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وآدا!ا العربية للغة اإليرانية اجلمعية فصلية،جملة
ش/ . هـ۱۳۹۹خريف،٥٦الالعدد،حمكمةةيعلم

۶۵-٨٨صص؛م٢٠٢٠

اجلنييب سعيد طالل شعر يف الصمت لظاهرة التفاعلّية الوظائف
املقالة: أصيلةنوع

بالوي ∗رسول

يف مشارك وآدا*اأستاذ العربية اللغة بوشهرجبقسم فارس، خليج امعة
استالم قبول٠٨/٠١/١٣٩٩البحث:Qريخ ٠٢/٠٣/١٣٩٩البحث: Qريخ

امللخص
الشعظاهرةبرزت يف ملفت بشكل احلديثالصمت العريب حيثر ملاأ، نصوصهم يف توظيفها علی الشعراء من العديد قبل

أ موحية. وقد وطاقات دالالت من فيها نفسهذاصبحوجدوا للصوت ودالليًّا موضوعّيًا معادًال فاعلةالصمت وأداة ه،
وأفكاره الشاعر رؤی عن ظاللتعبري توظيف علی حرصوا الذين الشعراء هؤالء هوالكامنة. من عاليّة بفنّية الصمت هرة

قصائده، يف بكثافٍة ترد وجدpها دواوينه، يف الظاهرة هذه عن تفتيشنا خالل اجلنييب. ومن سعيد طالل املعاصر الشاعر
والصمت الصوت بني الضديّة الثنائّية فهذه الصوت، بنقيضه الصمت اصطدام السياق، هذا يف للنظر لتشّكوامللفت

شعرّ|ً والداللة. ّسدجيأسلوً{ التعبري مستوی علی املفارقة
الوصفي للمنهج وفقًا البحثيّة الورقة هذه يف يف–إّننا ودالال#ا الصمت ظاهرة جتليات رصد إلی نسعی التحليلي،

سرب إلی و'دف اجلنييب، طالل اللغةنصوص هذه رموز أنالصامتةأغوار الشاعر دعت اليت األسباب وكشف ودالال#ا،
جّويلّح يف يدور عّما معّربة تقنيًّة ويّتخذها الظاهرة، هذه أّنته.انّيعلی هي أّمهها نتائج مجلة إلی توّصلنا طاللوقد الشاعر

الشعريّة،اجلنييب جتربته يف الصمت ظاهرة استخدام إلی وقتًاعمَد املتلقي تكّلف ال اليت اجلاهزة التعابري يف الر6بة لكسر
جهدًا وال الظاهرةللتأويل.للتأّمل هذه يف وجَد اللغةوقد تعجز شعورية وطاقة موحية إيصاهلااملألوفةداللة عن pًأحيا

قصائد جاءت الثرثرة، عن تعّودتهللمخاطب. ولالبتعاد اليت العربيّة الذائقة مع تتماشی دالال#ا يف مكّثفة مكتنزة قصرية
اإلجياز.  علی

التفا:الرئيسةالكلمات الصمت،الوظائف الضديّة، الثنائيات اجلنييب.الصوت،عليّة، طالل

املسؤول:∗ r.ballawy@pgu.ac.irالکاتب
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املقدمة:
بني واجلمع والثنائيات التقابالت حنو جنوحه هو احلديث العريب الشعر خصائص أبرز من

واالجتماعية السياسية للظروف نظرًا هذهاملتضادات خضم العربية. ففي اCتمعات اجتاحت اليت
دائم الشاعر جند الضديّةالظروف، والثنائيات املتناقضة املفاهيم من مجلة وسط ذاته عن يبحث ًا

نصوصه.  تتخّلل بنياليت التقابل إلی اإلشارة جتدر البارزة الثنائيات هذه الصوتتقنييتومن
واحد سياق يف السردوالصمت عامل من احلديثة التقنيات هذه املعاصر الشاعر استوحى فقد ،
تتمظهر الذي الشاعر،السينمائي خيال من أو حقيقّية كانت سواء املتداخلة األصوات فيه

الشعري، املشهد يف غريه أو نفسه مع {حلديث الشاعر فيه يقوم الذي املنفرد أّنوالصوت ومع
متعاكساته الظاهرتني وإحياءاتتِني شعوريّة طاقات الشعراء فيهما وجَد لكن الداللة حيث من ان

ذوا#عميقة عن بينهمامللتعبري فجمعوا أهّملحتقيقًا، الشعري. ومن النص يف االنفعالّية لوظيفة
هي النص يف املتضادة الثنائيات الوهج«وظائف إLرة خالل من للنص الدرامّية البنّية تعميق

تعم مث املتناقضات، بني بنييالصراعي الصراعي اجلدل حركّية خالل من للنص الفكريّة البنّية ق
امل اجتماعالثنائيات من املتولدة واملفارقة الدهشة LPرة فتتجّسد اجلمالّية الوظيفة أّما تضادة،

واحدة قصيدة يف وكذلك واحد، شعري بيت يف . )٣٨م: ٢٠٠٤(اخلطيب،» النقيضني
الكالم ويقّدرون ،pًوز للصوت يقيمون فكانوا والبالغة، {لفصاحة كالمها اّتسم أّمة العرب

ا والشخص قدره، يرونحق هذا كل عشريته. ومع أبناء بني مرموقة مبكانة حيظی كان خلطيب
النصوص فيها مبا املأثورة األقوال من الكثري علی نعثر وقد ،ًp|وهذ هذرًا موضعه غري يف الكالم

الكالم. من النوع هذا عن 'ت اليت والدينّية {إلجيازاألدبّية اعتنت أيضًا بدورها البالغّية الكتب
العناية عامل يف والصمت اإلجياز إلی أحوجنا ما الراهن العصر بعينها. ويف البالغة واعتربته فائقة،

القول.  حبرية يكرتث وال الكلمة {Cتمعيقّدر أحاطت اليت الظروف هذه ظل ،ةالبشرياتيف
من أبلغ الصمت هذا أصبح بل والشعورية، البالغّية بدالالته الصوت يزاحم الصمت أصبح

نفعًا. الك جيدي ال الذي الم
الصمت أصبح املرئّيةلقد اخللفّية مع النصفضاًءاملرتافق يف الشعريةرحبًا لكسرةاحلديثوص ،

الشعراء وجد للتأويل. وقد جهدًا وال للتأّمل وقتًا املتلقي تكّلف ال اليت اجلاهزة التعابري يف الر6بة
اللغ تعجز شعورية وطاقة موحية داللة الصمت للمخاطب.يف إيصاهلا عن pًأحيا يفة الصمت
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اخلفي، الكالم مظاهر من مظهرًا أصبح بل الكالم، وعدم السكوت يعين ال احلديثة النصوص
والشعوري النفسي السياق يف الشاعر إليه يعمد حديثة،الذي الظروفکتقنّية منها عّدة ألسباب

االجتماعية حتی أو اإلمالسياسّية (أحياpً. والشاعر اجلنييب سعيد طالل املعاصر ) اّختذ١ارايت
يف الصوت وبني بينه زاوج وقد الكامنة، مقاصده عن للتعبري وموحية فاعلة أداة الصمت تقنّية
يف املتناقضة الثنائّية الصورة لتكتمل جهات عّدة من السينمائّية الرؤية مع املتقاربة نصوصه

أب عن نكشف سوف البحث هذا يف كمانصوصه. إنّنا التفاعلّية، ووظائفه الصمت دالالت رز
التقابالت وأخريًا الصمت، صو6نّية املقابل ويف البصريّة، الصور يف األصوات صمتانّية نبّني سوف

إ يف بينهما للمتلقي. الضديّة وإيصاهلا الداللة نتاج

البحث: أسئلة
نسعی سوف البحث هذا يف التالية:لإلجابةإنّنا األسئلة عن

اجلنييب؟م- طالل شعر يف الصمتّية املؤثرات تنتجها اليت الوظائف هي ا
واحد؟ّكمتكيف- سياٍق يف والصوت الصمت ظاهريت بني جيمع أن اجلنييب ن
الضدية- الثنائية هذه استخدام علی يلّح لكي اجلنييب دفعت اليت األسباب هي دواوينهما يف

؟الشعرية

البحث:  خلفّية
الد أهّم خنّصمن الصمت ظاهرة عاجلت اليت عنوانكتاب{لذكر: منهاراسات حتت

أمنوذجًا" الالمعقول املعاصر، املسرحي األدب يف pجي"الصمت سافرة م)،٢٠١١(للباحثة
مناقشتها متت دكتوراه أطروحة أصله وكان الينابيع، دار عن بغداد. اشتملالصادر جامعة يف

منفصول٤علیالكتاب فيه نصوصpقشت علی تركيزًا املعاصر املسرحي األدب من اذج
ماجستريالالمعقول عنوان. رسالة ليامسينة"حتمل الّصمت حبر رواية يف الصمت عاطفة

مباركيصاحل وسليمة طراكي صربينة جبايةجب)م٢٠١٤(" للطالبتِني زتاجلزائر. رّكيفامعة
هذهتالباحث يف الصمت جتليات علی الرسالة هذه يف والفضاءان والبياض كاحلذف الرواية

الرواية.  هذه يف العاطفي الُبعد جتليات مث بـوالنصي معنونة يف"دراسة الصمت إلی مدخل
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السردي ("النص محدي الدين العدد٢٠١١حملي يف اآلداب٨م) منشورة كلّية جملة من
البسا البحرية" حملمد "صخب نص الكاتب اختار وقد اجلزائر؛ يف ملقاربةواللغات طي
" بـ موسوم النص. مقال بنّية يف الصمت عالمات ودرس {لتطبيق فقام يفالصمت؛ الصمت

