي 

ي حدود مايسمح به المؤلف يراكم مخطط اتؤدي ا
لقصة ويعمل عىل ابراز ايديولوجية مهينة دوارها الرسدية المختلفة فن

ي النسق الخاص أليديولوجية الكاتب )
ي ويدخلها فن

( ومن نماذج الحوارية عىل وفق الشكل 31  ،2007  ،حوارية الفن الروائ 

()األحادي اللغة  ي  : المونولوج 

ي  ))
ي ان امتظي مهر الشمسحلمت فن

ا يكون حديث الناس  ،حيائ  ن إىل   وانتقلت من محطة  ،ان احقق مستقبال ممث 

ي و 
ة حيائ  ب من تحقيق الحلم  ،محطة عث  سث  ي اقث 

ي كل مرحلة  كنت اشعر انتن
وال تزال   ،هذا الحلم متوقدا   وال يزال  ،وفن

ي 
تنتظرئن سفرية  المستحيل  ،محطات  افعل  وانا  مرت  عاما  ملجأي    كونأل ،خمسون  هللا  المراحل كلها كان  ي 

وفن ناجحا 

الذي تجريه    ( المونولوج)( يعرض الكاتب الشكل األحادي اللغة من خالل الحوار الداخىلي  9  ،2018  ،سليمان( )(ومالذي

ي عرض األفكار واآلراء عىل مس   ،الشخصية مع نفسها 
ي تعتمد عىل ضمث  المتكلم فن

توى إذ نتلمس ذلك من خالل اللغة الت 

ي )ياء المتكلم  إىل    ومن خالل اضافة األسماء   (انتقلت  ، حلمت)األفعال  إىل    المضافة تاء الفاعل  
  فضال   (مالذي  ، سفري  ،حيائ 

ي تدل عىل الذات المتحاورة )
للتعبث  عن    ( افعل  ، اشعر   ،احقق  ،امتظي األفعال الت  وب  هذا يعرض الرسد شكال احاديا للغة 

ي ال 
سم طريقها وجهة نظر الشخصية فن ي الشكل األحادي للغة    ،المستقبلإىل    موقف الذي تحياه لث 

وهنا تتداخل األزمنة فن

ي تعيشها الشخصية واحالمها وتطلعاتها  
ي والحاصن والمستقبل مما منح النص الرسدي رؤى عن الحياة الت 

ن الماضن مابي 

 المرتقب. النجاح إىل  والوصول حيلومحطات سفرها لتحقيق الذات بفعل المست
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ي 
 المبحث الثان 

  التهجي   

ن   ن هو )أحد  أيشكل التهجي  ن والتهجي  ن  )هم عناص ومظاهر حوارية باختي  ن داخل ملفاجتماعهو مزج لغتي  وظ  يتي 

ن  وهو ايضا التقاء    ،واحد  ن بحقبة زمنية وبفارق  وعيي  ن مفصولي    ، بهما معا داخل ساحة ذلك الملفوظأو    اجتماعي لسانيي 

ن داخل نفس الملفوظ هو طريقة ادبية قصدية بدقة  وهذا   ي ( )(ونسق من الطرائق  أكث  المزي    ج من لغتي 
 ، الخطاب الروائ 

ن  120  ،1987 ن لغتي  ن ذلك الملفوظ الذي يجمع بي  ن  اجتماع( لذا يكون التهجي  ن معزولي  ن لسانيي  ن ووعيي  ة زمنية  يتي  بفث 

ي  )اجتماعي معينة وبفارق  
ن بالكلمة ألنها جزء من النص35-34  ،2007  ،حوارية الفن الروائ  ن من خالل التهجي    ،( اهتم باختي 

ن الكلمات  ي تشكيل لغة الحوار الذي تقيمه النصوص فيما بينها لكن يرفض باختي 
فالكلمة هي وقوف الكالم وهي بنية مهمة فن

ي ال ذات الطابع  
ي تفتقر المغاير الت 

ة اال لل  تخدم الحوار وال تفّعله والكلمات أحادية الصوت الت  ي ال تتفاعل مع  جتماعنث 
ية الت 

