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: ملخص البحث
 ومن خاللها يعبر الكاتب عن,تعدّ اللغة األداة التي تستخدم في بناء العمل الفني األدبي
.  وأرق األحاسيس بكلمات مناسبة بعيدا ً عن التكلف والزخرفة,أصدق العواطف
ّ وبما
 يعكس ثقافة الروائي الذي أنتجها وأبدعها تأتي هذه,أن الرواية نظام لغوي أدبي
 من خالل الوقوف على,الدراسة لتتناول اللغة في رواية ( الجسد الراحل ) ألسماء الزرعوني
 وتطبيقها على, ودراسة ومعرفة أهم النظريات النقدية في مجال اللغة,اشتغال اللغة الروائية
.  ولغة الحوار,رواية ( الجسد الراحل ) مستهدفة لغة السرد
Summary Search

Language is the tool that is used to build a literary art work ,and
through which the writer expresses sincere emotions and thinner
sensations, appropriate words away from affectation and decoration .
Since the novel literary language system reflects the culture shared by the
novelist and produced . This study is dealing with the language in the
novel (departed body) by Asmaa Az zaroni, by standing on the
functioning of language in fiction, Study and learn the most important
monetary theories in the field of language applied to novel (departed
body) which target narrative and dialogue language.

المقدمة :
مااا بااين التمساال فااي المايااي وتقاليااده ,وبااين االنجاارار ىلااى مااا هااو حاادي ,
ظهااااارت الرواياااااة هاااااذا الناااااو مااااان األد الاااااذي يركزعلاااااى عملياااااة التغييرفاااااي
المجتمع ,كمرآة عاكسة لهذه العملية .
وتعااااادّ الرواياااااة انساااااا ً أدبياااااا ً حااااادي الن اااااأة فاااااي منطقاااااة الخلاااااي عموماااااا,
واإلمااااارات خصوصااااا ً مقارنااااة بالبلاااادان العربيااااة األخااااره ,ألساااابا أهمهاااااّ ,
أن
الرواياااااة ابناااااة المجتماااااع المااااادني وال اااااعر ابااااان المجتماااااع البااااادوي الصاااااحراوي,
والخلاااي كماااا هاااو معلاااوم منطقاااة صاااحراوية ,لاااذلل كاااان االهتماااام منصااابا علاااى
ال اااعر أكمااار مااان النمااار ,ىال أناااب وبعاااد قياااام اتحااااد دولاااة اإلماااارات بقياااادة ال اااي
زاياااد – رحماااب

– وبعاااد ظهاااور الااانفت ,بااادأت تت اااكل الحيااااة المدنياااة ,ف اااجع

ااورت المااادن اإلماراتياااة ( ال اااارقة – دباااي – أباااو ظباااي
الدولاااة علاااى التعلااايم ,وتطا ّ
) ,وأصااااابح تاااااااهي المااااادن العصااااارية كنوياااااور وبكاااااين ولنااااادن ,وانفتاااااا
المجتماااع اإلماااارتي علاااى بااااقي ال اااعو  ,كااال لااال سااااعد فاااي انت اااار فااان الرواياااة
فااااي اإلمااااارات ,وباااادأنا نااااره كتابااااات محكمااااة فااااي القصااااة والروايااااة تنااااافس فاااان
ال ااااعر الااااذي احتاااا ّل صاااادارة الفنااااون األدبيااااة ,وخاصااااة بعااااد دخااااول العنصاااار
النساااائي ىلاااى مرحلاااة التناااافس فاااي الكتاباااة  ,والتاااي أخاااذت تتفاااوق علاااى العنصااار
الاااذكوري فاااي مجاااال كتاباااة الرواياااة والقصاااة ,ومااان باااين تلااال الكاتباااات الروائياااة
رواية الجسد الراحل – مويو دراستنا  -للكاتبة أسماء الزرعوني .
وسببببخ اارنارنبببا لهاااذه الرواياااة فااااولنا لمعرفاااة الكاتباااة أساااماء لماااا لهاااا مااان
اسم بين الكاتبات اإلماراتيات .
أ ّمبببا سببببخ اارنارنبببا لهاااذا الموياااو – اللغاااة فاااي الحطاااا الروائاااي – غياااا
مماااال هااااذه الدراسااااة ,وىن وااااادت فهااااي قليلااااة مقارنااااة بباااااقي عناصاااار الخطااااا
الروائي كال خصية والزمان والمكان .

أ ّماااا المااانه المتباااع فاااي دراساااتنا ,فهاااو المااانه التااااريخي مااان خاااالل تتباااع مراحااال
دراساااة اللغاااة الروائياااة مااان قبااال النقااااد ,باإلياااافة ىلاااى المااانه التحليلاااي الوصااافي
من خالل تحليل اللغة في رواية ( الجسد الراحل ) .

موضوع رواية الجسد الراحل :
الروايااااة ااتماعيااااة واقعيااااة ,تتحااااد عاااان تعلّاااان اإلنسااااان بوطنااااب ,فجعلاااا
الكاتباااة مااان ال خصاااية الرئيساااة – عيساااى – رمااازا يممااال كااال ىنساااان يغتااار عااان
وطناااب طلباااا ً للااارزق ,تاركاااا ً خلفاااب كرياااات الماياااي وكااا ّل شااايء اميااال ,وعيساااى
فااي الروايااة تاار وطنااب اإلمااارات بساابب خااالف مااع زواااة والااده التااي تزواهااا
بعاااد وفااااة والدتاااب ,فساااافر ىلاااى البحااارين تاركاااا كرياتاااب الجميلاااة التاااي قاااااها فاااي
وطناااب باااين أهلاااب وأحباباااب ,كماااا تااار خلفاااب محبوبتاااب التاااي بقيااا تعي ااافي اكرتاااب
طاااول حياتاااب ,وفاااي البحااارين يتعااارف علاااى راااال يعمااال معاااب فاااي المينااااء – خلاااف
– أحباااب كميااارا واعلاااب كوالاااده ,ثااا ّم ماااا لبااا أن تعلقااا باااب ابناااة خلاااف – ليلاااى  -فلااام
يجاااد مااان مهااار منهاااا ساااوه الهجااارة ىلاااى بريطانياااا ,وعلاااى ظهااار البااااخرة التاااي
نقلتاااب فاااي رحلاااة الهجااارة ىلاااى بريطانياااا يتعااارف علاااى شاااا مصاااري مهااااار –
سااامير – يصااابحان صاااديقين ,وعناااد وصاااولهما ىلاااى المينااااء فاااي مديناااة الاااابا
باادأا يبحمااان عاان عماال فااي الميناااء ,فيجتمعااان برااال باكسااتاني األصاال – محمااود
 يسااااعدهما فاااي تاااأمين العمااال ,وبعاااد فتااارة أراد أن ينساااى بدرياااة فقااارر الااازواماان ابنااة محمااود ميااري ,لكاان هااذا الاازوا لاام يمنعااب ماان العااي