دكسن زهور ("شعر عودي جبار للباحث البصرة أحباث جملة يف حاول٢٠١٣، لقد م)؛
بثّه الشاعرة أرادت "الصمت" وما مفردة دالالت استكشاف الدراسة هذه يف الباحث

ا ذلك خالل من بـالللمتلقي موسوم حبث الصمت"ستعمال. وهناك ودالالت "النص
بوعلي pيب اCتمعم)٢٠١٤(للباحث يف والدراسات حوث للب املواقف جملة يف نشره مت

الصمت دالالت دراسة الباحث حاول وقد خ، معوالتاري ووعالقته {جلانبقدالنص اهتّم
دراسته يف الصمت لظاهرة الصمت"مقال. الفلسفي احلديثظاهرة الشعر للباحث"يف

الرشيد سليم بن العددم) ٢٠١٤(عبدهللا إلنسانية، ا العلوم جملة يف نشره هذا٢٤مت . يف
يرّك الباحث جند الصمتاملقال اّختذ وقد احلديثة، النصوص يف والتنقيط البرت ظاهرة علی ز

بـ موسوم النص. ومقال يف النقاط لتوزيع والصوت"معادًال الصمت يفثنائية األضداد : فاعلية
احلديث العريب جابر"الشعر حسني إسراء للباحثة الرتبّية) م٢٠١٤(، كلية جملة يف منشور

تركيزها وكان احلديث العريب الشعر يف األضداد خبصوصية ُعنيت الدراسة األساسية. وهذه
بنيعلی الضدي احلديثة. التقابل النصوص يف والصوت "الووالصمت بـ موسوم ظيفةمقال

املعاطي، أبو سعد للصمت" لكمال يفالتفاعلية عبدالعزيز،منشور بن امللك جامعة جملة
عام إلنسانية، ا والعلوم التنظريم.٢٠١٦اآلداب علی اعتمد القصري املقال هذا يف والباحث

الكأ القرآن يف الصمت عن وحتّدث التطبيق من ويفكثر العريب، والشعر النبوي واحلديث رمي
االجتماعية.احلي "اة عنوان حتت الفارسية {للغة منشور ازومقال سکوت داللی گفتمان

ز{ن روايی)ديدگاه سکوت و اجتماعی تعامل در سکوت (تقاطع ليال" شناسی للباحثة
(پژوهش جملة يف منشور اصفهاين جامعةیقيتطبیشناسز{نیهاصادقي عن ) الصادرة

سينا دراسةيفبوعلي وهي معمهدان، تعاملها ويف اللغة علم منظار من الصمت ظاهرة تعاجل
االجتماعية. العالقاتالظواهر دراسة علی الباحثني تركيز عدم لنا تبّني حبثنا خالل من

بني طاللتقنييتالقائمة شعر يف شعوريّة ورؤى دالالت من تنتجه وما والصمت الصوت
اجلنييب.  سعيد



اجلنييب سعيد طالل شعر يف الصمت لظاهرة التفاعلّية بالويالوظائف رسول

69

الصمت: ماهّية
وا وامليم وإغالقالصاد إ*ام علی يدّل واحد أصٌل فارس،لتاء الصمت)۳۰۸م: ۱۹۷۹(ابن اللغة . ويف

إذا للرجل ويقال والسكوت، التسكيت والتصميت السكوت، أطال صمتًا صمت أمسكيعين
يتكلم فلم منظور،لسانه اخلرس. )۷۸۶م: ۲۰۰۵(ابن غري أنّه إّال عدمًا كان وإن يفالعجزوالصمت

الذيأحيبلالنطق، اإلجيايب الصمت من نوع عنها. فهناك االستغناء ميكن ال ملّحة ضرورة pًا
االّت احلدث وصايليساعد ووظائف، دالالت املفردةله فيه ترد الذي السياق حسب مثرية تواصلّية

مفادها.  لتؤّدي
إلی االجتماع علماء أشار الصمتبعضوقد منهاوظائف أو«، الوقار عن املعُرب الصمت

ملا سلّيب تقييم عن أو موقٍف من االنسحاب عن يُعرب الذي امللل وصمُت التأّمل، أو التبجيل
{لصمت، ويكتفون يقولونه ما جيدون فال يلتقون عندما واحملبني األصدقاء وصمُت جيري،

احلزن أو اإلحباط أو الغضب عند الشعرية. )١١٩-١١٨م: ٢٠٠١(جابر،» والصمُت النصوص ويف
كالمّياً. يُعتَرب عدمًا وليس للصوت احنباس الكالم«الصمت أدبية صميم يف هي الصمت أدبية

وإليه الصمت من الواقع يف هو، الكالم ألّن اللغوية، الفعلية وسياق املاهية يف عنه اختلفت وإن
يضح {لّالمعىن. و{لصمت املعىن صلة الفراغاتیشأن شأن التكّلم، على {لفعل قادرًا الكالم

املوسيقّيال العمل يف .)۸۷م: ۲۰۰۷(الكيالين،» صامتة
أّن الواقع عنيف اجلملة بقطع إّما قصداً، كالمه إمتام عن وتراجعه الشاعر إحجام هو الصمت

القصيدة أسطر بعض جبعل أو والنحوي، اللغوي النظام يقتضيه ما علی املبتنية الظاهرة اإلفادة
النثر وقصيدة احلر الشعر يف توحي–وخباصة وهي الورقة، جسد يف النقاط تناثر من إّال فارغة

لظروفه نظرًا به التصريح يريد ال أو الشاعر يستطيع ال أحسن)١٤م: ٢٠١٤(الرشيد،بكالم . وقد
إذ فيها، الصمت جتلي يصعب اليت العموديّة قصائده يف حتی الظاهرة هذه اجلنييب طالل الشاعر

البعض القصيد«يعتقد يف العموديّةالصمت 6ّمًا-ة بيتًا إنكان منطقي؛–وخباصة وال فين غري
متّم جييء توظيفه الشاعر حيسن حني ولكن هيكلها، يف أساس هو الذي اإليقاع يكسر مًاألنّه

علی)١٩م: ٢٠١٤(الرشيد،» للبناء يدّل العموديّة اجلنييب قصائد يف الصمت ظاهرة توظيف . فيبدو
وانفتاحها فاعتمدق. لجتّددها الشعريّة جتربته يف التفاعلّية الصمت وظائف إلی الشاعر فطن د

فيه ملا مواقفكثرية يف التعبري. اتطاقمنعليها علی فاعلة
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ودالالته الصمت اجلنييبفاعلّية شعر يف
رفِد علی تساعده مثرية وطاقات فاعلة دالالت الصمت يف اجلنييب سعيد طالل الشاعر وجَد

الشعرّي الصمتنصوصه تقنّية أّن كما والثراء، العمق إلی واملباشرة السطحّية من خترجها ة،
من والسکون الوحدة تسوده مشهدًا يشّكل وسينمائيًا فاعًال ُعنصرًا تُعّد أشعاره يف املتواجدة
امللفتة الكثافة *ذه الصمت ظاهرة توظيف علی وغامضة. وإقباله مرئية غري وحدات إجياد خالل

عج يكن ألّنمل خماطبيه؛ علی املنطوقة اللغة 6ثري لعدم تعبري|ًّ عجزًا يكون ما بقدر لغو|ًّ زًا
أو«للصمت الكاتب بديل فهو التعبري، عن اللسان يعجز حني حتضر اخلطاب يف ودالالت أبعاد

وهو اللغو، يكثُر حني البالغة عنوان وهو الكالم، لغة تتعّطل حني الواصف أو السارد أو الشاعر
فاعًال عنصرًا الصمت غدا هنا التأسيس. ومن عن اللغة مستو|ت تفشل حني اإلقناع سبيل

خطاب كل يف حاضرًا ونسقًا أّن.)٢٨١م:٢٠١٨(رحاميي،»ومعطًی الشاعر يری النحو هذا وعلى
واجلواب:  الرّد علی قادٌر وصمته األمان، شاطئ إلی حتيله أخری لغة للسكوت

ــري ـــــ لغـــــ ــــــل فهــــــ ــــُب ــــــ جييــ ميت ــ ــــــ ـــهصــــ ــــــ داُءجوابـــ ـــ ـــــ ــــــ األصــ ــــــُل ـــــ وترحـــــ ـــــوُل ــــــ العقـــــ ــغي ـــــ ــــــ تصـــ
ــــــعوره ــــــ شــــ ـــــاِر ــــــ غمــــ يف ـــٌق ـــــ ــــــ طريـ ــــــربي ـــــ داُءصــــ ـــ ـــــ ــــــ األعــ ــقُط ـــــ ــــــ ويســـ ديُق ــــ ــــــ ـــــ الصـ ُف ـــــــ ـــــ يقــــ
ـــــا حتيُلنـــــ اِن ــ ــــــ األمــ ـــــی إلـــــ ــــــكوِت الســــ ــــُة ـــــ ـــداُءلغـ ـــــ ــــــ الــــ ـــــــرُّ ـــــ يفــــــ ـــــــد ـــــ وقــــــ ــــدواُء ــــــ ـــــ الـــ ـــــي ــــــ ـــــ فهــ

)٥٨:م٢٠١٨(اجلنييب،

األبياتفالشاعر هذه علیيف التحدي معاين يعكس أن الراهنأراد الالواقع الكالم أّن فيعتقد ،
وترحتل العقول لنداءه تصغي الذي الوحيد اCيب هو فصمته أحد، له يصغي وال نفعًا، جيدي
جبملة جاء بل اإلخباري خبطابه يكتِف مل للمتلقي الداللة هذه ينقل لكي األصداء. والشاعر

