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بنية اللغة الشعرية وجتلياهتا لدى العمري
the poetic language and its manifestations in the novels of al-Omari
 2كوثر أرشد

 1إرشاد أعظم

ABSTRACT:
This study aims to reveal the poetic language and its manifestations in the novels of
(Muhammad Abdul -Salam al-Omari), through an applied study on his novels and to
identify the most prominent features of this phenomenon. The research began with an
introduction and then moved to the poetic language and through it we tried to shed light
on the following elements: First: the poetic lexicon. Second: the poetic rhythm. Third:
poetic structure/syntactic displacement. Fourth: intertextuality poetry.
Keywords: Muhammad Abdul Salam al-Omari, poetic language, manifestations, novel
احلمد هلل الذي أنزل الفرقان خلق اإلنسان وعلمه البيان والصالة والسالم عیل صاحب القرآن ،وبعد!

قبل الدخول يف صلب املوضوع الذي مسيناه بـــــ"بنية اللغة الشعرية وجتلياهتا لدى العمري" جيب علينا أن نضع

القارئ يف اإلطار العام للموضوع وتعريفه مباهية اللغة الشعرية اليت سنثبت وجودها -إن شاء اهلل -يف رواياته.

ميكن لنا اإلشارة إىل أن الروائي عندما يستخدم اللغة األدبية يف كتابته فعليه أن يلتزم بقواعد تلك اللغة اليت

يريد الكتابة فيها ،فال جيوز له اخلروج عن هذه القواعد اللغوية يف مستوياهتا املختلفة :املستوى الصويت والنحوي والداليل

والصريف ،فهو حياول أن يستغل اإلمكانيات اليت تتيحها له اللغة ،ليعرب بها عما يريد.1

حُتد اللغة الشعرية عیل أهنا "اللغة األدبية اليت يستخدمها األديب يف نصه النثري ،حبيث يتكئ عیل لغة الشعر لكتابة

نصه النثري ،فيضفي عليه بعدا مجاليا إضافيا ،وهذا يؤدي إىل كثرة اإلنزياحات اللغوية يف نص النثري ،وجيعل اجلمل مفتوحة
الداللة ،فيكسر األديب حواجز اللغة باملزج بني الشعري والسردي معا يف نصه و يكثر من اإلحياء والتصو ير"

2

واللغة الشعرية يف السرد تعين امتزاج لغة السرد با لشعر ،واقرتاضه من مساته ،وهو ناتج عن تفاعالت السرد مع

الشعر ،وتداخل األجناس األدبية يف العصر احلديث

3

لذلك تعد الرواية من أخصب املجاالت للدراسة الفنية اللغوية ،ألهنا بنية لغوية فنية معقدة .وكون الرواية

تكتب نثرا ال شعرا ،فإن ذلك ال ينفي تضمنها لعناصر شاعرية يف بنيتها اللغوية""،4فتحقق بذلك شعريتها وجاذبيتها من

خالل ما يتفجر فيها من طاقات وامكانات قرائية متعددة تؤكد املراوحة بني املمكن وغري املمكن ،مما جيعلها لغة مراوغة قابلة
للتأويل والتعدد"".لقد اعتمدت روايات (العمري) يف ُتقيق شعريتها عیل توافق وتناسق وتناغم أجزاء السرد املختلفة (وصفا،
وحكاية ،وحوارا) ،مضافا إىل ذلك التناص بألوانه وأشكاله املتعددة ،ثم عالقتها باملحور العام الذي تدور حوله روايات

(العمري) ،وهو النفط وما أحدثه من تغيري اجتاح االنسان واملكان عیل حد سواء ،فجمالية السرد وشعرية اللغة تتحقق بشكل

متكامل ،ومجال اجلزء يتحقق من خالل التناغم والتناسق مع بقية األجزاء بشكل متكامل".
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"إن اللغة يف روايات (العمري) تتمتع بطاقة شعرية متدفقة ،تكاد تكون مسة لغوية عامة هلذه الروايات،

وتتحقق بنية اللغة الشعرية من خالل املظاهر والتقنيات التالية":
أوال :شعرية املعجم:

"تعد الرواية من اخلطابات اإلبداعية األكثر متابعة ،وذلك إلستعماهلا لغة بسيطة ختاطب خمتلف شرائح املجتمع

وتعرب عنهم ،إال أن الروائي يف عصرنا الراهن أصبح يرتقي بلغته الروائية لتخرج روايته عن املألوف شكال ومضمونا بشكل فين

تتقاطع فيه الرواية مع الشعر لتصبح رواية شعرية ،ولصناعة هاته الرواية الشعرية ال بد من اإلحاطة باملعجم الشعري

لأللفاظ"فــــــ "العمل األديب هو خالصة معانات وجتربة أراد األديب التعبري عنها فهو حباجة إىل قاموس أو معجم لتتسع رحابه

الشعرية ،فكلما كان مطلعا عیل ثقافة الكلمات ازداد تألقا جبرسه اللفظي وموسيقاه واطالعه الدائم جيعل نصه يتسم بألفاظ

ومفردات تعديه بدالالت وتراكيب وجتذب له لغة وتكون له مجل شعرية تغذي رصيده الثقايف".5
"مبعىن أنه للحصول عیل عمل راق ينحو حنو الشعرية ال بد من اإلحاطة باملعجم الشعري".

"وملعرفة خصائص املعجم اللغوي اليت اعتمدها املهندس (عبد السالم العمري) يف رواياته ،ال بد أن نعتمد عیل

اإلحصاء لتحديد تواتر املفردات املكررة فيها جند أن جل املفردات تصب يف دائرة املشاعر والوجدان من بينها" :احلب،

اإلحساس،الشعور،السحر،التوتر،القلق،الرائحة،اخلوف،الغيض ،القهر ،الغضب ،املرأة ،اجلمال  ،اإلبتسامة ،السعادة ،البهجة،
اهلدوء ،الروية وهناك كلمات أخرى كثرية تكررت مرارا بصيغ خمتلفة واشتقاقات متنوعة.

