
 

 

 
 
 
 

 مقدمة حول لغة الحوار
 

أجبرتني بعض شخصيات الرواية مثل نَْيلة وراشد  ومدريع ىلدس اددمخ ا  

 -اللهجة العامية هذه المرة ألن العربية الفصدىس لدع تناددبها رثيدراذل لدذل  

ارتأيت أن أجرب ادمخ ا  العامية الخليجية -وألول مرة منذ ب أت الكمابة 

إلددس  فددي الىدد ارل وادد  راىيددت فددي رمابمهددا أن أرمددب األ ددر  المددي تبدد ل

أ رٍ  أخرى ىلدس ببيعمهدا العربيدة مثدل ردا   المخابدب للمتند  المدي 

االنجليزيددة والمددي  يىدداول رثيددر مدد   cheeseرمددا فددي رلمددة  chتلفدد   

 ث نطد ل ولكندي ف دلت رمابمهدا الكماب المعبيدر ىنهدا بدالجيع أو الجديع بدثا

يدة رأصلها العربيل وللطارئ الخليجي أن يطرأها رمدا تلفد  فدي الخليج رافاذ 

تماماذ دون أن يلمبس األمر ىلس غير الخليجي ويظ  أنها رلمات أخرى ال 

يعددر  معناهددال ورددذا الىددال بالنيددبة لبددااي األ ددر  المددي تلفدد  ب ددكل  

مخملف في اللهجة الخليجية مثل الجيع المي تنطلب في بعدض األ يدان إلدس 

لمددات يدداو والطددا  المددي تلفدد  اافدداذ فددي رلمددات مثددل فيطدد  رف  وجيمدداذ فددي ر

أخرى مثل فاّ ا ف رما تلف  مثل الجيع المصرية في فئة ثالثة م  الكلمدات 

مثددل فاددالفل رلهددا مكم بددة بأ رفهددا األصددلية وىلددس الخليجددي أن يطرأهددا 

 بلفظها  الخليجي لييمممع بالبع  ال ااعي الخليجي فيها.

 



 

 

أما النطص أو الزيادة في األ ر  تبعاذ للهجدة الخليجيدة فطد  تيا ديت فيد  

ألن  يىدمف  للكلمدة ب دكلها العدا  المعدرو  فدي العربيدة فدا يلمدبس األمدر 

ىلس الطارئ العربديل وىم مداذ فطد   رصدت ىلدس ىد   اددمخ ا  الكلمدات 

اليريبة ىلس غيدر الخليجدي إال فيمدا ند ر وفدي هدذه الىالدة  رصدت ىلدس 

رمابة مرادفات لها في اليياق نفي  بىي  تفهع في النهاية م  اليياق فطد  

 ذل  تجنباذ لعمل   اشي تخرج الطارئ م  ج  الرواية. و

 

هذه تجربدة ألددل ب ج يد  فدي رمابدة العاميدة الخليجيدة ال أىدر  إن ردان 

هناك م  ددبطني إليد ل والهد   مند  إ دفاو المدذاق الخليجدي دون ت د ي  

 لهجم  بإخراجها م  أصلها العربي.

 

نائلدة وفدت تفيديرهع  وبالمنادبة فاددع نَْيلدة يكمبد  الدبعض نجداو والدبعض

الخاص لمعناه وأصل  العربيل ولكني أرمب  هنا نَْيلة رما يلفد  فدي الخلدي  

تماماذ ألني وج ت ل  أداداذ في العربية الفصىسل إذ يعندي المكيدب الدذ  

تطريبدداذ الدددع فمنددالف  ينالدد  اسنيددانل وبهددذا يكدد ن االدددع الخليجددي مرادفدداذ 

وأرجد  أال  -تميكت بهذا المعندس المعرو  في ال ول العربية األخرىل و

ألن  المبرر ال  ي  لكمابة هذا االدع الخليجدي اللطيدف رمدا  -أر ن مخطئة

 يلف  تماماذ.                                     

