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Abstract 

AlSosamtiyeh is a word which is derived from the two words, sound and silence. As a 

third language, this phenomenon includes all the technical methods available in both 

phonetic and silent languages. Sosmatiyeh focused more on revealing the unspoken and 

the hidden parts of it, in order to lead it to the world of utterances through the tunnel of 

poetic larynx, and in the way it intends. And as a sound has a place in the external world, 

silence, without disturbing the beauty of language, shakes the strings of sound and 

shakes its inner peace, so that takes the world of silence and fullness out of the inner cry 

into the world of embodiment. The purpose of silence is to express the unspoken feelings 

of a writer. To transmit it to the real world with the help of language skills and freedom 

of expressions, without being hindered by the obstacles of the outside world, and by 

considering the technical forms of prose in this field. The conjugated language used 

various techniques provided by the prose ode, the results of which lead entirely to the 

tragic conditions in which the poet lived. The current study considered the Divan of 

"Taabbata Manfa" from the prose ode leader Adnan Al-Sayegh and examined it with two 

analytical-descriptive methods, in which the beauties of the alliance of the two languages 

of the spoken and the unspoken are revealed.  With respect to the wideness of the results 

of the created language and the verities methods there, it puts out of the usual stylistic, 

such that it even included the idiomatic aspects of the interpretation of the poems, which 

are the apparent art of the ode forms.  Furthermore, the visual methods, geometric shapes 

and writing symbols play a significant role in the poems of this court. It not only 

restricted to the sound and visual aspects of the sentences, but also with this method it 

created a larynx with several spoken languages in order to accompany the sound in 

silence and revealed the unwritten one in the poems. 
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 (منوذجاً يوان تأبط منفي)دة يف أشعار عدنان الصائغيالصوصمتلغة 

  2درييشهال ح، 1يبيعبداألحد غ
 ران.يجان، ايمدين بأذربد ية وآداهبا جبامعة الشّهياألستاذ يف قسم اللّغة العرب .1

 رانيا جان،يبأذرب مدين ديالشّه جبامعة وآداهبا، ةيالعرب اللغة قسم يف توراهكالدّ ةطالب .2

 (27/06/2021. تأريخ القبول: 02/02/2021)تأريخ االستالم: 

 امللخص

ل كاها يلغة ثالثة حتمل يف ثناكلت كتشظاهرة  الصوت والصمت. وهي مأخوذة من لفظي مفردة ةيالصوصمت

اجلانب  ايظهار خباإ يهتمامها علجُلَّ ا زتكرة يالصوصمتالصامتة.  الصائتة ونية املوجودة يف اللغتيب التقنيسالاأل

حبسب  ةيالناطق من أنفاق احلناجر الشعرلعامل ا رو  إياخل يه عليتهدل بوتةكودغدغاته املاملصموت 

عامل  إي اهلواجس جيت املمتأل بضجكخر  من عامله الساينوناته لكنات مكت أوتاره وأثارت سكحرو خمططاهتا،

نقل مشاعر  إية يالصوصمتد  هت. ةيخدش صفوته اجلمالدون أن تُ هذا العامل جمال يفما للصوت ك، التجسد

 موانع العامل اخلارجي دهيدون أن تق قة حاذقة حرةيه بطرريإظهار تعاب يوتة بلغة متنحه القدرة علكاملس بياألد

 يعل الصائتة ة الصامتةيه الفنلغلهذه اد ي جتسكاالت ة هلذه اجملكنكاملت ةية السرديدة النثريقوالب القصبرفقة 

، احلرة ةيدة السرديالقص ةيدانياليت منحتها هلا مات يالتقن شيت يعلة يثنائاعتمدت هذه الف عامل الواقع امللموس.

 وان عدنان الصائغيد احلاي البحثعاجل ي. الشاعر عاشه عن واقع مأساوي ةنتائج موحدة ومعرب يإ أدتواليت 

لغة من زآررة ة هذه امليمجال نيبيل ليياملنهج الوصفي التحل يعل عتمادباال"، يبط منف، "تأ القصيدة السردية رائد

يف ب ية األساليمتناهالالدة يوسع هذه اللغة الول يعلالنتائج استوحت  لصمت مع الصوت وتعاضدمها مع بعض.ا

 رية التعابيمجال منها إضافة إي الينكانب املنطوق ومشل اجلانب الشاجل يان جتسدها تعدّكث يح الشاعروان يد

م يالترق وعالئم ل البصري واهلندسيكيالتش يعل حاضو وان الصائغ دورييف د ةيتية الناطقة. للصوصمتالصو

تفي به، بل فتحت للصمت حنجرة متعددة األلسن لتواري الصوت يف هذه كتلالصوت  يعل ، ومل تقتصرللقصائد

 الشاعر املصورة يف أشعاره.املهمة وتعرب عن خلجات 

 سةيلمات الرئكال

 ."يتأبط منف"وان ي، عدنان الصائغ، دةيالصوصمت 
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 مقدمة

 لو اي، حيتيجُلَّ ساعاته يف التحدث يف عامله اخلضي مي، مع نفسه اإلنسان بطبعه ثرثار

ع الطب صاميتأشخاصا نصاد  انا يفأح .له فرصة األداء يف عامله اخلارجي مل تسنح

تنتج  ارٌكأفون كوت والسكفترات السيف   مسهمتأل رؤو  عامة الناس،نيبمن الصواب  يناطق

م الثرثار يل العظياخل كذل نيذا وجد الشعراء من بك. وهاإلفادة هتمأل ثا أو عمالًيحد

الم كصرخة الالك الناطق ماهنيطغ مهيسهّلت علواليت ، مابداعاهت هايف ونستعرضيقة يطر

 ةينثرالدة يقصوأتت ال .ة ياملدفونة حبرو  ثور مهري تعابكنيبرامن خالهلا  ونفجري يالكش

دة، يقواعدها الالمقل صورها وكب الصامتة ماهيسرد خبال هؤالء الشعراء لتساند

 نربهتاالئم ياختارت لنفسها حد وسط وها األضداد، يساحة تضافرت ف إي تهمخرجوأ

لغة  ؛تهايمجالامل كب ةية واألدبيالفنقوالبها  مع مراعات لفةغلغة مك املةكة يومطالبهم بود

ن يها الذ، اسمٌ اختاره هلا مبدعو"ةيالصوصمت"ت يمس اقضات؛ناملاألضداد و هاياتفت فكت

من .  هذه الصرخة الصامتةنيحدث ب الذيتمل هبذا التودد يك وجدوا أناقة النظم السردي

 النقاد ودها عندكرش يث مارالت تتعايح  األدباءنيب ثة الظهوريلغة حدة فهي يجهة التسم

ها يمعجب نيد بوالتفرُّنبهار االبمارالت تستمتع ار صاحبها، وك أفني، ثارت بنيوالباحث

 يف النصو،، الفين ستعمالث االيح منو. حتت جمهر أذواقهمدة كالقالئل، والرالت را

ة يالمهمتها إظهار مج ينرثة. ي القصائد احلدرياره يف تعابكن إنكميالان هلا حضور كفقد 

لتبدي قوة  ،سةكلهما املتعايتفاصل كب ،بعض مع اءات الصوت والصمت ومرافقتهماحيإ

دون أن  امنكله الصراخ ال وتسهّلورهتا ريبصة يالضغوط اخلارجخنقة  اليت أحاطتهالشاعر 

 .هيروضة علفة امليابوسكرغم البحة ال املعترضةه ريعجز يف إبداء تعابي

يار ختقاموا باف، هذا النمط الشعري إي ةرياألدباء والشعراء يف اآلونة األخ بعضاجته 

ظهر للقارئ يه صوت صامت بقوالب خمتلفة ليليسالح ناطق ك الصمت عنوانا ومضمونا

ضداد وجامعة األ احلواجزاسرة كوهنا ك ية عليالسرددة ين القصك، ولاره بصوت مرتفعكأف

ن تراوحت يف ين الذيهؤالء الشعراء املعاصر بنيمن و. فهي اليت جنحت يف هذا اإلجنار

حوادث احلروب ومعاناة  شيالذي عا الظاهرة، هو الشاعر عدنان الصائغأشعارهم هذه 

 لمزآسيل اًسارد اًبلده وجعلت منه شاعر تها املوجعة، واليت طحنت خمالبهايراماة بدياحل

 ه مني نقدم ما الحظناكة ينه الشعري دواوني" من بيوانه "تأبط منفيواألوجاع. اخترنا د

دراسة لي بيتحلاليفي ة. قام البحث حسب املنهج التوصيلغة الصوصمتبقرابة شعره  يمد



  455 لغة الصوصمتية في أشعار عدنان الصائغ)دیوان تأبط منفي نموذجاً(

ة ييف هنا نا رأيناأنّ ريغدة، يقص 71 من وانيالد نيتكوّ .بعض قصائده اىلنصوصه والتطرق 

 :الثناء عليه يف أنشدتقد وان مخس قصائد مضافة من خمتلف الشعراء يالد

 (1995"املراثي" )(: ايتيالب عبدالوهاب" )تشا ك"ا .1

تونس  118ة ع ياة الثقافيز املقاحل(: جملة احليد" )عبدالعزي"بطاقة للقرن اجلد .(2

(2000) 

 (1999"بأجنحتها تدق أجراس النافذة" ) (:ينيالدم علي" )ذاك"ه .3

 10فة الزمان، لندن ع يعي(: صحيعدنان الصائغ" )عبدالرراق الرب يتأبط منف "إي .4

(1998) 

 مظلوم، ك(غ(: ترمجة مالريندبيا لية ماريدي"ثالث قصائد" )من الشاعرة السو .5

(2000.) 

