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الجممة الشعرية في السرديات رواية (دنيا الوجد) أنموذجا

أ.م.د .صفاء الدين أحمد فاضل

م.م .شازاد كريم عثمان

كمية التربية لمعموم االنسانية /جامعة ديالى كمية التربية االساسية /جامعة رابرين
الممخص
الجممة الشعرية ىي تمك الجممة التي تستمد عطاءىا من التركيب النحوي والمغوي واألسموبي والعروضي
والبالغي ،تركيبيا نابع من سماتيا الشعرية ،ولعل المغة األداة الميمة في نقل تجربة المبدع المتوقفة عمى ارتباط العالقات
الداخمية في النص وايجاد األلفاظ المناسبة في داخل السياق لنقل المعنى ،فاستخدم ليا المبدع أبنية شعرية وتراكيب بالغية
ولغوية داخل المشيد الواحد ،إذ تحولت ىذه الجممة إلى نسق تعبيري قائم بذاتو ،بصفة أن نظام المفردات يقيم عالقات

تبادلية يتحكم فييا االنفعال والتجربة أكثر من تحكم النظام النحوي ...والتقاء التراكيب داخل النسق النصي يحتم عمى
االديب العودة الى القاموس الشعري لينتقي المفردات التي تساير تجربتو الشعورية.
ينطمق ىذا البحث من لمحة في منجز سردي يتمتع بعذوبة شعرية توقفت عندىا ىي المغة الشعرية المتداخمة
ضمن ال سرد وأركانو كالحوار مثال فيي تبث حياة في السرد النثري تحفز العمل السردي وتمنحو نكية عذبة ،سأركن إلييا
والمسيا بالنثر وليس بالشعر كما أكدىا النقاد في دراستيم لمجممة الشعرية في النص الشعري ،فأفكار ىذا البحث متعددة،

لكن الوقفة الميمة فيو ىي المعجم الشعري ولغتو ،والمغة المحكية العامية وتوظيفيا داخل النص السردي والتراكيب المغوية
بوصفيا ضرورة أدبية يستخدميا األديب ويوظفيا في مكانيا المناسب لتأكيد المعنى وثبوتو ...ىذا المنجز السردي رواية
(دنيا الوجد) لمدكتور جبير صالح حمادي التي فاضت بعوالم شعرية درستيا ضمن الجممة الشعرية.
مياد سردي شعري
اىتمت مصادر عدة باليات الجممة الشعرية واشكالياتيا في المنيج ،ىذه الجممة التي تنزاح إلى تراكيب مختمفة يتعامل

معيا األديب ضمن موقفو الشعري الذي يحتم عميو االنصراف إلى أشياء أخر ...األدب بصورة عامة ىو مغامرة إنسانية
(حقيقة خاصة مطمقة) أو مغامرة وراء حدود العالم ،كالىما (الشعر والنثر) يمارس ضمن حدود الحرية واالبتكار والخمق،
فالشعر مثال في رأي ادونيس (تنبئوية ورؤياوية بشكل أساسي ،تقوم عمى كسر اآلفاق المغمقة لمثل ىذا العالم (عالم التراث)
()1

بغية االنفتاح عمى عالم أوسع .إن الشعر ىو ىذا البحث الدائم عن تجاوز دائم)

أي عالم دائم الخمق واالبتكار واإلبداع
(.)2

فـ(قد بدأ يقرع أبواب ىذا العالم الكبير الغني ،ذلك أنو ابتدأ أن يكون فعل خالص وتحرر)

إذن ال يمكن إغفال دوره في التحرر والتخمص من بعض المظاىر السمبية التي كانت مقيدة المجتمع ،فيو وسيمة إلنقاذ

المجتمع من شوائبو كالجيل والضاللة والبؤس مثال ..أما النثر فيو اآلخر ،عالم واسع ورحب ،يتضمن الجوانب الوجدانية
وابراز كل ما يحيط باألشياء والفرد والجماعة فيو (التعبير بالمحاكاة السردية الكالمية عن أعمال الناس وتصرفاتيم النفسية
والسموكية في الحياة ولكنيا صورة ينقل إلينا القصاص خطوطيا ،وأحداثيا ومشاىدىا ،وأبطاليا وما ينفعمون بو ،ويفعمونو،

بالسرد واألخبار .ينقل إلينا كل ذلك ويحييو ويحبكو فنتمثل األعمال تمثال .نتخيميا من وراء السطور ،ونستشف مالمح
()3

الوجوه والنفوس من خالل األلفاظ والمقاطع)

ىذه الجممة التي تضم النص كمو وتبني العالئق التركيبية بداخمو (إن إيقاع الجممة الشعرية ،وتكثيفيا الشعوري يعتمد –
بالدرجة األولى -عمى مخزونيا الشعوري العميق وممفوظيا اإليقاعي المتجانس مع حجم المعاناة ،وعمق الشعور ورىافة
الصياغة وطريقة التشكيل األسموبي في جميع المفردات ورصيا في بنية السياق ،وىذا ما يجعل بعض الجمل الشعرية ذات
()4

حيازة جمالية عالية ألنساق تشكيمية مبتكرة)
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ىذه الجممة التي تقوم عمى عممية اسنادية واحساس بالذات وفيض بالوجدان والتعبير عن المعنى لتحقق عنصر الجمال

الناتج من حرية اإلحساس بتذوقو .وما توظيفيا في النص الروائي إال إلثارتيا واشعاعيا وتناغميا وتناسقيا النصي ،تكون
عالما شعوريا عاطفيا متدفق الوجدانيات.
المعجم الشعري ولغتو في النص السردي
لعل الكممة األدبية تنزع مالبسيا القاموسية عندما توظف داخل النص األدبي أي ترتدي مالبس أخر ،إذ ال تمتزم
ىذه الكممة بقاموسيا الحرفي وانما تبث أشعاعا معنويا وىي تتعانق مع األلفاظ األخرى في النص ...وال يمكننا القول ىنا ان
القاموس الشعري أصبح ذابالً وانما يمكننا القول إن حيوية الكممة وايحاءاتيا وقيمتيا تكمن في توظيفيا النصي ،فالطاقة

اإليحائية لمكممة ال تنفجر إال وىي تتزاوج وتمتقي بالتراكيب اآلخر داخل الخطاب فجمال المغة (يعود إلى نظام المفردات

وعالقاتيا ،بعضيا بالبعض اآلخر ،وىو نظام ال يتحكم فيو النحو ،بل االنفعال والتجربة ،واذ يحاول الشاعر الحديث أن
يعطي األفضمية لقيمة االنفعال والحيوية في القاموس الشعري ،فيو يفترض في ىذا القاموس أن يساير تجربتو بكل ما فييا
()5

من التناقض والغنى والتوتر ،وبأبعادىا كميا)

وىذا الرأي ينطبق ايضاً عمى الروائي بصفتو أديبا يتعامل مع تجربتو من

خالل التجربة ،والعودة إلى ىذا القاموس ما ىي إال اندماج لغة الشعر بمغة النثر ،فميس الشاعر فقط ىو أحوج إلى ىذه
المغة أو ى ذا القاموس بل أن الناثر (الراوي) يستخدم الشعرية وما تتضمنو في عممو الروائي.