فااي المفارقااة بااين

الحناااين ىلاااى األهااال والاااديار واألحباااة ,وباااين الحيااااة والعمااال والزوااااة واألوالد فاااي
بريطانيا ,فيصدق عليب قول ال اعر :
ي عزيزة
بالدي وىن اارت عل ّ

ي كرام
وأهلي وىن ينوا عل ّ

واعتماااادت الكاتبااااة فااااي بنائهااااا الروائااااي ,علااااى المقدمااااة ال خوصااااية ,قاااادم
فيهاااا ال خصاااية الرئيساااة ,أماااا بنااااء الحاااد فاعتمااادت علاااى النسااان الااادائري ,حيااا
باادأت مااان نقطاااة النهايااة متكراااة علاااى اكاارة عيساااى فاااي اسااتراا ماااا حاااد معاااب,
واختاااااارت ل خصاااااياتها أساااااماء تااااادل عليهاااااا ,فجعلااااا االسااااام دال وال خصاااااية
مااادلول ,لتمااان أحااادا الرواياااة الصااادق الفناااي ,كماااا كااارت أساااماء أمااااكن مطابقاااة
ألسماء أماكن حقيقية في العالم الطبيعي ,حتى توهم القارئ بواقعية الرواية .

اللغة في رواية الجسد الراحل ألسماء الزرعوني :
تعااادّ اللغاااة ميااازة يتمياااز بهاااا اإلنساااان عااان بااااقي المخلوقاااات الحيّاااة ,كماااا تعااادّ
مااان نعااام

التاااي أنعااام بهاااا علاااى اإلنساااان لقولاااب تعاااالى  :ل الااارحمن ,علّااام القااارآن,

خلن اإلنسان ,علّمب البيان

ل( )1

كمااا ااااء معنااى ( لغااة ) فااي لسااان العاار ل ّ
أن اللغااة ماان األسااماء الناقصااة,
وأصااالها لغاااوة مااان لغاااا ى ا تكلّااام ,واللغاااة  :اللسااان ,وحااادها أنهاااا أصاااوات يعبااار بهاااا
كاال قااوم عااان أغرايااهم ل( ,)2أ ّماااا فااي المعجااام الوساايت فاللغاااة ل أصااوات يعبااار
بهااااا كاااال قااااوم عاااان أغرايااااهم ,وامعهااااا لغااااى ولغااااات ,ويقااااال ساااامع لغاااااتهم :
اختالف كالمهم ل ( ,)3هذا ما ورد من معنى لغة في المعاام اللغوية .
أ ّمااااا اصااااطالحا فتمماااال اللغااااة لمجموعااااة مفااااردات الكااااالم وقواعااااد توليفهااااا
التااااااي تميااااااز اماعااااااة ب اااااارية معينااااااة تتبااااااادل بوساااااااطتها أفكارهااااااا ورغباتهااااااا
وم ااااااعرها ل( ,)4فهاااااي وسااااايلة للتواصااااال كاإلشاااااارات واألصاااااوات واأللفااااااظ .
وعلينااااا أن ناااااع حاااادا ً فاصااااالً بااااين مفهااااومين قااااد يتااااداخالن أحيانااااا ً فااااي أ هااااان
الدارسااااين ,وهمااااا (اللسااااان واللغااااة) ,فاللسااااان ل متعاااادد األشااااكال غياااار متجااااانس,
فاللسااااان ينتمااااي ىلااااى عااااد ماااان المجاااااالت المختلفااااة فااااي آن واحااااد ,فينتمااااي ىلااااى
المجال الفيزيقي والفزيولواي والنفسي ,كما أنّب ينتمي ىلى المجال الفردي
____________________________________________
 )1القرآن الكريم  :سورة الرحمن ,اآليات .214- 213
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 )4مجدي وهبب ,كامل المهندس  :معجم المصطلحات العربية في اللغة واألد  ,ط ,2مكتبة لبنان,
بيروت ,1984ص.318

والجمااااااعي ,ولاااااذلل يصاااااعب تصااااانيفب أو اساااااتكناه وحدتاااااب ل( ,)1وللساااااان علااااام
خااااص باااب هاااو اللساااانيات ,األلسااانية الاااذي يااادرس القواعاااد األساساااية التاااي تااادور
حولهاااا اإلشاااارات الصاااوتية لقاااوم ماااا أو اماعاااة ماااا ,ومناااب نساااتطيع أن نقاااول ىن
هنا لسانا ً عربياً ,وآخر فرنسياً ,وآخر ىنكلزيا ُ ....
أمااا اللغااة فهااي تمماال ل وحاادة كليااة ماان دراسااة الصااور المخزونااة فااي اكاارة
مسااااتخدمي هااااذه اللغااااة ,وهااااي مسااااتود يااااام صااااور العالقااااات المخزونااااة فااااي
عقول هؤالء األفراد

ل()2

وال بااااد ماااان االسااااتعانة بممااااا ةل يوياااا الفكاااارة ,فلااااتكن النااااار مماااااال ,أسااااتطيع أن
أسااااتعمل النااااار للتدفرااااة ,بينمااااا يسااااتعملها آخاااار للطهااااي ,وآخاااار ل نااااارة ,وآخاااار
لطقااااوس العبااااادة ,وآخاااار إلحااااراق مدينااااة ,وآخاااار ,وآخاااار ,كاااال حسااااب المسااااتوه
الحياااتي الااذي هااو فيااب ,فااان كان ا النااار هااي اللسااان ,فا ّ
اان مسااتوه انزياحاتهااا فااي
االساااتعمال الحيااااتي أو الاااوظيفي أو التعبياااري هاااي اللغاااة ,فاللساااان غيااار متجاااانس,
أ ّماااا اللغاااة فهاااي متجانساااة كونهاااا نظاااام مااان اإلشاااارات هدفاااب الاااربت باااين المعااااني
والصور الصوتية .
ومااان أاااال لااال نجاااد عااادّة لغاااات داخااال اللساااان الواحاااد ,كلغاااة السياساااة ,ولغاااة
السااااوق ,ولغااااة القااااانون  .....وتظاااال اللغااااة فااااي توالااااد وتزايااااد لتااااؤدي حاااتنااااا
اليومية .
واللساااان يتكاااون مااان ااااانبين ,ااتمااااعي ويممااال اللغاااة ,وفاااردي يممااال الكاااالم أو
ما يطلن عليب العملية الصوتية ,ومن هنا واب علينا التمييز بين اللغة
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والكااااالم ل فاللغااااة تنختلااااف عاااان الكااااالم فااااي أنّهااااا شاااايء يمكاااان دراسااااتب بصااااورة
مسااتقلة ,فاللغااات البائاادة مااع أنهااا لاام تعااد تسااتخدم فااي الكااالم ,نسااتطيع بسااهولة أن
ناااتعلم أنظمتهاااا اللغوياااة ,فناااتخلص مااان بقياااة عناصااار اللساااان األخاااره ,بااال ىن علااام
اللغة ال واود لب ىال ى ا أقصي العناصر األخره