يف متجسدة  وجدناها لهاكة فجُلّها إذا مل نقل ية لغة الصوصمتيوأما عن قصائده وقض 

 اجملال أن ومبا. الشرح خالل من ركسنذ ماكنها، يعناو ، وحيتاهلاكوأش هاريوتعاب لماهتاك

 اً وحسب ضرورة البحث وأقسامه.يار عشوائيختباال قمنا هلذا القصائد لكتسع لشرح ي مل

 أسئلة البحث

 :نين السؤاليهذ يف هذا البحث حناول اإلجابة عن

 الصائغ هذه اللغة يف أشعاره؟كيف استخدم  .1

 ؟"ىوان "تأبط منفية يف ديالصوصمتفة يوظ ما .2

 البحث اتيفرض

ا اللغة الصامتة والصائتة، ساعدت الشاعر ية ولدت من ثنايلغة أدبة يالصوصمت .1

 ة.يل حركر مقاصده بي عن مشاعره ورسم تصاوريالتعب ية عليبها اجلماليبأسال

 لماتكال  سطور القصائد ومعايننيممتدة ما ببة الفروع، انت متشعكهذه اللغة  .2

ل البصري واهلندسي وعالئم ك الشني الناطقة ومتثلت ما بريت حدود التعابث تعدّيح

 .ة واجلماليوان، وأعطته روح احلريم املستخدمة يف الديالترق
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 ة البحثيخلف

موضوع  ةيالنقد رية وغية والنقدية البحوث واملقاالت منها والرسائل العلميت غالبتناول

 ح البخاري"يالرسالة املعنونة "داللة اللغة الصامتة يف صح هذهكثرة. كالصمت والصوت ب

ها الدالالت ي، واليت ناقش فبعدي عاطف حممد رعر( اليت قدمها الباحث 2018)

ها ياليت خص فح البخاري، ويات أعضاء اجلسد الواردة يف صحك الناجتة عن حرريالتعابو

 تابكالواردة يف  ةيث النبويهدفت األحاداستات الوجه، ورياءات وتعبميواإللغة اإلشارات 

حتت عنوان "قراءة يف صخب الصمت  درس صراخيلبخاري. ومقال قام بدوره ح ايصح

ه خطاب يف اتبةكدرست النة صاحل، يامسيل (2004" )ة حبر الصمتيالصمت يف روا

مقال قدمه  كوالصمت معاً فهنا وبالنسبة لدراسة الصوت .ةياته السرديالصمت وإبداع

يب"، يد اجلنيل سعة لظاهرة الصمت يف شعر طاليالباحث رسول بالوي "الوظائف التفاعل

 ،56 العدد مة،كة حمية علمي، فصل"ة وآداهبايللغة العرب ةيرانية اإليجملة اجلمع" (،2020)

 ريوالتعاب ها الباحث ظاهرة الصوت ومالرمته مع الصمت، والدالالتيس فدر. 88-65 صص

 ة.ية الضدياحلاصلة من هذه الثنائ

الصمت يف شعر حملنا دراسة معنونة بـ"الصوت وقدفوأما عن امتزا  الصوت والصمت 

وم، ي النييف جملة فلسطبقلم الباحث حممود السرساوي، نشرت ( 2014)ش" يحممود درو

زهر ك" داً" إييت احلصان وحك"ملاذا تر هاش منيقصائد درو يعل ثهيز الباحث حدكر واليت

و عن  ل موضوعي.كمتها بشكة وحمايدة العربيالقص يث دار البحث علياللور أو أبعد"، ح

ة يف شعر صدام فهد يحتت عنوان "الصوصمت دراسة كتالحم الصوت والصمت، هنا

تروين، وقام الباحث كيف موقع نور اإل تنشر ،للباحث عباس حممدرضا (2015)األسدي"

دة يمتزا  للصوت والصمت وخلق لغة جدرة االك فمياملختصرة بتقد الدراسةمن خالل هذه 

قدمه حتت  رسول بالوي يف مقال راينيلباحث اإلا ملها كة، واستيلغة معنونة بالصوصمتك

(، 1395) السامر" بيوان أصابع املطر، للشاعر العراقي حبية يف ديعنوان "لغة الصوصمت

اتب يف كحبث الة جبامعة إصفهان، يت األجنبة اللغايلكة لية علمينصف سنو جملة يف نشر

ق هذه ي يف نص واحد، وقام بتطبنيظاهرتكمتزا  ووحدته ة هذا االيهذه الدراسة عن منهج

لغة ام بدراسة يص القخيما يفو ب السامر. يوان أصابع املطر حلبيد يالظاهرة عل

اآلن حسب  ( مل ينشر حبث حيتىوان تأبط منفية يف أشعار عدنان الصائغ )ديالصوصمت

 .نيالباحث دراسة
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 ةياألسس النظر

 ((language of voice-silence ةيالصوصمت
وهو  احلواسل انشغاالت كب الفرد لفهمهقود ي ةامل نرباته اخلارجيكإذا كان الصوت ب

« لماتكة املخاطب نسق اجلمال السمعي لليصور يف نفسية يس للغة العربيل الرئكيالتش»

النه العارم وبصرخته يف يالحقه بسيالصمت  يبقيف (518: 1440وآخرون،  )مرامي

ال ، اًومتفرد اًزيمتم ،تومةكة امليومبشغوالته الداخل جلمالبزخرفة ا اًملتزم ،المكالال

ه من يقدر عليطلق مبا يربر مفردات النص الشعري وي. الصوت اً لهريوال نظ ،اًمتشاهب

نظم بقدر يقول وينقل وية الساحرة له. الصوت يدفع اإلفرارات التأمليوالصمت  الم،ك

النقل املنظوم املبعوث من  كة ذايشف عن مجاليكطلق ويو مليكاستطاعته، والصمت 

ود اإلرهاق يف يتخلص من قيي كل الدنو للصمت كدنو ي لزم للصوت حىتيدواخل الفرد. هنا 

الصارخ،  المكلالاة يالم بأرجحكالتخلص من يي كصمت للعة يد البي دُميعدم البوح، و

 . ةيالثرثرة اجلان كثر من تلكق ومسموع أيل وثكعرب عما يف دواخله بشيل

ت( و)الصمت( مصوغة مصدراً كلمة منحوتة من )الصو»هي:  صطالحاة ايالصوصمت

معناها أن الصوت والصمت املعروفني مقترنان، فحاملا يوجد أحدمها يوجد الثاين،  صناعيا

بنسب خمتلفة وبدرجات متفاوتة ومستويات متعددة وبأمناط متنوعة فقد تكون الغلبة 

الصوت حمدود بكلمات، : »(. ومفهوما1: 2015)حممدرضا، « ابألحدمها ولذلك اسب

كل ذلك  .سراره املكشوفةالصوت وخمبئ لبعض أمت موسع ملدار الص ،الصمت أوسع وأغىن

بطريقة ما تسحر القارئ، الصوت يعرب عن املعىن بكلمات حمدودة والكلمات تقيد املعىن 

عدول عما الو نزياحاال كد ذليهي جتسا يومجال .(2: املصدر السابق)« بصياغاهتا من معان

الصوت احملدود باملفردات والصمت  نيوما ب  الصائتة والصامتة؛ني اللغتنيما بهو متداول 

اقف مو نيالالحمدودة ما ب ساليباألمن مولدة  هية يه. الصوصمتريتعابمالحمهُ و لكاحلر ب

ها يإل وجتذب جانبه احلساسمن أول نظرة، انتباه القارئ  تلفتالصوت مع الصمت، 

ة يالالهنايف وتساعده على االنطالق عند مواجهة النص، ه ييالاخل دائرتهوتوسّع ، ةًيطواع

لة، يم قلة احلط هبيعندما حت دائما والشعراء ؛ يلجأ إليها األدباءمن الثرثرة الصارخة

 عبورهي ة يالصوصمت الم هبا.كالال اتتخلصوا من وخزيكي  عتراضومتألهم شحنات اال

له كتزآيالذي  شعريال هضجيجمع  ه امللموسيف واقع ا يعيشهعمّا عامل بعيدهذا ال من الشاعر

 لمة.كالبعد السطحي لل تجاور هبايوالعاجزة،  حالتهعن  امن خالهلر  خيمن الداخل، 
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 ةي" من منظار الصوصمتية العنوان "تأبط منفيرؤ

ه يتاب أو النص ومبا فكلعل اول حملة جتذب انتباه املتلقي هو العنوان أو عتبة ذلك ال

س قد كاألغوار، أو بالع سرب املتابعة، أوه حالة من اإلغراء ملواصلة يون فيكما كدة، يالقص

 العناصر نييعد من ب»تاب كجتد اسم ال كترث فتتعداه اجملارفة للقراءة، لذلكجتعله غري م

 كاتب وآخر يف نيننا جتاهله أو جماورته ألنه العالمة الفارقة بكاملناصية املهمة فال مين

(. 63: 2008)بلعابد، « عمله يرية علكيته األدبية والفكتاب لصاحبه وحيقق ملكت هوية اليتثب

ة، سو  ننغمر بعامل ية وروحيأداة مجالكتاب كوإذا جتاورنا هذا السور، أال وهو عنوان ال

تسب يكة، يدة النثرين القصائد، العنوان يف القصيمن الذهول والنشوة بتصفح عناو

ة يفحواها. فهذه اجلدل دة وررّ الدخول إييونه شفرة القصك إيمضافا ا يمجالمضمونا 

ة من قِبل الشاعر يائمية إيلي الباطن والظاهر، مبثابتة متثني البوح والصمت، وبنياملوجودة ب