أبر من فاالستفهام املخاطب، إلقناع استفهامّية جاءإنشائّية األّول البيت اإلقناع. يف أدوات ز
الصمت حاالت يناسب مبا إليها رمز مث (صمت) صرحية، العقول،مبفردة تصغي جوابه، (غري

األصداء) {لصمتترحل توحي املعنويةوكّلها والداللة اللفظية البنّية بني تناسقًا جند هلذهفهنا
الصمتّية ببالغ. الظاهرة يعرتف األخري البيت فهيويف األمان، إلی تؤّدي اليت السكوِت لغة ة

يقول:  التايل النّص األخری. ويف املؤثّرات شّحت ما إذا والفاعل األجنع الدواء
وجداين/ الذي/ يَنتاُب اخلياُل حيُث) يغشاين/ حيُث إلی/ (ال بصمٍت السؤاُل/ ُخذين حيُث

أكواين يُرِدَد/ إيقاعات َموسقيت/ حتی )٧٣:]١[م٢٠١٩اجلنييب،(الذي/ يشتاُق
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عن بعيدًا الوجدان ينتاب خيايل عامل إلی بصمٍت ;خذه أّن خماطبه من يطلُب فالشاعر
حسا{ته، ليستعيد ذاته إلی يرجع لكي صامتة بيضاء مساحة نّصه يف الشاعر يرتك مث الضوضاء،

إيقاعات وترديد املوسيقی إلی السؤال فيه يشتاق آخر عامل إلی ينتقل احلركةالكون. مث يفجاءت
املقتبس عاملهذا إلی صامت عامل وهيمن وغامضة مكبوته لكّنها أصوات فيه أصواتآخر

واإليقاعات. واملوسيقی االاألسئلة يف للصوت معادًال الصمت يصبح pًاملشاعر: وأحيا وإLرة رتياد
الوجداَن املشاعر/ لُيخامَر أروقَة آِسٌر/ َير6ُد ووقٌع خاطرَصمٌت ِس {ألُن )٩٠:السابق(حتی/ ينتشي

إلی يؤّدي حتی الوجدان خيامر مث املشاعر، يف ضّجة فُيحِدث اآلسر {لوقع يقرتن الصمت فهذا
اخلاطر.  الشعورنشوة وانعدام الروحي االغرتاب مبظاهر الصمت يوحي منهنا للتخّلص والشاعر ،

بدوال الصمت يقرن أن حياول الشعوريّة احلالة واملخامرةهذه واالرتياد كالوقع نشاط ذات حركّية
اجلنييب: يقول التايل النص لالنتعاش. ويف جماًال للمشاعر تعطي دوال وهي واألنس، والنشوة

سيفهُمه/ أ كيف سيطرُحه/ أو أيَن يعرُف أخطر/ ال بداخلنا/ مسكوٌن/ بسؤاٍل فِصح/ فالطفُل
{لرهبِة يصمَت/ حتی إّال/ أن يعرُف )٧٨و٧٧:]٣[م٢٠١٩اجلنييب،(أكثر/ ال

الطابع ميّثل لطفل إنتزاعّية لقطة عن عبارة فهو املشاعر انعدام عن آخر تعبري أيضًا املقبوس هذا
و الطفولة جوانب من جانبًا يعكس والذي الداخلي الطفل فهذا مستقلكياpًلميّثالعفوي، شبه

الواعي للعقل أين6بع يعرف ال خطري بسؤال مسكوٌن طريقًا، أمامه جيد فال يطرحه، وكيف
معه حيمل هو بل للمفاهيم انعدامًا يكن مل الصمت هذا معلوم، هو الصمت. وكما إّال pجعًا

لطرحها.  صاغّية pًأذ هلا جيد ال خطرية الصمت"تساؤالت "أنشودة قصيدة :يقوليف
وقيت/ عن / 6َه بسرٍّ تبوحي صميت/ وال علی تبكي ال اليوم ِك بالغنيُت تشدو ال األpشيُد تلك

الروَح/  جيرُح أمل/ كم سوی حتيا ال األحاسيس 6يت/ بعُض كي اللحظَة/ احلسناَء أمٍل/ يستلهُم
الصمِت سوی/ أنشودِة مسعُت منتشّيًا/ فما {َت صو6ً الفجَر ُقلِت/ غنيُتك ما طاَب (اجلنييب،مهما

)١١و١٠:م٢٠١٨

الذهول حجم مدی ميّثل النّص القلقهذا مشاعر إلی ويشري الشاعر، إحساسات علی املسيطر
الصمت، إلی تنتهي النّص يف الصوتّية الدوال هذه الصمت. كل من املتصاعد الصويت والتلوين

صميت علی تبكي ال اليوم ك (غنيُت صمت هي صمت[فاألغنّية = األغاين]أغنّية هذه .(
مفقو األمل مادام صو6ً هلا يعلو ال ويقتلواألpشيد الروح جيرح معسول منكالم قيل ما وكّل داً،
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واألقوال واألpشيد، والبوح، والبكاء، {ألغاين، املتمثّلة الصوتّية الدوال هذه األحاسيس. جتتمع
الصمت: يُغطيه احلب مشهد يصّور آخر مقطع الصمت. ويف من أنشودًة لتشّكل الطيبة

إّين/ بتُّ {لّصمِت جتييب/ واكتفي أُجنو/ {لّتفاصيِلأهوال بصمت/ ِصرُت إحساٍس ی/ كّل
صويت اهلوی/ إنفاَذ َشاَء )٣٦:السابق(اعتياداً/ كّلما

يعكس أن قادر الذي {لصمت الطرفان فيكتفي املشاعر نقل عن اللغة تعجز العشق مقام يف
الصمت وأعمقها. يظهر اإلنسانّية املشاعر اهناأصدق سلوك يقّوي لكي للحب حملبةمالزمًا

الشعورية احلالة ضمن يدخل حبيبتهعندما من ويطلب بصمت، إحساس يهویكّل الشاعر . {ت
نشاهد صويت. كما إنفاذ احلّب أراد {لتفاصيلكّلما أجنو إنين يقول مث {لصمت؛ تكتفي أن أيضًا

املتلق انتباه لفت بغّية واإلظهار اإلخفاء بني جتمع شعرّية لعبة أصبح الصمت هذا ي. ويفأّن
اجلنييب:  يقول احلّب عن احلديث سياق
ــــا ــــــ يرتمجُهـ ٌف ـــــــ وصــــ ال ـــِق ـــــ العشـــ ــــــُح ـــــــُممالمـــــ ـــــ يبتســـ ــــّروُح ـــــ والــــــ ـــــــوى ــــــ اجلــ ــــــديث ـــــ حــــ إال
ا ــــ ـــــ هلــــ اَء ـــ ـــــ انقضـــــ ال ــــــاٌة ـــــ حيــ ــــــاِل ــــــ اخليـ ــــرُمويف ــــــ ينصــ ــــــيس لــــــ ــــــديٌث ـــــ حـ ـــــــكوِت الســـــ ويف

)١٩: ]٣[م٢٠١٩(اجلنييب،

واحليو للجماد صفة السكوت أّن هو والصمت، السكوت بني علیالفرق داللة والصمت ان،
ويوحي الوجدانية، مدلوالته بتنوّع يتنّوع لإلنسان صفة فالصمت هنا ومن النفس، يف معنی

السكوت أدpها درجات للصمت لذا ظاهراً، يكشف والسكوت . )٩٧- ٩٦م: ١٩٧٨(احلاج،{لباطن،
يکش "الصمت" إذ لنا ليشرح الصويت شريطه ببّث األّول البيت يف الشاعر عنيقوم احلديث ف

فهنا اهلوی، أحاديث ترمجة علی قادرًا الكون يف وصف يُوجد فال الوجدانّية، واملدلوالت العشق
"السكوت" إلی مستوی الشاعر يرفُع الثاين البيت احلب. ويف مقام يف أولی الصمت يبدو

أيضًا الصمت ألّن املوحي، الصمت إلی دالالته يقّرب حتی ينصرم، ال مل"احلديث" الذي وإن
الكالم. و دالالت معه حيمل الصوت، دوال من دال فيه معادًاليقرتن الصمت يصبح pًأحيا

واخلواء:موضوعّيًا والعجز للموت
ــــوِت ــــــ {ملــ ــــّي ــــــ الغــ ــــــاُة ـــــ حيـ ـــــــك {غتتـــــ ـــمِت؟إن ـــــ والّصـــ ـــِز ــــــ العــ ـــَني ــــــ حـ ـــــــنُع ستصــــ ا ــ ـــــ فمـــ

)٦٨:السابق(
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أكرب تُعتَرب املوت هذهظاهرةثيمة الكون. ومصدر يف مالظاهرةاصامتة كّل يلغي املوت أّن هو
يتكّلم أن دون ويواجهنا الوجود يف املوت.)٤٧م: ٢٠٠٢(حممود،عداه ألّن {ملوت الصمت يرتبط

واحلياة. فُي احلركة مظاهر املّيتكل الكائن البيتقد يف الشاعر استخدمه الذي االستفهام وهذا
ال املوت حول التأّمل من ملزيد فرصة للمتلقي طويًال. يعطي صمتًا معه جيّسد ذي

التواصلية الوظيفة
ونقل املتلقي، مع التواصل عملّية هي احلديثة الشعريّة النصوص يف الصمت وظائف أهّم من

لسانّية. حسب غري وسائط عرب الفرديّة وقناعاته الشاعر (النفسي)أفكار السيكولوجي ،املفهوم
ا بني«للتواصإّن حتدث ذاتية فردية ويفعملية وخرباته، ومشاعره أحاسيسه نطاق يف ونفسه الفرد

والقناعات واملعلومات واآلراء األفكار تبادل عملية هي أو الشخصية؛ ومساته خصائصه حدود
واأللوان والصور واألصوات والكتابة كالكالم لفظية، وغري لفظية متنوعة وسائط عرب واملشاعر

