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        جامل مباريكجامل مباريكجامل مباريكجامل مباريك    ا/كتور:ا/كتور:ا/كتور:ا/كتور:
        قسم االٓداب واللغة العربيةقسم االٓداب واللغة العربيةقسم االٓداب واللغة العربيةقسم االٓداب واللغة العربية
        لكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغات
   جـامعة بسكـــرةجـامعة بسكـــرةجـامعة بسكـــرةجـامعة بسكـــرة

  قول عريب. »احلق ٔاخرس والباطل L ٔالف لسان«
  ٔامربتو ٕايكو. »لك يشء يكمتل يف الصمت«

ىض بيهنا جّراء فوىض السـياسة، فوىض حيe ترتبك احلواس وحيدث التشويش والفو
التخطيط، فوىض الفكر، فوىض أالشـياء، فوىض الوجود.. تكون إالشارة اoبْلغ من العبارة، 
والّصمت ٔابلغ من ال}م، وتصبح اللغة اللسانية ال تؤّدي وظائفها التبليغية، و"ٔاداة ارتياب ال 

كام تقول الروائية يف روايهتا ) 1تسع للتعبري عن لك املشاعر فوحدها حواسـنا ال تكذب(
  )2فوىض احلواس.(

ورمبا لهذا تركت الاكتبة مساحات واسعة للّصمت يف روايهتا، حيث ٔاوقفت اشـتغال لغة 
ال}م، لترشع يف توظيف لغة الصمت، ورٔات ٔان"البياض هو احلد أالقىص ٔاليّة مساحة 

ٔان تنهتـي �ح�الت  روائية، ؤانه إالجناز الوحيد يف ٔاي كتاب، ؤان لك رواية ال بد
). كام قالت:"ٕان إالجناز الوحيد �لنسـبة ٕاىل ٔاي اكتب هو ما يرتكه يف كتابه من 3البياض(

بياض. لك صفحة بيضاء يف كتاب يه مساحة مرسوقة من احلياة، ٔالهنا تصلح بداية لقصة 
  )، ٕانه املسكوت عنه وهو احلق واحلقيقة معا.4ٔاخرى ٔاو كتاٍب آخر(

  ياض ورمح الصمت و/ت صفحات هذه املداخ£.  ومن فيض هذا الب 
مفا هو الّصمت؟ وما موقف القداىم واحملدثني منه؟ وملاذا يقصد الروايئ ٕاليه؟ وما دالالته 

  يف فوىض احلواس؟. ؤاخريا ما امجلاليات اليت يضفهيا عىل النص الروايئ؟
قف عند مفهوم جيدر بنا ٔان نتو » فوىض احلواس«وقبل تناول ظاهرة الّصمت يف رواية 

  الصمت وإالجابة عن أالسـئ£ السابقة.
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  /الّصمت يف اللغة و¹صطالح:1
الّصمت يف اللغة العربية يعين السكوت. يقال: مصَت يَْصُمت ْمصتًا ومصوً¼ وُصام¼، ؤاَمصَت 

  ٔاطال السكوت.
  )5والتصميت: التّسكيت، ورجل مصيت ٔاي سكيٌت. (

ُت  متة: يه قْدُر  ما تُصّمِ Ã6به أالم صبّهيا  من الّطعم لي£ واحدة، ٔاي تسكته. (والص(  
والصامت اÈهب والفضة، والناطق إالبل والغمن، ورمغ ٔان الصمت ينايف الصوت وال}م، 

  فٕانه يتصل هبام ويعرب عهنام. 
وعىل هذا فالصمت يف العربية قطع ال}م، ووقف التلفظ �لصوت، فكام يعّرب �لصوت 

يضه السكوت، ٔالن أالمور تعزى بأضدادها ٔاحياÍ، وعندما تعجز اللغة (ال}م)، يعّرب بنق 
املنطوقة عن التعبري، فٕان الصمت يقوم هبذا ا/ور البليغ يف التعبري الالحمدود عن املوقف. 