د النجدة من عامل اخلنق يلة مع بعضها دون هوادة، وتركار املتزآكنقذ ذهنه من األفيي ك

 الرأس املشوش. كبذل

 ري"تأبط شرا" مباشرة، غ كلوالشاعر الصع كرنا بذاكة تذي"، هذه التسمي"تأبط منف

ت هذه املبادلة عند النقاد ي" بدالً من "شرا". فقد مسىأنَّ استخدم الصائغ مفردة "منف

ل ما حتمل من كاللقب. محل الصائغ قصائده ب كة" مأخوذة من ذليحبالة "استبدال ظاهر

السكوت صراخ مدفون، فهجر البالد والوطن طاملا كانت تنوح الصراخ وتطالب البوح بدل 

ة، فحررها ينح قصائده صرخة متتد من عقر حناجر احلرميالصمت. أراد الشاعر أن 

ة. يلكة التالرم اللغوي، وباستخدام اهلندسة الشين القالب الشعري، وبتقنيبقلب موار

عندما طُرد ثابت من قبيلته، وعندما أُجرب الصائغُ على اهلرب من العراق ملتجأ ألحضان 

يف نفي الصائغ وطرد جابر  رية التعبيبن يمستو يد الصراخ عليجتس يأمنا نرك، فياملنف

 ايمتأبط منفاه، متجها  وخر  ثائراالسلطة  يه علريلته؛ الصائغ مترّد بصراخ تعابيمن قب

خارجا ان كخرجها من قشور الصمت، واآلخر ير نربات صوته من ضغوط اخلفقان ليحتر

اهتا، فعوقب كإس يطرة عليالصمت، وفقد السه حتمل شرارات يعن عُر  رمانه فطغت عل

 لة.يبالبُعد عن القب

 الصائغ أشعاريف  ةيالصوصمت

 نيما ب وصراعٍ من هدنة حربٍ دةٍيمد بعد فترةٍ ون نقطة سالمٍكما تكة يالصوصمت

استعراضات الصوت والصمت، فامتزجت األصوات بالصمت، فحدثت إثرها هرطقة خرقت 
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طة املفردات يساهتا حملث فاقت يح نهمايألمجل واألوقع من بحنو ا املنحارة نيقوانال

، وعند يف الرؤوسة له يجها الذي الهنايار وضجكز األفيأر ي، وقد هنت بفعلتها علريوالتعاب

لة، عانقتها ية مزخرفة مجيخلتام الصمت هنا يرالضوضاء بواسطتها، ت كلتخلص من تلا

ارس ميالم كإنَّما هو عدم صويت، إنَّه  ،ايالمك س عدمايالصمت ل»ـا مسطورة. فيفونمس

 ك تلنيبد منفذاً خلرو  صوته من جي، وعندما (37: 2002)حممود، « "واجباته" يف العمق

الصمت البعد تجاور ينما يئة. حيحسنة اهل ر  بنربات متبخترةخيه، ياملروضة عل الضغوط

ر  خيتا  أن حي يوأخر فترة نيما ب كلذل. السطحي للكلمة، يشمل احلياة والروح واجلسد

ان ثرثرة كبعدما الما منطوقا كون يكل األعماق كعلن عما استنتجه يف تليئه لبمن خم

رد جي. أنه ة ختلق املعينيمنظومة صوتكله،  يعطيون )لآلخر(، يكالم كال»و صمت؛

احة ضعه يف )سية، ويرجه من حدوده الشخصخيصاحبه من حضوره الذايت، ومن مث 

ون مصحوب بصوت يكالم رمبا كالهذا . و(17: املصدر السابق)« مهكضعه حلخياآلخر( و

صبح يل معالم يف قبضته الصوت والصمت يون سطوراً يكرق حواجز الصمت، ورمبا خي

ة ري"أوراق من س دةيقصما عرب الصائغ يف ك م،ي، ورمبا طلقة حتارب الضشعارا هتافا، أو

 ا صمته:يالضوضاء اليت تعج يف خبا كنهي تلي"، أراد أن ىتأبط منف

 ةِيأل/  ايتيفي ألن أرمي حيكأنا ضجرٌ مبا /  األرصفةِ ضوضاءِ إي يأخر ُ من ضوضائ»

 ائساًيأو  ضجراً/  زآبةِكاتِ واألصدقاءِ واليركمن الذ ضجراً/  قاًيوأمضي طل/  لٍيسب عابرةِ

 .(74-73: 2006)الصائغ: « الغرقعُ اإلقالعَ أو يالتستط/  اجلر ِ يباخرةٍ مثقوبةٍ علك/ 

ض رِمن ضوضاءها والصمت الذي فُ الضجراألصوات اليت أعلن  كتل نية ما بيجدل

فالصمت هنا ال يعين  .ما لقي غتراب والنفيهذا هو مصري كل شاعرٍ لقي من اال ه. رمبايعل

يف نتجه الشاعر يج شعري، والتركيز على الطنني الذي يوت، وإمنا هو ضجكالسكون والس

ود يلصها من قخيمكان  انا مع نفسها، تذهب إىل أييكار أح. هترب األفعامله الداخلي

بسبب اإلصرار على  ك، وذللنفسها حيتمدمرة تصبح ات، لكنها يف نفس احلال كاإلس

نها صراخات األمل، فتُبقي صاحبها يف بررخ يات والتعكدها اإلسيفي ا النميحإعادة النظر 

ثة ية احلديصمت يف النصو، الشعرمن أهم وظائف ال»هلذا جتد  التصنع.ة ومعاناة رياحل

 اره،ك( لتخلص صاحبها من طنطنة أف73: 2020)بالوي، « ة التواصل مع املتلقييعمل يه

 نيتنط من ب فتتغلغل يف أجوا  صاحبها حيتغصباً  اتكها باإلسيعل مكحُ إذا وخاصة

ار يف املقطع الثاين من هذه كمعاناة هذه األفعرب الصائغ عن يف. متخلّصة فارةً لماتهك

 ة:كرة صو  متشابكدة بِيالقص
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 سطراً سطراً/  وأنثرها يف الشوارعِ/  رأسي صو ِ رةِكمن  ةَكاملتشاب احلربِ وطَيخ أفردُ»

 .(75-74: املصدر السابق« )وأنام/  تنتهي أوراقي حيت/ 

 اركن أفيغلبت موارة اليت يار، وعن احلالة النفسكدة عن تصارع األفيشف القصكت

رته كنفِّس عن ذاي، لالتصارع الذهينبه من  يتخليلستقرار اال بحث عنيجعلته  ،الشاعر

 م.نايلووت، كوس وصمتٍ صل هلدوءٍيل وجدانه، لكتزآيالصوت الذي  كعن ذلو، بل تظةكامل

ساعتها لمة اليت تترقب كال»الم، ألن كلمات اليت بلغت مستواها من اللّاكال كطق تليل

ل كة هنا بيالصوصمتتأيت ف عنده. (12: 2002)حممود،  «تية الصمت والتصمريماتزال أس

ة، يات مجالك أنه مدرريعين الصمت، غيت، و ماذا يحواجز التصم سِّركت لةيبها اجلميأسال

 .(17: املصدر السابق« )الم الذات للذات وبالذاتكالصمت هو »شف عن ذاهتا، كحتتا  ال

من  هريلماته وتعابكد إطالق صراح يريعين ية، هذا يمن احلر ئايالشاعر شطلب يفعندما 

ل ك نية بيثر حركثر مشوالً واألكهو األ» الشعر ال. ومبا أنَّيح ولو قليستريل، رهنافذة شع

اة ية، حياتنا الداخليح نتمي إييعامل الروح، هو »نه ك( ومس117: 1985، سك)إ. نو« الفنون

احلالة املشوشة  كتحرر من تليختاره الشاعر ليف( 117: 1985إ. نوكس، )« املشاعر والعقل

 سأل:يو ذهنه،يف 

« هنار لَيل/  بالصراخِ فلماذا خلقتَ ي هذا الفمَ املندلقَ/  وايكمن ش ضجراً نتَكوإذا »

 .(79: 2006)الصائغ: 

ضجر يهما الصوت والصمت، عندما يف المها حالتان متلفقتان،ك" يوك"، "الش"الضجر

ات تنبئ كة وحرمتنفعال ومتجسده تعطي ردات فعل، حالة من اال ي تبدأ لغةكشتيالفرد و

" فتخر  من هذا الفم لصراخِاملندلق با الفمَفلماذا خلقتَ ي هذا . "يعن عدم الرض

ة ينفعاالته الداخلدفع ايسر حاجز الصمت ويكف يوكلمات الشكلفض يصرخات الضجر، و

نما مل يحوت. كستمر بالسيال ه حيتيتومة، واليت تضغط علكالطاقة امل كص من تللتخيل

ة ية دون أكمعر ت؛يات والتصمكي اإلسكشتيفصرخ يال  رضي إقناعه حيتيد من جي

ما ك املواجهة، يقدرة هلا عل وال مواجهة، فاآلخرُ يفعل ما يريد، والذاتُ مستكينةٌ ال تُواجِه

 ل":يدة "تأويعرب يف قص

 سطوراً لومونيني»