رموز أي بوساطة أو واإلمياءات فيهواحلركات املشاركة األطراف دالالت) لدی (ذات » مفهومة
رِسل.)٧٣م: ٢٠١٥(حسني،

ُ
امل يستخدمها اليت اللفظية غري الوسائط تلك التعريف، هذا يف يعنينا وما

عن احلديث يف ونفسه الفرد بني الوسائط هذه تربز pًفأحيا إليه، رَسل
ُ
امل إلی رسالته نقل يف

وأحي الشخصّية، ومساته امشاعره اآلخرين. هذا مع واملعلومايت الفكري التبادل يف تظهر pًلتواصلا
يشّك الذي السيميولوجيا.هو موضوع ألّن«ل اإلنساين، التواصل جنس من هو املقصود والتواصل

احلق التواصل هو التواصل {لرسالة)٧٣: م١٩٨٧(مبارك،» هذا ختتص ال التواصلية الوظيفة . هذه
ف املنطوقة وكّلاللسانية والشعارات كاإلعالpت أخری لسانية غري أنظمة يف توجد بل حسب،

التواصل هلدف أنتجت اليت بني)٧٢م: ٢٠١٥(حسني،البياpت حتدث اليت الذاتية الفرديّة . للعملّية
التايل:  الشاهد نذكر ونفسه الفرد

الذهاُب!! عبقري/ ُأالزُِمين/ َليرتكين )٥٣:]١[م٢٠١٩اجلنييب،(أُخاطُبين/ بصمٍت

الصامت اخلطاب هذا ماهّية عن الشاعر يفصح {لعبقريّةمل نعته مفتوحًاالذي نّصه ترك وقد
بعّدتلللم معه يتعامل كي ممكنة. قي 6ويالت صورتهوة أمام وقف الشاعر أّن الواضح من

هذا أّن لنا يبدو بصمٍت. وقد نفسه ليخاطب ويواملنعكسة والغموض {حلرية يشي حيالصمت
pًأحيا يوحي كما الشاعر، خميال يف مرتّسخة واالستقرارمبعاٍن والسكينة *ذه. {هلدوء الصمت
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هو بل الكالم لدالالت تغّيبًا ليس واإلطراق، السکوت فرتة مدی علی تدّل اليت العبقريّة الصفة
واخلطاب. وال للتأّمل خصبًا جماًال يُعترب الصمت فهذا فقط، املنطوقة للغة تعبريهغياب يف شاعر

أكثر بصريّة داللة إلی احملدودة الكلمات داللة من القارئ ينقل أن عبقري) أراد بصمٍت (أخاطبين
و6ثرياً.  بالغة

أي الثاين املستوی علی والقناعاتوللتواصل واملعلومات األفكار تبادل {لنصعملية نستشهد
التايل: 

اِم ــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ املنــــ ـــام ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ غمـــ يف ـــها ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َتوأملُســـ ــــُعَرها ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــاليلألشـــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ خــــ تفيُق ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ســـ
ديٍث ـــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ حــــــ أّي دون ــــــا ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــاِلأُخاطُبهـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ انفعـــــ أّي دون ــــــــين ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ُتقنُعـــ فَـ

)٦٣:السابق(

هذا يف الشاعر لنا يفكالمهاCاليبدو املسموعةمقتصدًا اخللفّية عن يستغين إذ تواصله يف موجزًا
سرًا حبيبته يفّسرليخاطب أن يريد فال يعّلقللمتلّقي، املفرداتأو من األمرقدف،مبزيد ترك

املتلقيحتیللقارئ فطنة علی معتمدًا مفتاحية مبفردات فجاء شاء النصكيفما مع يفيتفاعل
حديٍث) أّي دون (أخاطبها هو6ويلها القارئ«. وهذا حّث علی يعمل الذي التعاضدي النشاط

يصاد ما بل يقوله ال ما النّص من يستمّد أن علی إليه املرسل وماقأو مسبقًا أوعليه يتضّمنه
الشاعر: .)٢٣م: ٢٠٠٠(إيكو،» يضمره يقول التالية األبيات ويف

إّال يس ـــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ لـ ـــــرتايب ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ {يباقـــ ـــــرُق ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ تطـــ ـــًة ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ حلظــــ
ـــاٌء ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ احتفـــــ ــــايب ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــــاب!وغيــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ الغيــــــ يف ــــــوري ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ حلضـ
ـــــــميت ـــــ ــــــ ـــــ صـ ـــــُم ـــــ ــــــ ـــــ تفهـــ ـــــــری ـــــ ــــــ ـــــ تـ ـــــل ـــــ ــــــ ـــــ يب!!هـــ ا ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ مــ ــــــدرُك ــــــ ـــــ تـــــــ ـــــری ـــــ ــــــ ـــــ تـــ ل ـــ ـــــ ــــــ ــــــ هــــ
طرًا ـــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ســ ــــــرأ ـــــ ــــــ ـــــ تقـــــ ــــــری ــــــ ــــــ ـــــ تــــ ل ــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ اِب!هـــ ـــــــ ـــــ ــــــ الكتـــ ِن ـــ ــــــ ـــــ ــــــ ذهـ ــــــن ــــــ ـــــ عــــ ــــــاَب ـــــ ــــــ غــــ

)٦٥:]٣[م٢٠١٩اجلنييب،(

توازن دون يبتعد و6رة يقرتب فتارًة نفسه للشاعر وبعيدة قريبة لقطات تتوزّع املشهد هذا يف
احملبني، بني للتواصل حمّفزًا ويُعتَرب واألحاسيس، املشاعر أعمق يعكس الصمت 6م. وهذا وبصمٍت

إحياءات من عليه حتتوی وما دالالته يفهم أن املخاطب الشاعرفعلی يتسائل النص هذا مثرية. يف
ما (تدرك أيضًا جّوانّيته يف يدور ما يفهُم سوف الصمت هذا يفهم ومن صميت)، تفهُم تری (هل
ال قد ومواقف مشاعر عن وتعّرب النفوس، حباجات توحي بديلة لغة يُعتَرب الصمت فهذا يب).
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يعّرب للمخاطب. والشاعر إيصاهلا علی املنطوقة اللغة خبطابتقوی الصمت هذا ماهّية عن
النفسي. االنكسار هّوة للمتلقي لُيظهر استفهامي

الصوت صمتانية
النطق أعضاء بواسطة واختياره Pرادته اإلنسان عن يصدر مسموع أثر هو أذنفالصوت تدركه

بقوله: و. )٦م: ٢٠١٧(بور|شي،السامع اجلاحظ يقوم«يعّرفه الذي واجلوهر اللفظ، آلة بهالصوت
إّال منثورًا، وال pًموزو كالمًا وال لفظًا اللسان حركات تكون ولن التأليف، يوجد وبه التقطيع

الصوت ج١٩٩٨(اجلاحظ،» بظهور الصو)٦٩: ١م، أّن اجلاحظ آلةت. فيعتقد عن تجتنعبارة
الاأللفاظ تعاريف والتأليف. ومن التقطيع عملّية عليه تقوم الذي األساسي اجلوهر وهو صوت،

القاهرة يف العربية اللغة جممع به جاء pشئة«ما متّوجات حتّدده الذي السمعي األثر هو الصوت
معّني وسط يف متّوجات توّلد معّني جسٍم اهتزاز عن تنتج مسعّية ظاهرة أي ما، جسم اهتزاز من

األذن إلی اللغة. )١٥م: ٢٠١٢(pجي،» ينقلها هو السياق هذا يف {لصوت نقصد املنطوقةوما
من خترج اليت األصوات تلك ال حديثه، وراء من املتحّدث يريدها مقصودة معاٍن عن تعّرب اليت
من جمموعة أّمة مثًال. فلكّل واألنني كالصفري ذا#ا يف معنی تؤّدي أن دون األشياء أو اإلنسان

احلا عن للتعبري حمّدٍد منهٍج علی تعتمد والرتاكيب) اليت (الكلمات املادّيةاألصوات جات
واملعنوّية. 

بغية الصوت علی الصمت خاصّية إضفاء إلی يعمدون الشعراء جند احلديث الشعر ويف
إّن املنطلق، هذا شفراته. فمن فك إلی مشرتكة وحماولة و6ويله النّص بناء يف املتلقي اشرتاك

احل هتك إلی املتلقي يدفع ومستورًا خفّيًا كالمًا ُيشّكل الصامت ماالّصوت إلی يتوّصل جبكي
من الناتج الصمت وهذا تصميت، عملّية إلی الصدد هذا يف الصوت الشاعر. خيضع كتمه
بفنّية نفسه إبراز إلی فيسعی آخر، نوع من لغة يكون بل والسلبّية، السكون علی يدّل ال الصوت

ا يقول التايل النص اإلحياء. يف طبيعة معتمدًا الكلمات لغة من أفضل جلنييب: مجالّية
زهري/  ستباِح/ أقاصيُص

ُ
امل فوحِه علی صميت/ أفاقت الّصباِح/ أساريَر بعطِر سكبُت وّلما

Gّن َجهري/ علمُت العميِق/ Gهواء الّشعوِر َنفُح روٍح/ وَيظهُر علی/ مِنت املثَري األريَج ذاك لتنثَر
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حقا/ وُي القلوِب/ ُحيرُك سححديَث االرتياح/ أحاسيَس ساحة يف صمِتبعُث من ري/ وَخيلُق
فكري جديٍر/ خياطُب وقٍع صوُت به قوٍل/ يغيُب احلديِث/ حكايََة )٨٥و٨٤:م٢٠١٨(اجلنييب،َصوِت