تقيم   نوع خاص ال  ي كلمات من 
بذاتها فن ي 

ها  أ الكلمات األجنبية وتكتفن تنرسر ي 
الت  الكلمات  ها من  ية عالئق حوارية مع غث 

الخطاب  )  (نص آخر)  أخرىاين نقرأ عىل األقل كلمة    (متلفظ كلمات )نصوصأي    (النص)المقولة الحوارية هي الكلمة  

ي 
 ( 29 ،1987 ،الروائ 

ن الالإرادي 1  (الالقصدي)  التهجي 

( ي  )هو 
التاريخن للوجود  الهامة  الصيغ  اللغاتاحدى  ورة  واللغات    ،ولرصن الكالم  بأن  بوضوح  القول  جماال  إ ويمكن 

ن  ان تاريخيا عن طريق التهجي  ي تغيث  الكالم واللغات عث  التاري    خأي    تتغث 
ن عنرص فعال فن ي الخطاب  ( )(ان التهجي 

 ، الروائ 

ن الإلرادي  أمثلة( ومن 120 ،1987  ... للتعبث  عن الحوارية  (الالقصدي)التهجي 

ن ذهبت  : هناك بادروا بالسؤالإىل  _حي 

ي األمريكية ؟
 لكي تبف  عىل األراضن

ن  _هل تزوجت هيلي 

ي وقد احببتها 
ن زوجت  ي  ،_هيلي 

 وهي تحبتن

  (132 ،2018 ،رائحة التفاصيل_لكنها تقدمت بشكوى ضدك )

ي 
ي فن
ي تأئ 

ي تهجينا يعتمد عدم القصدية الت 
ي النص الروائ 

ه اذ ينقل البطل السؤال الذي  أسلوبتقدم اللغة الحوارية فن

ي األمريكية
 لكي تبف  عىل األراضن

ن ي األمريكية )هل تزوجت هيلي 
ويبدو من طريقة السؤال   (وجه إليه عندما وصل األراضن

ية وإنما للبقاء عىل  جتماعواكمال الحياة اال   أشة عد الزواج هنا ليس لتكوين  بأن اللغة المستخدمة للتحاور لغة متعالية ت

ي األمريكية
ي يعتقد أن الكل يسىع إليهأي    األراضن وان الزواج من امريكية هدفه الجنسية    ،الحصول عىل الجنسية فهو الغرئ 

ي عفويا من دون قصد من الشخصية ليظ
ن ان الجواب يأئ  ي حي 

هر وجهة نظره هذا الزواج الذي  فحسب وليس شيئا آخر فن

ن  ن هيلي  ي من جدي ،كان اساسه الحب المتبادل بينه زبي   د ان يرجع لرأيه بتوجيه سؤال آخرويحاول الغرئ 

ي تعلو عىل وجهة نظر الرجل  )لكنها تقدمت بشكوى ضدك
 (مما يجعل وجهة نظره هي الت 

ن اإلرادي 2  (القصدي)  التهجي 

ي وهو عبارة عن مجموعة من اال هو النوع الذي يندرج ضمن الته  األدئ 
ن الواعية من خالل تراكيب    ستدعاءاتجي 

ن ) ي معينة بنية انتاج وتوليد قضاء دالىلي معي 
 (  120 ،1987 ،الخطاب الروائ 

ن اإلرادي  أمثلةومن   للتعبث  عن الحوارية   (القصدي)التهجي 

ي ... وينتظرن أن 
 حقق حلمي ... مكان عىل الشمس  أ_عندي أم وأخوات ينتظرن عودئ 

ي 
ي  مع ابتن

ي بيت 
كت سياسة العالم كلها .  ،_لو اصدر جاللة الملك عفوا لكنه اآلن فن  ولث 

 _اقسم لك ان العفو سيصدر خالل أيام  

 _وما أدراك 

ي يا أخ سعد 
ن البارحة  وكان العفو موضوع حواري مع المسؤ  ،_انا صحفن  ولي 

ي . أ_ 
 ( 53 ،2018 ،رائحة التفاصيل)عطيتك رب  ع ساعة ... ولو علم الزعيم ألعدمتن
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ن  ن الشخصيتي  ن اإلرادي بقصدية واضحة تبدو من لغة الحوار بي  يعمل السارد عىل تقديم اللغة الحوارية بالتهجي 