فالمعجم الشعري يحتاج إلى ثقافة عالية ،والعمل األدبي ىو خالصة معاناة وتجربة أراد األديب التعبير عنيا فيتوج تجاربو
ومعاناتو بخالصة أدبية لكل ما رأت وعاشت وتخيمت ،فيو بحاجة إلى ىذا القاموس أو المعجم وشاعرنا الكبير محمود
درويش لديو رياضية يومية وىي التصفح في كتاب لسان العرب لتتسع رحابو الشعرية أثر معرفة ىذه الكممات وتاريخيا

فضال عن أصميا...فاألديب كمما كان مطمعا ومنفتحا عمى ثقافة الكممات ازدان تألقا بجرسو المفظي وموسيقاه...ىذا المعجم

الذي تبنى عميو األعمال األدبية لما يضم من مفردات ترفد النص بتراكيب ودالالت ،إذ ترتب أفكاره وتجذب لو المغة وتكون
لو الجمل الشعرية وتقوي رصيده الثقافي واألديب تكمن براعتو في تذوقو ليذا المعجم واالستمداد منو والتقاط األلفاظ التي
ترفد أدبو وتبير متمقيو وتجعل أدبو كذلك يكتب بمغة صادقة تعبر عن فكرة أرادىا ىو ،فصناعة الرواية تتطمب ذاك المعجم
الذي يضم الكممة في معناىا األساسي ومعناىا السياقي فمعناىا األساس ىو(معرفة كممة ما ىو معرفة لمجمل التي يمكن

تشكيميا انطالقا منيا)

()6

()7

اما الداللي فيتجمى واضحا في النص (لكي تفيم معنى كممة يجب ان تفيم كذلك مجموعة الكممات

المتصمة بيا دالليا)

في رواية دنيا الوجد لحظات حسية وتدفقات شعورية ،أصالة الفكرة والتعبير عنيا واكتناه الروح اإلنسانية بداخميا
تحسسنا باستخدام المعجم المفظي واحساسنا نابع من يقظة الكممات وثقافتيا وانصيار الحكائية بالمغة الفصيحة ،وىذا
االنصيار دليل حس الكاتب وثقافتو المعجمية .فضال عن استخدام لغة خارجة عن المعجم غنية باألفعال والمصادر

واإلشارات والنظم اإليقاعي المكثف ،فالرواية من األجناس األدبية التعبيرية عن الموقف والحدث والمشيد ،تقنيات األسموب
في ىذه الرواية فييا وعي سردي مما يجعل القارئ يتشوق وىو يعيش أنفاس الرواية.
إذ تأممنا عنوان الرواية سنجده يشع وجدانيات (دنيا الوجد) أي العالم الفياض بالوجدان ففيو رموز داللية فـ(النص

نظام داللي وليس معاني مبمغة .فإن العنوان كذلك نظام داللي رامز لو بنيتو السطحية ومستواه العميق مثمو مثل النص
تماما)

()8

ولفظة الوجد فييا شعرية وحوارية تنسجم داللتيا مع روحانية النص (كل عنوان ،مثل أي ممفوظ بعامة ،لو طريقتو
()9

في الوجود واذ شئنا أسموبو)

()10

فيو في الميزان النقدي (عالمة جوىرية لممصاحب النصي)

فالنص وثيقة متآلفة بين

الكاتب والقارئ ،ورواية دنيا الوجد تمتعت وحققت األلفة بين القارئ والنص عبر قنوات التواصل ،ولعمنا نحس القيمة
الجمالية عندما نشعر بيا شعو ار اندىاشيا لما فيو من معان عدة ىوية لمنص ،فييا داللية انفجارية تدىش القارئ فينتبو ليا،

ويؤسس ليا وعيا وجدة ومركزية.
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في العنوان (دنيا الوجد) أشارة شاعرية مميئة بالطاقة الشعرية ،يجمع فييا الدنيا المحبة والوجدانية فعنوانيا بث

الشعرية ليستدرج القارئ ،إذن أسيم العنوان بتشكيل الجممة الشعرية الستعانتو بمعجم العواطف ليقوي حضور النص ويعزز
من قيمتو كما يكشف عن انسجام العنوان مع رؤيا الكاتب الفنية ،ولديو بعد آخر ىو البعد النفسي الذي يميل إليو الكاتب
بعشقو لمحمتو وأيامو الماضية.

()11

فتوظيفو ليس اعتباطيا بل يرتبط بالمتن وكما قال الناقد محمد مفتاح (يمدنا بزاد ثمين لتفكيك النص ودراستو)
()14

في قولو (حتى لو غادرت فإنيا ماثمة في العين والقمب) (()12ال تمومي المحروم إذا اشتكى عوزه عند الكرام)

نصوص

تثير الوجدان وتتآلف مع العنوان فمتى نفكك النص وندرسو نقف عمى ذلك االرتباط بين النص والعنوان.
يشيد ىذا العنوان عمى إلحاح األديب عمى الذات والبوح بالتجربة الشعورية ،يفضي ىذا التركيب الشعري (دنيا
الوجد) إلى تناغمية إبداعية التقطيا الكاتب وجعل فضاءىا واسعا بعاطفتو المشحونة وصوره المثيرة ،فمن تضيق ىذه العبارة

وانما انفتحت عمى عالم واسع يستدل عمى رغبة الكاتب في بمورة لحظاتو الشعورية وسرده المكثف المعبر عن عالم لم يمت
بداخمو ...العنوان لرواية (دنيا الوجد) فتح نافذة كبيرة عمى صميم العمل في نصو ،التقاطو ذكية من قبل الكاتب دلت عمى
ساحريتو الجذابة وتفننو برسم العناوين الداللية وىذا نابع من عودتو لممعجم الشعري وامتالك أدوات شاعرية تحفزه عمى
استيعاب العنوان الشامل.
حمل عنوان رواية (دنيا الوجد) عالمة تقنية وليست اعتباطية فيو انفتاح لمنص واسيام في إغواء المتمقي ففي

العنوان وظيفة تعريفية لشخصيات الرواية والشعرية التي تبعث التخيل والتأمل ،ىذا االنفتاح من العنوان دليل حمم المؤلف
بتصاميمو وىو يجسد أحداث تمك المحمة التي يمتمك قمبيا الوجدان ليحقق من ورائو االنزياح الداللي والتركيب المغوي عبر
قنوات الموصوف والصفة ،ولم يجعل ليا عناوين فرعية الرتباط النص بالعنوان الرئيسي .التقاطو رائعة يمتقطيا الكاتب دليل
وعيو الثقافي.