 صوالًين فُنبوبوِيُو

 يننفهرسويُمث 

 امالًكين نطبعويو



  461 لغة الصوصمتية في أشعار عدنان الصائغ)دیوان تأبط منفي نموذجاً(

 تباتِكامل ي علينعونورِّيُو

 رائد يف اجلَينشتموني و

 وأنا

 مل

 حأفتَ

 ميفَ

 .(6: 2006الصائغ، ) «عدُبَ

الشاعر  لمات، معاناةُكار اليدة واختيل القصكات وشيما هو واضح من خالل األبك

راقبها يف عامله اخلارجي وتؤثر يتم صوته، ك يرغمه علمن تداخالت تُته احملطمة يونفس

صوت معترض،  أيم دومنا إصدار كترصد الواقع الناقد واحلاي ،ذاته الصارخة يعل

 هيلومونين سطوراً" فاملالمة ي"  الضمائر.نيما ب صراعٍالقسوة ومأله ال ش مع جدالٍيتعاي

ما جاء يف معجم اللغة ك مرغوب هبا، ريفعلة غ يخ علياته توبيمل يف طحيالم عتاب ك

« وآخَذَه، أنبَّهُ ووبَّخَهُ ني مُالئمريالمٍ من عمل أو قولٍ غكدرَّهُ بكعذله، »ة املعاصرة: يالعرب

 -بوبونيني -لومونينيالدها. "يعتراض قبل مرة االكفعين قتل يوهذا  .(2049: 2008)عمر، 

ذات  رسم طابع الراوي وهيينين" الصائغ شتموي -ورعونيني -طبعونيني -فهرسونيني

مه، فتح فيبلة اإلرادة، مندهشة مما تواجه، تصمته األفعال قبل أن كالشاعر، يف صورة م

أيت بـ "وأنا/ يو تة واملندهشة؛هذه احلالة الصام ىات إذا ختطيلضدفرمبا تندلع حروب ا

من الشخص الذي  صورةرسم للمخاطب يي كل متقاطع ومفتت، كمل/ أفتح/ فمي/ بعد" بش

ت اإلجباري، وهذا الفم يالتصمصوته خبتام  يتمون علخيواجه، ي ما ية علدهشغلبته ال

سبب في من وطنه باة الشاعر، وهو الذي نُيما ختربنا حكم، يصراخ ضد الضالعتاد الذي ا

 :""ال دةيقصيف  عترضامل شرح حالة الشخصقوم بي. فاةغان الطُيغطُرفضه 

 امتدادِ البالدِ يةٌ علريثكفنمت أشجارٌ /  مرغوهُ بالترابِ/  ال قولَيأن  ه الذي اعتادَفمُ»

: 2006)الصائغ: « ءاتالمن ال أجراساً/  تعربُ نوافذَ قصرهِ ها وهيفَياإلمرباطورُ حف سمعُي/ 

21). 

أن  ي، أو باألحر(صمت)؛ "مرغوه بالتراب": (صوت)قول ال": ي"فمه الذي اعتاد أن 

 اثرت حيتكالصرخات وت كبل منت تلس، كاته، فحدث العكأرادوا إس؛ (تيتصم)نقول: 

ة يديآلة حد هي اجلرسو ،من الالءات" أجراسا وقصورهم. "نيتكسط باملُيصبحت حتأ

ة يقطعة معدن مهر  من دائرة فخيمفتوح،  تشبه حالة فمٍ األصوات عند اهتزارها، تصدر
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اآللة  ك تلنيسارا، تنط من بيو نايمياجلرس  ىتدلّيوهتز يل ما كتشبه اللسان، و يأخر

هتزار النفي والنهي باعالمات ة تشبه كربقول "ال"، هذه احل كتحريات تشبه لسانٍ أصو

 ته أشجاراغينبتت من متر الفم الذي قال "ال" بالتراب، كعندما مرغوا ذلف. نيالرأس للطرف

ن الفتات ملوحي، نيظاهرتد املحتشا، فخُلقت هنا صورة من انيور الطاغأحاطت قص

عتها يفالالفتات هي بطب أجراس تصرخ "ال".كها "ال"، فات مألاها "ال"، وهتيتوب علكم

 لم والكعتها آلة التتياألجراس بطبو ات؛صواألها تعين يتوبة علكن الشعارات املك، ولةمتاص

ستخدمها الصائغ فهنا ا(. صوت)، هو هتزارهار  من اخين الصوت الذي كتتحدث، ول

إنَّ : »ينياتب الالتكوس اليدونيقول سي ت من باطن الصمت.اصوخر  األتُة يوصمتصلغة ك

تملت عندنا كذا اكوه .(11: 2010د: ي)عب« ناطقة ر شعر صامت والشعر صورةيالتصو

" اليت ىة تأبط منفريدة "أوراق من سينرجع لقص ة.يريالتصو ة هبذه اللوحةيالصوصمت

 :منها لة، ونأخذ مثال آخري اجلمريالتعابقناع ة بواحلدة والصراحة امللتفّ ها الصراخمأل

أنا /  دينردّين لماتُ.. مَكأنا ال/  ينكيبيُأنا الدموعُ من /  عزفينين مَ ثارةُيقأنا ال»

 .(81: 2006)الصائغ، « شعلينيُن مَ الثورةُ

 رين بتعابك، ولمل نفس املعاناة عن حال الشاعرحياملقبوس جنده إذا أمعنّا النظر يف 

األحلان  هاعها آلة تصدر منثارة بطبيق؛ ألن ال(صوت وصمت)ثارة": يقخمتلفة: "أنا ال

نطاقها تم استيلمات، بل كتنطق بأو ا فمً كمتل أن ن دونكها، وليعل عز عند ال واألصوات

مل حيعين صوتٌ يهذا ها، فياألحلان اليت تُعز  عل عرب راد منهايعما  اريعبوت امزر

سمعين، من يد أن يرين نطقين، مي": من عزفينيقه؛ "من عات يعل الناطق الصمت

صوت البكاء حيث إنّ  يمتمثل عل (صمتٍ)"أنا الدموع":  رييف تعب ذا ك. وهوافقين؟!!!ي

، من "ينكيبيواه وحرقة قلبه؛ "من كاجلروح من باطن صاحبها، حتمل ش فَيدموع متثل نزال

 توبةكئة مفردات ميه يعلراخ صلمات هي كواللمات": ك. "أنا ال؟!عر  ما بداخلييد أن يري

تب كتلمات كال ردده؛يمن اىل  تا  حيالم الناطق، ك معاين النيلفاظها ما بهر نربة أتظ

تعاضد ة امليلغة الصوصمتعين ي . وهذاارجيعامل اخلال، أو لداخليعامل االوتردد، إما يف 

اآلخر، "أنا الثورة":  ريالتعبيف . و يف فحواهاريوالتعب ا املعينخلقيل معاالصوت والصمت  هايف

هذه الثورة  ن، إذعلن انقالباتهي" لشعلينيستصرخه، "من يصرخه أو ينتظر الذي ي (صوت)

 ان املخنوق يف وجدانه.ينطلق الطغي ملأمنٍ حيت نتاجاحي وصامتني لصوت ماراالوهذا ا

النصو،  ينطباقها علد يف ايدة التعقيوشدة لغة شاسعة الشرح يالصوصمت يتبقو

 املفردات املتمثل يفنابع من احلناجر  الصوت النيتها ما بيخصوص يحمافظة علوة، ياألدب
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 عتربي كذلك الصمت الذي الحدود لفهمه وشرحه. نيوبالم املنطوق، كالو، واجلمل املطبوعة

ستخدمه األدباء والشعراء ي، منه اجلانب املرتبط بالنصو، والذي نيجانب يائز علهو احل

خفي يف ذاته. فهو أبلغ اإلهبام امل يالطرق، واجلانب احملافظ عل مقاصدهم بشيتمال كستال

، بَّ حلظ أبلغ من لفظرُقال يما كبل يف اللسان  حمدوداً التعبري نيكث مل يمن الصوت، ح

 نية التواصل والتفاهم بييف عملأساسا ن أن تُعدُّ كمي من املعاين اليت ريثكففي الصمت ال»

 تمانكابوس الكعر من اخلو  والقلق وتخلص الشاي، وبفضله (4: 2004هلل، )عبدا «الناس

 حنباس مع الذات.االو

 ةيال البصركة يف األشيالصوصمت

ل ما متعنّا يف كو ات.ي املتجسدة يف األبريالتعابحدود  ت هباعدّت خالبة اتية مجاليللصوصمت

اغة يوصلة الشعر يكه يعلوجذباهتا ألواهنا من خمتلف  ات أثركترها وان الصائغ جنديد

هذه ضمن من ف .اًآخر رونقا هياملنطوق فاجلانب  كذل يورادت عل شطر،م األاألسطر ونظ

 رية التعبيحر كلمتت ألهنا ،ةيدة النثرية القصيالنكيف ش حدثوأبررها هِي ما ات ريالتأث

 ، والسوادميل البصري واهلندسي، وعالمات الترقكيهي تشمل التش، وناومضموالً كش

نَّ هذه ث إيح إفادةقدم من ين للبحث أن كميوسع ما  يإشارات خمتصرة علك اضيوالب

ة يدة السرديث عامةً والقصيان األدب احلدكيستطاعت الولو  يف ا ال والعالماتكاألش

ها إال بالبصر لفهم النص ين الوصول إلكميهذه العناصر ال»ة املطلقة. يحلرخاصةً ملنحها ا

ذا تصبح ك. وه(1: 2017ناصر،  )علي « ه الشاعر لنصهينتقيذي ل اخلطي الكيوفق التش

اخلناقات و ةيخلاتخلص من توتراته الديله ريثر مما تتطلبها تعابكاسعة أو املساحة للشاعر

من جرعاهتا  ادايردة أعطت للشاعر ايتشعب الصوصمت ينرو ته.يه لتصميالسائدة عل

 يع بواسطتها عليستطي ثيه حيامللفتة لدب يات واألساليتقنال كتل ية مضافة علياجلمال

 ل ماكه يرياله ليعامل خ إي معه أخذهيف اتهيغا كدري الذيمهور متابعة اجلهتمام واجذب 

ة اليت يباحلر صبح عامله مزدمحايو ، فتزداد نشاطاتهري وتصاوريه أشعاره من تعابيترمي إل

متواجها مع من لخرو  من قشرة وحدته اإلنسان لذ بّحيما  اريثكفقدها يف عامل واقعه. ف

 اإلثاراتسنعمد إىل تبويب طرائق هذه فمن هذا املنطلق  ة.يالياخل هراتإثا وافقونهي

 :وفق املنظورات التاليةة يالصوصمت
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 ةيالتشكيل البصري يف األسطر الشعر

 التدر  السطري

وانه "التدر  يدئغ يف ال املتحولة يف السطر الشعري اليت استخدمها الصاكمن ضمن األش

سار والوهن كنة عند الشاعر، حاالته عند االيعورثل تذبذبات احلاالت الشميوهو  السطري"

كمية القول الشعري املكتوبة يف سطر واحد سواء أكان »ونعين بالسطر الشعري العاطفي. 