     

 المتلفة                                                               

                                                       

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

              

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 أين أنِت؟          
        

 
يلتتتف ة أ   تتتمل يرتتتف أت تبتتتف    عتتتف   غتتتد ةف تتت    بعتتتف  مة  تتت    جلستتتن  متتتف      تتت   

 تبيف ة جأ فت. ل صحيحهة، تيف  ذه يللحظ  دخلن سةرت  سأع   
 يرف أت؟ .. ّمةدت  همو   يليوم؟  كيف كميت يف  مة    حة ي  يلوطيس  ملليش 
 ي أكيين هلمي  ة سةرت تال    حني يروضوع  ن  ضلك..ال ع         
 كبفي  ن يلكالم.       

 عمفي لك   ةج ت ميكن  طلعك  ن  ةرزيج يلعكأ.
  ة  ظن  ة سةرت.      
 شويف.
 ن  نن؟" شمهو  ذي؟ "ز أت يلربيري يأللي  ،         
  ذي؟ عأ  يه؟ من ويل 

 حف ن  مف يف يلوجه يلمحيف يلذي  أي ق صور ه يرقةل مث يب سمن بع و  :



 

 

 تتذكأ  ،  تتذي يلأّجتتةل يللتتي شتت مةه يف دختتةر،  تتة كمتتن  عتتأ  ينتته  ك تت  يف 
 يجلأ فت،  و  ك    ن ز ةر؟

  ة يدري،  تل  أه  شو ه يليوم.      
ي  متتتف يللتتتذ ن  تتتن كّ تتت فت تلكمهتتتة تجتتتف   قةت تتت   يجلأ تتت ةستتت عةدتمهتتتن ستتتةرت ب

  طبقة على يجلأ فت ت ي  قول:
 خليين   أي يرقةل.

 بس الزم  رجمل يجلأ فت حق عة   ،  ذي جأ فهتة.      
  نة بةتد هة هلة عق   ة يخلص.
  ةد تة: "دعيتين   تأ  يف  لسةرت كإشتةرت    عةكس    تيل   ن جبسف ة كله إىل نةحي   

 ختتتأ لتتتف هة  تتتن  مل حيتتته بتتته  قتتتةل   شتتتف ف   ن   قتتتأ  يرقتتتةل بتتت معّ  تتتفت و" ت ختتتذ  
 ... بل

 "ز أت يلربيري يأللي  ،   ن  نن
 تتتة،  عتتتين  ر ن تتتعأ  نمتتتة ت تتتذي يل تتتي  عمصتتتأير  يالن متتتة   عتتتين يل صتتتة مة ب تتتي   

نة فّ  تذه يألر  يلتيت ع تمة عليهتة حية متة  مت .عليه  شية  كثتدت  فل   معمة شي   جي
 تيلمبة تتتة  يلتتتيت  مبتتتن  يهتتتة   ضتتتة  م ميتتت    .يالن متتتة  إليهتتتة هبتتتذي يل تتتعور، شتتتعور

إىل  إىل  تتتتتذه يألر  ت م ميتتتتت     م ميتتتتت    إليهتتتتتة، تلتتتتتن تيلمبة تتتتتة  عمةصتتتتتأ   ل تتتتت   
 بعضهة بعضة ..."



 

 

ل جتتز ي   تتن اكأ تتة    تتكّ  "يف ط تتوليت كمتتن  رح يف حف قتت   مزلمتتة ز تتأت  صتت دت  
 يرمطق ..."يلط ول  يألتىل، تجز ي   ن ين مةئي هلذه 

 "عمتتف ة   تتن ي ر يف ير تتة ل ال  رح إال  ز تتةري   تتةخأت  كثأ تتة  تتن بي تتة  غميتت   
 عتتتتتتتتتتتتتتتتتن صتتتتتتتتتتتتتتتتتحأيئمة  تتتتتتتتتتتتتتتتتذه يلتتتتتتتتتتتتتتتتتيت نم متتتتتتتتتتتتتتتتتي إليهتتتتتتتتتتتتتتتتتة." بتتتتتتتتتتتتتتتتتةلز أ تبعيتتتتتتتتتتتتتتتتتفت  

"تألنتتين كمتتن صتت دي  جتتفي  مل  عتتأ  يستت،  لتتك يلز تتأت،  اكتتأ  مظأ تتة، تعمتتف ة 
 .ال  عتتتأ  ي هتتتة س حضتتتأ  تتتذي يرمظتتتأ  تتت ا إىل  ن تتتي شتتتذي ة يلأ يتتتق، تلكتتتين 