الصمت الصامتةيقرتن الطبيعة عناصر من لقطات على يتضّمن بصرّي مبشهٍد املقتبس هذا يف
وأقاصيص الّصباح (كعطر طيبة رائحة منها تفوح أشياء وهي النّص يف املرئّية اخللفّية من تُعّد اليت

واألريج) ليوحي واالزهري احلركّية{لسكينة وعدم الصوتستقرار إخضاع إلی الشاعر وليمّهد ،
ا الشاعرهلذه نری حيث الصامتة، الصوتملظاهر مقابل الصمت إلی غالبًا يفيتحّيز ويسعی ،

نری أيضًا النّص هذا التعبرييّة. يف وقدرته بفاعلّيته منه pًإميا الثاين علی األّول سلطةانتصار
الصوت علی #يمن جديد)الصمت وقٍع صوُت به ويغيب احلديث، صوت لتربز(صمت

الشاعر ذاته. هوشعورإحساسات يف صدی للصوت جيد ال عندما الروحّية، العزلة ويفبوجع
يقول:  التايل النّص

ــــاٌء ــــــ ـــــ ــــــ نقـــــ ــروِح ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ الــ ـــــــن ـــــ ــــــ ــــــ مــ نُح ــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــباملــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ واملطلــــ ـــــُة ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ الغايــــ ُري ــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ واخلــ
ــٍم ـــــ ــــــ ــــــ نغــــ ال ــــــ ـــــ ــــــ بـــــ ــذاِت ـــــ ــــــ ـــــ اللــــ ــوُت ـــــ ــــــ ـــــ ــربإّالصــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ يطــــــ ـــــــا ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ بنـــــــ ـــــعاُد ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ اإلســـ

)٣٧:]٢[م٢٠١٩اجلنييب،(

تعرت شعوريّة هذه"اللذة" حالة يف الصوت يتالّشى ما وغالبًا صو6ً، حتدَث أن دون اإلنسان ي
التعبري ساعد وما اللذات، هذه تفاقم مدی عن ليعّرب الصوت هلا أضاف الشاعر لكن احلالة،
له يكن مل اللذات هذه فصوت نغم)، (بال الشاعر "اللّذات" تعبري هلذه الصامت البناء علی

وجد إدراك هو بل ُتسَمع نغم) نغمات (بال تعبريه يف داخله. والشاعر يف اإلنسان به يشعر اين
وأمخده. الصوت هذا أصمت

شــــــغفي روی ا ـــ مــ إّال َس عكــــــ ال ــــّالن ذايتظـ ن ــ ــــــ مــ اإلدراُك ـــــُه pَلـــــ ــــا مــــــ ِض ـــــــ بعـــ ن ـــ ـــــ عـ
ــــــين ينطقــ ــــــاَد كــ ــــــا مــ دی ــــ صــــ ــــی جتّلــــ ا ـــ ـــــ

ّ
ــــايتمل إنصـــ اَر ـــ اختــــ ــــا مـــ ذي ــ الـــــ ــــــواری تـ ــــمتًا صـــ

)٥٨:]٣[م٢٠١٩اجلنييب،(

لظلني مشهٍد إجياد خالل من املتبعثر لصمته اCال بتمهيد األّول البيت يف الشاعر يقوم
دون الشغف يرويه ما سوى أصوات يصدران ال فالظالن الضوء، انعكاس عن pجتني صامتني

الثاين البيت الشاعر. ويف نفس يف أبلغها"الصمت"اعتربصوت بل النطق ضروب من ،ضرً{
سببًا "الصدی" وجعله من يتمّخُض الصمت النّص. هذا يف يظهر كاد الذي الصوت إمخاد يف
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{إلدهاش تّتسم عكسّية عالقة هنا العالقة أصبحت وقد الشاعر، يُنطق لكي جتّلی الذي
6ثريه ألّن نفسه، برَز الصمت لكن الصدی، هذا من صوٍت إنتاج ينتظر كان فاملتلقي واملفاجئة،

وأعن أقوی املخاطب ونرباته. ماعلی هّزاته َيفُقد يكاد الذي الصوت من الصمتف قيمة يرفع
السياق،أيضًا هذا الشاعريف بدالالت(إنصايت)قول ويدعمه الكّلي املعنی يساعد الذي

عاملعميقة.  إلی والضجيج األصوات زمحة من بنصوصه خيرج أن يسعی الشاعر فإّن رأينا كما
ت ما يلملم كي يساعده أرحب للمتلقي. بصري ويبّثها مكبوتة مشاعر من بّقی

الصمت:  صوQنّية
عملّية يف تساهم اليت األصوات هي البحثّية الورقة هذه يف {ألصوات نقصد إنّنا أسلفنا كما

املقصود اإلنساين الّصوت سواها. وهذا دون اإلنساين مصدرها«التواصل تذبذ{ت من ينشأ
ا من الّنفس اندفاع فعند االهتزازاتاحلنجرة تلك فتحدث {حلنجرة ميّر . )٥٦م: ١٩٩٩(أنيس،» لرئتني

حد يف اللغوي الصوت ال اإلحيائية، وقيمتها األصوات هذه دالالت مناقشة نريد السياق هذا يف
ذاته. 

نظام ألّي خيضع ال الصمت فإّن معّني، داليل ونظام مضبوطة لقواعد خيضع الصوت كان إذا
حيمل ذلك ومع عميقة. وقاعدة، وإفرازات دالالت اال«معه بعد فالكلماتنحىت الصويت بعاث

وفق على املعىن فيها يتشّكل ما بقدر وإّمنا مجيعًا، والشعور واإلحساسات األفكار تستوعب ال
املتلقي يضيفه الذي احملدود غري املعىن آفاق إىل لينطلق التعبري قيود يكسر والصمت تركيبه،

أنطق وجتدك صراحةلإلفادة، األمر تنطق مل إذا تكون يكسر. )١١٢: م١٩٨٧(اجلرجاين،»ما فالصمت
املنطوقة.  األصوات نقلها علی تقوی ال دالالت للمتلقي ينقل لكي pًأحيا التعبري قيود

يف الصوت يزاحم أخذ اجلنييب شعر ففي والعدم، {لغياب يوحي بطبيعته الصمت كان إذا
ا النص تشكيل يف حضوره ترويضإثبات يف الشاعر جهود نری سوف احملور هذا لشعري. ويف

إذ الصمت، علی #يمن الصوت سلطة جند سوف كما األصوات؛ لقواعد وإخضاعه الصمت
الشعرّي.  السياق تناسب صوتّية ضّجة ليحدث لديه املعهودة العدمّية حواجز الصمت هذا يكسر

الّصمت) (صوُت عنوان حتمل قصيدة الشاعريف : يقول
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ــــي ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ تُفضــــ ـــــال ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ فـــ ـــــــِدُنين ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــریتَُدنـ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ األخــــ ـــوعيت ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ مقطــــ ــــــوی ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ســ
ــــمِت ـــــ ــــــ ـــــ الصـــ ــــــوِت ــــــ ـــــ بصــــــ ــــي ـــــ ــــــ ــــــ َمتضــ ــذّكریإّالوال ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ الــــ ـــُة ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ رقصــ
ــــی ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ أرقــ ال ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ فـــــ اغُمين ــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــریتُنــ ــــــ ـــــ اسَتشـــــ ــذي ــــــ ـــــ الـــــــ ـــزِف ــــــ ـــــ العــــــ ن ـــ ــــــ ـــــ مــــــ

)٣٣:]٣[م٢٠١٩اجلنييب،(

جندهذايف ضد|ًّاملقبوس يشّكتقابًال الذي والصمت الوجود يبلور الذي الصوت نفّيًابني ل
األصواتودللوج عامل إلی الشاعر يلجأ حيث للصوت، السلطة تبقی التقابل هذا يف لكن ؛

يتم حتی به حتيط اليت والقيود احلواجز واالنعزال. ّكليكسر واالنطواء الصمت عامل اخرتاق من ن
) الصوتّية خباصّية كّلها توحي اليت املفردات من مجلة {لصمت حتيط األبيات هذه ،ُتَدنِدُنينيف

ووص واخللفيةتُناغُمينوت، {لضوضاء ميتاز مشهد هو بل صمتًا الصمت يُعّد مل فهنا والعزف)؛ ،
الفرصة وجدت اليت املكبوتة واملشاعر اللواعج من الكثري معه حيمل مدوّي صوٌت وهو املسموعة

للظهور.  الّصمت) أيضًاعنوانمتاحة (صوُت التوّتالقصيدة إلی ترمز بدالالت واحلسايوحي سيةر
{طن. بواقع التصريح من اآلخريناملفرطة اکرتاث وعدم والالمباالة واخلواء العجز هذا ظّل ففي

األصوات. مساع دون حتيل اليت احلواجز ليکسر يرتفع الصمت صوَت نری الواقع مع ويفوتفاعلهم
يناجي" يقول: "صقٌر قصيدة

حرٍف/ وكأنّنا/ | غري بعَضنا/ من نُناجي ُكنا طيِف/ وكأنّنا يدوُر/ بَِوحي (صقُر) نفهُم/ ما
 /pوصرِف/ تر6ُد حنٍو ِشفاهنا/ ُلغٌة/ بال صمَت َنشفي/ وكأّن نفضي/ ولألرواح طائري وكأنّنا/ |
احلديَث الّصمِت/ خيفي/ إّن صوُت نقوُل/ وكاَن ُكنا وصِف/ ولطاملا للحديث/ حبال احتياٍج دوَن

عطِف *ا/ *ناء )٣٨و٣٧:ابقالس(عواطٌف/ َنشدو

الصرف قواعد حتّدها اليت املعهودة اللغة من فاعلّية أكثر جديدة لغًة أصبح الصمت هذا
وطاقة.  جهدًا املتكّلم يكّلف أن دون املقصودة واملشاعر املعاين ينقل فالصمت السياقوالنحو،