اما نص الرواية فيو كثيف باستخدامو لمقاموس أو المعجم الشعري والذي يدل عمى إمكانيات الكاتب الذوقية في

أثناء إحداث رواية دنيا الوجد مجموعة من الدوال الشعرية ،تردد أصداء النفس بمغتيا وبنيتيا وايقاعاتيا ،والقارئ يستمذ
بالجمل الشعرية التي يممس فييا إبداع الكاتب وخاصة في األعمال الروائية ،وىنا تكمن قدرة األديب في الجمع بين الشعر
والنثر ليشكل صورتو الفنية ،فالكممات تأتي بصيغ مختمفة تحمل دالالت متنوعة (فإن تردد بعض الكممات بصيغة مختمفة
()14

ذات داللة واحدة ال بد من أن يؤشر داللة معينة فيكون المعجم المرشد إلى ىوية النص)

ودنيا الوجد استخدمت دالالت

الكممة وتعمقت بتوظيفيا لمغة االنفعالية التي تحمل شحنات شاعرية لكنيا لم تطغ عمى األسموب العام لمرواية فيي أصوات

تتفاعل داخل حوار الشخصيات وتعامميا فييا نفس عاطفي انفعالي كقولو (أجاد األداء ،الن الصوت انطمق من أعماقو
()15

حامال فيضا دفاقا من عواطفو ،فاىتز عبود ،فيب واقفا ثم ىوى متيالكا ،ولم يعد يعي ماحولو ،وراح في سبات عميق)

شعرية الفتة قريبة من نص شعري نثري فييا شحنة عاطفية وانفعالية وكمماتيا أخذت دالالت آخر ضمن توظيفيا السياقي،

فضال عن أنيا تميل إلى (طبيعة تقرب الى الكالم المنظوم ،بما يتفق عنو من لغة ذات تكثيف مجازي ،واستعاري ،فضال

عن توخي السالسل اإليقاعية في السرد ،وتوظيف النغمة ،والنبرة زائدا القدرة عمى تضمين الكالم الكثير من اإليحاء
()16

واإليماء الذي تتصف بو لغة الشعر)

فالكممات (األداء -الصوت -االنطالق -األعماق-الفيض-الدفق-التيالك-

السبات) كل كممة من ىذه الكممات نقمت لنا تحسس الكاتب ووجدانو المميئين بروح عاطفية ،فميا دالالت عدة اكتسبتيا

داخل السياق النصي.

الكاتب البارع ينتشل الكممات ينسميا من نسيجيا القديم يخيطيا في نسيج جديد ،يفرغيا من شحناتيا القديمة
()18

لترتدي شحنة جديدة فتصبح لغة أخرى أنيا مفتاح لمنص والعالم.

()18

ويقول (لماذا تشغمين نفسك بقمب جريح ،بعيد عنك وال تمتفتين الى القمب الجريح الذي يئن بين يديك)

جمالية

الكممة ليس بإطارىا التزويقي ،وانما بخمق التدفق الداخمي وشعورىا الفياض المختزن في أعماق الكاتب( .قمب جريح-بعيد
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عنك -يئن بين يديك) في ىذه الكممات شحنة لغوية عاطفية حرك من نموىا الفعل (يئن) فيو المركز اإلبداعي ليذا النص

فقمب بعيد وقمب قريب وج ريح ويئن بين يديك فمماذا االنشغال ؟ يئن صدى القمب الجريح المتألم الفياض الداللة متناسب

مع الحدث متناغم مع األصوات ،زاد من فعالية النص وتماسكو ،وتضافر مع المعنى المراد بالنص...األديب تعامل مع
ألفاظ القاموس الشعري واستعان بو من اجل ترسيخ المعاني والداللة النصية في سرده..
المغة الشعرية امتزجت بالقالب السردي في رواية دنيا الوجد التي تمتعت بشخصية كاتبيا ونبرتو وكما قال الناقد

عمي جعفر العالق (أشد ما يدىشنا في لغة شاعر ما نبرتو الشخصية :أعني حين تكون لغتو فردية متميزة تعكس منحى
خاصا في اختياراتو المعجمية أو أبنيتو أو صياغتو أي أنيا تجسد مزاجا لغويا وجماليا ،ال يذكر باآلخرين ،وال يختمط بيوائم
()19

الشائع ،والمشترك ،بل يظل فيضا من حيوية داخمية ،ومسعى حميما إلى مناخ كتابي فردي)
األحداث.

واالستدالالت عدة حول ىذا المد المغوي الشعري في أثناء ىذه الدنيا مستخدمة الطريقة المباشرة وغير مباشرة لنقل
ىذه المغة التي تتنفس من اإليحاء واإليماء والمجاز المكثف واإليقاع الموسيقي ولقد أجاد باستثمار طاقة المغة

الشعرية في روايتو دون أن يحدث أي خمل أو إفساد فني نتيجة ذلك الجمع فـ(إن استخدام المغة الشعرية في الخطاب
الروائي يمثل قضية إشكالية ،ذلك الن طبيعة الخطاب الشعري متمايزة من طبيعة الخطاب السردي تماي از يجعل من الجمع
()20

بينيما أم ار محفوفا بمخاطر اإلفساد الفني)

ورواية دنيا الوجد استخدمت المغة الشعرية استخداما ناضجا لتعطي لمقارئ نكية فنية مشوقة تنبع من مخيمة

الكاتب فيقول في جمسة سمر أطمقت فييا الخمرة لأللسن أعنتيا سألو احد الندامى فقال:
(لماذا تحبيا كل ىذا الحب؟

ولماذا ال أحبيا كل ىذا الحب

ماذا فييا؟ ما لذي يميزىا من األخريات

اعتدت حين انغمر في لجة اليوى ان أحس بدبيب المييب يتصاعد في قدمي مفج ار في عروقي عواء الذئاب ،ولكن منذ أن

عرفتيا اختمت األنظمة واختمفت المسارات ،فمن قدمي تتصاعد ألسنة المييب إلى قمبي ،ومن دماغي ينحدر سيل من الحمم
الممتيبة إلى جوفي .ويتكاثف دخان وتندلع نيران من فمي وانفي وعيني وأذني فضال عن منافذ أخرى)

()22

الكاتب أغوى القارئ بيذه الكممات الشعرية فيي لغة قريبة من المغة الشعرية وفي الوقت نفسو تشكل جمل شعرية
كـ(لماذا تحبيا كل ىذا الحب) و(لماذا ال أحبيا كل ىذا الحب) (بدبيب المييب يتصاعد في قدمي) (مفج ار في عروقي عواء
الذئاب)(منذ ان عرفتيا اختمت األنظمة واختمفت المسارات) (فمن قدمي تتصاعد السنة المييب إلى قمبي) (ومن دماغي