)7(  
اه�ما �لغا،  -من القدماء واحملدثني -و�ب الّصمت ٔاواله البالغيون وعلامء اللغة الكبار

وه سلوك القا Ãدرين يف اللغة واملمترسني يف البالغة، واملالكني حلصافة الرٔاي وسالمة وعد
النطق، وٕان التعبري �لّصمت من ٔاساليب القول البليغ، ٔالن التعبري البليغ ٔاحياÍ ال حيتاج ٕاىل 

  )8مزيد ×م، و"خري ال}م ما ال حيتاج فيه ٕاىل ×م".(
  / الّصمت يف الرتاث العريب:2

لعريب مواقيته ومقاماته، لهذا حفل بكثري من النصوص اليت متّجده، فقد للصمت يف الرتاث ا
  ٔانه ملا خرج من بطن احلوت، طال مصته، فقيل L: -عليه السالم -روي عن يونس

   !! ٔاال تتلكم؟ فقال: ال}م صّريين يف بطن احلوت
ن اكن يؤمن ٔانه قال:"م -صىل هللا عليه وسمل -ويف حصيح البخاري، عن ٔايب هريرة عن النيب

�é واليوم االٓخر، فليقل خريا ٔاو ليصمت". وروي عن ٔايب موىس أالشعري، ٔانه قال: 
  قلت ê رسول هللا: ٔاّي املسلمني ٔافضل؟ قال: "من سمل الناس من لسانه ويده".

ويف كتاب الرتميذي عن عقبة بن عامر ٔانه قال: قلت لرسول هللا: "ما النجاُة؟ فقال: امسك 
  يسْعك بيتك وابِك عىل خطيئتك".عليك لسانك ول 
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  ! ٔانه قال بكرثة الصمت تكون الهيبة -كرم هللا وíه-وعن عيل بن ٔايب طالب
وقال لقامن احلكمي  يعظ و/ه: ê بين ٕاذا افتخر الناس حبسن ×ðم، فافتخر ٔانت حبسن 

  )9مصتك. (
حيسن فهيا وال يعين متجيد الرتاث للصمت ذّم ال}م، وٕامنا يقصد ٔان هناك مواقف  

 -صىل هللا عليه وسمل -السكوت، ومواقف ٔاخرى يصبح فهيا الصمت ذم6، فقد قال النيب
:"الساكت عن احلق شـيطان ٔاخرس". وقال ٔايضا:" من رٔاى منمك منكرا فليغريه بيده، فٕان مل 

). وقال زهري بن ٔايب سلمى مشـيدا �ل}م اÈي من خالL نتبّني 10يسـتطع فبلسانه..." (
  ٕالنسان يف البالغة، ٔاهو حرص عّيي ٔام بليغ مفحم:مرتبة ا

  )11(ِزêََدتُُه اoْو نَْقُصُه ِيف التüَلكّمِ    واكئْن تََرى من صاِمٍت úََ ُمْعِجٍب 
  ومعناه: مك صامٍت يُعجبك مصته، وٕامنا تظهر زêدته عىل غريه ونقصانه من غريه عند تلكمه. 

ا شعراء العربية قدميا، فقال املتنيب خماطبا وٕاخفاء ال}م(الصمت) خصيصة ٕابالغية ٔاشاد هب
  اكفورا:

 )12َويف النّْفِس حاجاٌت َوفيَك فََطانٌَة   ُسُكويت بََياٌن ِعْنَدها َوِخطاُب(
فالسكوت هنا هو ٕاشارة ×م وخطاب وبيان، ؤان موقف التعبري �لصمت يتطلب فهام 

ٔادل عىل ذú قول املتنيب قبل  ونباهة وفطنَة ُمخاَطٍب، وٕاّال اكن الّصمت اكلعدم، وليس
الطلب:"وفيك فطانة". واملقصود: ٕان يف نفيس حاجات مل يفصح عهنا لساين، ؤانت ٕانسان 