النّص هذا يف مالئمالنفسي هادئ جبو غرييوحي من بعضنا (نناجي الشاعر يقول حيث
دون pو(تر6د وصرف)، حنو بال لغة شفاهنا و(صمت طيف)، بوحي يدور ما و(نفهم حرٍف)،
*ناء *ا نشدو عواطف احلديث و(إّن خيفي)، الصمت صوُت و(كان للحديث)، احتياج
أخرج موضع، من أكثر يف واملالئمة. والشاعر {هلدوء توحي التعابري هذه فكّل عطف)،

احملّدد حاالته من والضجيج،الصمت {لفوضويّة الوقوع دون لكن األصوات عامل يف لُيدخله ة
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pًحز املتلقي يف يبعث شعور وهو والضياع، النفسّية {لغربة تشعر اليت الذات مع ليتناسب
صمَت (كأّن تعبريه يف خاّصة الصمت صو6نّية تربز املقبوس، هذا الشاعر. يف مع تعاطفّيًا

احتي دون .... ُلغٌة الشاعرِشفاهنا أسنَد حيث خيفي)، الصمت صوت للحديث) و(كان اٍج
تدار لكّنه صو6ً، ومّرة لغًة مّرة احتياجكللصمت (دون بقوله الصوت هذا برتويض األمر

النفسي للسياق يعود الرتويض وهذا الثانّية، العبارة و(خيفي) يف األولی، العبارة للحديث) يف
من أكثر التعاطف ب يتطّل الذي صمتهاهلادئ عن الشاعر خيرج آخر مكان الفوضوّية. ويف

الشديد:  حبّبه ليجهر
ـــــــواُق أشــ ــواق األشــــــ ن ــــ عـــــ ــــك راودتــــ ــم اُقكــــــ ــــ ــــــ ُعّشـــــ ُن ـــ ــــــ حنــــــ ــــــرارًا ـــــ مــــ ـــــرخنا ـــــ َصـــــ ــــــم ــــــ وكـــ
ــــًا ِقصصــــــ ــــاماتنا شـــــ ـــــی علـــــ ــــــنا نـََقشـــ ــــم ـــــواوكـــــ ذاقُــــ ن ـــ ـــــ مـ َن ـــ ـــــ َحلـ ـــا فيهــــــ ـــُم احلُلــــــ ـــق ـــــ استنشـ

ــــ مــــ ــم كــــــ ـــــم نـََعـــ ــــوُت، ميــــ ـــاٌء ـــــامــــ حاِمُلنـــ ـــــاُقاَت ـــــ إنطــــ ــــه ـــــ فيـــــ ــــــمٍت ــــــ بصــ اِة ــ ــــــ احليــــــ ــــــَم ـــــ ُرغـــ
)٥:]١[م٢٠١٩اجلنييب،(

مشاعر عن احلديث كان األّول البيت ففي الصمت، صو6نّية قمة متّثل املتتالّية األبيات هذه
الصراخ إلی الصامتة طبيعتها من املشاعر هذه صرخنا) أخرجت (كم املتكّررة الصرخة لكن احلّب،

ل عشقهاربزتوالضجيج، عن الكشف يف الشاعر (الصمت) نفعال احللم أصبح الثاين البيت . ويف
ذل عن الشاعر وعّرب (الصوت)، اللحن أضفتكيستنشق اليت احلواس تراسل تقنّية خالل من

ومت الشاعر براعة عن تكشف فنّية مجالّية النّص التعبري. ويفّكعلی من أصبحنه الثالث البيت
و إنطاق فيه تلّحصوتالصمت اليت التعابري احلياة. فهذه ومتاعب املوت عن احلديث سياق يف

ت األصوات عامل يف وإدخاله صمتيته من الصمت إخراج احلياةللمتلقيصّورعلی ،تناقضات
{لفوضیوت منهاالصراعووحي تتبعثر صامتة صور عّدة بني جتمع أخرى شعريّة . وسطور

األصوات:
الفراق/  القدمية/ مللمُت/ أنواَء الصوُر ّيب سواك/ َصَرَخت يستجب/ عطٌر اليامسني/ مل حنُر وُشق

شوقيكاملالك )١٦و١٥:االسابق(فانسّل

الصامتة الصور القدميةهذه {لصور الشاعر عنها يعّرب صاخبةاليت أصوات هلا أصبحت
و عامل. ضجيجوصراخ (الصور) إلی الصمت عامل من انتقالة نری التعبري هذا املتمّثلففي السمع

املعنی.  لتأكيد الصريح اإلعالن وهي الصور لدی مألوفة غري جديدة مهّمة تؤّدي لكي {لصراخ،
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مكبوتة آالم عن تعّرب لكي صاخب، حنو علی تعلو اليت الصرخة يف الصو6ين الُبعد قمة وتربز
التايل النص مريرة. ويف ذكر|ت من معها حتمل وما القدمية الصور يف اجلنييب: تكمن يقول

يستجيب/ إّال ال شديت/ وبقسوٍة يقطُف جتيبالدرُب وال تسرتيُح رسالٍة/ ال )٣١:السابق(لصوِت

من حمايدة زاوية يف يقف ألنّه الصويت، املسموع إلی البصري املقروء من الشاعر ينتقل أيضًا هنا
(إّال الصوت بني وحيتار (اللصوِتالدرب أضافوالتسرتيُحرسالٍة) والصمت وقد جتيب).

الشاعر القارئ. يعترب تدهش مثرية فاعلّية هلا ليحّقق الصامتة الرسالة (صوت) إلی لفظة الشاعر
يسمع حتی مسعه يرهف أن اإلنسان فعلی لغات، وهلا أصوات هلا الصامتة الكائنات هذه كّل

والصم الصوت بني املتقابلة العالقة الظواهر. هذه وراء الكامن وتتبادلصو#ا تتناوب جندها ت
النّص.  يف والفنّية اجلمالّية املتعة حتّقق بغية مثرية لعبة يف فاعليتها

ـــٍة ُأغنيـــــــ َف ـــــــ ألـــ ـــــاغي تُنـــــ ـــت ـــــ عاشــ ــــــرُّوُح ـــــورِقالـــ الـــــ ــــــهوَة َشــــ ــــــاكي ُحيــــ ــــــا فيهــــ ـــــــَن حلـــ ال
ـــــا ُتطِلُقهــــ ـــــــاِت {آلهـ ـــــمَت الصــــ ـــــــتبدُل إطالتسـ ـــــن عـــــــ ــون ــــــ اللــــ ـــزَُع ــــــ ــــفِقوتنـــ ــــــ الّشــ ـــــِة ـــــ لــ

)١٧:]٣[م٢٠١٩اجلنييب،(

فيها)، حلَن (ال بتعبريه صو#ا من الشاعر أخرجها وقد الصائتة األغنية جند األّول البيت يف
بصدد اآلن ولسنا السابق، احملور يف به pمرر الذي الصوت صمتانّية {ب يف يدخل أمر وهذا

ُيستبَد الصمت نری الثاين البيت يف الصمت)،اإلعادة. لكّن (صو6نّية {آلهات/ األصوات ل
ُتطَلق. وقد اليت األصوات دّوامة يف وأدخله وخفاءه سكونه من الصمت الشاعر أخرج فهنا
هو اإلطالة يف زاد وممّا آخر صوت Gّي النطق مدة من أطول *ا النطق مدة ألّن {آلهات جاء

الص القلب. حيمل صميم من خيرج الذي املمدود األلف زمخًاصوت السياق هذا يف معه مت
الصوت إلی الشاعر فلجأ والكبت، اآلالم من متنّفسًاعميقًا دائمًا الشاعر معه جيد الذي

. لآلالم

والصمتثنائية الصوت
والصمت الصوت ثنائّية أبرزها دواوينه يف ضديّة ثنائيات علی اجلنييب طالل الشاعر اعتمد

بطا ورفدها الشعريّة نصوصه نفسيةلتحديث يف حاّدًا اصطدامًا تشّكل الثنائّية فاعلة. هذه قات
واالنفتاح احلركة حتّقق عن فضًال أيضاً، املتلقي نفسّية علی االصطدام هذا أثر تعكس وقد الشاعر
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يوّل«النّصي.  الشعري السياق داخل خمتلفني معنيني بني التضاد حركةإّن وحيّقق شعريّة لغة د
علی جوهر|ًّ انفتاحًاوانعطافًا وخيلق األفكار قدمستوی اليت الكبت مشاعر علی يقضي نصّيًا

الشاعر *ا . )١٧٨م: ٢٠١٤(جابر،» يشعر
معه حيمل احلديث الشعري النّص يف يربز الذي الصمت أّن خيفی منطوقٍةلغًةال فيعّربغري

تعجُز قد وأفكار مشاعر للمتلقياملألوفةاللغةعن وإيصاهلا إبالغها دوَر،عن يؤّدي أن وPمكانه
القلب.  يف وأوقع أبلغ بطريقٍة يقرتنالصوت عندما و6ثريًا وقعًا أشّد البالغي 6ثريه ويكون

املتلقي«. {لصوت لدی ومعهودة حمّددة وإحياءات دالالت له الشعري النص يف الصوت كان إذا
بلغٍة املألوف الكالم عنه يعجز عّما تعبري الصمت أفإّن يرّكوسطّية لنقلخری، األديب عليها ز

أو متجاوريِن واحد سياق يف اجتمعا إذا والصمت الصوت مهّمة لنا وتظهر ورؤاه؛ أفكاره
واحد، سياٍق يف والصمت الصوت بني يزاوج أخذ احلديث متعاكسِني. فالشاعر أو متداخلِني