بدي يف(. 171: 2004)الصفراين، « القول تاما من الناحية التركيبية أو الداللية أم غري تام

ة عنده )ارتفاعا يالشعرة الظاهرة يف األسطر يهذا الضعف بطول املوجة الشعورالشاعر 

 دة "احلال ":يما هو واضح يف هذا النموذ ، قصك( خنفاضاوا

ها نائسِكو/  هاومعابدِ/  مزآذهنا لَّكوأراين /  يف بغداد/  تلٍّ يأعل أصعدين احلال ُ إي»

/  من أنفاسِ الناس ومايتتصاعد  يرّحُ م دعواتٍك/ ِ إحصِ / :وأشار إيِّ/  جراساأل ذاتِ

 ما عاثَ طغاةُ/ ..هِيِريُلِ/  وقظَهُيي ك/  اهيرؤ إي يف معناه/  صعدَيحاولَ أن /  ن ال أحدكل

 .(17: 2006)الصائغ، « اسرّاحلُ فعل وما/  وما اشتطَّ الفقهاءُ/  األرضِ

تلٍّ/ يف  يأعل أصعدين احلال ُ إي، "ىوكها عتاب وشمضطربة مألحالة الشاعر شرح ي

ون املناجاة يف كث تيح( )صمت وصوت": ل مزآذهنا )صمت(/ ومعابدهاكبغداد/ وأراين 

 ما تشتد عنده حالة العباده: )صوت(اء عندكاملعابد بصمت وتصطحبه حالة من الرهبة والب

 نها تدقيح ،سينائس طواقكتقام يف ال عندما (صوت): "جراساألنائسها ذات كو"

تز  يف آنٍ واحد ميه صوت، وبعدها يعتلي، ومن مث (ها صمتيليصوت و) ...،األجراس

ن ال كل": )صوت(/ "وما من أنفاسِ الناسيتتصاعد  يم دعوات حرك" )الصوت والصمت(،

ما عاثَ "/ "ه..يريو"/ "وقظَهُيي ك"/ "اهُيرؤ يف معناهُ إي"/ "صعدَيحاولَ أن ")صمت(/  ":أحد

ذا تتواتر كوه .احلراس": )صوت وصمت( فعل وما"/ "وما اشتطَّ الفقهاءُ"/ "طغاة األرضِ

: توقف عند الصوت والصمت معاية يها األفواه الصامتة ويف النهايوتله رييف تعاباألصوات 

 ة(.ي)الصوصمت

 التفاوت السطري املوجي

دة يل البصري للقصك  السطري، هو منط من أمناط الشالتفاوت السطري املوجي أو التموّ

بالتفاوت املوجي تفاوت  نعين: »قالو الباحث حممد الصفراين هيلإ أشارث يح. ةيالسرد

)الصفراين،  «لتفاوت املوجة الشعورية املتدفقة عرب كل سطرتبعا أطوال األسطر الشعرية، 

فصح الشاعر ي قاعايدة إينات القصيوكعطي لتيه، ياين فكل الفرا(غ املكيوبتش .(172: 2008
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ما كل مساحة سوداء حمربة والفراغات أو ك نيه، فبية لديالصراعات الذهن بواسطتها عن

ه، رييف تعاب سه مباشرةًكعين للشاعر أن كميال تمثل مقصوداًي، "اضيمساحة الب" يتسم

تايب كلنص ال انيعرض مسرحي، ما بكم حواراً يقيجتد الشاعر هبذه الذرائع  كلذل

عرب يستنطق الفراقات واملساحات الصامتة ليأمنا ك السطور واجلمل. نيب كاض املترويوالب

لمات ك)العن صوته عرب عرب به ين للمتلقي، أمر يون قدم أمريكوهبذا  ،عن خلجاته

القارئ أو  كدر يمد يعل ل استنتاجهيحيصمت ناطق كاضه يه ببكترياملنطوقة(، والثاين 

ي، ومنها ريبمال التعاجلرة الشاعر حلد أقصاها من كة منها تصل فكفبهذه احلن املتلقي.

 دةيقصنأخذ لي البصري. كيتشلمن خالل هذا النمط ا ة تشعبا آخرايحتمل الصوصمت

 ل ملا قد شُرح:يتدلك" "قادة

 وهاكاليت تر ةِيهم من األحذنَيستعرف»

 موانهزِيَ..قبل أن  

 (15: 2006)الصائغ، « دكينهم بالتأيستعرف

 كترم، فاهنزة االيفكيشرح غض النظر عن يأن  فةية اخلفجيالتمو هبذهالشاعر أراد 

ة ير الثالث، وهو ببداط، ومن مث تابع بالسنيتي متتالنيمع نقطت يف السطر الثاينضا ايب

ة متثل فرار منهزم، كة املترويد". األحذكينهم بالتأيوموضحا لقوله "ستعرفدا كخطه مؤ

م. فهذه اللوحة ت تايم)صمت( وتنهي بتصمكغة أنف تصم)صوت( وتبيمتر يدل عليمشهد 

ومثال آخر  .لماهتاكيف دفة  ةيالصوصمت حاتيفي لتلمكن تين السطريهتا يف هذهي حبد ذا

 :"ياملنف دة "العبور إييقص من

 ثها عن الوطنأحدّ»

 فتاتوالالّ 

 واالستعمار   

 .(71: املصدر السابق« )وأجماد األمة

: فراغا كالثاين بعدما ترسطر أيت بـ"الالفتات" يف الي)صوت(، و "أحدثها عن الوطن"

أخذ يبنفسه ملاذا ترفع هذه الالفتات، ويف السطر الثالث  كدرينح به املتلقي أن مي)صمت( 

تا  حي من األمل الذي ريثكعرب عن )صمتٍ خلفه يثر من القبل، وهذا كالفرا(غ مساحة أ

"أجماد عن دث حتي نيته حيالم يف السطر الرابع لبداكرجع املو  باليقال(، ويثر لكمساحة أ

ر احلسرات جيبقي صاحبه يعاضده وجع ي له حنقكتردد ويالم كت جمرد يبقاألمة" اليت 

ها، فهي كيحي نيحا مضطربشاعرا جتعل من الصائغ  دائماة الوطن ياكختنق األنفاس. فح
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 ره لنفسه بنفسه.االذي اخت ية من املنفيعانيوترجع وختربه عن ما  ير األسيجتدد له تصاو

لها كدة وشيلة القصيكضطرابات الشعر من منظار ه انيتراوح ما بيث يحلدفطاملا ا

ن، ر  صرختها من حبة اخلفقاخت ات احلناجر اليت تبحث عن خمر ري، ومنعطفيالتصو

الغربة اليت   الوطن، وأوجاعنيحنا نواحات هيعل  منصة تقامريوان الصائغ خيفتجد د

عند فراغا  كم وتتريوتستق جمرد سطور تنحين ف وأدت جراح آالمه إيياجملادسرت من ك

ذه هذه السطور وه يد سوجيال  الشاعر . رمباضوضاء األذهانج يضج ريتعبعجز عن ال

 مناجاته. يصد يلمات ترد علكال

 السطر املتساقط

تابة كل من الكة، فهذا الشيدة السرديل البصري يف القصكيمنط آخر من أمناط التش

وتلفت أنتباهه املشتت ما  املتلقي يها علريد من تأثيزيما يف األمناط السابقة، ك ةيالشعر

 كة وذليعلى فضاءِ الصَّفحة الشعر متقاطراالً كتخذ شي السطر الذي»الم. فـكوال  املعيننيب

 نيوحوافِز تشُدُّ ع اتريمث يقدم هذا السَّطر الشعرية من األعلى إىل األسفل ويبصورة عمود

سر أفق توقعه وحتمله على كت من الصدمة اليتنوعا حتدث  أهتا اليتياه هباجت ياملتلق

« ينص الشعرال اءاهتا يفحيتابة والوقو  على أهم اكالِ الكمُساءَلةِ هذا النوع من أش

 لي:ينموذ  تدلكد" يدة "ساعي بريقصنأخذ . (108-107: 2014، مي)إبراه

 ةًيثان كطرقَ بابَيلن »

 ستجلسُ منتظراً مَ فإي

 يف الدار

 كَتومه

 الصدفةُ

 .(38: 2006)الصائغ، « راركبالت

قطع ي، فنتظارة االيوعبث س به من أملحيد الشاعر هبذا النوع من التشظي نقل ما يري

أن  ا بعدة عالمات إيهلحقي انايأحة من الصمت ويمكالئمها بيوّ  األشطر وميفتت ويو

 اليت هو بصددها. تدرجات أوجاعهفر يف وجدانه حيوذائقة املتلقي،  ينصب وقعته علي

مل ه إىل القارئ دون السامع، إذ جّتابة موَكاد هذا النوع من الجيإ»السعدين:  يمصطفقول ي