ل()1

واللغااة مااان حيااا كونهاااا مفاااردات وتعااابير وامااال ,هاااي األرياااية التاااي ينبااا
عليهااااا األد  ,فاللغااااة حليااااة األد ومادتااااب ,ووساااايلة المبااااد فااااي التعبياااار عاااان
أفكاااااره ور اه وال ياااانهج بناااااء أاناااااس األد ىال عليهااااا وماااان هااااذه األاناااااس,
الروايااااة التااااي ياااانهج ت ااااكيلها علااااى اللغااااة ,فهااااي عماااال لغااااوي فنااااي فااااي المقااااام
األول ,فاللغااااة تعااااد ماااان عناصاااار الروايااااة األساسااااية ألنهااااا ل الاااادليل المحسااااوس
علااااى ّ
أن ثمااااة روايااااة مااااا ,يمكاااان قراءتهااااا ودون اللغااااة ال تواااااد روايااااة ,كمااااا ال
يواد فن

أدبيل()2

فباللغااااة تتحااااد ال خصاااايات ,وتنمااااو األحاااادا  ,ويعباااار الكاتااااب فيهااااا عاااان
أفكااااره ,ويتعااارف القاااارئ مااان خاللهاااا علاااى أفكاااار الكاتاااب ,وهاااي فاااي الرواياااة
كالوعاااااء الااااذي يحمااااال اميااااع العناصااااار الروائيااااة اآلخاااااره كالمكااااان والزماااااان
وال خصيات والسرد والحوار .
وعلياااب فا ّ
ااان اللغاااة هاااي القالاااب الاااذي يصاااب فياااب الروائاااي أفكااااره ,ويجساااد ر يتاااب,
وينقلهااا للناااس ماان حولااب ,وهااذا مااا ياادفع الروائااي ىلااى انتقاااء لغااة بساايطة وايااحة
للناس .
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ىال أن دراساااة اللغاااة الروائياااة قاااد تااام ىغفالهاااا مااان الااادرس النقااادي ,فاااي الوقااا
الاااذي انصاااب اهاااود البااااحمين والدارساااين فاااي العناصااار الروائياااة األخاااره ,وىن
نظاااار ىليهااااا فينظاااار ىليهااااا ,باااانفس المعااااايير التااااي تنطباااان علااااى ال ااااعر كدراسااااة
المحسااااانات اللفظياااااة والمعنوياااااة والبالغياااااة والصاااااور ال اااااعرية وغياااااره ,فكاااااانوا
يدرسااااونها ماااان خااااالل التركيااااز علااااى البالغااااة فيويااااحون الصااااور الفنيااااة ,ماااان
ت اااابيب واسااااتعارة ,وكنايااااة ,ويرصاااادون المحساااانات البديعيااااة ,فكاناااا دراسااااتهم
تساااقت مفااااهيم البالغاااة ال اااعرية علاااى الرواياااة دون مراعااااة خصائصاااها النوعياااة
وبنائها التعبيري .
ويعتباااااااار المنظاااااااار السويسااااااااري فردينانااااااااد دي سوسااااااااير ()1913-1857
مؤسساااا لعلااام اللغاااة الحااادي  ,فاااي كتاباااب ( علااام اللغاااة العاااام ) ومسااااهمتب ت ااامل ل
أسااالوبا فكرياااا بأكملاااب ,وىطاااارا كاااامال مااان االهتماماااات والقااايم ,تااادور يااامنب الياااوم
امياااع المناق اااات األساساااية ,وال ي اااذ عااان لااال ىال بعاااج الموياااوعات اللغوياااة
المانويااة ل( ,)1ولعاا ّل أباارز مااا قااام بااب ( دي سوسااير ) تميياازه بااين اللغااة والكااالم ل
فاللغاااة ليسااا وظيفاااة الفااارد ,بااال هاااي نتاااا يهاااامب الفااارد بصاااورة سااالبية ,وال
تحتااا ىلااى تأماال سااابن  ...أ ّمااا الكااالم ,فعلااى العكااس ماان لاال ,فعاال فااردي ,وهااو
عقلااااي مقصااااودل ( ,)2ثاااام ااااااء عدياااادون ماااان بعااااده وطااااوروا هااااذا العلاااام ليصااااب
مجموعاااة مااان العلاااوم والنظرياااات ,وياااذهب موكاروفساااكي بعاااد تحليلاااب ل سااالو
ال اااعبي للكاتاااب الت ااايكي ( ياااان نيااارودا ) أنّاااب ل يمكااان تقسااايم اللغاااة كمجتماااع ,فاااي
مرحلااااة تاريخيااااة معينااااة ىلااااى عاااادّة لغااااات ,أو لهجااااات اماعيااااة ل( ,)3كمااااا يؤكااااد
على ّ
أن عناصر النص تقوم ل ىلى اانب الوظائف الخيالية بوظائف
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ااتماعياااة محاااددةّ ,
وأن كااال ماااا يتاااامنب العمااال ال اااعري ,يمااار حتماااا عبااار اللغاااة
كوظيفة وسيطة ملتصقة بالمجتمع ل()1
ولقاااااااد دعاااااااا الباحااااااا الفرنساااااااي روالن باااااااارت ( )1980-1915ىلاااااااى
الوحاادة بااين اللغااة واألد