ينحدر سيل من الحمم الممتيبة إلى جوفي)(ويتكاثف...الخ) توظيف فني داللي إيحائي يعتمد عمى المجاز بجممو كافة
فمثال(صعود المييب من القدم إلى القمب) تعبير مجازي وصور مستعارة يروييا ضمير المتكمم وىي تقنية المزاوجة الشعرية
النثرية ،والشخصية كانت بيا حاجة ليذا الوصف (ولعل ما يعوز الشخصيات في الرواية ان عددا منيا كان بحاجة إلى
عناية اكبر من الروائي في تعميق دواخميا وتقديم رؤية داخمية ليا ،ال تقف عند حدود الرصد الخارجي ليا ،ضمانا لبقاء
()22

مالمح صوتيا في ذىن القارئ ،خاصة ان الروائي كشف عن إمكانية طيبة في الوصف)

فشخصية خميل بحاجة إلى البوح عن الكشف عما بداخميا ،لتترسخ ىذه الشخصية في ذىن القارئ ،وىو يعيش
وجدانيات خميل ،وحتى يبقى صدى الشخصية خالدا في ذىن القارئ ومسايرتو يعزز ىذا الوجدان بفعل وأفعال عدة تزيد من
شاعرية النص عبر قنوات تراسل الحواس ونفثات المجاز واإليحاء فيقول( :تسمطت نظراتو عمى بطنيا الضامر دون قصد.

مكان أدمنت عيناه النظر إليو وفيو دون ممل ،محط أحالمو وساحة ىيامو وموقد اليجير الذي ينيش الوقار .زجر خواطره
والحياء يتممكو .اقتربت منو دامعة العينين ،تناولت يده فمثمتيا ،وأسندت رأسيا إلى صدره وىي ما تزال ممسكة يده .بيده
اليسرى أعاد رأسيا إلى الخمف قميال .ونظر في عينييا ممياً .فبدأت ألسنة النار تتوقد في قدميو متصاعدة شيئا فشيئا ،ولم
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ىذه الشفرة العاطفية الممتيبة عند خميل عرضيا الكاتب من اجل المشاركة

الوجدانية بالشخصية دون السرد الكمي أو الحبكة فيي ال تيتم (أبدا بمعرفة القارئ حول الحبكة ،وانما بمعرفتو حول

الشخصية :بحيث تمعب عمى المبدأ التالي :بقدر ما نعرف شيئا عن كائن ما ،بقدر ما ننشغل بما يحدث لو .من ثمة ،يكفي
()24

لمرواية انيا تجعمنا ننفذ إلى سريرة شخصية معينة كي تجعميا أمامنا موحية بالود).

نسيج السرد يتدفق بمغة شعرية ممتمئة بعبق المعاني في دنيا الوجد ،رقة العبارة وسالمتيا ووجدانيا ورشاقتيا

وأناقتيا داخل السياق النصي المشفوع بالفواصل والعالمات واالستفيامات أعطاىا الحس الوجداني المنصير بمخيمة الكاتب
والمتفاعل مع الحدث.
وأرى أ ن تبمور المغة الشعرية واستخدام معجميا ىو أداة من أدوات التواصل بين القارئ والكاتب فالقارئ ينتقل عبر
أودية الشعرية من مكان إلى آخر ،وىو ال يحس بيذه االنتقاالت كما حدث في شخصية خميل من مكان الخمر إلى بيت أم

ناصر ،ألن األجواء الشاعرية وعواطفو بقت مسيطرة عمى ذىن القارئ فمسألة الحب رسالة البشرية فغاصت ىذه الرواية
بأعماق الحب وتعالق الوجدان ،وىنا انسحب العنوان من شكمو الظاىري إلى أثره الداخمي بسبب الفعل الوجداني في
الرواية ..عوالم عدة داخل ىذه الدنيا (دنيا الوجد) السمو والعطاء والعفوية والمناجاة ،أفعال وأصوات متعددة نيضت بمغة
شعرية تخاطب الوجدان.
المغة المحكية في دنيا الوجد

في المبحث السابق وقفنا عمى استفادة البنية الروائية من جماليات المغة الشعرية وانزياحاتيا وقاموسيا الشعري أي

تعانق الشعري مع النثري في العمل الروائي ،وقد قدمت خدمة لمسياق الروائي.

والرواية كما معموم تغوص في األعماق وتجسد الواقع بكل عوالمو وتضارباتو وتغيراتو ،فيي نابعة من جوىر

التجارب البشرية والنص الروائي يتشكل من تمك الحياة ،فال بد لمروائي أن يستخدم كل اإلمكانيات والتقنيات لتجسيد ىذا
الواقع أو تجسيد الحياة عن طريق األداء المغوي ىذا األداء الذي يعتمد عمى كل تشكيالت المغة وأنواعيا ،كالفصحى
والعامية والشعرية ،وسوف نركز في مبحثنا ىذا عمى المغة المحكية (العامية) في رواية دنيا الوجد.

أثيرت تساؤالت عدة حول توظيف المغة العامية في النص الروائي تولدت منيا أراء ،منيا مؤيد ومنيا رافض،

وحجتو في ذلك أنيا لغة مبتذلة ال تقوى عمى اإليحاء خالف ما تحققو المغة الفصحى المثيرة.
عميد األدب العربي طو حسين لو موقف من ىذه العامية التي ثار عمييا ،يقول( :وكان بعض الشباب في تمك
األوقات يحاولون أن يكتبوا بالمغة العامية وان يروجوا ليا ترويجا ال ليتممقوا قراءىم بل ليبمغوا منيم مواطن الفيم والذوق
واالستجابة ولكنيم كانوا يظفرون بعكس ما كانوا يريدون فيزور عنيم القراء وتسخر منيم طوائف المثقفين ،ويضطرون إلى
(.)25

الرجوع من عاميتيم إلى المغة الفصحى)

وانتقد يوسف ادريس لتوظيفو العامية في مقدمة لروايتو ،كان معتقدا بأن

العامية لن تصل إلى لغة أدبية ،وفي موضع آخر يقول (ولكنيا في الوقت نفسو لغة الذين يتكممونيا فمن الحق عمييا أن
(.)26

تستجيب ألصحابيا وان تساير تطورىم وتجاري حياتيم في ظروفيا المختمفة)

إذن ىي مسايرة والرواية بحاجة إلى ىذه

المسايرة والمجاراة لتنقل الواقع نقال حرفيا .والرواية من أكثر األجناس األدبية حاجة ليذه المغة العامية لدعم األحداث

وتجسيدىا تجسيدا واقعيا فمغة صاحب الخضار مثال لغة عامية ال يمكن جعل حوارىا بالفصحى وبالتالي القارئ ينفر منيا

لعدم مطابقتيا الواقع وتصبح مصطنعة ولو عدنا إلى أحسان عبد القدوس وأعمالو النثرية لوجدناه اعتنى بالعامية في حوار
شخصياتو ليخمق جوا طبيعيا بعيدا عن التصنع والسقم والقارئ لو سيشعر بارتياح وىو يعيش لحظات من يتكمم بميجة أو
لغة واقعية ...كثيرة ىي األعمال التي اعتمدت عمى المغة العامية فـ(إن ىذه األعمال لم تسرف في استخدام الحوار العامي،