"ويعد التكرار ظاهرة أدبية تساهم يف بناء النص دالليا وإيقاعيا فال جيوز أن ينظر إليه عیل أنه تكرار ألفاظ بصورة

مبعثرة غري متصلة باملعىن ،أو باحلوار العام للنص الشعري ،بل ينبغي أن ينظر إليه عیل أنه وثيق الصلة باملعىن العام"".6أي أن

التكرار يندرج ُتت باب اإليقاع وحيقق لنا جودة إيقاعية وقيمة مجالية يف النص ،ال ميكن اإلستهانة بها ،وإليضاح ذلك سنستدل

ببعض مقاطع من روايات"(العمري)" :عمرو قال :إن حبي ليس مثله حب ،يعجز البشر عیل اإلتيان مبثله ،إنين أحب حبي،
وأحتفظ بطالوته وحالوته ،وعذوبته لنفسي ،ال أحب أحدا يشاركين فيه ،حبي يا شيخ ليس للحديث".7

"نالحظ التكرار املكثف لكلمة (حب)كان بقصد من الروائي لكي حيتفي باللفظ ويكسب النص بعدا غنائيا وبذلك

حيقق الوظيفة الشعرية ففي هذا املقطع كانت كلمة (حب) هي حمور الكالم فولد هذا التكرار وزنا شعريا هلذه الكلمة وبصورة
أدق الروائي هنا اتكأ عیل معجم ينتمي حلقل الوجدان لكي يؤثر يف املتلقي وحيقق الوظيفة اإلنفعالية"".وكذلك هو األمر

بالنسبة لبايق املفردات اليت استخدمها الكاتب فكلها كلمات شعرية نابعة من سجل الشعر"".ومن هنا نستطيع القول بأن نص

الرواية كثيف باستخدامه للقاموس أو املعجم الشعري للكلمات وهذا يدل عیل امكانية الكاتب الذوقية فاستعماله هلذا املعجم

أبرز لنا قدرته عیل اجلمع بني الشعر والنثر واخلروج بنص نثري ينحو حنو الشعر وبالتايل قد حقق الوظيفة الشعرية واإلنفعالية".
ثانيا :شعرية اإليقاع:

"برزاإليقاعيفخمتلفاألعمال األدبيةمنذالقدم،فكانعنصرامميزاوفعااليفاألدببنوعيهاملنظوم واملنثور فتعددت
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أنواع اإليقاع بتعدد املجاالت احلياتية ،فتحرر من قيد الوزن والقافية ،واعتمد وسائل متنوعة بتنوع أشكاله ،فأصبح لألصوات

إيقاع،و للسرد إيقاع،ولألفكار إيقاع،وحىت البياض صارله إيقاع.ومن خالل هذا أطلق عیل اإليقاع تعريفات عدة"،فعرف يف (لسان
العرب) بأنه" :إيقاع اللحن والغناء ،وهو أن يوقع األحلان بينهما".8

"فاإليقاع وليد األفكار واملشاعر واألحاسيس فيحدث يف النفس توقعا عفويا ،دومنا حتمية مصاحبة ،فهو ينتج من

جمموعة من املتناقضات .هذه املتناقضات يف النفس اليت تولد إيقاعا يربطها بالكلمة وبالواقع".

"إن النسيج الذي يتألف من التوقعات واإلشباعات وخيبة الظن واملفاجآت اليت يولدهاسياق املقاطع هو اإليقاع".9

"فكل ما حيدث جرسا داخل جسد النص يشكل إيقاعا ،فــ (عبد القادر الغزاىل) يعترب اإليقاع منهجا يهتدى إليه يف شعرية الرواية
يقول"" :املنهج الذي ننطلق منه يف حماولة اكتشاف األسس النظرية والبنيات النصية يف قصيدة النثر العربية هو شعرية اإليقاع".10
"حيث يتصف اإليقاع بالشمولية واإلتساع ألنه يشمل كل األصوات ،حروفا كانت أو مجال ،أو كلمات ،باإلضابة إىل إيقاعات أخرى

كإيقاع السرد واألفكار والبياض ،فاإليقاع يرتبط بكل عناصر النص األديب شعرا كان أو نثرا ،ما جيعله مينح بعدا مجاليا فهو لغة

الوجود ككل".

إيقاع التكرار:

"يعد التكرار ركيزة أساسية لتحقيق اجلمالية والشعرية يف النصوص األدبية ،لذلك فهو مسة من مسات اإليقاع حيث

يربط أجزاء النص ويقوي داللتها ،فقد أصبح""البحث عن اإليقاع يف النص النثري مظهرا من مظاهر البحث يف أدبيته""11فإيقاع

التكرار يساعد عیل توضيح فكرة الكاتب وتأكيدها ،فا لتكرار"" :يف حقيقته إحلاح عیل جهة هامة يف العبارة يعىن بها الشاعر أكثر من
عنايته بسواها".12

"ونلخص إىل أن التكرار هو أحد املكونات اهلامة اليت تساهم يف بناء النص ،وتوسع داللته ،فهو يعد"" :وحدة أساسية

يف النص لتأكيده عیل داللة موجودة يف النص ،وحياول إظهار اإليقاع جلذب املتلقي ،ولذلك جتد املكرر يف النص ليس أي جزء من
أجزائه إمنا هو اجلزء األهم يف نفسية الشاعر الذي يريد من املتلقي اإلنتباه إليه"" .13ومن خالل هذا جند أن التكرار خيلق إيقاعا،

فتكرار احلروف واحلركة واملقطع الصويت والكلمة املعجمية والرتكيب كلها عناصر ،يف انتظامها ومعاودهتا قد تشكل ضروبا من
اإليقاع"".14يشمل التكرار :إيقاع احلرف والكلمة ،واجلملة ،وقد تتكرر صيغة صرفية ،أو مركب حنوي مماثل".
إيقاع حرف:

"اختلف الباحثون يف تسمية هذا النوع من اإليقاع ،وهو إيقاع احلرف ،فمنهم من يصطلح عليه باإليقاع الداخلي ومنهم

من يسميه باملوسيقي اخلفية" .فــــــ "موسيقي احلرف يقصد بها النغم الصويت الذي حيدثه احلرف وعالقة هذا النغم بالتيار الشعوري
والنفسي يف مسار اخلطاب الشعري ،ومن املعروف أن لكل حرف خمرجا صوتيا ،ولكل حرف صفة ،وبني خمارج احلروف وصفاهتا

وبني داللة الكلمة عالقة شعورية وفنية ال يتعمد الشاعر إظهارها بل يتجسد التوفق النغمي واإلنسجام اللفظي جتسدا فطريا لدى
الشاعر املوهوب املتمكن من أدواته اللغوية والفنية وصاحب املوهبة احلقيقية".15
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"وبذلك فإن تكرار احلرف يكسب قيمة إيقاعية خاصة ،فهو يساعد يف إبالغ الفكرة إىل ذهن املتلقي بسالسة

وبساطة ،و يضفي صبغة شاعرية فيشكل إيقاعا يعكس عمق املعىن"".نلمح يف ثنايا روايات (العمري) الكثري من التكرارات،
وأبرزها تكرار احلرف وغالبا ما يكون يف النهايات ،بانتهاء الكلمات بنفس احلرف أو احلرفني اآلخر ين ،كما يف قول الراوي":

"أحب جسدك املفصل تفصيال يشبه خارطة وطنيابرماهلاوصحاريها،بغاباهتا،أمطارها،خلجاهنا،مواويلها،وشعرهاالنبطي".16

"جند أن الروائي عمد يف هذا املقطع إىل تكرار حرف اهلاء وألف املد يف هناية جل الكلمات ،فتكرر حرف اهلاء

املهموس الرخو مع ألف املد سبع مرات وأحيانا تكون كلماهتا متجاورة".