ي  من انتظار اآلن لصدور قرار العفو من خالل األيام ومن تأكد الشخصية الثان
ية لحصول ذلك عىل معلوماتها الخاصة الت 

ن  ن هنا قصديا لغة تسىع ،ابدتها مع المسؤولي  ولغة   ،فقد األمل وتمتن العفو للعودة ألحضان البيتإىل  وب  هذا يكون التهجي 

ن وانتظار قرار العفو الذي اتفقوا تدرك   عليه   الواقع بشكل جدي ال تمارسه الشخصية من مهنة الصحافة واللقاء بالمسؤولي 

. 
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 المبحث الثالث 

 األسلبة 

ي األسلبة )
ي يتوسلها السارد للتعبث  عن)تعتن

خلفيته اإليديولوجية ومختلف الرؤى والتصورات   احدى اآلليات الت 

ي يبديها حول العالم والعوالم حوله
ن خ( ويدعو با59- 58  ،2007  ، حوارية الفن( )(الت  ي جملة أساليب تؤدي  األسلبةإىل    تي 

  فن

ي   سلوبتركيب األ إىل  
ي الروائ  ن    ،الجامع للنص األدئ  احدى طرائق ابداع صورة اللغة  القصدي الذي هو  وتندرج ضمن التهجي 

ي الرواية )
ي فن

ن الرواية متعددة األساليب واللغات واألصوات ألن افكار األسم  54  ،1987  ،الخطاب الروائ  (. لذا يفضل باختي 

ي 
ي فن
ن األنا  الروايةكلها تلتف  ي  متعددة األصوات بالحوار بي 

ي الخطاب الروائ 
ه )أو  واآلخر سواء فن  ( . 181 ،2004 ،حمد اغث 

ي أل )) : لذا تمثل األسلبة 
ي صورة فنية للغ سلوبتصوير فتن

ي  ،ة غريبةلغوي غريب فن
ورة فن ن  وهي تنطوي بالرصن وعيي 

ن مفردين المؤسلب وعىل خلفيته يكتب معتن وبعدا    سلوبئه  انشاء األ الوعي اللغوي المؤسلبأي    المصور   الوعي   : لغويي 

 ( 149 ،1988 ،يوسف( )(جديدا

 المباشر   سلوب  األ 1

ن   سلوبيقوم هذا األ  عبد تتبادالن الكالم وتنجزان الفعل الحواري بشكل مباشر )  أكث  أو    الحواري عىل شخصيتي 

 ( 96 ،1975 ،الفتاح

 : ريةالمباشر ألسلبة الحوا سلوباأل  أمثلةومن 

 _ال مانع عندي . لكن بالمقابل  

 _المبادئ هل تفهم  

 _المقابل ليس ماال كما فهمت  

 _ماهو 

 _مكان عىل الشمس 

ي يوم ان أ لكن لن   ،عىل التعاون معكم وافقت
. جاسوس أكونرضن فن

ّ
 ا

 كرامة و   رجولة الحركةالعمل الصالح الحركة ليست جاسوسية ... العمل الصالح 

   . ترصخ لن يجدي صاخك نفعا _ألن 

 _هل تركت الحزب  

 اتركه م _ل

ي التعاون معنا  
 _هل ترغب فن

 ( 39 ،2018 ،رائحة التفاصيللكن ىلي بعض اإلستفسارات )     نعم 

ي من خالل  
ي النص الروائ 

ن إذ يؤمّ   أسلوبيعمل السارد عىل اسلبة الحوارية فن ن الشخصي  ن حوارا  تبادل الكالم بي 