 كبذلرسا كم يعلى حاسة السمع، بل تعداها إىل اإلمتاع البصر مقتصرا يعد األداء الشعري

ل" الذي سبق ي"تأودة يقص كذلكو (.142: 1987، )السّعدين« ةيلكيعدوى الفنون التش
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ة من جهة يها شرح الصوصمتيصدق علي، فريوالتعب يمن منظار الفحو ث عنها سلفاياحلد

 .ضايل أكالش

 ةاهلندسي الكشاألة يصوصمت

ه مشاعر يكة عند املتلقي وحتريارة الرؤة إلثيدة السرديال البصرية يف القصكمن األشمنطٌ 

 الكصنع منها شيمتنوعة  قاعاتيإستخدمها بيبات مالعذا كد دفعت الشاعر هبفق ،ةياألدب

ال مبثابة لغة اجلسد تنقل ك. فتصبح هذه األشريسد للقارئ مالمح التعبجي اًيائحيإ

 صل املعينية، فمنها يمالمح األضاء اجلسد يات تصدر علك الباطن حبرريملخاطبها تعاب

رسم مفرداته يهلا  خاصاال كل صمت، ومنها ختلق هذه اللغة الصامتة شكاملطلوب للمتلقي ب

ات مقاصده هيتوجب يالشاعر، أو األد كتريل وهنا لمات.كات دون الكاحلر يعلة يريالتعب

د أن هذه يب ة،حمض ةيوملسة مجالة يمة دالليدة قي، فتزداد القصنيلتا احلالتكللقارئ يف 

 لكاصده بشهات مقية الحتصل إال إذا أبدع الشاعر يف توجية اجلماليمة وهذه الرؤيالق

ال اليت استخدمها الصائغ يف كمن مجلة هذه األش ة.كل وعي وحنكب صال املعينيقق إحي

من أكثر  -إىل جانب اخلط املضلَّع -يعد املثلث». واملثلثي يل اهلندسكوانه هذا، هو الشيد

يف الشعر العريب احلديث، وللمثلث كشكل هندسي رخريف دالالت  الشكول اهلندسية شيوعا

متعددة.. وقد وُظِّف املثلث مبختلف أشكاله لتوليد دالالت بصرية معينة يف الشعر العريب 

يف الصائغ  هاماستخد اليت ةيال اهلندسكمن األش .(44-43 :2008، )الصفراين« احلديث

 دة "سهم" مثاالً هلذا النمط:ينأخذ قصالعلوية"، فالقاعدة  اتذ يةثلثامل"لة كيقصائده هي تش

 اخلاطفةِ  نعتاقِاال  حلظةَ»

 السهمُ رُكفيمباذا 

 سةِ؟يبالفر

 أم...

 .(25: 2006)الصائغ، « ة؟يباحلر

 هم الداخليشعورعربوا عن منعرجات ي ة حيتيال اهلندسكهذه األش ىلالجأ الشعراء ي

رسوم. ذا كهلقاعدة و همالمكة اليت هي حمور ريلمة األخكال كحتجاجهم الصارخ وراء تلوا

ة" يفـ"احلر ما تدل على إحساسهم االغترايب املأروم، وبعدهم عن أرض الوطن. يف قاعدة

السطور اليت  كبعدما ترالشاعر،  اهيعاني اليت (تيصوت والصمت والتصم)هنا هي 

ثرة املعاناة كمن  عجز الشاعر يدل علياض الفرا(غ الذي يالم وبكال ألها سوادميماقبلها 
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اح الشاعر يف توظيف الشكل جن نشاهدومن هذا املنطلق ل وصعوبة املواقف. يوقلة احل

 احملض. اللغوي باإليقاع تفيك، ومل ريل تأثكاملقصود إلظهار أوجه احتجاجاته وتأرماته ب

 دة "حساب":ي" اخترنا قصالقاعدة السفلية اقائم الزاوية ذالاملثلث "تقنية ل وأما

 ها الربُّيأ»

 كافرش دفاترَ

 أمعائي  وسأفرشُ

 .(32: 2006الصائغ، « )نتحاسب   وتعال 

 نيأنه ال ملجأ له أال وحدته املوحشة، المعكشعر وياهل الفرد منا، كاع يثقل الضيعندما 

نادي ياة، فيله إال مراجعة حساباته من احل يبقي. فما اة اليت تضج باملزآسييله يف هذه احل

ها الرب": ي"أ ذروهتا. إي وصلت به  مالتغزرات اآل  ، ألنّسلمامستا كيمشت ربه متعبا

 كتساءل بتليأمنا كعن هزائمه، وأ هبا نفسه معلنا يهيه فراغُات صامتة ليلي)صوت( و

 اسبه لتنتهي املعاناة.حيي كه ناشد ربّيوه يبتالءات اليت صبت علالفراغات عن أسباب اال

 والسواد اضيمساحة الب

 نيقوم هبا ما بيات الشاعر السردي، يمتالء واخلواء، منط آخر من تقنتناوب هذا االلعبة 

ت "مساحة السواد ي، فسمةيلكيالتش قةياته هبذه الطرريظهر تعبيلسطور قصائده 

تجة منيف ذهنه ة متأثّرة يدوّن مدونة معاين ومهيأن جعل املتلقّي  منهاواملقصود "، اضيوالب

إعالن عن تفاعل » اضيد هبذه مساحة البيريأنّه كف .له تهيش الشاعر وعبقريتشو من

: 1990س، ي)بن« قاع النصيبناء إ يف يمع السمع يرالم، وتفاعل البصكالصمت مع ال

ه كدريما  إي املعينل يحيو عند املتكلم،الصمت كاضه يترك املكان النصي ببيف .(127

وجهه هبا حنو يارات ينح املتلقي خميأمنا كفالنص املنطوق أي السواد، كتابة وب ،منه القارئ

 مكتوبقاع كلّ يكثّف إيت هذا النمط البصري هو احملو الذي اياملقصود. فمن أساس املعين

وتقول الناقدة خلود  كتوب املمحي منه.امل يز علكييف األسطر واألشطر، والتر مثبتو

لقصائد ات يف ايتقنالستخدامات واال الضرب من دي هذايين، وهي من مؤيالترمان

حيتل البياض مساحة واسعة يف الصفحة الشعرية احلديثة، إذ إن استخدام »ة: يالسرد

الكلمات، واجلمل الشعرية القائمة دالً من نظام الشطرين، وطريقة ر، السطر الشعري ب

على انفراجات واسعة بني السطور الشعرية كل هذا يترك مساحات بيضاء توحي بالصمت 

البياض الذي يعين صمت الشاعر يقابل السكتة يف املوسيقا..  واهلدوء، ومن هنا، فإن
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وبذلك، يأخذ )البياض/ الصمت( يف النص الشعري معناه من السياق الشعري الذي يرد 

ال ، فيصبح )الصمت/ البياض( أسلوبا تعبرييا فيه، واملوقف الوجداين الذي يعيشه الشاعر

من أمثلة هذا النمط يف  .(216-215: 2004 ين،ي)ترمانن «يقل أمهية عن الكالم الشعري

 اض":يدة "بيقصائد الصائغ، قص

 تابكالذي يف ال بُيالرق»

 لماتِكلتهمُ اليظلٌّ 

 السطورَ

 احلرو َ

 الفواررَ

 ثرة الصفحاتكن مِ رَّشَكت يحتّ

 وغاب

 اهلي......

 ما الذي سو  أفعلهُ

 هذاكاضٍ يبب

 .(30: 2006)الصائغ، « اضُ حجابيالب

ونه كاض": )صمت(، ويه، "بيعنيما  بدأ الشاعر من العنوان قاصدايدة يففي هذه القص

ة يون معنكقوم هبا تية كل ملسة وحركبأن  كة، فال شيدة السرديالصائغ اشتهر بشاعر القص

تابع ما يصطدم القارئ من عنونة النص تصله اإلشارة وتنتابه اإلثارة ليومقصودة. عندما 

الفراغات  كط وتابع صمته بتلياملتلقي رأس اخل يأعط والصائغ هناد الشاعر من قول. يري

ما تشرح كآخره. و ت وطول األسطر إييم والتفتيط منها والترقيالتنقاض، يوعالئم الب

أن مساحة البياض يف الصفحة تعرب عن سعة املعىن وكثافته، »ين بـيالناقدة خلود الترمان

به، والتعبري عنه، فال يتمكن الشاعر تصعب اإلحاطة املعىن حني يكون قويا وكثيفا ذلك أن 

ث حني جتتمع األلوان من الكالم، ومن هنا، يعرب البياض عن كثافة املعىن، كما حيد

 .(218: 2004ين، ي)ترمان «بياضا

 عالمات الترقيم

عالمات ورمور متّفق عليها تُوضَع يف النص املكتوب هبد  تنظيمه  يه»عالمات الترقيم 

 نيتُعل، هنا ىجاءت هذه األخرو (.32: 2015)بالوي وآخرون، « وتيسري قراءته وفهمه
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ات يالتقن كتل ياءاً واضحا إضافةً علحيدته إيد قصيتز دةيجد ةكنكإجنار ت يالشاعر عل

فنان ك ني الطرفنيتراوح بيتواصل متقابل  إي املعربة املستخدمة. فبما أن املتلقي حباجة

 كف يتساعد عل ة خاصةينربات صوت ة إييدة السرديمتابع، احتاجت القص شاعر ومجهور

 كواإلدرا الفهم اسهل هبيل يتدلك ختار الشاعر هذه العالئماف الغامضة، ريتعابشفرات ال

الت كيبعض النقاد عن التش عرب ، مبا أنكذلكاته متعة وتلذذ. ويد سرديتزالقارئ، و

وضع »، فقام الشاعر ويل دون الفحوكلشبا هتتمبأنَّها ة يدة السردية يف القصيالبصر

عالمات اصطالحية معينة بني أجزاء الكالم أو اجلمل أو الكلمات إليضاح مواضع الوقفة 

 قاعايإ ثةيحلددة ايتبلغ القص ذاك. وه(103: 1999ان، ك)أو« وتيسري عملية الفهم واإلفهام

م املعربة عن ين من عالمات الترقاجتمعت عالمتا ها.يع البصري فقاياإل يلاداًعيردا ايصوت

 النقطتان املتتاليتان"، " نقاط احلذ ":"وهي  "عقدة" دةيقصة يف يلغة الصوصمت

 ونياشالفَ»

 ونيراء املخصِعَوالشُ

 فون..قِيَ

 ي حبلٍ،فَطرَ يعل

 عقودٍمَ

 قينُيف عُ

 و...