لاال ,ألنااب لاام يعااد ماان الممكاان تصااور األد فنااا يهماال

العالقاااة باللغاااة مااان كااال اهاااة ,فااادعا ىلاااى دراساااة الخطاااا عااان طريااان األسااالوبية
التاااي كانااا تهااات ّم بالجملاااة فقااات ,وشاااجع علاااى ىقاماااة عالقاااة مماثلاااة باااين الجملاااة
والخطااااا  ,معتباااارا الخطااااا املااااة كبااااره فيقااااول  :ل الاااادالئل والعالمااااات التااااي
تتكاااون منهاااا اللغاااة ,ال توااااد ىال بقااادر ماااايعترف بهاااا ,أي بقااادر ماااا تتكااارر وتاااردد
 ...لااايس باساااتطاعتي الكاااالم دون أن يجااار كالماااي فاااي يولاااب ماااا يعلااان باللساااان,
وما ىن أصوغ عبارة ما حتى تلتقي عندي الخانتان المذكورتان

ل ()2

ولعااا ّل ( بااااختين ) فاااي مقدماااة نقااااد القااارن الع ااارين الاااذين اهتماااوا باللغاااة ب اااكل
عاااام ,وباللغاااة الروائياااة ب اااكل خااااص اهتماماااا غيااار مسااابوق ,فهاااو ّأول مااان طااار
نظرياااااة ( التنمااااايت للااااانص الروائاااااي ) ,فحااااادد خمساااااة أشاااااكال ألنمااااااط المقارباااااة
األسلوبية للخطا الروائي وهي

)3(:

 -1يجااااري تحلياااال كلمااااة المؤلااااف المباشاااارة ,ماااان واهااااة نظاااار التصااااويرية
والتعبيريااااة ال اااااعرية المألوفااااة ,ممااااال االسااااتعارات والت ااااابيهات والنتحااااال
المعجمي .
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 -2ياات ّم اسااتبدال التحلياال األساالوبي فااي الروايااة ىلااى وصااف ألسااني محايااد للغااة
الروائية بوصفها كالً فنيا ً .
 -3تختاااار مااان اللغاااة الروائياااة العناصااار المميااازة لالتجااااه الفناااي األدباااي ممااال
عناصر الرومانتيكية أو الطبيعية أو االنطباعية .
0 -4تحلل لغة الرواية على أنّها أسلو فردي للغة الروائي .
 -5تاااادرس الروايااااة علااااى أنّهااااا ااااانس بالغااااي وتحلاااال وسااااائلها وطرقهااااا ماااان
واهة نظر فعاليتها البالغية .
والخاصااااية الجوهريااااة للغااااة الروايااااة عنااااده هااااي ل الحواريااااة واإلنااااارة بالتعاااادد,
فلغاااة الرواياااة هاااي نظاااام لغاااات تنيااار ىحاااداها األخاااره حوارياااا ,وال يجاااوز وصااافها
وال تحليلهاااا باعتبارهاااا لغاااة واحااادة ووحيااادة ل( ,)1فالراوياااة عناااده ظااااهرة لغوياااة
تتجلّاااى فاااي تعااادديتها اللغوياااة ,فقاااد ن اااأت الرواياااة بخاااالف بااااقي األانااااس األدبياااة
األخره من التعددية اللغوية الداخلية والخاراية .
ولماااا كانااا الرواياااة تقاااوم علاااى مااازي مااان اللغاااات وعلاااى أكمااار مااان نسااان
لغاااوي ,فقاااد تحاااد بااااختين عااان لغاااة الروائاااي التاااي أصااابح م اااكلة مااان لغاااات
متعااددة ومتنوعااة ,تلقااي الاااوء علااى تعاادد لغااات فرااات المجتمااع المختلفااة ,وماان
هناااا ينظااار ( بااااختين ) ىلاااى الكلماااة الروائياااة علاااى أنهاااا حاااامال لفكااار الكاتاااب ال
بوصااافها أسااالوبا للكاتاااب فقااات  ,وتاااأتي اهاااود الناقااادة البلغارياااة ( اولياااا كريساااتيفا
) لتكمااال أبحاااا أساااتا ها ( بااااختين ) باساااتحداثها مصاااطل التنااااص ,الاااذي الاااذي
يتعلن ل بالعالقات الحاصلة بين أحد النصوص ونصوص آخره يست هد
______________________________________________
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بها ,يعيد كتابتها ,يمتصها ,يوسعها ,أو بصفة عامة ,يقوم بتحويلهاا ,ويغادو بنااء علاى
معقوال ل( ,)1حيا تتحاول الرواياة ىلاى حاوار ماع الاذات وتواصال ماع نصاوص
أخره باعتبار أن كل نص هو امتصاص وتحويل لنص آخر .
وبهاااذا نجاااد باااأن النقااااد الغااار درساااوا اللغاااة الروائياااة مناااذ القااادم لكااانهم لااام
يهتمااااوا بهااااا كاهتمااااامهم بالعناصاااار اآلخااااره ( زمااااان – مكااااان – شخصاااايات ) ..
وبهااذا يتعجااب عباادالملل مرتاااح حياا يقااول  :ل وىنّااا لنعجااب أشاادّ العجااب كيااف
يمكااان الحااادي ُ عااان ال خصاااية التاااي تااانهج بالحاااد  ,أو يقاااع عليهاااا الحاااد  ,أو
حولهااااا حااااين تاااااطر فااااي الحيااااز ,أو يقتلهااااا الحيااااز ,أو حااااين تسااااير فااااي نااااوء
الزمااان فيُبليهااا بعااد يااادة ,ويُفنيهااا بعااد حياااة  :ثاام يقااع الصاام ماان حااول اللغااة التااي
يجاااب أن تخا َ
غيرهاااا :كياااف يجاااب أن تكاااون وماااا
ااب بهاااا ,أو
ي
تخاطا َ
طا َ
ااب بهاااا هاااي َ
مساااتواها وماااا وظيفتهاااا وماااا صااافتها وماااا عالقتهاااا بماااا يااااطر فاااي الرواياااة
ل( ,)2وانقسااااام النقااااااد والبااااااحمون العااااار أماااااام مساااااتويات التواصااااال اللغاااااوي
الروائاااااي ( الساااااردي – الحاااااواري ) ىلاااااى توصااااايفين  :ل فموقاااااف أول يقاااااول ّ :
ىن
اللغااااة السااااردية عااااادة مااااا تكااااون مكتوبااااة بالعربيااااة الفصااااحى ,بينمااااا هااااي فااااي
المسااااتوه الحااااواري مكتوبااااة بأغلبيتهااااا بالعاميااااة ال ااااعبية ,وهنااااا توصاااايف ثااااان
ىن اللغااااة السااااردية تكتااااب بالعربيااااة الفصااااحىّ ,
فموقااااف مبنااااي عليااااب يقااااول ّ :
وىن
لغاااة الحاااوار تكتاااب بالفصاااحى أو عليهاااا مهماااا كانااا الاااذرائع أن تكتاااب بالعربياااة
الفصيحة ل( ,)3وك ّل فرين منهم قدّم حججب ,أ ّما حج الفرين األول ل الذي
_________________________________________
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مااان رواده روائياااون عااار مااان الرعيااال القاااديم كاحساااان عباااد القااادوس ,فاااانهم
ياااادافعون عاااان عاميااااة الحااااوار ,وفصااااحى الساااارد ,با ّ
اااأن لغااااة الحااااوار وكااااذلل
الساااارد الروائااااي ينبغااااي أن تقاااااس علااااى الويااااع االاتماااااعي والمقااااام المقااااافي
لل خصاااية الناطقاااة باااالحوار ,و لااال مااان أاااال موافقاااة لغاااة ال خصاااية لمقافتهاااا
 ...وماااان ناحيااااة ثانيااااة لكساااار الجاااادار اللغااااوي العااااازل بااااين الروائااااي المنغلاااان
علااى لغتااب وأدبااب وبااين القااارئ العااادي الااذي ترهقااب اللغااة المقعاارة ويريااد لغااة
يتعاااي