بل احتفظت بيذا االستخدام لمحظات خاصة من سياقاتيا السردية قد يكون لمحوار العامي وقعو وغرضو)(.)27

من ىذا المنطمق انطمقت دنيا الوجد لتؤكد ما قالو نجيب محفوظ من استخدام العامية في دعم المشيد الساخر أو

الفكاىي أي لعكس الفكاىة عند الشخصيات فمواطن العامية متعددة داخل ىذا النص الروائي ،وىي من الضرورات السردية
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التي التجأ إلييا الكاتب لدعم أحداثو ومصداقية نصو كـ(األمثال العامية –األغاني –األىازيج ،الكممات والعبارات ذات النقل
(.)28

الداللي الخاص بالنص نفسو)

(.)29

من ذلك قولو (أنت تفصل ونحن نمبس)

من األمثال المعروفة في العامية والتي يكررىا الناس دائما فيي

تضرب دليل القبول بالشيء ،والكاتب يحافظ في نصو عمى االعتزاز باألمثال الشعبية وقيمتيا ،فيوظفيا بميجتيا العامية
التي تمثل الموروث الشعبي وثقافتو المتراكمة فيي( :تمثل أسفا ار تاريخية وتراثية شبو متكاممة تحمل سمات أجيال وقيميا

متالحقة بتفا صيميا الدقيقة ويتناقميا الناس مدونة أو محفوظة عن ظير قمب لتوحد الوجدان وتقوم الطبائع وتنتقي وتشذب
()30

العادات فال عجب وال غرابة في ان يصفيا البعض بحكم الشعوب ،وينبوع قيميا الذي ال ينضب)

إما األغاني فيي األخرى وظفت ضمن السياق الحكائي في النص بترديد أغنية تراثية واسعة الشيرة والتي تقول
كمبي خميتو ايتموه

بنار ىجرانك تجوه

ىذي مو منك مروة

()31

ال وال منك أصول

ويقولك (ورقص خميل الريس متثاقال ،إذ أفرط في (الشرب) في حفل (الحنة) وىو يغني
()23

ياحمو يابو سدارة متيمك سويمو جاره

في ىذا النص واقعية لنقل الحدث وتصرف الشخصية تصرفا فطريا ،فخميل يرقص في حنة صديقو خميل قنديل،
ويطرب بغنائو فمكمور عراقيا أصيال لمداللة عمى فرحتو.

ىذا الجنس الروائي لو خصيصة لغوية يتذوق فييا الروائي الكممة والمغة ،إذ تتمتع الكممة بحيوية عالية وىي

ضمن ىذا السياق وتساعد الحقل الداللي في تدعيم الحدث أو المشيد وتقويتو ،فتحتمل مستويات لغوية مختمفة وتخضع
لقوانين أسموبية مختمفة حسب مقتضيات السياق .فذلك يولد انسجاما واضحا بين فكرة الرواية وتصوير الواقع عند الراوي
وىو بذلك يتجو اتجاىا واقعيا مستقال أجاد فيو فقد أعطى حرية المغة عمى السن شخصياتو فيي منسابة وواضحة والقارئ

ليا يتقبميا بدون تكمف (والمغة الجديرة بالحياة ىي التي تقوم بوظيفتيا عمى أكمل وجو في الفيم واإلفيام ،وفي التعبير عن
()33

دواخل النفوس بيسر ودون أجياد ،فإذا كانت الفصحى أو العامية تؤدي ىذه الميمة فيي لغة ليا مقوماتيا)

فال تعد من

معوقات النص أو مشكالتو استخدام العامية التي تزيد من رونق التأثر والوقع فيي مقاربة فنية وفكرية بالوقت نفسو ،ففي
جمسات السمر تفيض الخواطر وتنسج العواطف اىازيج واشعا ار ويسبح الفكر بفضاء الموعات فيذا عبود يقول:
وحق شفتو وعينينو وسنو

عمى حالي بجت شيعة وسنو

لسل سيف الصبر ألجمك وسنو
()27

وأحارب كممن أيعاديك إلي

ىنا نممس التواشيح بين العوالم السردية (الروائية) والمرجعية االجتماعية أي تعانق السرد بمغتو وأىازيجو العادية

التي يرددىا اإلنسان البسيط بمغتو اليومية ،وىنا تكمن لعبة المؤلف بمزاوجة العامي بالفصحى عن طريق الموقف المؤدي
إ لى االقتباس من العبارات اليومية كفاعمية لتحويل النص إلى لغات دارجة ضمن السياق ،تفاعل الذاتي بميجتو مع النص
العام.
الحارة في أي عمل ليا خصوصيتيا باستخداميا المغوي فشخصية (عبود) شخصية بسيطة ليا حوارىا الخاص،

الكاتب أعطاه حرية الروي بأسموبو كشخصية من الواقع تتحرك بحرية ،وتنتقل انتقاالت طبيعية والنص الذي تقدم نشيد
االفتتاح في موسم الحصاد كما يقول الكاتب تفصح عن العادة الشرقية فعندما يندمج اإلنسان بشيء تراه يردد الخواطر أو
األىازيج دليل ولعو وشغفو...فنية الكاتب واضحة ولعبتو المغوية من تركيب الجممة الفصحى إلى توظيف العامية والمسان
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الشعبي المنجز عبر قنوات الفصحى وىنا تكمن (ثقافتو ونظره العميق في سمطة الفصحى وفي سمطة العامية...مثل الكاتب
()35

بدقة لمحاولتو اقتباس حيوية العامية وتممس الحساسية في الفروق الدقيقة)

فاألجدر بالخطاب الروائي أن يستند إلى مسارات مختمفة في بناء النص لتمنحو نكية خاصة يمتذ بيا المتمقي
ويتفاعل معيا (إن أىمية تحميل الخطاب الروائي تكمن في أظيار المادة المشكمة لمقيم الداللية والنظم الفنية ،التي تيدف
()36

إلى توضيح مسارات الفواعل وتقديم الوظائف)

ودنيا الوجد مميئة بيذا المشكل لمقيم الداللية والنظم الفنية ،ولو تعاممنا مع

المفردة العامية لوجدناىا قدمت وظيفة لمسياق الروائي وىي استخدمت مفردات عامية وشعبية عدة منيا(ألف
()38

بوسة)(()37طابوقة ثميثية)

()39

(اهلل يخميك)

(بشرفي ما تدفع)

()40

وفي ىذه المفردات يتضح لنا جاذبية اآللفة وتوىج

التعبير ومشروعية االمتزاج المغوي فـ(الناس يتخذون ألفاظيم مراعاة لمالبسات العيش ،وسدا لمقتضيات التعبير .واستيفاء
لما يجدون في أنفسيم من ألوان المشاعر ،وىييات لمفظ أن يأخذ حظو من السيرورة عمى األلسن إال إذا صادف ىوى في