"الصو عليها يُطلق جديدة لغة ليخلق املعجمّية، اللغة بعجز يشعر : م٢٠١٦(بالوي،» صمتّية"عندما

اإلحلاح.)٢٠ وهذا بكثافة، اجلنييب سعيد طالل الشاعر نصوص يف الصوصمّيت التقابل هذا جند
الصوت من مظاهر طّيا#ا يف حتمل جديدة لغة علی الشعريّة جتربته انفتاح علی يدّل املكّثف

معها حتمل شعره من بنصوص نستشهد يلي ما واحد. ويف سياق يف التقابلوالصمت هذا
الثنائي: 

داخلي/  ُميازَج داخلي/ حتی اإلنصاِت/ مَع موسم عاملي/ يف تناُغمي/ مع مثاَر أحلی ما /. هللا
اآلهاِت احلياة/ ولّذَة )٤١و٤٠:]١[م٢٠١٩اجلنييب،(نبَض

اإلنصات موسم يف (الصوت)، التناغم مثار حالوة عن للتعبري التعجب بصيغة الشاعر ;يت
التعّجيب،(الصمت) حديثه سياق علی آخر مجاًال ويضفي واالستقرار، {لسكينة هنا يوحي الذي

واللذة.  والنشاط {حليوية مفعمة الشاعر داخل يف مشاعر تولد والصمت الصوت هذا اقرتان فمن
الشاعر: "قافية" يقول عنوان حتمل قصيدة يف

ـــــاين ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َيلَقــــــ ال ا ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ مـــ ــــة ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ قّصـ ُسيف ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــدايناهلَمـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ وجــــــ ــــــدُغ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ يُدغــــ
ـــه ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ أعرُف ــــوٍت ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َصــــ ــــذَب ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ أعــــ اين| ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ يغشـــــ ــــــمٍت ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ صـ َل ــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ أمجــــــ |

)٩٦:السابق(
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يرى حني احلب، جتربة عن احلديث سياق يف والصمت الصوت بني التقارن هذا يربز وقد
فاعلّية مدی ليبّني (مهس)، منخفضًا صو6ً منها ينعكس صوتّية لقطة أمام واقفًا سلوكنفسه

احملبة قّوة تظهر هنا يغشاه. ومن ما أمجل والصمت للشاعر، معرفة أعذب الصوت فيصبح احملبة،
للصوت، العذوبة الشاعر واالنطواء. أضاف اإلظهار بني تتأرجح شعوريّة حاالت يف الكامنة
فع استخدم اللغوية الفنّية مقام اللغوي.ويف متّكنه عن تکشف فنّية برباعة للصمت لواجلمال

املطلقة {إلحاطة يوحي إذ عميقة نفسية إسقاطات معه حيمل فعل وهو (يغشاين) للصمت،
"صخب" يقولواهليمنة.  عنوان حتمل له قصيدة :فيهاويف

ارجي خــــــ ـــــح مالمـ ن ــــ مــ ـــو يعلـــ ـــمُت ــــــدوُرالصـــ ـــــ يـــ ـــــــالِم ـــــ الكــ ـــخُب ــــــ صـــــ ـــــــداخلي ــــــ وبـ
اِدًال ـــ ُجمــــــ ـــــتجيُب يســــ ـــي ـــــ روحـ ديُث ــ ـــــ ــــُريِلوحــ ــــــ ـــــ ــــــ ويشــ ـــــــربَُة ــــــ ـــــ َعـــــ ــويت ــــــ ـــــ ــــــ صــــ ــــــوَح ـــــ ــــــ يبُــــــ
اهلـــــــوی ــــتبك يشـــ ُث ـــــ حيـ اعِر ـــ املشــــ ــوُرحنــــــو ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ثُـــ فيـَ ا ـــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ميزا'ـ يف ـــــّروِح ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ {لـــــ
ا ــ ُحروفنـــ صـــــمِت رغـــــم ُنطقـــــًا ــــان لكـ ــ ــُعوُرهـــ ــــــ ـــــ ــــــ ُشـــ الُه ــ ــــــ ـــــ ــــــ عــ ـــــَدٌس ــــــ ـــــ َحـــــ ــــه ـــــ ــــــ ـــــ أنّـ أم

)٩٥:]٣[م٢٠١٩اجلنييب،(

األّوليف الثنائيةالبيت هذه الصمتإحيثلّيةالتقابتتجّلی لّن اخلارجّية املالمح يوحييعلو
خالفًا واالستقرار، واضطراً{للصخب{لسكون حركة يُعتَرب يشّكداخلّيًاالذي ذاته حبّد لوهذا

بينهما للتناقض الطرفني بني دالليًا اخلارجّية،انز|حًا املالمح يعلو الذي هو الصوت فعادًة ،
الدا يف يدور الذي هو متالئمةوالصمت جاءت األبيات هذه يف والصوت الصمت خل. حركة

علی املبتنية الرابطة تناسی الشاعر وكأّن رابطة، وعالقات أواصر بينهما فأصبحت معاً، ومتالمحة
احلروف.  صمت من {لرغم النطق ينتج األخري البيت يف جند حيث بينهما، ر{عيةالتضاد ويف

ر{ين" "عشٌق عنوان اجلنحتمل :ييبيقول
ـــــــزُفين ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ يَعـ ـــــوٌت ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ صــ ــِك ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ليلــــــ ـــــاينيف ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ كيــ ـــــاُح ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ جيتــ ــــداٌء ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ونــ
ــــويل ـــــ ــــــ ـــــ حـ ن ــــ ــــــ ـــــ مــــــ لَل ـــــ ـــــ ــــــ تســـــ العطُر ـــــ ـــــ ــــــ ــــــداِنفـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ الوجــ ــَر ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ زهـــــ ــــرياقَص ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ لــ
ــــی ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ األولــــــ ـــــيدتُه ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ قصـــــ ـــــوُح ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــاينالبـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ الثّــــــ ــه ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ُمراِفُقـــ ــــــمُت ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ والّصـــــ
ـــه ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ أفَهُمــــــ أّين ـــــم ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ تعلــ ـــــل ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــّر{ين؟هــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ الــ ـــــــق ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ العشـــ ــروف ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ حبــ

)٦٨:م٢٠١٨(اجلنييب،
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صامت زمين بظرٍف يقرتن عندما خاصًة وحيويّة لذًة معه الصوت حيمل النّص، هذا يف
أملًا معه حيمل الذي الصمت ويقابله العازف، الصوت هذا مجاليات جيّسد الذي كالليل

طر بني تالمحًا جند األبيات هذه . يف أحدمهاووجعًا يكّمل حيث الضدّية الثنائّية هذه يف
إلی حيتاج ما بقدر ومتّعن صمٍت إلی حيتاج الذي الر{ّين العشق هذا صورة إكمال يف اآلخر

وبوح.  صوٍت
الشعري، نّصه قدعمَدلتحديث اليت اإلحيائية ودالالته اجلديدة مبظاهره الصمت توظيف إلی

خاصًة واالنفعال؛ العاطفة وليدة {لصوتتليعندماتكون الصمت هذا .قي
اخلامتة

عمَد- اجلنييب سعيد طالل املعاصر اإلمارايت توظيفالشاعر مبظاهرهظاهرةإلی االصمت
ودالال# الظاهرةاإلحيائيةااجلديدة هذه يف وجَد اللغةإذ تعجز شعورية وطاقة موحية املألوفةداللة

للمخاطب إيصاهلا عن pًالسيأحيا هذا ب. يف الشاعر يقوم اليتاق اجلاهزة التعابري يف الر6بة كسر
للتأويل. جهدًا وال للتأّمل وقتًا املتلقي تكّلف ودالالتهال اجلديدة مبظاهره الصمت توظيف

لتحديث قدالاإلحيائية الشعري، خاصًةينّص واالنفعال العاطفة وليد هذاتليعندماكون قي
{لصوت. الثرثالصمت عن قصائدولالبتعاد جاءت دالال#ااجلنييبرة، يف مكّثفة مكتنزة قصرية

اإلجياز. علی تعّودت اليت العربّية الذائقة مع تتماشی
احليوّية- إلی ر6بته من النّص وخترج والرباعة {لفنّية تّتسم شعرّية لعبة اجلنييب نصوص يف جند

املتوزّع اللقطات يف الصمت وتصويت الصوت تصميت وهي هيكلوالنشاط، داخل ة
علی الصوت خاصّية pًوأحيا الصوت، علی الصمت خاصّية يضفي نراه فقد القصيدة،

وقد مغاليقه. هذا طالمسية لفك وحماولته النص بنية يف املتلقي اشرتاك بغّية وّظفالصمت
تستطيع مرآة يكون حبيث فكرته، خيدم مبا فاعًال توظيفًا والصمت الصوت بني الصراع اجلنييب

وجدانهأن أعماق يف ما فالصمت. تعكس ممّيزة، صلة والصوت الصمت بني الشاعر يعقد
أو سؤاًال ،pًحز أو أمًال وانتظارًا، تنّفسًا يكون وقد الكالم، عن ينفصل ال جزءًا ُيعّد عنده

صراخًا.  أو فكرًا 6ّمًال،
شعر- يف عنطاللالصمت لغو|ًّ عجزًا بلليس طريقالتعبري ُطرقحدةهو من التعبرييثة

إليهكّلااهيتوّخ {حلاجة شعر الفنّيةما الظاهرة وعنتا. هذه والتمّزق، التناقض حالة عن عّرب
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والشاعرحاالت الالجدوی.إالنفسّية مواجهة يف الروحّية نصوصالصمتسقاطاته طالليف
الكالماجلنييب مظاهر من مظهرًا أصبح بل الكالم، وعدم السكوت يعين يعمدال الذي اخلفي،