"حيث جند يف قول آخر له تكرار نفس احلرفني يف أواخر كلمات متجاورة ويف قطعة نثرية حمددة" ،يقول" :جاءهتا

بقدميها لتعرف سر جاذبيتها ،تكو ين جسدها بالكامل ،نبض حياهتا وثقافتها وكنوزها اليت لم تظهر بعد ،ويف سياق هلفتها لم تشاهد
خاتم الزواج الذي يزين اصبعها .جل مهها أن تسرع بكشف هذا املجهول".17"...فهذا التكرار املنتظـم حلريف اهلاء وألف املد
يف أوخـر الكلمات املتجاورة خيلق متعة يف نفس القارئ ويشكل نغما وموسيقيا".

ويف مقطع آخرتكررحرف اهلاء وامليم،يف قوله":ألهنم جاءوا إىل هنا بأحقادهم وعداواهتم وحسدهم،وأهوائهم

السياسية أيضا" .18فحرف امليم حرف جمهور ،عكس قوة األلم الذي يعتصر قلب الكاتب.

"والتكرار هنا حيقق عنصر اإليقاع ،ويساهم يف تقوية البنية املوسيقية للنص ،كما جند يف قوله"" :يرسل نفريا وزئريا

عريضا وقويا وطويال"".19انسجام وتناغم موسيقي أنتجه حرف املد املتجاور يف هنايات الكلمات اخلمسة ،فهنا التكرار يثري
لعنصر اإليقاعي ويؤكده و يقرر املعىن يف نفس القارئ".

كذلك جند تكرار حرف التاء مرات عديدة يف قوله" :أصبحت األما كن منعزلة ،وكل مكان جزيرة قائمة بذاهتا،

صاحلة ومهيّأة لنوع آخر من االنتقام اإلهلي ،فرأى حيوانات ديناصورية ،وأشكاال غريبة لثعابني وحيات وعقارب ساحبة ومنحدرة،

تلمع أعينها وجلودها ُتت تأثري اللمحات اخلاطفة للربق والرعد والنريان".20

ويف مقاطع كثرية يف ثنايا جل روايات (العمري) جند طغيان تكرار حرف األلف والتاء يف آواخر الكلمات كصيغ جلمع

املؤنث السالم ،وفيما يلي نذكر بعضا من األمثلة :يقول" :لكن به حريم ،يأتني مجاعات مع بعضهن البعض ووحدانا ،ممرضات

ومدرسات أجنبيات ووطنيات"" ،21وأثناء ُتضريي للدبلومة قابلت آنسات وسيدات كثريات ،وأن نسبة اجلنون بني
املتزوجات وغري املتزوجات أو العانسات متساوية".22
تكرار الكلمة:

"الكلمة ال تكون يف معزل عن سابقتها وال عن الحقتها يف النظام اللغوي ،حيث يرى بعض النقاد املحدثني"" :أن

شعرية الكلمة تكمن يف حد ذاهتا ،وأن اللفظة يف حد ذاهتا قد تولد شعرية ما .فتفكيك الكلمة مينح إيقاعا مجيال حيث تربز شعرية
الكلمة يف أمجل إيقاعاهتا ،فتكرار كلمة ما بعدد كبري يف صفحة واحدة من رواية أمر غري مألوف يف جنس الرواية ،ذلك أن الروائي

كثريا ما يعمد إىل جتنب إعادة اللفظة ذاهتا حىت يربهن عیل سعة قاموسه اللغوي".23
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"فالكلمة هلا دور هام يف التعبري اللغوي" ،والشاعر حني يعمد إىل كلمة و يكررها يف سياق النص إمنا يريد أن يؤكد

حقيقة ما وجيعلها بارزة أكثر من سواها"( .)24فربزت الكثري من الكلمات املكررة يف نص روايات (العمري) منها ما ذكر يف شعرية
املعجم الذي أسلفناه سابقا ،ومنها ما هو مكرر عیل مستوى مقاطع فقط ،مثل تكرار كلمة (مثة) يف قوله "مثة أسئلة متوج ومتور،

مثة شيئ ما جمهول ،مثة فعل حصل ،مثة فجوة ،مثة قلق وتوتر ،مثة أناس ينظرون إليه واقفا ومرتعدا ،مثة عالمات استفهام

كثرية ،مثة أجوبة ،مثة زميل يقول له :استغفر يا رجل" .25كما جتلت أيضا كلمة (روائح) بكثرة فنجدها مكررة مخس مرات يف هذا
املقطع املحدود الطول ،يقول" :ازداد حر (ج) اللزج الذي ال يطاق ،روائح الباكستانيني خمتلطة بروائح األفريقيني بروائح اهلنود

بروائح األفغان ،منعت الروائح أية نسمة هواء".26
تكرار صيغة صرفية واحدة:

"وهو وضع وزن صريف واحد يف عدة أسطر ،فيصبح مقطع بإيقاع خاص خيتلف عن املقاطع األخرى سواء كان شعرا أو

نثرا" ،فيقول" :إهنم حاربوا الصني وانتصروا ،وحاربوا الباكستانيني وانتصروا ،وانتصروا يف ُتدي املجاعة .27".. ،نالحظ يف هذا
املقطع أن كلمة (حاربوا) تكررت مرتني وكلمة (انتصروا) تكررت ثالث مرات.

وكذا جند تكرار صيغة صرفية واحدة يف قوله" :تتعدد املرابض عیل مسافات متباعدة كل يالعب صقره ،يؤانسه،

يؤاكله ،يشاربه ،يداعبه" .28يف املقطع السابق تكررت صيغة واحد مذكر الغائب من باب املفاعلة ،فشكلت نغما وموسيقيا

تطرب له األذن.