النفوس ،والءمتو استجابة عامة بين الناس في مقامات الكالم .فغمبة المفظ في االستعمال اسطع برىان عمى صالحيتو،
وأقوم دليل عمى صدق الحاجة إليو .بل أن غمبة استعمال المفظ وثيقة تثبت انو خمية حية في بنية المغة ،خميقة بالتقدير
(.)41

واالعتبار)

والشخصية تثبت وجودىا بالعمل الروائي اثر تمك الميجة أو المغة العامية فضال عن نقميا لبيئتيا وظروفيا
االجتماعية...فالمغة الواحدة تشمل ليجات عدة ولكن كل واحدة ليا مميزات وسمات تختمف عن األخرى ،وبالتالي نجدىا

تصب في لغة مستقمة ودنيا الوجد تمتعت بميجات وأصوات مختمفة ىذا التنوع في لغة النص كان سببا لتصوير واقع بيئة
عمي)
الرواية والكشف عن تقاليدىا وأوضاعيا االجتماعية فالناس فييا بسطاء وعمى فطرتيم وىذا ما أكدتو المغة (يعرسون ّ

(شورت بي) من مفاىيم اإلنسان المحدود التفكير لو نظرنا إلى ىذه الكممات لوجدنا أن العمل الفني الروائي ال يتحقق إال

بمغة خاصة فخبرة الكاتب في تجاوز القيود الكتابية وااللتجاء إلى لغة الحياة اليومية لمتعمق واكتشاف المزيد من حياة

الشخصيات وسرد األحداث بسرد توثيقي منقول نقال واقعيا ،فيكون العمل الفني حينيا أكثر رحابة وسعة لممتمقي ،الذي
يسبح بفضاء تمك الحارة وىو يق أر ألياميا وأحداثيا.
لقد استخدم الروائي المغة المحكية باقتدار وذوق عاليين إذ لم يجعميا جزءاً من السرد الوصفي إال في مواطن

ضئيمة جداً حصر فييا المفظة بين قوسين ليجعميا تحتفظ بقوة داللتيا االجتماعية.

اما المواطن التي يستخدم فييا ،فيي الحوار حين تسيم الداللة االجتماعية لمفظة العامية في البوح بإمكانيات

الشخصية المغوية ورصيدىا الثقافي والعممي ...وواحد من الشواىد التي أبدع فييا الكاتب ىو واحد من حواراتو مع شخصية

نسوية ىي (نصرة الحفافة) فحين قال معب ار عن اىتمامو بحالة صديقتيا (مريم الحمرة) ورغبتو في انتشاليا من معاناتيا
جسد ذلك في الحوار اآلتي:
ال تشغل نفسك بيا ...الخير كثير

شغمت مريم بالي كثيرا

ضربت نصرة صدرىا بيدىا ،وىي تقول:
(عزة) تريد أن تتزوجيا ىي األخرى ؟

ال ...أريد أن أزوجيا

()23

كممة (عزه) ىنا التقل تاثي اًر وقوة وتعبي ار وداللة أسموبية عن مفردة (خطية) في بيت السياب الشيير:
بين احتقار وانتيار وازورار أو (خطية)
()22

الموت أىون من (خطية)

قوة تعبيرية في ىذه المفردة ،أثبتت فعاليتيا ضمن السياق الروائي.
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ىذا التماسك االجتماعي اليمكن فصمو أو تشظيو في السياق الروائي والرواية تجمع أطياف المجتمع وطبقاتو كافة

واألديب يحب ان يمثل أحداثو بفنية عالية تضمن تقبل القارئ ليا فيستعين بأساليب فنية عدة وأىميا المغة فـ(إن عمى
الروائي ان يتعامل مع المغة في ألفاظ وعبارات عمى نحو يجعميا في مرتبة النحت والموسيقى والتصوير أي أن تتعامل مع
(.)44

الحواس بأكثر من تعامميا مع العقل ،وذلك لكي تحدث األثر المطموب منيا عمى الفور كموضوع إدراكي متكامل)

فالخمق الفني في العمل الروائي يحتاج إلى االستغراق في التفكير قبل آليات الكتابة كاالعتناء باألسموب وقوتو

ووضوحو وااللتفات إلى المغة بصفتيا الركن األساسي في عممية الخمق الفني والمغة العامية في دنيا الوجد ىبت كسيل
جارف نحو امتالك مشاعر القارئ ففييا تعبير عاطفي بالغ عن فكرة تتسم بروح اإلثارة .كقولو (رفعت أم نجم الزنجاري أمام
()45

وجييا وأخذت (تيز الركبة) فاستخف الحافي الطرب ،فوضع (البيك) عمى رأسو واخذ يرقص حالما)

وقولو (ولكن قبل

أي شيء أطفئي الطباخ فقد (استوى التشريب) مثمما استوى قمبي)( .)46ىذه الفرادة النوعية باإلنتاج األدبي والتي تختص بيا

الرواية ،أعطتيا خصوصية تامة باستخدام المغة المحكية ويبدو أن ىذه الفرادة النوعية تطرق إلييا نجيب محفوظ في تعاممو
مع المغة الفصحى دائما في رواياتو ولكنو انفرد ببعض العامية التي تدل عمى مثل شعبي أو أغنية أو تعبير عن ممارسات
تقميدية فضال عن أسموب الفكاىة الذي تتفكك المغة ألجمو وتتنوع (وعمى ىذا فتفكك المغة األدبية وتنوع أنماطيا الكالمية
ىما المقدمة الضرورية لألسموب الفكاىي الذي يجب ان تسقط عناصره في مختمف المستويات المغوية ،في حين أن مقاصد
المؤلف يمكنيا ،وىي تنعكس في كل ىذه المستويات....فكأنما ليس لممؤلف لغتو الخاصة ،أنما لو بالمقابل أسموبو قانونو
()47

العضوي الواحد المتصل بتالعبو بالمغات وبعكس مقاصده المعنوية والتعبيرية الحقيقية في ىذه المغات)

والكاتب في دنيا الوجد اختمفت مستوياتو المغوية حسب أسموب التعامل مع الشخصية ووظيفتيا فانظر إلى قولو
()48

(وىو يصرخ قائال (أخ يابة) ،قبل أن يتياوى عمى األرض)

ىذا أسموب فكاىي جاء متالئما مع أرضية الرواية ،أعطى

نكية خاصة وىو يسرد تصرفات (حسين أبو المريس) وىو يطمق القناني عمى الحشد الواقف...