معهاااا ويساااتمتع بهااا ل( ,)1أماااا ماااا هااب ىلياااب الفريااان الماااني مااان حجااا

فمفادهاااااا ل أن لااااال يكااااارس القطيعاااااة باااااين القاااااارئ ولغتاااااب ,وكا ّ
ااااأن الكتاباااااة
بالفصااااحى خاصااااة فقاااات بالروايااااات التاريخيااااة ,فيقتاااارن فااااي عقاااال القااااارئ
الباطن أن اللغة الفصيحة هي لغة التاري وليس لغة الحاير

ل()2

وباااذلل نجاااد عباااد الملااال مرتااااح يااادافع عااان اللغاااة الفصاااحى بقولاااب  :ل ىن
الكتابة الروائية عمل فني اميل يقوم
يواد خار

تلل اللغة,

على ن اط

وى ا

اللغة الداخلي ,وال شيء

كان غاية بعج الروائين

العر

المعااااااصرين هاااااي أن ياااااؤ وا اللغة ( ليس بالمفهاااااوم الفني ,ولكن بالمفااااا ه اااااوم
ال ااااواق ااااع ااااي ل اااا ي ااااذاء) بتسااااويد واههااااا ,وتلطااااي الاااادها ,وىهانتهااااا بجعاااال
العامياااة لهاااا يااارة فاااي الكتاباااة  ..فلااام يبااان للغاااة العربياااة ىال أن تاااز ّم حقائبهاااا,
وتمتطاااااي ركائبهاااااا ,وتمااااااي علاااااى واههاااااا ساااااائرة فاااااي األرح لعلهاااااا أن
تصادف كتابا يحبونها من غير بني الدتها

ل()3
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ويااذهب ىلااى أن اسااتخدام اللغااة فصااحة وعاميااة فااي عماال أدبااي واحااد ,يصاايب
هااااااذا العماااااال ن اااااااز فيقااااااول  :ل وى ا استحال اللغة ىلى فصحى وعامية ,وىلى
شعري ااااة وس ااااوق ااااي ااااة ,وىل ااااى عالية ومتدنية ,في عمل واحد ,وف ااااي م ااااوق ااااف
واح اااد ,أص اااا ال اااع ااام ااال ال اااف ااان اااي ن ااااز  ,واغتاااده ممزقاااا مبعمااارا ,يتسم
ب يء من الفويى ,وربمااااااا ب اااااا اااااايء م اااااان االيطرا ل( ,)1والقااااااول فااااااي
هاااذه القااااية ماااا انتهاااى ولااان ينتهاااي ماااا دام الكاااون قائماااا ببناااي الب ااار ألن هاااذا
يممااال ااااري اإلنساااان نحاااو الكماااال فاااي أماااور ىنساااانية ال كماااال فيهاااا .وعلاااى
الاارغم ماان هااذا كلااب ينااار يااوء فااي غساان اللياال ,ي ااير ىلااى لغااة ثالمااة وسااطى
بااااين الفصااااحى والعاميااااة ,السااااهلة القريبااااة ماااان مسااااامع الناااااس ل حتااااى كأنهااااا
لغاااااتهم اليومياااااة المحكياااااة ولكااااان ب ااااايء مااااان االساااااتقامة اللفظياااااة والفصااااااحة
اللسااااانية ,والناااااس تفهاااام هااااذه اللغااااة ألن الناااااس عناااادنا فااااي غالبيتهااااا مساااالمة,
ولغاااة القااارآن عربياااة بالغياااة ىعجازياااة ,وهاااي لغاااة الحااادي ال اااريف وخطاااب
الجمعاااة ,كماااا ّ
أن النااااس ال تجاااد صاااعوبة فاااي فهااام ن ااار األخباااار السياساااية مااامال
مااااع أنهااااا باللغااااة الفصااااحى ل( ,)2وماااان مالماااا هااااذه اللغااااة المالمااااة يجااااب أن
تكاااون ,وساااطى باااين الفصاااحى والعامياااة ,قريباااة مااان الواقاااع المعاااا  ,شااااعرية
فيهاااا ىيحااااء ورشااااقة  ,وأال يطغاااى فيهاااا الحاااوار علاااى السااارد ,ويعتماااد حوارهاااا
على الجمل القصار ما أمكن .
_______________________________________________
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 -1لغة السرد :
يبقى السرد من أهم ما يميز العمل الروائي ,ألنب أفال الطرق التي يقدّم
عن طريقب ال خصيات واألحدا  ,ويوصف المكان والزمان ,وهو ل فعل يقوم
بب الراوي الذي ينت القصة ,وهو فعل حقيقي أو خيالي ثمرتب الخطا

ل()1

وأاماااع النقااااد علاااى فصاااحى لغاااة السااارد ,وأكااادوا علاااى يااارورة التناااو
في مستوياتها ,حي يختار الراوي الطرين المناسبة لتجسيد مواقفب .
ولقاااد اعتماااادت الكاتبااااة – أسااااماء – الفصااااحى لغااااة الساااارد فااااي روايتهااااا,
متنقلة بين مستوياتها ومن هذه المستويات :
أوال :المسااااااتوه التقريااااااري  :اتكااااااأت الكاتبااااااة علااااااى هااااااذا المسااااااتوه لتقااااااديم
شخصاااياتها المانوياااة بلغاااة تقريرياااة ماااوازة ,ومااان هاااذه ال خصااايات شخصاااية
ابااان عااام بدرياااة ,الاااذي كانااا تكاااره زياراتاااب المتكاااررة ىلاااى بياااتهم ل كااام تكاااره
ابااان عمهاااا ,وتنااازع مااان زياراتاااب المتكاااررة ,تهاامهاااا م ااااعر الخاااوف مااان
طلب يدها للزوا  ,وعيسى يعي

معها في حياتها وأحالمها ..