أما يف مقطع آخر فطغت صيغة صرفية واحدة ،عیل وزن (تفاعل) يف قوله" :تتكاثر املحاورات الصامتة والعلنية

بينهما وتتصاعد ،تتالىق وتتباعد ،يعرتض بعضها البعض أحيانا ،وتتشابك ملتقية أحيانا أخرى".29
تكرار مركبات حنوية متماثلة:

"تنقسم إىل مركبات إضافية ومركبات اجلر ،وهو ما نالحظه بكثرة يف روايات (العمري) ،ملا خيلقه من نغم موسيقي

وإيقاعي ،كما يف قول الروائي"" :والرجل حر يص عیل تكتم أخباره وأسراره ،يستمد قوة وجوده من ثقته بنفسه ،وبقيمة عمله،
وجبنسه اخلالد أبد الدهر ،حاولوا وحياولون إذالله ،واسئصال جوره وشأفته ،ستذهب حتما كل جهودهم سدى".30

نالحظ يف هذا املقطع طغيان تكرار املركب النحوي اإلضايف يف مساحة نصية واحدة حمدودة ،لكنه أضاف رونقا

ومجاال إيقاعيا ،يتلذذ به القارئ و يستصيغ حسنه وأثره يف النفس.

وجند أمثلة عديدة عیل ذلك يف روايات (العمري) ومنها ما يلي" :جتسد الرجل أمامه ،مالمح وجهه كاملة ،عمره ،طوله،

عرضه ،شعر رأسه ،مالبسه ،أصابع يديه وقدميه ،أظافره ،أسنانه ،ذقنه" .31ويف مقطع آخر يقول" :تعرف األب حق املعرفة ،سحره
وجاذبيته وشبابه وطغيانه".32أما تكرار مركبات اجلر فهي كثرية يف نص الروايات ومن أمثلة ذلك مايلي:

يقول الراوي" :نام عیل جانبه األيسر،مبساعدهتم عیل األمين،عیل الظهر ،عیل البطن"" .33لديهم القدرة عیل احلب وعیل

العطاء ،وعیل احلفاظ عیل النوع وُتسينه" .34يف املقاطع اليت أسلفناها سابقا جند تكرار مركب اجلر وطغيانه مرات عديدة ما يشكل
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إيقاعا نغميا تطرب له األذن بتواتر حرف اجلر.
التوازي الرتكيبي والصويت:

"وهو عبارة عن متاثل أو تعادل املباين أو املعاين يف سطور متطابقة الكلمات ،أو العبارات القائمة عیل االزدواج الفين،

وترتبط ببعضها وتسىم عندئذ باملتطابقة أو املتقابلة أو املتوازية ،سواء يف الشعر أو النثر"(".)35فالتوازي خيلق تناغما ايقاعيا

من خالل تكرار املباين أو املعاين يف النثر أو الشعر".

"كما أن التوازي الرتكيبي يقوم عیل التنسيق الصويت عن طر يق توزيع األلفاظ يف العبارة أو اجلملة ،أو القصيدة توزيعا

قائما عیل اإليقاع املنسجم يف الصياغة الفنية بصفة عامة ،وأحسنه ما جاء طبيعيا بغري تكلف ،ألنه عندئذ يساعد عیل إثراء الصورة

الفنية وإطراد منوها وحيويتها" .36ولتوضيح هذا ميكننا اإلستعانة ببعض النصوص من خالل روايات (العمري) فيقول" :لـــــــــم

يســــــأل سؤاال واحدا ،ولـــــم يتــــكلم كلمة واحدة ،لــــــــم يعـــــــــلق علـى أي شيــئ".37اكتسبت هذه املقاطع نغما موسيقيا

وكأهنا مقاطع شعر تتشارك يف اجلملة النافية اليت جعلت من اجلمل وحدات مرتاكبة ومتماثلة .ويف مقطعني آخر ين يقول:
"مـــــــا هلـــــــــــذا اجلمـــــــال مشيهــــــــــ ًا وئيــــــــــــــــــداً،

أجنــــــــــدالً حيملــــــــن أم حديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ًا"

38

"فأقسم بالبيت ذي الدعائـــــــــــــم والر كن واألحائـــــــــم

يــبعـــــث باملـــالحـــــم وقـــتــــل كــل ظـــالــــــــــــــــــــم"

39

جند املقطع األول ُتقق يف التوازي بني كلمة (وئيدا) وبني كلمة (حديدا) وكذلك جند املقطع الثاين ُتقق يف التوازي بني

كلمات (الدعائم  /األحائم  /املالحم  /ظــــــــالم) وبتأمل هذا التوازي نكتشف وحدات صوتية ختضع إلنسجام صويت ،لتقاربها

يف املخرج أو الصفة وهذا ما يعرف بالتوازي الصويت.ويف مقطع آخر يقول:

"لـــــــو رأت تاج حمل فقط فهــــذا يكفــــــي،

ولـــــو رأت معابد خاجوراه فهــــذا يكفــــي،

ولـــــو رأت وادي املطلقـات فهــــذا يكفـــــي"

40

ففي املقطع تكررت كلمة (لو رأت) ثالث مرات ،ثم تكررت لفظة (هذا) كذلك ثالث مرات وكلمة (يكفيين) أيضا

تكررت ثالث مرات ،هذه التكرارات صبغت املقطع الشعري جبمال حسي عذب وحققت تناغما إيقاعيا .وجند أيضا التوازي عیل

مستوى احلروف والكلمات ومبالحظة املستوى الرتكيبي جنده خيضع لتواز حمكم ودقيق ،نفس الرتكيب جنده يف كل شطر من املقطع،

وهذا ما يعرف بالتوازي الرتكيبي التام.
الشكل الطباعي:

"ال يقتصر اإليقاع عیل األصوات فحسب أو التوازي الرتكيبي فقط ،بل يتعداه إىل البياض ،فأكسبه داللة إحيائية قوية

تفهم معناها العني فقط" ،فــ"إيقاع البياض هو قراءة ختاطب عرب اجلسد الوريق عيين القارئ ال أذنيه ،وهي ختاطب معرفته الكتابية
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ال الشفهية"".41وهو بذلك يسىع إىل الرتكيز عیل فكر القارئ وامتالكه والسيطرة عیل حواسه"،وتفهم داللة اإليقاع يف إطار النص
الذي "يفصل غالبا بني اللقطات بإشارة دالة عیل اإلنقطاع احلديثي والزماين ،كأن توضع يف البياض ختمات ثالث ( )...عیل أن