 .(37: 2006)الصائغ، « وندّشِيُ

دل يستخدمها الشاعر ليضا "نقطتا التوتر"، فيأ انيتسم لتانن والتايالنقطتان املتتال كتل

عطي للقارئ هبا صورة حلقتها يالم بسبب التوتر الداخلي عنده، فأراد أن كتوقفه عن ال يعل

ل يتخي جعلت من القارئ نيالنقطت كقفون" اليت تالها الصائغ بتليمفردة "نربة مضطربة. 

لمات كع الياحلنجرته املرتعشة اليت ختنقها حبال الظلم، وبعد تقط ك)صوت( الشاعر بتل

زداد يلما كسم صورة الشخص الذي ري السطور، جاء بنقاط احلذ  بعد حر  الواو، لنيب

تسمى أيضا نقط »نقاط احلذ ، وت(. يتم صوته )تصمك يربه علجيعنقه الشد،  يعل

ر وهي ثالث نقاط ال أقل وال أكثر توضع على السطور متتالية أفقية، لتشري إىل أن االختصا

الم كالهي تدل على و .(119: 1999ان، ك)أو« هناك بترا أو اختصارا يف طول اجلملة

 ما يف هذا املقطع:ك .املسكوت عنه، أو تشري إىل ما يصعب البوح به

 حمِيف الفَ»
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 .(52: 2006)الصائغ: « سٌ...يبنارٌ حَ

ب املعرب عن يما مشتعال بالنار )الله ومايان كقول: ففي أجوا  "الفحم" الذي يد أن يري

تها الدهر )الصمت كن أسكرض(، مارالت حناجر مدفونة ولاملعاالصوت الصارخ 

 ت(.يوالتصم

 املد النقطي

[ و هذه العالمة، صورهتا البصرية املتفق عليها هي أربع نقاط متتالية أفقيا فأكثر ]....

مد أربع نقط أفقية فأكثر يف النص الشعري حبيث تشغل مساحة معينة بني »تعر  بأهنا 

« أو جمموعة أسطر وفق ما تقتضيه رؤية الشاعر كامالً مفردتني معينتني أو سطرا

 ة":يدة "حريقصة منها بأربع نقاط، يالصوصمتمنوذ   .(208: 2008)الصفراين، 

 حبوباً  القفص اململوءِنيب»

 األجرد قِواألف

 هيعر جناحَ الشِريُط قُفِّصَيُ

 داًيع....بَ 

 حِي....يف الر

 .(41: 2006: )الصائغ« تردديولن 

ة اليت عجز عن يمكبوتاته الداخلعن لقارئ ا خربيلهذه العالمة  ستخدم الشاعري

ط الذي يتنقلوااله با و فراغا صامتا كها باللغة ذاهتا وبسوادها اخلطي. فعندما ترريتعب

عد املسافة شرح بُ كتريدا"، أراد أن يق، ومن مث مفردة "بعية التحلياستمرار يعلدل ي

سافة هذه املصائت لبعد لمن وصف الالمتناهي الصامت ا يانتهاملطلوبة للقارئ؛ وبعدما 

 ث يح"، حيبقول "يف الر سطر التاي، ومث حلقهالط يستمر يف تنقاله الشعري، ايق خيوحتل

ت يالتصمعين يهو  تمناها الشاعر. "القفص"ية اليت يالية اخليهذه الصورة للحرترمز 

نطالق دون أية د االيري الشعر" هو الصوت الذي ري، و"طرية التعبيواحلبس واملنع من حر

مقطع من ثر من أربع نقاط، كه بأيته فيواملثال الذي استخدم الشاعر صوصمت ممانعة.

 و"كدة: "أنا وهواليقص

 قا جبانيبصَالتَ نِيرأسي اللذَي حاولتُ أن أمجعَ شطرَ»

 ...ونيُزلفِالتِ

 (62: املصدر السابق« )باح.......يف الصَ
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اي، يه اخليوح يكون شريكطلب من القارئ أن يهذا ل ط نصهيعر بتنققوم الشايعندما 

لة كيانت قبلها أو بعدها، فهي تشكلماته سواءً كستخدمها الشاعر مبحاذاة ينما يفالنقاط أ

 عمدابه ية دالة عن مقطع غيناكد هبا يريو ،دايجدا ريد هبا شعره تعبيزي ،ة منهيفن

 الصمت. يمدلولة عل ة عند اإلظهار، وهي عالماتيسجتنبا عن إثارة احلساو به اقاصدو

 نفعالعالمة اال

من اخلطأ بأنَّ  "كانعمر أو"الناقد ، ويشري ]![ذا كهون كت المةعال هلذهالصورة البصرية 

من حاالت نفعالية واحدة ا تعبريا عن حالةٍ التعجب ليس إالّ ألنَّ»التعجب، تها عالمة يبتسم

قوم بترمجة ي ،نفعليوأتأثر يعندما منا والفرد  .(115: 1999أوكان، « )التأثر واالنفعال

دة يقص نفعال املختلفة.حاالت اال كتلحاالته بنوع من التعجب. لذا التعجب هو نوع من أنواع 

ة، يريطة تعبية، واليت رافقها بتنقية املتتالينفعالهبذه العالمات اال ئغ اليت عنوهناالصا

 :هيف

)...!!!( 

 غاةالطُ هؤالءِ»

 ريب ايحٌ يأصح

 فةِيالشف كَن أناملِوا مِرّإنَّهم مَ

 (19: 2006)الصائغ: « م؟!هُلتَحمَّوتَ

شدّة استغرابه  يليدلّ عليف العنوان ستخدم الشاعر هذه العالمة ثالث مرّات متتالية ا

 ستفهامبعالمة اال أيت هومبا أنَّغرابة املوقف،  يمد يعل نتباه القارئلفت هبا ايلو ودهشته،

هبذا و رةكدهشته املستن ي مدنيبيأن أراد  لذافنفعال، خر قبل عالمة االآليف السطر ا

 ار بدل التساؤل.كستناال يدل علي ريالتعبف انا.يأحاألسلوب 

 الصوت نيلتا احلالتكمن فيه كث تية حمضة، حيلغة صوصمت العنوان هو حبد ذاته

جوابه  كترياري: )صمت(، ألنَّه كستن عن الصوت، والسؤال االرية هي تعبوالصمت؛ املنادا

 املتوقع للقارئ.

 تيالتفت

 رق املألو خيما ة، هو يدة السرديالشعر وعند شعراء القص يف (friability) تيالتفت

مؤثرة ة ية إبداعيشف عن عملكوت املتلقي دهشة به ريثة، فتيالشعر لمات واجلمل والسطوركلل
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لمات على الصفحة من أبرر مظاهر كر أو بعثرة اليت أو التشذيالتفت»تعد ظاهرة معربة. وو

ر يوالتحر ياغيد الصيال التجدكالً من أشكدة، وشيدة اجلديز القصيمي يل الذكيالتش

. من الشواهد (179م: 1997، ري)من« ةيالثورة اللغو، وجزءا من احلريفل كيوالتش يالبصر

 "مثل شعيب": دةية، قصيمتثل هذه التقن ة اليتيالشعر

 أشخا،ٍ عشرةُ»

 يف الدارِ

 فسّونيُ

 فلمن أنتَ تُبَخِّرُ

 .(43: 2006)الصائغ، « ا جمنوني

 ،ايصلح وسط أجواء مبعثرة نظامام بأمر مُية القيعرب عن عبثيفهذا املثل الشعيب هو 

دة ية. القصياألنانة من قبل األفراد بتصرفاهتم يجتماع االنيسر قاعدة القوانكروي عن يو

صورة ال ىخلف معاين املفردات ومغز متخفٍّ تعرب عن صوت واقع يفحو حتتوي من ل ماكب

دة من هذا املنظار، وأما من يالقص يفرضت نفسها علة ية. إذن لغة الصوصمتيليالتمث

 يلمات علكبتفتت ال ةياختار الشاعر الصوصمت فقد دةياملتجسد يف القصت ية التفتيراو

ي ك، ول السطورنيلمات ما بكبعثر اليوخفي صراحة القول يل ةعمودي قةيدة بطريأسطر القص

دة يويف قص ام به.يمن شدة بشاعة املوقف وخجلة الق ء اجلملنتباه عند أداشتت االي

 :س"يسيولي"

 سيوليآه.. »