ل()2

بهاااذه اللغاااة التقريرياااة قااادّم تقرياااا مااااوازا عااان ( ابااان عااام بدرياااة ) ,ولقااااد
اسااااتخدم الفعاااال الماااااار ليااااد ّل علااااى اسااااتمرارية شااااعور بدريااااة بااااالحزن
والكآباااة ,والااااين بعاااد سففف

عيسففف  ,ومففف تلففف الشخصفففي

أيضففف  ,شخصفففي عمففف

عيسفف ( عشفف ) التفف ك نفف تسففك ففف مدينفف العففي " ك نفف تعففي

ففف مدينفف العففي ,

ت ى كم ولدا ص
____________________________________________
- )1د .لطيااااف زيتااااوني  :معجاااام مصااااطلحات نقااااد الروايااااة ,ط ,1دار النهااااار للن اااار مكتبااااة لبنااااان
ناشرون  ,2002ص.105
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عناااادها وكيااااف أصااااب شااااكلها كاناااا فاتنااااة ,قباااال رحيلااااي ب ااااهور قمنااااا
بزيارتها ,كنا نزورها في السنة مرة لبعد المكان وصعوبة

الطرينل()1

تنااو فااي اسااتخدام األساااليب,
فااي المتقطااف السااابن ماان الروايااة ,نجااد الكاتبااة ّ
فتاااراو باااين األسااالو الخباااري واإلن اااائي ,لتقريااار المعناااى فاااي هااان المتلقاااي
و تحقيااااان االتصاااااال معاااااب ,و ىيصاااااال أفكاااااار نصاااااها ىلاااااى أكبااااار عااااادد مااااان
المتلقااين .كمااا لجااأت ىلااى هااذا المسااتوه ماان اللغااة للتعبياار عاان انقااااء فتاارات
زمنيااااة ومنااااب ل ماااارت شااااهور وهااااو منهماااال فااااي عملااااب ال اااااق بااااين يااااجي
األفاااواه وأباااواق السااافن وطياااف بدرياااة واألزقاااة التاااي لعاااب فيهاااا وبخاصاااة فاااي
لخظات الراحة من العمل

ل()2

هكااااذا اسااااتعان الروائيااااة بهااااذا المسااااتوه ماااان اللغااااة ,ل خبااااار عاااان شخصااااية
ثانوية ,أو انقااء فترات زمنية محددة ,بلغة تقريرية وايحة .
ثانيا ً  :المستوه التصويري :
ااااور
الروايااااة أكمااااار الفناااااون اساااااتعانة بهاااااذا المساااااتوه مااااان اللغاااااة ,ألنهاااااا تصا ّ
المواقاااف واألحااادا تصاااويرا ينااابج بالحركاااة ,ويمتاااع القاااارئ ويجعلاااب يعاااي
ااور حركاااة السااافية
ااو الااانص  .فنجاااد الكاتباااة تساااتعين بالصاااور الفنياااة لتصا ّ
فاااي اا ّ
وصاااوتها ,وهاااي ت ااان عباااا البحااار ,متكراااة علاااى االساااتعارة ل ماكيناااة السااافينة
تاااازأر بصااااخبها ,وأصااااوات البحااااارة تتقاااااطع ,المياااااه تناااازف هااااديرها تحاااا
وطأة الحركة المباغتة للسفينة التي تتمايل وتدور وتبتعد ...

ل()3
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اعلااا مااان هاااذا المقطاااع لوحاااة فنياااة مليراااة بالصاااور الموحياااة لقساااوة الموقاااف,
موقااااف مغااااادرة عيسااااى الااااديار قاصاااادا البحاااارين ,فأحااااارت ألفاظااااا تناسااااب
الصور ( تزأر -تنزف ) .
ومااان اساااتخدام الصاااور الفنياااة للتعبيااار عااان م ااااعر عيساااى حينماااا تاااذكر أماااب ل
مسااا عيساااى دموعهاااا ورحااال ماااع اااار الغرباااة وأماااب ,ماااا أعظااام األم تاااذكر
هجرتااااب وغربتااااب بساااابب فقدانااااب ألمااااب ,كاااااد يبكااااي كالطفاااال بااااين يااااديها ,لقااااد
هربااا مااان عياااون ال ااامس ىلاااى فلاااب الجلياااد ,علاااى كاااوابيس ماااا ال نهاياااة لهاااا
 ....ل( ,)1شااااابب نفساااااب بالطفااااال حينماااااا تاااااذكر والدتاااااب ,هاااااذه الصاااااورة تحمااااال
م اعر الحنين ,كذلل تكراره لكلمة ( األم ) فهي رمزا على الحنين .
كمااااا اساااادت اللغااااة التصااااويرية بعباراتهااااا الموحيااااة وألفاظهااااا الجميلااااة,
الحاااد صاااوتا ومسااامعا وحركاااة ,فنقلااا للقاااارئ ىحساساااا عميقاااا باااب ل تطااااير
رمااااااد قلباااااب ,وتوقفااااا الااااادماء فاااااي عروقاااااب ,وكاااااادت أن تفااااااحب ركبتااااااه
المتوترتاااان عنااادما وقعااا عينااااه علاااى أم عيساااى ,كااااد أن ينساااى نفساااب ويطلااان
اسمها  :ىنها ليلى ,هي ليلى

ل()2

اتكاااأت الروائياااة فاااي هاااذا الم اااهد باللغاااة التصاااويرية العميقاااة ,لتنقااال للقاااارئ
صااااورة الحااااد  ,وحااااد كهااااذا يتطلااااب ماااان الكاتبااااة العماااان فااااي الم اااااعر
والعواطااااف ,فقولهااااا ( تطاااااير رماااااد قلبااااب ) أعطاااا للحااااد حركااااة ,ومتعااااة
وت اااويقا للمتلقاااي واعلتاااب يتخيااال موقاااف ارتباااا عيساااى وكأناااب يحاااد أماااام
عينيب .
_______________________________________________
 )1أسم ء الز عون  :الجسد ال احل ,ص.56
 )2أسم ء الز عون  :الجسد ال احل ,ص .62