  فطن تدركها رمغ سكويت.
)، وٕامنا ينصب حبثنا 13ولسـنا هنا بصدد احلديث عن الصمت وارتباطه �ٔالخالق واالٓداب(

التأثري يف املتلقي، تناولها بالغيوÍ وعلامء يف الّصمت الفّين الكتايب بوصفه قوة ٕاحيائية معيقة 
اللغة العربية مبفهوم احلذف وإالضامر؛ فأالول يعين قطع اليشء من طرفه، والثاين ٕاخفاؤه، 
وهو "من دقائق اللغة وجعيب ّرسها، وبديع ٔاساليهبا، ٕانّك قد ترى امجلال والّروعة تتجّىل يف 

  )14يئا من متعلقاهتا".(ال}م، ٕاذا ٔانت حذفت ٔاحد ركين امجل£ ٔاو ش 
واحلذف يشمل اجلوانب اللغوية الثالثة: الّصوت، والرصف، والرتكيب، ويصيب العنرص 
أالسايس يف امجل£، كام يصيب املمكالت فهيا، ويقع عىل مجيع ٔاقسام ال}م(امس، فعل، 
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  )15حرف) �ٕالضافة ٕاىل امجلل والرتاكيب. (
ھ)، "�ب دقيق املس�، لطيف  471ؤادبية احلذف عند عبد القاهر اجلرجاين (ت

كر، والصمت  ِÈّكر ٔافصح من ا ِÈّاملأخذ، جعيب أالمر، شبيه �لسحر، فٕانك ترى به ترك ا
عن إالفادة ٔازيد لٕالفادة، وجتدك ٔانطق ما تكون ٕاذا مل تنطق، ؤاّمت ما تكون بياÍ ٕاذا مل 

)"   ).16تُِنبْ
طف يف اللغة "موضوع عىل غاية من ا/قة ٔامهيته يف البيان والبالغة، وهذا الق -ٕاًذا -للحذف

  ).17والتعقيد، بل هو �ب البالغة وقطب الر� فهيا وعليه مدار إالجعاز"(
وقد نظر البالغي العريب ٕاىل السكوت من عدة زواê يه املُتلكم واملتلكم ٕاليه ومقام القول، 

 لك أالحوال فرمبا مدح ٔاهل البالغة عدم البوح يف سـياق وذموه يف مقام آخر، ولكن يف
)، 18مييلون ٕاىل إالجياز، ويسـتحسـنون ¹ختصار اÈي يقوم عىل حذف بعض ال}م(

يقول اجلاحظ:" واعمل ٔان الصمت يق موضعه رمبا اكن ٔانفع مع إالبالغ �ملنطق يف موضعه 
  ).19وعند ٕاصابة فرصته"(

  / الّصمت يف الرسد الروايئ:3
لفت انتباه علامء اخلطاب والرسد، ولكهنم مل اشـتغال الّصمت بأشاكل شـىت يف نسـيج الرواية 

يعنوا" قضية الصمت عناية شام£، ٕاذ اقترصت حبو#م يف معظم أالحيان عىل عالقة 
الّصمت �لزمن اليت جتعل أالحداث ترسع، فرسعة أالحداث تبلغ ٔاقصاها يف 

  )20) اÈي يكون ٕ�سقاط جزء من احلاكية يف النص". (Ellipseإالضامر(
ن أالحيان حيتل الصمت مساحة مضن النسـيج الرسدي املوجز اÈي قوامه ويف كثري م

) Gérard Genetteٕاسقاط التفاصيل، ٔاو جحب املعلومات عن القارئ، ويسميه جينيت (
) اÈي يكتفي فيه الّراوي بذكر ما يظهر من Focalisation externeتبئريا خارجيا(