البياض ميكن أن يتخلل الكتابة ذاهتا للتعبري عن أشياء حمذوفة أو مسكوت عنها داخل األسطر ،ويف هذه احلالة تشغل البياض

بني الكلمات واجلمل نقطتني ،وقد تصبح ثالث نقط أو أكثر"(".)42فإيقاع البياض هو إيقاع الصمت أو املسكوت عنه أو املحذوف،
وهو لم حيذف عبثا وإمنا حيمل إحياء وداللة"،وفيما يلي نذكر بعضا من األمثلة عیل ذلك من خالل روايات (العمري) حيث يقول:

"يف تلك البالد ،ويف إحدى املظاهرات احتفلوا احتفاال كبريا بأحد ( ).....الضخمة لم يتعودوا عیل مشاهدة مثله ،بدا

أن له أكثر من رأس ،خططوه باللون األبيض واألمحر واألسود وأحاطوه بـــــــ ( ).....الصغرية املخططة بنفس األلوان يف

موكب ذات جالل كبري تقدمه مسئول حوله حرسه واملؤيدون ،ثم موكب ( ).....يتوسطهم ( ).....الضخم مكتوبا عليه
بالنيون وبلمبات كهربائية (عبد الناصر) ثم اجلماهري العريضة اليت كانت هتتف ضده".43

"فهذا التواتر الذي خلفه الصمت يف ثنايا الصوت يعكس هدوء وانفعال الكاتب بإحياء إيقاعي يوظف قوة الصمت

باالنسحاب عن ذكر جل األحداث ،هذا ما جنده كذلك يف قوله"" :يف الوقت الذي قالت فيه آمال :احرتس أن تكون ظال

لغريك ،وإن التحدي احلقيقي هو كيف تعيش حياتك ،وإن الزمن يأكل احلياة ،والعدو الرابض يف الكالم يأكل القلب .ويف رحلة
احلياة ال تفقد أنفاسك قبل اخلطوة األخرية ،إن أمجل األشياء تلك اليت ال يراها غريك  ..وإن .44"...ونلخص مما سبق بأن

اإليقاع بأنواعه من تكرار وتوازي تر كيبي ،وشكل طباعي ،وغريها من األنواع حيقق مجالية وشعرية يف النصوص األدبية.
ثالثا :شعرية الرتكيب/اإلنزياح الرتكيبي:

"نتجاوز يف هذا املبحث شعرية املعجم واإليقاع إىل شعرية الرتكيب،أي النظر يف عالقة املفردات ببعضها البعض"

فــــــ"شعرية الرتكيب تتجیل يف مستويني ،املستوى البالغي أو ما يعرف با لرتكيب املجازي أو ما يطلق عليه (كوهني) باإلنزياح

اإلستداليل ،واملستوى الثاين هو املستوى النحوي وهو اخلروج واإلحنراف عن قواعد النحو ،مما يسىم باإلنزياح النحوي".45

واإلنزياح بصفة عامة هو خروج الكالم عن النسق املألوف ،فــــ"العناصر اللسانية يف اخلطاب املنطوق أو املكتوب ختضع لسلطة
الطبيعة اخلطية للغة اليت تسري وفقها القوانني وتعتمد اإلجراء التأليفي بني العناصر املتتالية ،هذا التوايل والتعاقب يطلق عليها

حمور الرتكيب واخلروج عنها يسىم انزياح تر كيبي" .46وهذا ما ذهب إليه (صالح فضل) حني قال" :االحنرافات الرتكيبية تتصل

بالسلسلة السياقية اخلطية لإلشارات اللغوية ،عندما خترج عیل قواعد النظم والرتكيب مثل اإلختالف يف تركيب الكلمات"" 47كما
أن هذا اإلنزياح أو اخلروج عن املألوف عده (عبد القاهر اجلرجاين) ميزة كبرية يف الشعر وأصل الرقة وسبب اإلستمتاع وذلك

حينما علق عیل أبيات شعرية ذكرها قائال"" :فإذا رأيتها قد راقتك وكثرت عندك ووجدت هلا اهتزازا يف نفسك ،فعد وانظر يف
األمر واستقص يف النظر ،فإنك تعلم ضرورة أن ليس إال أنه قدم وأخر وعرف ونكر وحذف وأضم وكرر وتوىخ عیل اجلملة

وجها من الوجوه اليت يقتضيها علم النحو فأصاب يف ذلك كله ثم لطف موضع صوابه وأىت ما أىت مبوجب الفضيلة".48

وهذا يعين أن لإلنزياح أمهية بالغة يف ُتقيق الشعرية يف النص والكتشاف هذا سنقوم بتحليل مواطن اإلنزياح
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الرتكيبي يف هذه الرواية واملتمثلة يف التقدم والتأخري واحلذف".
التقديم والتاخري:

يقصد به" :تغري مواضع األلفاظ يف اجلملة تغيريا خيالف الرتكيب النحوي املألوف لغرض بالغي وبه توضع األلفاظ

والعبارات متأخرة أو متقدمة عن الرتتيب الطبيعي للجملة"".49مبعىن أن اجلملة يف اللغة العربية هلا ترتيبها الذي يقتضيه علم

النحو وأي خروج عن هذا الرتتيب يسبب إنزياح من اللغة النفعية إىل اللغة اإلبداعية ،وكلما كثرت هذه اإلنزياحات زادت

شعرية النص".

وقد أشار (اجلرجاين) إىل أمهية التقديم والتأخري قائال" :هو باب كثري الفوائد ،جم املحاسن ،واسع التصرف ،بعيد

الغاية ،ال يزال يفرت لك عن بديعة ،و يفضي بك إىل لطيفة ،وال تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ،ثم تنظر

فتجد سببا أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيئا ،وحول اللفظ عن مكان آخر"".50مبعىن أن (اجلرجاين) يقر يف قوله

بأمهية التقديم والتأخري يف ثنايا الرواية وتقديم أمثلة عن ذلك".
تقديم الفاعل:

"وغرتات تساقطت" ،51األمور تزداد من وجهة نظرها تعقيدا""،52اجلحيم يغزوها من كل اجتاه .53" ،نالحظ يف هذه

املقاطع تقديم الفاعل عیل الفعل هذا التقديم عمده الروائي إلبراز الفاعل من جهة وُتقيق الشاعرية للجملة وإكسابها إيقاعا من

جهة أخرى.