ماااان خااااالل مااااا ساااابن يباااادو ّ
أن الروائيااااة ,وبلغتهااااا التصااااويرية اسااااتطاع أن
تك اااف عاااان انفعااااالت شخصااااية عيساااى ,واعلاااا القاااارهء ي ااااعر بالمفارقااااة
التي يعي ها عيسى .
ثالماااااا ً  :المساااااتوه التعبياااااري  :يممااااال المساااااتوه التعبياااااري ركيااااازة أساساااااية
استندت ىليها الكاتبة للتعبير عن م اعر شخصياتها وعواطفها .
وماان لاال التعبياار عاان حالااة االيااطرا عنااد عيسااى ,بعااد محادثتااب مااع ليلااى
ل أم عيسااى ,يااا ىلهاااي ,لاام تمهلنااي فرصاااة الاارد عليهااا ,كياااف سااأقابلها وماااا ا
أقااول لهااا كيااف سااتمر الساااعات ىننااي أفتقااد يااا ساامير ,يااا صاادين الغربااة
 ....ل( ,)1فهااااذه التسااااا الت تااااوحي بحالااااة االيااااطرا التااااي يعي ااااها عيسااااى,
وتركااا الكاتباااة عيساااى يتحاااد ع ّماااا فاااي داخلاااب لتعطياااب أكمااار صااادقا ,وأعمااان
ىيحااااء لم ااااعره وأحاسيساااب  .كماااا عبااارت الكاتباااة بهاااذا المساااتوه مااان اللغاااة,
عاان م اااعر وأحاساايس خااوف بدريااة علااى عيسااى ل أمااا بدريااة فكااان الخااوف
يعصااار قلبهاااا ,فهاااي تقااارأ الرساااالة عااادة مااارات فاااي الياااوم ,لقاااد خفظااا كلماتهاااا
وال تجر على البو ...

ل()2

هاااذه اللغاااة التعبيرياااة تحمااال انعكاساااات م ااااعر الخاااوف علاااى عيساااى مااان قبااال
بدرياااة ,فكلماااة ( مااارات ) اماااع مؤنااا ساااالم ياااوحي بكمااارة الحااازن والخاااوف
عنااااد بدريااااة ,كمااااا ّ
أن اسااااتخدام الماااااار ليااااد ّل علااااى اسااااتمرارية م اااااعر
الخوف عند بدرية .
وبهااااذا نخلااااص بااااأن اللغااااة التعبيريااااة فااااي الروايااااة كااااان لهااااا دورا بااااارزا فااااي
التعبير عن م اعر ال خصيات .
________________________________________
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ّ
باااأن أول مااان كااار مفهاااوم التنااااص
رابعاااا ً  :مساااتوه التنااااص  :كرناااا ساااابقا
الباخمااااة البلغاريااااة ( اوليااااا كرساااايتقا ) أخذتااااب ماااان أسااااتا ها ( باااااختين ) ال ي
اكت ف مفهوم الحوارية وعدتاااااااااااب وظيفة تناصية تتقاطع فيه اااااااااااا نص اااااااااااوص
بااااااااااأخره ,والتناااااااااااص موجود في الخطا النقدي العرب ااااااااااي الترامي ,ولكن
تحت تسميات أخره ,كالنق ااااااارح ,والس اااااارقات ,والمعارا ااااااات ,واالقتباااااااس
والتااااامين  .واسااااتخدم الروائيااااة التناااااص فااااي لغااااة الساااارد مااااع نصااااوص
أخااره منهااا المااأثورات ال ااعبية ,وماان لااال التناااص مااع أغنيااة أم كلمااوم التاااي
سااامعها علاااى ظهااار السااافية فاااي طريااان سااافره لبريطانياااا ل أنااا فاااين والحاااب
فاااين ,أنااا تعااارف قبلاااب معناااى الحاااب فاااين ل( ,)1هاااذا التنااااص تنااااص اقتباساااي
كاماااال ماااان دون أن تعماااال فيااااب يااااد التحااااوير أو التغيياااار ,يااااد ّل علااااى أن هنااااا
شخصا عربيا معب على متن السفينة .
وفااااي الروايااااة أياااااا نجااااد تناصااااا مااااع مماااال ,وهااااو مااااا يطلاااان عليااااب ( تناااااص
األمماااال ) ومناااب ل عنااادما يهااار مناااي الناااوم أشاااغل نفساااي بعااادّ األغناااام داخااال
الحظيرة حتى يغلبني النعاس

ل()2

هااذا تناااص منصااص داخاال عالمتااي تنصاايص ,يااد ّل علااى تقلااب عيسااى وعاادم
مقدرتااب علااى النااوم ,بساابب الحالااة النفسااية التااي يعاااني منهااا فهااو مه اام نفساايا
في بالد الغربة .
ممااااا ساااابن نسااااتنت ّ
أن للتناااااص دورا فااااي تعزيااااز الفكاااارة الرئيسااااة ,وتقويتهااااا,
وتمبيتها في هن المتلقي .
______________________________________
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 )1لغة الحوار الروائي :
تعتباااار لغااااة الحااااوار فااااي الاااانص أو العماااال األدبااااي شااااماعة يعلّاااان عليهااااا
العمااال وياااتكلم عبرهاااا ال اااخوص بكااال المفاااردات ,الحاااب ,الحااازن ,األلااام ...
 ,واألداة اللغوياااااة فاااااي الحاااااوار بمفرداتاااااب ومساااااتواه ووظيفتاااااب كلهاااااا قااااااايا
شااااغل الدارسااااون فااااي حقاااال الروايااااة العربيااااة ,بساااابب ازدواايااااة اللغااااة أي
اساااتخدامنا للعامياااة فاااي الحااادي الياااومي والفصاااحى فاااي الكتاباااة ,وقاااد أشااارنا
ىلااى هااذه القاااايا التااي شااكل محااور عاادد ماان الكتابااات التااي أثااارت ىشااكالية
الحاااوار داخااال الااانص الروائاااي ,والتاااي تعااادّ المناااارة والنافاااذة التاااي تظهااار مااان
خاللهاااا شخصااايات الرواياااة ,وللحاااوار وظاااائف أهمهاااا يسااام ل باااالتخلص مااان
امااااود األساااالو األدبااااي ماااان خااااالل اسااااتخدام ألفاااااظ وتعااااابير وصااااي نحويااااة
مستفادة من اللغة الحية