عمتتف ة بتتف   رحلتت  يلبحتتن عمهتتة علمتتن  متتة رلتتة كةنتتن  تتن عةئلتت  يلقأن تتل  ت 
تتل،، تلكمهتتة ليستتن ستتمطة   ت  صتتحأيتي    تتن عةئلتت  نبتتة     تتفعى يلستتم   ت يلس 
 ال  تفخلهة خ تتون  نبة تتة  يلصتتحةرح  تتن  أ تت    ر يقتت    حضتتأ     ستل،، إمتتة ز تتأت  

 ست طلق عليهتة يست، "ز تأت يلتربيري  ت بعيف، لتذلك تحتأ  عتأ  ي هتة ت جتف ة 
 يأللي  "..."

ق علتتى بعتت   تتة  تتأ   تلكمهتتة ال  متتة  ب ستت،  متتف ت ل  تتن إىل صتتف ق هة ل علّتت
 أي ة إىل جةنبهة، لقف كةنن جت ةز يلبتة  تعلتى اريعهتة ك ةهبتة تد   تة،  عتةد  

  ن تجف شي ة   بحن عمه..  تيف ديخلهة هبج م  إىل يرقةل  كمله هبفت   
غأ تتزت ستتةرت    تيج معتتن بستتةرت جعل هتتة  قتتأ  يرقتتةل، تلكتتنّ ن هتتن ي ّصتتعمتتف ة ي
 مة  مف يليت  سة لن:مل  كوّ  نن  كأت  لذلك  قف كوّ    ل    

 يشلور شكل  ذه يلز أت؟   ىن يعأ  يلز أت يللي  فتر ة، عأ  يهة؟
 يب سمن سةرت ترد  ب هك،:



 

 

  ة يظن ينه  فتِّر ز أت.
 يش  قصف ن؟      

 ة إا يل قطتتتن  عتتتىن كتتتالم ستتتةرت تصتتتم ن، تلكتتتن ستتتةرت ضتتتحكن ت تتتورد ختتتفي
 لكأ:

ينتيت  عتتأ ني يللتي ي صتتفه تإال  تة كتتةر تجهتتك يذّتأ،  كيتتف  تذي رستتةل   وجهتت  
 لبمن، ميكن  وجه  لك ينيت.

  خأح مث   سكن بيف سةرت:  ورد خفي  مف  أت  
ةر ينتتتيت  فرستتت  علتتتوم، تيللتتتي  عة يتتتك دتري  تتتذه يلز تتتأت، يلقتتتي لمتتتة يلستتتل، ع تتت

ن تتتو هة، ميكتتتن ن عتتتأ  علتتتى يلز تتتأت يللتتتي  قصتتتف ة إاي كةنتتتن   تتتبّهة  ثتتتل  تتتة 
  قول.

 تشمهو يللي بي  د يف يرس ل  إاي  عأ مة على يلز أت؟
 على يأل ل بمعأ   و  فتر ز أت تيال ينسةن .

صتتف ن ستتةرت عمتتف ة ر   ز تتأت يلستتل، ت بحهتتة يف  حتتف ك تت  يرك بتت  ت ختتذ  
رستتة  ل صتتفم بتته  متتف بعتتف  ر  م هتتي  تتن حصتتت هة. يرأجتتمل  عهتتة إىل غأ تت  يرف

 تلكن  مف مل  صفم ألمة  ذكأ  يف ي ةل  لك يلز أت يجلميل .
حتتتأ  اكتتتأ عطأ تتتة ي  يتتتف،  ...عأ تتتن يش  قصتتتف، كتتتةر يف بي متتتة يلقتتتف   مهتتتة

  اكأه  ف   ني، تكةر لومة   ة  بي   ت بم سجي  ة ح.
 يزديد  صف   سةرت  ةب سمن هلة  مف:



 

 

 ينصف يت ألر يس م ةجك طلمل غل ؟
 بصأيح  صف ين  كثأ  ن شي،  تال شمهو  ذي يلذتق يلكأ ه         
 يللي عمفه، تيشلور   كل، بكل  ذي يلعويطف عن ز أت  ثل        
  ةلز أت؟      