ن حول اإلنضمام للحزب والتعاون مع الجهات   ن الشخصي  ا بي    اذ تقوم ثيمة األسلبة بالحث ،مهمن عدالمختصة  ثنائيا مباشر

 تعاون . أو  عىل انها جاسوسية(عىل وفق وجهة نظر تختلف من شخص آلخر الحركة ،باشر عىل )العمل الصالحالم

ي  لة وثيقة  الذي يقوم عىل جم  سلوبالمنقول هو األ   سلوباأل 
الصلة بسياقات الرسد ومحافظة عىل تركيبها التلفظن

أو    الشخصية الروائية مما يجعلها جملة موقع حاىلي عىل موقفأو    من حيث كونها منقولة الستجابتها لوجهة نظر السارد 

 الشخصية  أو  فعل يهم السارد أو  قول

   : المنقول للتعبث  عن اسلبة الحوارية سلوبومن نماذج األ 

ي الوجود ...خلقت لتشغل كل   : ن انس قولك ىلي ل))
ا فن ا صغث  ن  انك لم تخلق لتشغل حث 

ء ... هّيأالوجود ... خلقك هللا ي
ي كل شر

ي يدي لنسث  معا باتجاه الشمس  رجال إستثنائيا فن
ك للمجد ... فضع يدك فن

يان الحياة... واشعر اننا سنصل معا ... وسنحت  منا شآإىل  فل معا بجودة شر
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ة سهل حوران اجمل ... وزرقة سماء سورية اصفن ... وبياض  ي ... وسأرى خرصن
حينها ... سينبت العشب عىل ضفافن

ن انف  من الثلج  ( . 11 ،2018 ،رائحة التفاصيل( )(قلب السوريي 

ي نقل الحوار عىل لسان الشخصية من خالل النقل لما يحدث من القول والفعل  
يعمل السارد ألسلبة الحوارية فن

ي الوجود ل
  ه ليكون له الحافز نحو تحقيق األنا لذا ينقل البطل حديث غث    ،قضية تهم السارد فيما يتعلق بتشكيل الذات فن

ن محدد من هذا العالم فإذا    ومجابهة الواقع نحو بلوغ النجاح  ،الفردية عىل مستوى الوجود كله وليس عىل مستوى حث 

د قد   اقعا معاشا يبدد من خالل تغث  وضع األمكنة واألزمنة عىل ارض الواقع   و   أصبحتحقق المراد فسيكون األمل للمترسر

ي تمبدالال
ة والزرقة والبياض الت   األمل المرتقب وتحقيق الطموح المرتقب . إىل  يلت الخرصن

 

 الخاتمة

ن من اللغة متعدد عىل وفق الحوار    اعتمد  - ي الرواية بشكلي 
ي عرض تعدد األصوات فن

ي لعرض وجهات  السارد فن الديالوج 

ي لعرض  أوشكل فردي    ،الرواية وتطورها   أحداثفق  آنظر متعددة تعمل عىل فتح   حادي يعتقد الحوار المونولوج 

 هموم الشخصية وسعيها لبناء المستقبل وتحقيق الذات . 

ي حوارية الرواية -
ن فن ن من التهجي  ن   : جاء السارد بنوعي  ن الال قصدي الذي يوجي بالحوار بي   اآلن واآلخر . اآلنالذي  التهجي 

وهذا ما ابقاه    ،يهر األسباب الصحيحة للزواج واآلخر الذي يشعر بالتعاىلي وغرض الزواج للحصول عىل الجنسية الغث  

ن القصدي الذي يعتمد عىل حوارية الشخصيات .  ي النهاية فضال عن التهجي 
 الحوار فن

ن الشخصيات إلبداع الرأي ووجهة  المبا  سلوبمستوى اسلبة الحوارية األ إىل    يقدم السارد  - ي عروض الحوار بي 
شر فن

ي   خرىالنقل الذي يعتمد عىل عرض تصورات الشخصية األ  أسلوب أو  النظر حول ثيمة معينة يقدمها عث  الحوار 
الت 

 تعد دافعا نحو بلوغ األمل المرتقب ووتفكث  الذات والطموح . 
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