السياسّية الظروف منها عّدة ألسباب والشعوري النفسي السياق يف اّختذاالجتماعيةوإليه . فقد
عّدة من الصوت وبني بينه زاوج وقد الكامنة، مقاصده عن للتعبري وموحية فاعلة أداة الصمت من

نصوصه.  يف املتناقضة الثنائّية الصورة لتكتمل جهات

اهلوامش:
التنظيمي- ١ السلوك يف دويل وخبري جامعي أستاذ بـي يــ نــ ـجــ الـ ـه اللـ عـبـد ـد ـيـ ســعـ ـالل طـ الدكتور

املتحدة.  العربية اإلمارات دولة من وشاعر ب أدي أعمال، رجل البشرية، املوارد نظمبدأوإدارة
واملهرجاpتاتاملناسبمنالعديديفوشاركاملاضي،القرنمنالثمانيناتأواخرمنذالشعر

البوحضفافعلى:وهيشعريةجمموعاتمثانلهصدرت. واألدبيةالثقافيةوالتظاهرات
{ريسيةوزوا|م)،٢٠١٨(القلبيفواإلماراتم)،٢٠١٧(حلظةقيدوعلىم)،٢٠١٦(
لنالوإلالكم)،٢٠١٩(عكسكوأراك)،٢٠١٨(اجلنييبور{عياتم)،٢٠١٨(
املناهجضمنواحلفظللدراسةقصائدهأختريت.م)٢٠١٩(ضوءًاتصطادوم)،٢٠١٩(

وطنيةألpشيدبعضهالوحتّو،املتحدةالعربيةاإلماراتلدولةاملدرسيةالكتبيفالتعليمية
.جتماعيةاو

واملراجع: املصادر
الكتب: 

-) أمحد فارس، اللغةم):١٩٧٩ابن مقاييس جمعجم هارون، دمحم عبدالسالم حتقيق دمشق٣، الفكر.، دار ،
-) الدين مجال منظور، العربم):٢٠٠٥ابن جلسان خليل١، عبداملنعم مراجعه حيدر، أمحد عامر حتقيق ،

ط العلمية. ،١إبراهيم، الكتب دار بريوت،
-) إبراهيم اللغويةم):١٩٩٩أنيس، األصوات املصريّة. علم االجنلو مكتبة القاهرة، ،

) أمربتو والتفكيكيةالتأويلم):٢٠٠٠إيكو، السيميائيات طبني بنكراد، سعيد وتقدمي ترمجة الثقايف.١، املركز ،
-) مسية أمنوذجًام):٢٠١٧بور|شي، احلمراء طوقان: الثال+ء إبراهيم شعر يف الّصوتية ماجستري،البنّية رسالة ،

العريب.  واألدب اللغة قسم واللغات، اآلداب كلّية قاملة، جامعة اجلزائر،
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(جاب- سامية واإلعالمم):٢٠٠١ر، االتصال اجتماع اجلامعية. علم املعرفية دار االسكندرية، ،
) بكر بن عمرو عثمان أبو والتبينيم):١٩٩٨اجلاحظ، جالبيان القاهرة،،١، هارون، دمحم عبدالسالم حتقيق

اخلاجني.  مكتبة
-) عبدالقادر اإلعجازم):١٩٨٧اجلرجاين، رضادالئل دمحم حتقيق املعرفة.، دار بريوت، رشيد،
-) سعيد طالل عكسكم):٢٠١٩اجلنييب، ط١[أراك اإلمارات. ١]، وأد{ء اّحتادكتّاب أبوظيب، ،

القلب:م)٢٠١٩(-------------- يف ط٢[اإلمارات والتوزيع. ١]، للنشر مداد ديب، ،
ضوءًام):٢٠١٩(-------------- ط٣[تصطاد للنشر١]، نبطي أبوظيب، ، .
اجلنييبم):٢٠١٨(-------------- طر4عيات للنشر.١، رواِشن دار اإلمارات، ،
لنم):٢٠١٩(-------------- ال ط٤[إلالك للنشر. ١]، رواِشن دار اإلمارات، ،

-) يوسف كمال اللغة،م):١٩٧٨احلاج، فلسفة للنشر. ٢طيف النهار دار بريوت، ،
-) عارف الدين حمي املعلوماتم):٢٠١٥حسني، وتكنولوجيا اجلماهريي طاالتصال عمان١، األردن،–،

للنشر والتوزيع.األكادمييون
-) يوسف العراقي)،م):٢٠٠٤اخلطيب، (فائز حسن >هض النار: دراسة ذاكرة األرض، دمشق،ذاكرة

العرب.  احتاد منشورت
-) مصطفی ألديب«م):٢٠٠٧الكيالين، النقطة بعد احلرف..ما قبل الدينما من:كمال الشعر حروفية

التجربة حادث إىل احلرويف،»التجريب ضمنكتاب منشور طاملقال رحيم، مقداد وتقدمي إعداد بريوت،١، ،
والنشر. للدراسات العربّية املؤسسة

-) حنون السيميائيات):م١٩٨٧مبارك، يف طدروس للنشر. ١، توبقال دار املغرب، ،
-) ابراهيم واملكبوت: م)٢٠٠٢حممود، املخفي أصل يف الصمت طمجاليات اإلمناء١، مركز دمشق، ،

احلضاري. 
-) دمحم روعة العربيةم):p٢٠١٢جي، اللغة وأصوات األصوات طعلم للكتاب. ١، احلديثة املؤسسة بريوت، ،

اDالت:
(،بالوي- «م٢٠١٦رسول العرا): املطر" للشاعر "أصابع ديوان يف الصوصمتّية السامرلغة حبيب جملة،»قي

العربية اللغة يف العدد،حبوث إصفهان، جبامعة األجنبية اللغات صص١٥كلية ،٣١–١٩ .
حسني- إسراء احلديث«م):٢٠١٤(جابر، العريب الشعر يف األضداد والصوت: فاعلية الصمت جملة،»ثنائية

األساسية، الرتبّية العدد٢اCلدكلية صص٨٤، ،١٩٦–١٧٧.
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-) يوسف اخلطاب«م):٢٠١٨رحاميي، يف خفيًّا ونسقًا تداوليًا معطی اللسانيات،»الصمُت يف العمدة جملة
اخلطاب، صص٣العددوحتليل ،٢٩٢–٢٨١ .

-) سليم بن عبدهللا احلديث«م):٢٠١٤الرشيد، الشعر يف الصمت اإلنسانية،»ظاهرة العلوم العددجملة ،
صص٢٤ ،٣٦–١١.
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الجنیبیکارکر سعید طالل شعر در سکوت ارتباطی دهاي
مقاله: پژوهشی نوع

بالوي ∗رسول

بوشهر فارس، خلیج دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه دانشیار
چکیده

مؤلّ از یکی عربیفهسکوت معاصر شعر برجستۀ الهامهاي مایۀ سکوت که جا آن استاست. از بخشی
داللت بالقوهاو امکانات فرو توجة و اقبال مورد دارد، بساوانی قراره معاصر شاعران از یاري

صداگرفته عینیِ جفت پدیده، مؤثّاست. این است شگردي نیز اندیشهو و شاعر نگاه بیان براي هاير
مهارت با را سکوت پدیدة که است معاصري شاعران از الجنیبی، سعید وي. طالل درنهانِ شگرف ی

بست کار به خود دیوانهاشعار در جستجو نمونهاست. با شاعر، اشعارهاي در پدیده این از فراوان هایی
نمونه این در آمد؛ دست به توجوي جالب بسیار صدا و سکوت تقابل صداها دوگانۀ تقابل است. این ه

متناقض مشخصۀ با شعري سبکی، سکوت است. و آورده پدید داللت و بیان سطح دو در نما
جس این در توصیفیما رویکرد با داللت–تار و سکوت تا آنیم بر اشعارتحلیلی، در را آن هاي

کنیم روشن تا برآنیم همچنین کنیم؛ بررسی را خاموش زبان این ژرف اسرار و دهیم نشان الجنیبی طالل
درو احوال بیان براي شاعر آوردهچرا روي شگردي چنین به خود یافتهنیِ مهمترین ایناست. از هاي

داللت و سکوت کاربست با سوي، یک از الجنیبی طالل که است این درپژوهش خاصه آن نمادین هاي
ع حاصل که خود اشعار در صدا، با استتقابل کرده نوآوري اوست، صادق سواطفۀ دیگر از وي،و

زیاده از پرهیز هماهبراي خود این و آفریده فشرده و مغز پر و نغز و کوتاه اشعاري وگویی، طبع با نگ
کوتاه است. ذائقۀ عرب مخاطبِ میاینهايیافتهپسند نشان کهپژوهش پىدرالجنیبىطاللدهد

بهوجمالتنواختىیکشکستن را خواننده که آماده وااندیشیدنتعابیر تبیین براي تالش دارد،نمىو
تجربةپدید در را بۀشاعرانۀسکوت بستههخویش ایکار در داللتاست. وى نوعى به پدیده ن
حسالهام با همراه نشانبخشى اغلب که یافته، دست بهةدهندآمیزى آن انتقال در معمولى زبان ناتوانى

است سوخواننده دیگر از زیاده،و از پرهیز براي فشردهوي و مغز پر و نغز و کوتاه اشعاري گویی،
خود این و کوتاه،آفریده ذائقۀ و طبع با است.پسهماهنگ عرب مخاطبِ ند

واژه دوگانه:هاکلید ارتباطی، متناقضکارکردهاي الجنیبی.هاي طالل صدا، سکوت، نما،

مسئول∗ نویسنده r.ballawy@pgu.ac.irا
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