إن توظيف المغة المحكية في رواية دنيا الوجد فيو تكتيك إبداعي وفني ،تذوقو المؤلف قبل أن يوظفو بنسجو

السردي ،تمتعت برصانة حقيقية أثبتت لحظات لغوية اندمجت مع المغة الفصحى اثر تقابميا الجمالي.
التراكيب المغوية

برغم توفر عنصر المغة العامية في النص الروائي وتبموره أثناء الجمل والعبارات أن الساحة األكبر لمفصحى لغتنا األم،

ومادامت ىي المسيطرة والغالبة فكان البد لمروائي ان يعتني بجممو نحويا وبالغيا ولغويا ويستخدم آليات التركيب النحوي
والمغوي وتقنياتو وعندما نطالع دنيا الوجد نممس تراكيب الجممة المتعددة بـ(تحديد حد القول وعامل اتساعو في الجممة ،ضبط
عالمة اإلسناد والنسبة في تركيب الجممة ،فيم معنى السياق والمدلول التركيبي لمجممة -إذا كانت الجممة مستقمة بنفسيا
ضمن سياق خاص بيا أو تنتمي إلى سياق عام يحيط بيا ويشمميا...ال بد من أحالة الجممة العربية إلى ثالث أوليات ىي:

نحو األعراب ،نحو الداللة ،نحو األسموب وضرورة الفصل المؤقت بينيا ،ألننا ال نبحث الجممة بصفتيا بنية نحوية
()49

خالصة ،وانما كمحول ال اعني بو المحتوى ،بل بصفتيا بنية عالئقية من منظور العالقات السياقية في البناء المغوي)

والعمل الروائي عمل أدبي ويميل إلى المعاني اإليحائية واألديب فييا يضطر إلى استخدام الضرورات كما لو كان شاع ار

ولكنو يستخدميا استخداما عمى وفق بناء الجممة النثرية.

الفن الروائي فيو تناقضات وتحوالت وأحداث متعددة ليس من السيل حصرىا بقالب نحوي واحد أو بجممة معينة ضمن
()50

الحيز المغوي أو النحوي والروائي يعي ذلك (فإنو مجبر عمى سحبيا إلى صميم المغة التي يستخدميا في الكتابة)

ل غة تتمتع بقيم التوازن والتناظر واالنسجام مع قواعد النحو ووسائل البناء المغوي وتشكيل الجممة (إذن فالجممة وحدة لغوية

تتألف من معان نحوية داللية وأسموبية تدخل فييا الكممات في عالقات تركيبية)()3ىذه الجممة التي تخضع لمتحديد البنائي

والمنطقي من اجل إنتاج جممة لغوية مسبوكة.
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في دنيا الوجد إشارات واضحة تدل عمى أمكانية المؤلف وقدرتو في استخدام األنظمة والقواعد النحوية في عممو

الروائي فالجممة الشعرية وكما معروف تحطم العالقات مع المغة لكونيا جممة قائمة بذاتيا ال تخضع لستراتيجية المغة أو
()52

النحو فإن (ثمة تشكيال جديدا لمجممة الشعرية بدأ يالحظ بوضوح ،قوامو تحطيم كل عالقة مباشرة ومنطقية مع المغة)

ىذا في واقعيا العام والخاص مع الشعر اما النثر ،فاألديب حريص عمى مفرداتو وتراكيبو النحوية واألسموبية
وعندما نفكك النصوص في روايتو نجدىا تحاول صنع تركيب لغوي جديد يضمن سالمتيا وأناقتيا ،كمما توغل القارئ

وتعمق في أحداث الروية وجدىا تستجيب إلى أنماط مركبة من النحو والمغة يشعر من ضمنيا القارئ أن البنية ال تنفصل

عن السياق العام لمنص.
ال نتوقع من الكاتب وىو يخوض في مجال السرد إال إن يمتزم بالقواعد المغوية الخاصة بالتراكيب ،وقد فعل وزاد
عمى ذلك فبث شيئا غير قميل من األغراض البالغية المتعمقة بأحوال الجممة عمى السن شخوصو في حوارىا ففي واحد من

حوارات خميل مع حبيبيتو السابقة (عديمة) حشد الكاتب بميارة عددا غير قميل من الفنون البالغية المختصة بالتراكيب
والجمل بشكل زاد من داللتيا وقوتيا التعبيرية فخميل يقول مواسيا عديمة( :تبدين أجمل وأنت حزينة ،اسأل اهلل أن يكشف
()5

عنك الحزن ويبقى الجمال)

يبدو لمباحث أن في السياق ظاىرتين بالغيتين ،األولى تقترب مما يعرف في الشعر برد

األعجاز عمى الصدور وذلك في قولو (أجمل) و(الجمال) و(حزينة) و(حزن) ،وظاىرة أخرى اإليجاز فيو لم يقل إال أجمل
والمفروض يقول أجمل من شيء آخر وىذا يذكرنا ببيت السياب:
الشمس أجمل في بالدي من سواىا والظالم
حتى الظالم ـ ىناك أجمل ،فيو يحتضن العراق

واحسرتاه ،متى أنام

فأحس أن عمى الوسادة

من ليمك الصيفي طال فيو عطرك ياعراق؟

()42

وحين يسأل خميل أم نجم وىي ما تزال تحت تأثير ىيمنتو العاطفية يسأليا قائالً؟
 -كيف أنت يا أم نجم ؟

()6

 -خدامة تحت رجميك.

فيو تكثيف داللي لمنص مجسدة بذلك عبوديتيا العاطفية لو ىذه العبودية التي تحررت منيا الحقا عمى يدي عشيق جديد.
عم األخت والصديقة ،لوالىا أىمكتني الوحشة
وفي نص اخر لمشخصيات نفسيا (قالت ام ناصر :ن َ
 اهلل سبحانو ىو الذي يجازي المحسنين ،ولكني أعرف كيف أرد ليا الفضل اضعافاً مضاعفة.(.)7

 -ابتسمت بحياء وفرح ،وقد تورد خداىا وقالت اهلل يحفظك ويعطيك القوة ! تعيش وتداري!

شحن الراوي ىذا النص بطاقة كبيرة من التورية المالءمة لطبائع الشخوص وسموكيا فخميل حين يقول (اعرف
كيف أرد ليا الفضل اضعافاً مضاعفة) انما يشير إلى انو سيكافئيا مكافأة جنسية.