 ات ه    كأ ه، يلز أت  ةا ك  مجل  ن يلز أت يلصحأيت  . ،ال
 ينه  أسل رسةل  حق بمن.  ليش ت مل الك  ة  مف  آنة  ق معه       
 خيةط  ز أت؟ تلو كةنن  وجودت كةر  ةر يأل أ، لكمهة       
  مقأض و      

ضتتتتحكن  متتتتف تمل  علتتتتق ب تتتتي ، جيتتتت   ر   ظتتتتة أ   تتتتةم ستتتتةرت  ر يأل تتتتأ  تتتتف 
 تتتي تيلستتتيةرت  بكلمتتتة  يرقتتتةل، مث  تتتة تخطتتتن إىل درستتتهة ت تتتي  لي تتت    .ين هتتتى

ن بتتتةئمل يلصتتتحف بعيميهتتتة ت  ل تتتن مييمتتتة   قتتتف   تتتةم ياشتتتةرت ي متتتأي   بحتتتن عتتت
تمشتتةال  إىل  ر ر  تته عةئتتفي   تتن يلأصتتيف ي ختتأ،   شتتةر  إليتته مث  ختتذ   بحتتن 
عتن ر تةلني يف حقيب هتتة، ت تة إر تجتتفهتمة تر عتن ر ستتهة اةنيت  حتتأ كتةر نصتتف 

 اريع بةئمل يلصحف مي ف   ة هة بةل أق.
 ال يلأي  .

يلتيت يصت أ   جت ت، تبتف   يلستيةري   تةنطلق جيتأي اةنيت  ت تي    ت  ياشتةرت 
ديختتتل يلستتتيةرت بةجلأ تتتفت  يلمحيتتتف ي  تتتف اةنيتتت    يف يل حتتتأو، تلكتتتن يلمصتتتف اريع  

تيلتت ق  يلأ تتةلني،   م ستتن  متتف يلصتتعفي  تتضتتعن يجلأ تتفت  تتوق ك بهتتة ت ختتذ  



 

 

بكلمتة  يرقتةل يلتذي  أ  ته   مظأ إىل يأل ةم تك مة مل   عتل شتي ة ، تكةنتن  لي ت   
 تاةلث .    يف يلبين اةني

 
 بعف  و ني   ا  يصل ليزتر   له ت قول ألخ ه  ج ت:

  ذكأ ن  خو صف ق ك يللي تصي يين عليه؟ 
  ةجف ي مفير؟        

ت تن مث بطتل  توم يلأحلت  -تإا نطقن يالس،  ذكأ  يف ي تةل  ر كة ت  يرقتةل 
   ضة  ي ه  ةجف ي متفير.  كملتن ت تي لتةتل إخ تة  يضتطأيهبة الك  تة هة -

 م ه عمه. ر  ذي  و  ن كلّ 
 يش  يه؟
 بف   ك   يف يلأي  ، طلمل  قةله يألتل  ن  و ني.        

كيتتتتف مل   تتتتذكأ يالستتتت، عمتتتتف ة ر  تتتته يف يجلأ تتتتفت، ت كمتتتتل   وإار  قتتتتف كتتتتةر  تتتتو
  يصل:  

  و طبعة   ب فئ يف يلك ةب ، يللته  عل، بيمجح تيال ال.
 أ شي ة :     مث  ضحك كمن  ذكّ 

  نة  لن لك عن بفي     أتع يلك ةب ؟ ...وضوع إر  يل أ   يف ير
 ال،  ة  اكأ.        



 

 

يف يلبفي تت   تتوم ب تتى  ك تت   قتتةال  عتتن يلبي تت  طلبتتوي  متته  ك تت  ختتويطأ، ت تتو 
حتتس بةا ةنتت  تر تت  ر ضتتة  بة تتة ، تيللتتي ضتتحكين   تتني ت ستت  أ  لتته جتتفي  إر  

  وضوعه يللي ن أه خويطأ  قأ بة .
 كأ كلمة ته يلتيت ح ظتن كثتدي   مهتة عتن ظهتأ  لت ..  تةسأحن  ليال  ت ي   تذ 