شحÃ الّراوي عن ذكر بعض املعلومات ٔاحوال، ويسكت ّمعا وراءها من ٔاشـياء، ؤاحياÍ ي 
) êوجحا� رسد êتبئريا صفر úويسمي "جينات" ذParalipse)(21 وميكن ٔان نسميه ،(

احلذف الضمين اÈي هيتدي ٕاليه القارئ �قتفاء ٔاثر الثغرات و¹نقطاعات احلاص£ يف 
  التسلسل الزمين.
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):" تلفظ غائب ٔاو Heaval( وهكذا يصبح الّصمت تقنية فنية، هو عىل حّد قول "هافال"
)، وهو عىل عكس النطق والكتابة Un acte énonciatif in absentia �لغياب(

)، وٕامنا Un énoncé linguistiqueاBّسدين يف الصوت، فاخلط ال ينشئ ملفوظا لسانيا(
) Absence)، والغياب(videيدرك وجوده بعالمات يف النص تشري ٕاليه مثل الفراغ(

  ).22) وختفيض جحم املقول..."(interstices de l’écritالكتابة (والفجوة يف 
ويشـتغل الصمت يف الرسد مبختلف دالالته حيe يدخل يف تركيبة بنائية مع �يق التوابع 
أالخرى، فميزتج احلارض والغائب املكتوب واملسكوت عنه. الصمت "شأنه شأن ٔاي عالمة 

Èي حيدد طبيعة اشـتغال الصمت، حيث ميكن ال تعمل مبفردها، فاملوقف إالنساين هو ا
لعملية التوزيع املتناسق بني احلوار والصمت و�يق عنارص البىن الصوتية تشكيل ِقيًَما غنية 

)"Mوعليه ال ميكن دراسة الصمت يف النص الرسدي يف غياب املكتوب ٔاو 23ا/ال ،(
  املطبوع.

ين، يعلن عن هناية فصل، ويأيت الصمت يف النص الرسدي املعارص عىل شلك بياض ماك
وقد يفصل بني اللقطات ٕ�شارات داM عىل ¹نقطاع احلديث والزماين، وميكن ٔان يتخلل 
الكتابة ذاهتا للتعبري عن ٔاشـياء حمذوفة ٔاو مسكوت عهنا، ويف هذه احلاM يدل عىل البياض 

ثالث  بني اللكامت وامجلل بنقط متتابعة، قد ينحرص يف نقطتني(..)، ٔاو يتجاوز ٕاىل
 úنقط(...) ٔاو ٔاكرث، وقد يكون هذا ¹نتقال داّال عىل مرور زمين ٔاو حديث، وما يتبع ذ

)، وقد يعرب الراوي ومن ورائه الاكتب مبادة 24من تغّريات ماكنية عىل مسـتوى القصة ذاهتا(
  (مصت) ومشـتقاهتا رصاحة.

يف "فوىض احلواس"  ولقد جئنا هبذا املهاد النظري ليكون مدخال /راسة سـمييائية الصمت
  ٔالحالم مسـتغامني.

  /سـمييائية الصمت يف "فوىض احلواس" ٔالحالم مسـتغامني.4
)، ٕانّه الصمت اÈي حييل وال 25يقول فالريي:" لك ذرة من الصمت فرصة لمثرة Íجضة"(

يقول لصعوبة التعبري املبارش، بل حىت الرمزي عن واقع ما، ٕاحساس ما، وهذا ما بدا جلّيا 
فوىض احلواس"، يقول الّراوي:" لك ما اكن يعنيين، ٔان ٔاكتب شيئا، ٔاي يشء يف رواية "



  

 " "السـميياء و النص أالديب السابع ا/ويل امللتقى                           196

د/ جامل مباريك                                                                          سـمييائية الصمت يف رواية " فوىض احلواس" ٔالحالم مسـتغامني   

ٔاكرس به سـنني من الصمت...ال ٔادري كيف و/ت هذه القصة ٔادري كيف و/ مصيت، ولكن 
  ).26ت� قصة ٔاخرى"(