وليذا تورد خداىا حين سمعت قولو ،وأما قوليا وىي تدعو لو اهلل يحفظك ويعطيك القوة فيي انما تشير إلى
غبطتيا بيذا الوعد وأمنيتيا ان يجري تنفيذه بصدق ،مثل ىذه التورية واإليحاءات اليادئة التي تشير إلى قضايا
ساخنة كثيرة في الرواية تشير إلى ذوق وتيذيب في طرح األمور الدقيقة في السموك أو األحاسيس البشرية.
ويكثف الروائي الداللة عمى لسان شخوصو تكثيفا موفقا يختزل سردا غير قميل ،فخميل قنديل حين يشكو
لجارتو (نصرة الحفافة) لواعج ىواه تقول ضاحكة (لم اصدق من قال ان خميال ال ينام الميل

 صدقي يا بنت الحالل ! خميل ال ينام الميل ،وال يعرف طعم الراحة بالنيار ،وحالو ال يسر إال العدو اما الحبيبفيو (ال يدري بما صنعت يداه)

(.)57

 ولكني اعرف ان ىناك من يحبك ويشتكي من حبك ،ويبكي ويقول( :ال يدري بما صنعت يداه)105
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فقولو ال يدري بما صنعت يداه عمى لسان خميل انما ىو اختزال لما ورد من حوار قبمو واما الثاني الذي جاء عمى

لسان نصرة فانما ىو إيحاء بحديث لم يذكر يتضمن ما احدثو نكث خميل عيوده لعشيقتو السابقة وتخميو عنيا من األم
وماس قمبت كيانيا رأسا عمى عقب.
اما استخدام الظواىر النحوية أو التراكيب المغوية فكثيرة في دنيا الوجد ،إذ يالحظ استخدامو لمجممة االعتراضية

بمواطن عدة من روايتو كقولو( :عمى غير عادتو) ( )58وفييا التفاتة إلى تصرف خميل بغير عادتو أراد الراوي انتباه القارئ
()59

وتسميط الضوء عميو منذ بداية الرواية ،وموطن آخر من النص استخدم جممة (إن شاء اهلل)

وفييا دعم ألبي عمي

لتحقيق أمانيو كـ(يوم زواجو) .فائدتيا داخل الرواية أكدت الحدث وأعطت الكالم قوة أضافية حسنتو ومواقعيا متعددة في
الرواية وقعت بين شيئين متالزمين ضمن السياق الروائي.
ويستخدم الروائي أسموب النفي بشكل مكثف وىو عكس اإلثبات ويراد نقض فكرة وانكارىا ،فعندما حدثت نكسة

حزيران أصاب أبناء المحمة اإلحباط فيقول (وجوم وحيرة وتساؤالت في العيون وعمى الشفاه ،لم يصدق الناس أن ذلك

الصرح الشامخ قد انيار)( )60دخمت لم عمى الفعل المضارع (يصدق) فجزمتو بصفتيا حرف نفي وجزم وقمب وىي عاممة
بدليل قمب زمن الفعل المضارع من الحاضر إلى الماضي وتنفي حدوثو...وينفي كذلك بـ(ال) في (ال يطيب الحديث عنيا)

()61

أيضا دخوليا عمى الفعل المضارع اعتنى الروائي بيذه الظاىرة في روايتو واستخدم اغمب أدواتيا فضال عن استخدامو

لمنفي الضمني في بعض النصوص.

والتوكيد ىو اآلخر من مغذيات ىذا النص بأشكالو لتقوية األحداث وتأكيدىا ودليل إمكانية الروائي المغوية ،فنراه
()62

يستخدم الصفة التي تفيد التوكيد في قولو (ولكن أتكفي شتيمة واحدة) ؟

وىنا صفة (شتيمة) تفيد التوكيد بالعدد واحدة.

ويستخدم (إن) في قولو (إن اهلل ال يضيع اجر المحسنين) ( )63ىذه الجممة فييا اقتباس أوال وثانيا توكيد ب(إن) لتقوية الحكم
()64

وتأكيده ..وفي موطن أخرى يستخدم التوكيد المفظي كـ(اهلل...اهلل ما ىذه االنانشيد الجميمة)

وىو التوكيد الذي يزيل ما في
()65

نفس السامع من شبيو ولمخوف حضور أيضا ،كحذفو حرف النداء في قولو (أييا البائس)

وىنا يجعل الجممة أكثر
()66

شاعرية ونغمتيا تكون أجمل إذ أعطى لمجممة الجو الموسيقي المتناغم ويكررىا في (أييا الدراويش)

وال يقتصر في
()67

حذفو عمى الحرف فقط وانما شمل الكممة أيضا فقولو (أنت تعرفين ال نستطيع االستغناء عن المواشي)

أي تربية

المواشي حذف المضاف وأقام المضاف إليو مقامو...ىذه األساليب تنوعت وامتزجت وطوعت من اجل بناء النص السردي
في رواية دنيا الوجد وتشكيل جممة شعرية أساسيا فخامة البالغة والبناء المغوي القائم عمى ضروب مختمفة.

حققت تقنية لغوية داخل النص فييا دقة وحيوية داللية تعبيرية...فمم يطوعيا داخل النص اعتباطا بدون دراية

ومعرفة إنما كانت تكتيكا فنيا استخدمو لبيان صمة ىذه الجممة باألساليب النحوية والبالغية التي امتازت بميارات ال يمكن
االستغناء عنيا ألنيا من ضرورات النص الروائي إذ إنيا حولت المغة القياسية النمطية إلى لغة وجدانية مؤثرة.
الخاتمة

البد من خاتمة ليذا البحث بعد ىذه الرحمة التي عشت في كنفيا مع الجممة الشعرية في رواية(دنيا الوجد) التي تمتعت

بحضور وجداني ولغة فييا عذوبة ومرونة ،إذ تفنن الروائي بكتابتيا.

وىذا المقام يقتضي بيان أىم النتائج التي توصل إلييا البحث وىي عدة:
فرواية (دنيا الوجد) تعاممت مع القاموس أو المعجم الشعري الذي استثمرت طاقتو اإليحائية ولغتو الوجدانية ،ىذا المعجم
الغني باأللفاظ الفياضة بالوجدان اخذ منيا الكاتب وجعميا طوعية لمغة الرواية والمتأمل فييا يممس وجدانياتيا منذ العنوان

ومدى عالقتو بنص الرواية ،فيذه عالقة وثيقة تربط بين العنوان والنص ،أما توظيف المغة العامية فشكل ظاىرة ميمة بيذا
النص الروائي وىو دليل عمى ذكاء الكاتب وقدرتو األدبية ألن االستخدام العامي داخل النص الروائي اليعد من عيوب

الكتابة ،وخاصة إذا كان داعما احداث الرواية ومجسدا لشخصياتيا ومبمو ار حالة ساخرة ،فيذا االستخدام يكشف عن طبيعة
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الشخصية الحقيقية ومدى تفاعميا مع األحداث ،وفييا أجد الروائي اتجو نحو روايات نجيب محفوظ فيو متاثر بو الى حد

ما.

اما التراكيب المغوية ففييا نجد اعتناء الروائي بترتيب الكالم واالىتمام بالصيغ النحوية والبالغية واألسموبية ضمن السياق
العام لمرواية من تقديم وتأخير وحذف وفصل ووصل واستخدام النداء بأشكالو ،فينا استيعاب تام من الروائي بالميارات
النحوية والمغوية واألسموبية .وأخي ار فيمكننا القول أن ىذه الرواية استوعبت عوالم الجممة الشعرية بمظاىرىا كافة.
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