 إىل يس يعة . حي ةجم  جف ف    و   أ  

شتعأ   نته  .بةك  ة هة  ر  ةجف  عمتل  تمل  خيهتة ال  وصتف    مفكةنن  أح
يف   متتةتل  تتف ة ت تتمل التتك  متتة  بعتتفهو تلكتتن يزديد شتتعور ة  ممتتة  ، مهتتة  أ تت   

ستتيل قيةر  ت ستتو   ل قيتتةر، ال  هتت، يلستتو  يرهتت،  تتو حتتفت  يللقتتة ، إممتتة 
علتتى تشتتك يالل قتتة  يف  ضتتيق جتتز    تتن يلستتةع  يلأ ليتت ، لقتتف  صتتبحة  حب تتة ر تتل  

ة  تتتتل  تتتتن  تتتتذي يرضتتتتيق، تلكتتتتن  تتتتل  ل قيتتتتةر  عتتتتال ، تير مهتتتتة يل قيتتتت علتتتتى  قأبتتتت   
ق يلأ تل يلقستأي ت بةعتف حبة ته عمتف ة  صتالر  م  ممتة سيحف   تة  و تف  تف ّ 

 سي  أ ةر حةرة جي ةزير الك يرضيق؟  ة يلذي ختبؤه يأل ةم  ة  أح؟
هلتتتتتذه يلز تتتتتأت عمتتتتتف ة ر  تتتتتن صتتتتتورهتة خل تتتتتي تخلتتتتتف  كبتتتتتد    "لقتتتتتف شتتتتتعأ   تتتتت   

   ةم شجديهتة.."  صف ةئي تلن جلوس  
 بكل  ذه يرودت؟ ن ز أت  ع  ل  عقل  ر   حف  رجل  

 زيال  مسجةر طي ة  مجيال  يف  يليت." ة يلأ يق  ة"شذي ة يهلة س تلومم 
 ...  أيه  عميين كمة  قول سةرت، إمة  عل،  ين هبذه يأل ور



 

 

تحدهتتتتتة  ختتتتأح حتتتتأ دستتتتن  ت تتتتزديد لتتتتف قة  يف يلكلمتتتتة  ت تتتتزديد  مةع هتتتتة  تتتتةرت  
 بني ك بهة. غد بعيف   بةجلأ فت يف  كةر  

  ه تش ة ي ه..""ت قنم إىل يلوصول إليهة حأ  ضحن كة ل، يرسيطأ بأ ّ 
 ّّن هلمتتتف  ر  قتتتةتم كتتتل  تتتذه يلكلمتتتة  يلتتتيت  ظهتتتأ   ة هتتتة حتتتأ بعتتتف  ر  تتت و 

  متتتة رستتتةل     فت تتت    تكتتتل  تتتة  يهتتتة   تتتعأ ة بقتتتوت   يجلأ تتتفت،  ّّن هلتتتة  ال  أي تتتة رستتتةل   
 إليهة. ...إىل ي أ ت    وح   

 يأللي  ،   ن  نِن؟""ز أت يلربيري 
* * * 

 .على  ذه يلقطع  سيقوم يلبين يجلميل .خضأي  كبدت     طع    ؛ ي يألرضي   ة
 تشجأت   ص دت   هبة  ز ةر   حوي هة ذأي ، تبه حف ق    يلبين به نوي ذ زجةجي   

  مة جي   ر  كور، تي ر إىل يلبمة .. بةسق ،  كةمة تيضح..  ة
 لةاي نبف ؟ بةلبة  يألسود يلكبد  م يجلةنيب يلص د؟ 

  مةاأ  ذه ت م  أ حم ل    .  يلط ل   كويم يلقطمل يلبالس يك  يلص دتقلّ  م 
اريعهة يليمىن ل صل إىل   ع مف على ركب يهة ت ف   . كرب على يألر   سةح   

 كأت  ر    دد يف تضعه، ال  عجبهة .يلبة  يألسود يلذي   ز  امة  يل قلي 
  بف  بةلبة ..



 

 

يلبة  جي   ر  ؤدي إىل شي ، لذلك جي   ر  صممل يل ي  يلذي سيؤدي 
 يلبة  يل خ، يجلميل يلذي ال  ؤدي إىل شي    .إليه يلبة   بل  ر  صممل يلبة 

  ال  فتم طو ال . خفع   
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