تأخري الفاعل:

"خرق اآلذان انفجار"(" ،)54وأن يساعد الشعب ربه يف ذلك"" ،55قامت بينهما املعارك""،56انتاب ابنه

اخلوف"" .57برقت يف خميلته حلظة قيام املوىت فكرة".58نالحظ يف هذه املقاطع أن الروائي عمد إىل تأخري الفاعل عن املفعول

به ،هنا أيضا ينطبق الكالم نفسه تأخر الفاعل (أمثلة كثرية) وهذا أكسب الكالم مجالية وشاعرية.
تقديم املفعول:

"أثناء سفرياته اختار أحسن ما يف كل قصر" .59إن املتأمل هلذا املقطع جيد أن املفعول (أثناء سفرياته) تقدم عیل

الفعل (اختار) وبالتايل تقدم عیل الفاعل أيضا فأصل الكالم (اختار أثناء سفرياته أحسن ما يف كل قصر) ،وبهذا يكون الروائي حقق

غايته يف التأثري ولفت انتباه املتلقي وهذا ما أكسب الكالم شاعرية فا لرتتيب املألوف للجملة يفقدها شاعريتها.
صدارة الكالم بتقديم اجلار واملجرور:

"لديه أبناء غريها"" .60من مدخل خاص بالضيوف تسربوا واحدا إثر اآلخر".61يف هاتني اجلملتني تقدم اجلار واملجرور

وتصدرمها اجلملة.
تقديم اخلرب:

"كان يف أعماقه ضعيفا وهشا""،62ليست لديه أية أسباب للقلق"،63ليس بها خرم إبرة.64أن عليه حصارا حمكما،65
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"أن لديها القدرة عیل التحكم" .66نالحظ يف هذه املقاطع أن خرب الناسخ (كان و ليس) وكذا خرب حرف املشبه بالفعل (أن)
الذي جاء شبه مجلة تقدم عیل أمسائها فا لروائي هنا عمد هذا اخلرق يف نظام اللغة وقدم اخلرب لغرض إبرازه وتسليط الضوء عليه

وأيضا بهذا حقق الروائي الوظيفة اجلمالية الفنية املتمثلة يف الوظيفة الشعرية وإحداث وقع يف الكالم.
احلذف

"يصنف اإلنزياح ضمن شعرية الرتكيب ،و يتجیل من خالل ظواهر لغوية كثرية ،منها احلذف الذي قد يطرأ عیل عناصر

اجلملة ،فسنقف عیل هذه الظاهرة يف روايات (العمري) فاحلذف يعد من األساليب البالغية العربية ذات القيمة اجلمالية".

"حيث يتمحور احلذف يف اللغة حول معاين ثالث وهي"":القطف،والقطع،واإلسقاط".فــ (اخلليل بن أمحد الفراهيدي)

يقول" :إن احلذف هو قطع الشيئ من الشيئ"

.67

فأخذ احلذف هنا داللة القطف ،ويف معىن آخر قيل" :حذفت رأسه بالسيف حذفا إذا ضربته به فقطعت منه قطعة ...

وحذفت الفرس وأحذفه حذفا إذا قطعت بعض عصيب ذنبه"".68وجند أن احلذف يطلق كذلك عیل عملية القطع ،كما يكن
اطالقة عیل عملية اإلسقاط كما يف القول اآليت"" :حذف الشيئ إسقاطه ،يقال حذفت من شعري ،ومن ذنب الدابة ،أي أخذته".69

"فنستنتج أن املعىن اللغوي لكلمة احلذف ينحسر يف املفردات الثالثة السابقة ،دون إمهال جوانب أخرى يتم فيها

توظيف احلذف ،ومبا أن احلذف يندرج ضمن الظواهر الرتكيبية اليت تعد إنزياحا ،فنجد ظاهرة احلذف حىت يف الدراسات

األسلوبية ملا له من أمهية،حيث يعرف (اجلرجاين) احلذف بقوله"":هو باب دقيق املسك لطيف املأخذ عجيب األمر ،شبيه با لسحر،
فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ،والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة ،وجتدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ،وأتم ما

تكون بيانا إذا لم تنب".70فاحلذف يأيت عیل أشكال عدة" ،فقد يكون صفتا أو موصوفا ،وقد يكون مضافا ،أو فعال أو فاعال أو
غري ذلك ،وملا كان من خصائص اللغة اخلروج عن النمط املألوف فقد استغل الشاعر إحدى وسائل هذا اخلروج وهو احلذف

استغالال واسعا بغية تكثيف الداللة بقليل من األلفاظ من ناحية ،وجتنب التكرار من ناحية أخرى ،وشد انتباه املتلقي من

ناحية"".71فيما يلي بعض املظاهر اليت قد يرد يف شكلها احلذف ،إال أن هناك صور كثرية للحذف ،منها":
حذف الفاعل:

صمت قليال وأذاع آية أخرى 72الفاعل هنا ضمري مسترت تقديره {هو} ،فا لراوي اكتىف بذكر الفعل واملفعول به املشار

إليه بالضمري ،فوقع إنزياح هنا باإلشارة إىل الفاعل املذكور يف السابق وهو {املذيع} يف قوله" :تال ذلك صمت رهيب إثر مساعهم

املذيع يتلو آية".73

"لفت نظر عمرو الشرنويب ذقن طويلة للجا لس جبواره ،بدت جمدولة ومضفرة بسلوك من ذهب"( )74الفاعل هنا

أيضا ضمري مسترت تقديره {هي} ،راجع إىل ذقن طويلة" .خبط بكتفه كتف عمرو قائال :يرحم أباك" .75جند يف هذا املقطع أن
الفاعل حمذوف وهو لفظ اجلاللة (اهلل) لفعل (يرحم) ،والقرينة هي أهنا مجلة إنشائية دعائية ،وأصل الكالم (يرحم اهلل أباك).
ب حذف املفعول به:
-
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"إنه يواجه ويتصدى،ويأخذ زمام املبادأة يف بعض األحيان" .76املحذوف هناهواملفعول به لفعل(يواجه)و(يتصدى)

-ج حذف اسم الناسخ:

"كان ضد أنواع األمراض املتوطنة اليت تشتهر بها هذه البالد"" ،77أض ىح هادئا ومتزنا ،فقد أصبح مسئوال عن عائلة

اآلن" .78نالحظ يف املقطعني أن امساء (كان ،أض ىح وأصبح) ضمائر مسترتة تقديرها (هو).
-د حذف اسم أفعال املقاربة:

"كاد يطري ،كاد يقبل يدي عمرو لوال وجود أماين" .79نالحظ هنا أيضا أن اسم (كاد) ضمري مسترت تقديره (هو) وهو راجع

إىل (خضر) الذي تقدم ذكره سابقا ،وأصل الكالم (كاد هو يطري ،كاد هو يقبل يدي عمرو لوال وجود أماين).
-ه حذف احلرف:

"أنت تطردين من ها البيت" .80جند يف هذا املقطع أن حرف (ذ) حذفت من (ها) واألصل (هذا).