ل()1

نوعااا الكاتباااة ( أساااماء ) مااان لغاااة الحاااوار فاااي روايتهاااا ,فتعاااددت أصاااوات
و ّ
ال خصااااايات ,واعلااااا لغاااااات شخصاااااياتها تحمااااال انتمااااااء ااتماعياااااا ,علاااااى
طريقاااة ( فلاااوبير ) الاااذي هااااام ( هوغاااو ) ال ساااتنطاقب شخصااايات ( البؤسااااء
) لغتاااب فيقاااول فلاااوبير عناااد حديماااب عااان البؤسااااء  :ل أ ّماااا بالنسااابة ىلاااى كالمهااام,
فاااانّهم يتكلماااون بطريقاااة ايااادة اااادا ,ولكااان الكااال بالطريقاااة اتهاااا ,هاااذيان األ ,
هااااذيان امااااان ,فكاهااااة تولومياااااس ,كاااال هااااذا يأتينااااا فااااي قالااااب واحااااد ل(,)2
فننراهااااااا تسااااااتممر التنااااااو اللهجااااااي الصااااااحراوي والماااااادني فااااااي اسااااااتنطاق
شخصياتها ,ونأخذ مماال على التنو الحواري في الرواية ,هذا الحوار
______________________________________
- )1د .لطيف زيتون  :معجم مصطلح

نقد ال واي  ,ص .82

 )2فيليففف دوففففو  :فكففف اللغففف ال وائففف  ,ت جمففف  :هفففدى مقفففنص ,ط ,1م كفففز د اسففف
الع ي  ,ي و

 : 2011ص.172

الوحفففد

المقتطاااااف مااااان الرواياااااة باااااين بدرياااااة ووالااااادتها ,وفياااااب تتحاااااد ال خصااااايات
باللهجة البدوية الخليجية :

()1

 مسكين ,يقولون عيسى المزالي مات -من قال يا أمي  -فال

وال فالل ,باسم

عليب طيحتي قلبي .

 قوية العين شو تقولين . حااارام أماااي تقاااولين علاااى الولاااد هاااذي رمسااا حاااريم ,هاااو بخيااار وعافياااة ىنشاء

 ,هو أكيد مسافر .

فااااي الحاااااوار السااااابن اعلااااا الكاتبااااة شخصاااااياتها تنطاااان بلهجتهاااااا ,لتاااااافي
الواقعيااااة علااااى روايتهااااا ,فاسااااتخدم ألفاظااااا تناسااااب الموقااااف ,وتعباااار عاااان
شاااعور مااان نطااان بهاااا ,ممااال ( طيحتاااي قلباااي ) تاااد ّل علاااى خاااوف بدرياااة علاااى
عيساااى  ,ومناااب أيااااا فاااي الرواياااة الحاااوار الاااذي ااااره باااين عيساااى وصاااديقب
المصااااري ساااامير ,فجعلاااا شخصااااياتها تنطاااان كلمااااات بلهجااااة مصااااريةّ ,
ألن
سمير مصري الجنسية

)2(:

 ىزيل يا مزيكة .-م

معقول ,سمير ! فينل يا راال و

لل وح ة .

 ساعة لما ترفع السماعة يا راال يا عجوز  - .العتب على السمع . يا راال أنا بهزر معل ىن لسب في عز شبابل .ومن تنو لغة الحوار في الرواية ,حوار عيسى مع أوالده بلغة فصيحة
______________________________________
 )1أسم ء الز عون  :الجسد ال احل ,ص. 25
 )2أسم ء الز عون  :الجسد ال احل ,ص.66

سففففيط  ,كففففو أومدق منق ففففي متعلمففففي  ,ف سففففتنطقت م الك ت فففف لغفففف فصففففيح ,
لغ المدا س

)1(:

 -لم ذا هذق الضج  ,هل هن

ش ء يدعو للضح ؟

 أم يضح هذا المنظ ! انظ كيف انقل العجوز م د اجته . وهل مص ئ الن س تضحككم ؟-أ

م ذا

؟ هل أن متوت ألن أخي ا ستعود إل

لد كم تقول ؟

فففف الحفففوا السففف ت ,اسفففتخدم الك ت ففف لغففف فصفففيح سفففيط  ,اتكففف
أس لي امست م القصي

المن س للموقف وللشخصي

 )1أسم ء الز عون  :الجسد ال احل ,ص.29

الن طق

.

علففف

وفببي الخرببا  :هااذه الدراسااة ماااهي ىالّ مغااامرة ,سااعي ماان خاللهااا ىلااى تعقااب
ورصاااد آراءالنقااااد فاااي اللغاااة الروائياااة ,وتحليااال اللغاااة الروائياااة فاااي رواياااة (
الجساااد الراحااال ) ,وهاااو الشااال موياااو ىشاااكالي مت اااعب ,ال يمكااان اإللماااام
بب ,وعليب أخلص باآلتي :
 قلّاااة الدراساااات  -مااان قبااال البااااحمين والمختصاااين فاااي مجاااال الرواياااة  -التااايتساااتهدف اللغاااة الروائياااة ,مقارناااة بتلااال الدراساااات التاااي تركاااز علاااى عناصااار
الرواية األخره كال خصيات والزمان والمكان .
 حرصاااا الكاتبااااة  -أسااااماء الزرعاااااوني  -علااااى اسااااتعمال اللغااااة الفصاااااحىالحديمة في السرد ,وعلى التنويع في الحوار .
 اسااااتخدم الكاتبااااة لغااااة فصااااحى بساااايطة فااااي الساااارد ,لغااااة يفهمهااااا العامااااة,فنوع في مستوياتها التقريرية ,والتعبيرية ,والتصويرية .
ّ
نوعااا الكاتباااة مااان لهجاااات شخصاااياتها فاااي الحاااوار ,فجعلااا مااان الحاااوار
 ّمقياساااا للواقعياااة ,فتركااا كااال شخصاااية مااان شخصااايات الرواياااة تحمااال لغتهاااا,
فجاااء الحااوار فااي هااذه الروايااة ,وفااي كاال األحااوال ,حااوار مبساات ,قريااب ماان
المستوه الفكري والمقافي واالاتماعي لل خوص .
ن الكاتبااة فااي لغتهااا ىلااى مسااتوه ال اااعرية ,باال اكتفاا بلغااة بساايطة,
 لاام ترتاا يلتوصااااايل ماااااا ترياااااد ,فوياااااع فاااااي االعتباااااار مساااااتويات القاااااراء وأحاااااوالهم
النفسية واالاتماعية ودراات الفهم واالستيعا .
ااوه ىلاااى ّ
أن أفااان البحااا فاااي اللغاااة الروائياااة ماااايزال مفتوحاااا
وفاااي الختاااام أنا ّ
أمااااااام الدارسااااااين والمهتمااااااين فااااااي مجااااااال الروايااااااة ,لتزيااااااد دراسااااااتهم هااااااذا
المويو ىثراء وىغناء.
و
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