 اآلنَ مل تصلِ كَتيل

 أبعدَ انَك Malmo إي قَيتَ الطريل

 أبعدَ

 أبعدَ

 .(70: 2006الصائغ، « )أبعدَ

ث عرب يح عين )صوت(يوهذا  ،هيثر مما هو علكق أيطرون بُعد اليكالصائغ لو  يمتنّ

منت  يلرسم هذه الصورة ع، فل أوضحكبش عرب عن املعىنيأراد أن لمات. وعندما كعنه بال

 عربية معربة، وهذا يودي، وجعل منها لوحة فنل عمكها بشيتتالو لماتكدة بتقاطع اليالقص

 ريثكتشاهبان يف اليث يلتصاق، حبام والشاعر على درجة التقارب واالالرس» )الصمت(. عن

لمات كشة الية بريبرسم هذه اللوحة الفنالصائغ فقد قام (. 9: 2010د، ي)عب« اءيمن األش
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دته صورةً يلوحة قص يره املتجسد علشعل يوأعط ،ريالتعاب ية السائدة عليمتوباللغة الصوص

 ة.ية اجلماليالرؤب ةمتالرم لمات املرسومة،كل من الكتشي ايمرووطابعا 

 النتائج

استطاعت أن  ة الصمت. فهيية الصوت و راوي راونية متثل رأس اهلرم املتضالع بيالصوصمت

انة باررة كه مينونات وتعطك الصمت اهلائجة وخترجه من قعر األجوا  واملكنيتفجر برا

لم هبذه اللغة أن كن للمتكميذا فقد كوه القدرة. كما للصوت تلكة يمتجسدة قابلة للرؤ

ة يمجال يثر متعة وإفادة ملبسة حبلكقة أينون بطركالته وغموض عامله امليشف عن تأويك

ما ك لمات املنطوقة،كة بالرسم بالي، فلم تنحصر الصوصمتقة عرضهايوأما عن طر مؤثرة.

ة يالنكطة الشين تتجسد عرب اخلرأثرة تشعباهتا فقد استطاعت كة، بل ليللصوت هذه القابل

الشاعر  ضا.يواملدلول أ املعىن يمنت عليا وهيحدود هذه اجلغراف  أهنا عربترية، غيبصرال

 نا حراداية مين من إعطاء الصوصمتكة، متيدة السرديالعراقي عدنان الصائغ، رائد القص

ة مهاراهتا، منها يف ي" بأغلبيوانه "تأبط منفي. فتمثل يف دا قصائدهي ثنانيلتتجسد ب

ستخدامات ئد، وال البصري للقصاكشالالم املنطوق، وكال ىومغز ي، ويف الفحوريالتعاب

الصمت  يلوت واملرغم عكاستنطاق اجلانب املسقة احلوار وية، وطريميالعالئم الترق

تها لغة كة ورمست له حبنيوانه ذورهتا اجلمالية يف ديالصوصمتبلغت فقد  ت.يوالتصم

 .ةية مسموعة ومرئيأصوات مدو جه املصموت إييخاصة به، حولت ضج

لكي يفسّرها املتلقّي حسب ما  جعلت النص مفتوحاة اليت يب التقنياألسال يالبحث علز كر

ضطرابات اال كة تليه. فقد وجدت الصوصمتيف قجبانب العنصر الناط الشاعر، خلديدور يف 

د لتروي عن معاناة صاحبها يلتجساليت تضج باخلرو  لعامل ا ة الدالة يف النصو،يالنفس

 اليت ثرة الضغوطاتكتوتراته الناشئة من  يعلبتعاد عن وطنه غربة الشاعر واالرادت  المه.وآ

ة ية واهلندسيال البصركف األشيقصائد من خالل توظخارطة ال يرمسها عل دت به إيأ

ه فنبّ ال املتموجة الدالة.كاض جبانب السواد الشعري، واألشيط ومساحات البيوالتنقت يوالتفت

ستنتج احلوادث يتأمل النصو، ويال واألمناط يف أشعاره لكاألش كم وتليبعالمات الترق املتلقي

اشفة ما كم ية ساعدته علية الصوصمتشيبر الشاعر . واللوحة اليت رمسهاريمن باطن التعاب

ثر من كفتها اللغة الصامتة لتعرب عن خلجاته أقواست حيت اهنايالصائتة عن بلغة الأعجزت 

لغة  حماسن انت منك. وهذه الدالالت طوقة واألصوات املترددة يف قصائدهثافة اللغات املنك

 ة حنو مقاصد الشاعر.ينتباهات الواعلب االجلة يالصوصمت
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 واملراجع املصادر

، )كـانط؛ هيجـل، شـوبنهاور(، عربـه وقـدم له:حممـد       اجلماليـة" "النظريـات  م(، 1985إ. نوكس، )

ــة األوي   ــع: مؤسســة      شــفيق شــيا، الطبع ــة، التوري ــريوت: لبنــان، منشــورات حبســون الثقافي ، ب

 نوفل، ش.م.م.

سـيميائية الشـكل الكتـايب وأثـره يف تكـوين الصـورة البصـرية        م(، "2014إبراهيم حممـد، إسـراء، )  

 .124-٩٨صص، العدد الثالث والستون، جملة دياىل )شعر حممود درويش أمنوذجَا("،

ــداحلق، )  ــد، عبـ ــنص إي   م(، 2008بالعابـ ــن الـ ــت مـ ــريار جينيـ ــات، جـ ــا، "عتبـ ــر: املنـ "، اجلزائـ

 .منشورات االختال ، دارالعربية للعلوم ناشرون، الطبعة األوي

يب"، يد اجلنــية لظــاهرة الصــمت يف شــعر طــالل ســعيــ(، "الوظــائف التفاعل2020بــالوي، رســول، )

 .88-65صص ،56 العدد مة،كة حمية علمية وآداهبا، فصلية للغة العربيرانية اإليجملة اجلمع

"، جملـة  مجاليات األساليب البصرية يف شعر عدنان الصائغم(، "2015بالوي، رسول، وآخرون، )

 .48-27دراسات يف اللغة العربية وآداهبا، جامعة مسنان، تشرين، صصص

"، اجمللـد األول، املغـرب: دار   "الشعر العريب احلـديث، بنياتـه وإبداالتـه   م(، 1990بنيس، حممّد، )

 توبقال للنشر.

: شـعر التفعيلـة يف النصـف    "اإليقاع اللغوي يف الشـعر العـريب احلـديث   م(، 2004ترمانيين، خلود، )

ــورا     ــاين مــن القــرن العشــرين"، أطروحــة دكت ــوم   ي، ســورهالث ــة االداب والعل ــب، كلي ا: جامعــة حل

 ة،خمطوطة.االنساني

ــد، )  ــزرييب، وليـ ــأبط منفـــ  م(، 2008الـ ــائغ"، تـ ــدنان الصـ ــركة  ي"عـ ــونس: الشـ ــة األوي، تـ ، الطبعـ

 التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم.

"، اإلسـكندرية  البنيـات األسـلوبية يف لغـة الشـعر العـريب احلـديث      م(، "1987السعدين، مصطفي، )

 )مصر( : منشأة املعار .

 "، الطبعة الثانية، مصر،آفاق للنشر والتزريع.ييوان تأبط منفدم(، "2006الصائغ، عدنان، )

م"، 2004-1950) التشــكيل البصــري يف الشــعر العــريب احلــديث  م(، "2008الصــفراين، حممــد، )

 ، الناشر: النادي األديب بالرياض، واملركز الثقايف العريب، الدار البيضاء.الطبعة األوي

يف ضـوء   -"االتصـال الصـامت وعمقـه التـأثريي يف اآلخـرين     م(، 2004عبداهلل، عودة عبد عـودة، ) 

 .112، جملة املسلم املعاصر، العدد القرآن الكرمي والسنة النبوية"

، بــريوت، لبنــان، املؤسســة اجلامعيــة  ، الطبعــة األويمجاليــة الصــورة"م(، "2010عبيــد، كلــود، )

 للدراسات والنشر والتوريع.
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الت التشــــكيل البصــــري الكتــــايب يف الــــنص الشــــعري  "دالم(، 2017علــــي ناصــــر، عــــالء الــــدين )

 .29جملة األثر، العدد  احلديث"،

"، إفريقيـا  دالئل اإلمالء وأسرار الترقيم: كتاب يف أصـول التـرقيم والنحـو   م(، "1999عمر أوكان، )

 الشرق، )د.ط(، دار البيضاء.

، القـاهرة: عـامل   وي، الطبعـة األ معجـم اللغـة العربيـة املعاصـرة"    م(، "2008عمر، أمحد خمتار، )

 الكتب، نشر وتوريع وطباعة، اجمللد الثالث.

 ، موقع النور:الصوصمتية يف شعر صدام فهد األسدي"م(، "2015حممد رضا، عباس، )
http://www.alnoor.se/article.asp?id=284752 

، دار "، الطبعــة األويمجايــات الصــمت يف أصــل املخفــي املكبــوت  م(، "2002حممــود، إبــراهيم، )

 الشجرة للنشر والتوريع.

ــرون، )  ــالل وآخـ ــي جـ ــوير    ق(، "1440مرامـ ــوريت التكـ ــة يف سـ ــة والدالليـ ــراء ردود اجلماليـ ــوت الـ صـ

 .517-539، صص3، العدد14"، جملة اللغة العربية وآداهبا، السنة«دراسة صوتية»واالنفطار 

 .1العدد  ،١٦، جملة الفصول، اجمللّد التجريب يف القصيدة املعاصرة"م(، "1٩٩7وليد ) منري، 
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