اخلالصة:

موجز القول أن النص الروائي يزخر بالكثري من الظواهر الرتكيبية اإلنزياحية اليت تعد أحد مقومات الشعرية ،ومن

العناصر املشكلة هلذه الظاهرة ،جند عنصر التقديم والتأخري ،وكذلك عنصر احلذف ،فبالنسبة لظاهرة التقديم والتأخري فهي تقدم

قراءة استبطانية معمقة تضفي أثرامجالياوشعريا.أما احلذف فهو اليعين حذف ما ميكن ادراكه من سياق الكالم فحسب،وإمنا حذف

ما الميكن ادراكه من سياق الكالم ،مثل ما جند يف روايات (العمري) حذف احلرف،أو الكلمة،وغريها من املحذوفات،كما أنه خيالف
الرتاتيب املألوف يف نظام اجلمل ،وبذلك خيلق انزياحا تركيبيا ويولد مجالية فنية خترج القارئ من تراتبية وتسلسل اجلمل".
رابعا :شعرية التناص:

"يعد التناص من أهم التقنيات الروائية اليت تسهم يف إتاحة احلرية للسارد لبيان ما يريد ،من خالل امكاناته الواسعة

اليت جتعل من النص شعلة من الدالالت الغنية باملعاين واألفكار،و يرى(جينيت)أن جمال الشعرية هوجا مع النص"،وهو"كل

مايضعه يف عالقة ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى" ،81والتناص يف أبسط صوره ومعانيه ،يعين":أن يتضمن نص أديب ما نصوصا أو

أفكارا أخرى سابقة عليه عن طر يق اإلقتباس أو التضمني أو التلميح أو اإلشارة أو ما شابه ذلك من املقروء الثقايف لدى األديب،

حبيث تندمج هذه النصوص أو األفكار مع النص األصلي ،وتندمغ فيه ليتشكل نص جديد واحد متكامل" ،82لذا يعد التأثر باملوروث

من أشكال التناص.

"وللتناص أشكال متعددة تنتظم يف جمموعتني مها :التناص املباشر كاإلقتباس والتضمني واإلستشهاد ،والتناص غري

املباشر ،وهو تناص املعاين واألفكار واألسلوب""،83وهكذافا لنص اليتأسس من فراغ،فهوناتج عن تضافر بىن اللغوية ،وفكرية
وثقافية سابقة عليه ،ىه اليت تساعد يف إبداعه وإخراجه إىل حيز الوجود ،ليصبح هو أيضا أرضية جديدة أو جزءا من األرضية الثقافية

اليت تستند إليها نصوص جديدة تأيت بعده".

"إن التناص يؤدي دورا مهما يف تطو ير املحكي من خالل إمداده بطاقات داللية إضافية خارجية ،وهذا يشري إىل الكثري
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من الظواهر اليت ال تعيش مبعزل عن حميط النص وارتباطاته اخلارجية ،و(روايات العمري) ُتقق حواريتها وتعددها الصويت ،من
خالل احتكامها إىل شبكة من العالقات املاوراء نصية بإحاالت واضحة أو خفية ،ومن أنواع التناص فيها":
التناص الديين:

"حيث يشكل النص الديين منوذجا متعاليا نصيا ،سواء بتأثريه أو امتداده يف املاضي ويف اللحظة الراهنة ،وستقتصر

الدراسة عیل أبرز منازج التناص من القرآن الكريم واحلديث النبوي ،فهما يشكالن متعاليا نصيا ،كوهنما نصني مقدسني هلما

امتداد فاعل يف احلاضر ،واملاضي ،واملستقبل ،ومنهل عذب خصب ألنواع التفاعالت النصية املختلفة" ،84ويأيت التناص الديين يف
روايات (العمري) بسياقات خمتلفة ،وفيما يلي سنوظف النص القرآين واحلديث النبوي وفق مستويني ومها:
املستوى األول:

ويف هذا املستوى ُتافظ النصوص الدينية عیل صيغتها األصلية ،مكتفية بإثارة سياقها األصلي ،ومنها مايلي:

85
ات
ري َف ْوقَ حه ْم َصا َف ٍ
ن" َ "،أو لَ ْم يَ َر ْو َإىل َّ
الط ْ ِ
ِي َسخَّ َر لَ َنا َه َذا َو َما حك َّنا لَ حه حم ْق ِرن ْ َ
ان الَّذ ْ
" حس ْب َ
ِنيَ ،وإ ّنا َإىل َربِّ َنا َ حمل ْن َقل حِب ْو َ
ح َ

محن"َ " .86م ْن َد َخل َ حه كَان آم ًِنا" " ،87حق ْل ح ب
ب الْ َفل َِق"َ "،88وأع ّحِد ْوا َ حهل ْم َما ْاس َت َط ْع حت ْم ِم ْن حق َّو ٍة َّو ِم ْن ِربَ ِ
اط
َو يَ ْق ِب ْض َن َما ح ْميسِ حك حه َّن َإال ال َر ْ َ
أع ْو حذ ِ َر ِّ
َ
ْ ت
هلل َو َع حد َّو حك ْم"".89اللهم أشكو ضعف قويت وقلة حيليت وهواين عیل الناس".90قال ﷺ":اخليل معقود يف
ن بِ ِه َع حد َّو ا ِ
اخلَيْ ِل ح ْرهِ حب ْو َ
نواصيها اخلري إىل يوم القيامة،وأهلها معانون عليها،واملنفق عليهاكالباسط يده بالصدقة،فامسحوانواصيهاوادعوا هلا بالربكة".91

"تتضمن هذه النصوص قرائن صرحية وتكشف عن مرجعيتها ،حيث يالحظ تسييج اآلية القرآنية واحلديث النبوي

مبزدوجتني ،وهو ما جيعلها حمتفظة بطابعها القدسي ،مضيفة مصداقية عیل القيم املثارة عرب مسارات السرد".92
املستوى الثاين:

"ويف هذا املستوى"حياور النص الروائي النص الديين ،عرب تكسري محوالته املطلقة ،إذ يعمد السرد إىل جتاوز تقديس

النص اجلاهز ومهادنته ،ومن ثم إحلاق تغيري واضح يف صيغته األصلية مع توجيهه وفق مسار تأو يلي معارض ،يرغمه عیل أدا معان

94
93
الس َما ِء فِيْ ِه
مزناحة عن مقاصده الذاتية" ".يضعون أصابعهم يف آذاهنم"  ،وهذا حييل املتلقي إىل قوله تعاىلْ ":أو َك َصيِّ ٍ
ب ِم َن َّ
ب
الصوا ِع ِق"" .إن النص القرآىن ميارس حضوره يف روايات (العمري) حماورة
يف آ َذ ِاهن ِْم ِم َن َّ
حظل ح َم ٌ
ن َ
أصابِ َع حه ْم ِ ْ
ات َو َر ْع ٌد َو َ ْر ٌق َجي ْ َعل ح ْو َ

وتشربا ،وامتصاصا وبناء للجملة من روح النص القرآين ،فتذوب بعض صيغه ويب ىق بعضها اآلخر مرئيا من خالل كلمات أو أجزاء

منه دالة عليه ،95فنلمس يف كثري من األحيان تغلغل املفردة القرآنية أو تطعيم املقطع السردي ببعض الصياغات القرآنية داخل
النسيج اللغوي للنص الروائي ،فنالحظ عیل سبيل املثال "" :شراب خمتلف ألوانه وطعمه وفاكهة ومخر ،أباريق من ذهب ،وحر ير

.96
م
خي م
م
ش
اب وأبَا ِريْ َق َوك َ ٍأس
خم َتل ٌِف ألْ َوا حن حه فِيْ ِه ِش َف ٌاء ِلّ َّ
لناس"و"بِأ ْك َو ٍ
اب ح ْ
ن استربق" هذه اجلملة تتناص ع عدة آيات ْ َ " :حر حج ِ ْن بح حطن َِها َ َر ٌ

ِني"۔فكل كلمة من املقطع السابق ُتيلنا إىل آية من ذكر احلكيم ألن الروائي استمد من القرآن يف صياغة مجلته وبا لغ يف
ِم ْن َمع ْ ٍ
وصف قصر الشريف واحلديقة اليت ُتيطه وكأنه قصر من قصور اجلنة.

97
احلَدِيْ َد فِيْ ِه بَ ٌأس َشدِيْ ٌد"۔"وأينما تكونوا ولوا وجوهكم
"ويف احلديد بأس شديد"  ،ما سبق ُتيل إىل قوله تعاىلَ ":وأ ْن َزلْنَا ْ
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.98
ث َما حكنْ حت ْم َف َولّح ْوا حو حج ْو َه حك ْم َش ْط َر حه"" .سأله :هل تعرف هتمتها؟ قال :ال ،ثم
شطره" املقطع السابق يتناص مع قوله تعاىلَ " :و َحيْ ح

م
َ ع
َ َ ي
ع
 99سب
إن حت ْب َد
قال :ال تسألوا ن أمور إن تبد لكم تسوءكم"  ،ما ق يتناص ع قوله تعاىل":يَأيّح َها الّ ِذ ْ َن َآم حن ْوا َال َت ْسألح ْوا َ ْن أ ْشيَ َاء ْ
لَ حكم حتسؤ حكم"۔"فقال" :قالت إن القرآن قال :واسألوا أهل الذكر" ،100اجللة السابقة تتناص مع آيةَ ":ف َ َ
ك
ن
ْ
ْ ح ْ
اسألح ْوا أ ْه َل ال ِّذ ْ ِر إِ ْ

حكن ْ حت ْم َال َت ْعل َ حم ْون"َ۔"توكأ عیل عصاه اليت يهش بها عیل غنمه من ناحية" ،101هذا املقطع يتضمن تناصا مع آية الكرمية":قَ َال هِ َي
اي أ َ َت َوكَّأ ح َعلَيْ َها َوأ َ حه ّحش بِ َها َع َیل غَنَ ِم ْي".
َع َص َ
األحاديث النبوية:

"الاليت يعدن بال ذنوب كما ولدهتن أمهاهتن"" ،102بعد أداء التحايا يعود الرجل طفال بال ذنوب كما ولدته أمه"،103

العبارتان السابقتان كلتامها تتناصان مع حديث أيب هر يرة رضي اهلل تعاىل عنه أنه قال"{ :مسعت رسول اهلل ﷺ يقول

من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"} "بل سرتيه ما ال عني رأت" ،104اجلملة السابقة تتناص مع حديث قدسي رواه

أيضا أبو هر يرة رضي اهلل عنه أنه قال "{ :قال رسول اهلل ﷺ :قال اهلل تعاىل :أعدت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن

مسعت وال خطر عیل قلب بش".

"بشروا باملهدي املنتظر الذي جاء حامال رسالة القرن الرابع عشر اهلجري ،وفق مقولة تدىع :أنه مع بداية كل

قرن هجري جديد يظهر مهدي جيدد للدعوة شبابها ،ويعيد إليها نقائها ،و يقضي عیل قواعد اإلحنرف والفجور ،يشيع النور يف
الظالم ،ميأل األرض عدال بعد أن ملئت جورا وظلما" .105ما سبق تتضمن تناصا مع حديث فقد روى أبو داؤد رمحه اهلل تعاىل

عن أيب هر يرة رضي اهلل تعاىل عنه قال"{ :قال رسول اهلل ﷺ :إن اهلل يبعث هلذه األمة عیل رأس كل مأة سنة من جيدد هلا دينها"}

"إن روايات (العمري) ُتفل بالكثري من اآليات والرموز القرآنية واألحاديث النبوية اليت ترد من خالل املواقف املتعددة،
فتثري لغة السرد دالليا ومجاليا ،وتتجاوز داللتها اآلنية ،لتمتد عرب النص بأكمله ،ألهنا تعكس حقيقة موقف الشخصية من احلدث،

وهذا بدوره ينعكس عیل حقيقة التنوع املثري للغة النص ،هذا التنوع الذي يستدعيه تنوع العوالم واملواقف اليت جتسدها
الرواية ،وتباين املستويات الثقافية للشخصيات ،وصيغة الرواية كجنس أديب مفتوح عیل احلياة ،وعیل األجناس األخرى.106
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