فالصمت هنا مصت قهري سـيايس واج�عي تريد تكسريه �لكتابة، ولكن الوقت مل حين 
ب ٔاو الصمت املهيأ لالنفجار، تقول الساردة متحدثة عن ٔاخهيا بعد، ٕانه الصمت الصاخ

Íرص:"ماذا تراه اكن خيUّ حتت برنس الّصمت؟، فأصبحت ال ٔادري كيف ٔاواصل معه 
احلديث. صاح يب:"ؤالنّك اكتبة عليك ٔان تصميت..ٔان تنتحري. لقد حتّولنا يف بضعة ٔاسابيع 

. وحتّولنا !رتكوا لها سوى الساككني..ؤانت تكتبنيمن ٔاّمة اكنت مت� ترسانة نووية ٕاىل ٔاّمة مل ي
من ٔامة مت� ٔاكرب احتياطي مايل يف العامل، ٕاىل قبائل متسّوM يف احملافل ا/ولية...ؤانت 

. هؤالء اÈين تكتبني من ٔاجلهم..ٕاهنم ينتظرون ٔان يتصدق علهيم الناس �لرغيف !تكتبني
 Í27". (! علهيم..وأالدوية..وال ميلكون مثن كتاب...فامصيت حز( 

ومل يتوقع Íرص ٔانه هبذا الكشف الرصحي عن حارض ٔاحوال أالمة العربية سـيغري مسار 
الساردة(حياة) ومن وراهئا الاكتبة يف الكتابة، وسريمغها عىل الصمت سـنتني..."سـنتني 

ة اكملتني، تعلمت فهيا ٔان احتقر لك ٔاولئك الكتاب، اÈين يف اجلرائد واBّالت واصلوا احليا
  ).28دون جخل، ٔامام ج]ن العروبة"(

فالصمت هنا اختذ يف النص الرسدي هيئتني متآزرتني: ٕاما ذكر لكمة"الصمت" رصاحة، ٔاو 
اسـتخدامه بوصفه فاصال تقليدê لتقطيع امجلل ال}مية، وهو هنا عالمة تنقيطية(نقطتان ٔاو 

ت بوصفه عالمة داM عىل ثالث نقاط متوالية) حيددها السـياق العام لل}م. وقد جاء الصم
املوقف ا/اخيل مما جيري يف الواقع، وهو مصت الرفض؛ فنارص يرفض"ٔان اشـُمت ٔامامه نظاما 
 Mعربّيا �لتحديد. فٕاّما ٔان اشـُتمها واحدا..واحدا..(ٔالسـباب يرسدها عّيل مطو

مية مفّص£..ومقنعة) ٔاو ٔامصت. ففي شـْمت نظام عريب دون آخر، �لنسـبة ٕاليه، ما يفوق جر 
  ).29السكوت عنه"(

-يقول �تريك ¼كسويل عن قوانني ماال يقال: السكوت والرس:" ٕان البعد الرمزي للسكوت
ب بسـيط بعض اليشء، الصمت  -الصمت Ãيبدو ٔانه يصدر عن تنسـيق غري مريئ، من َحتس

L وجود كنوع من إالدراك، مستبطن عىل مسـتوêت خمتلفة من الشخصية، ومن مث فهو 
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رث مما هو نفساين، بل ٕانه يف إالماكن تصنيف الصمت الالٕارادي عند اجلاهل: اج�عي ٔاك
  ).30مصت ¹عرتاف املؤدب"(

مت.  فنارص يريد �لصمت ٕايصال ما يعجز عنه ال}م، فاللك مشرتكون واللك يسـتحق الشـّ
والصمت هنا يشـتغل بوصفه عالمة سـمييولوجية داM عىل الالمباالة حني يصبح الصمت 

أالسـئ£ التافهة؛ الصمت هو جواب الساردة عن ٔاسـئ£ ٔاðا؟ "ٔامصت ٔالهنا يف  ٔاجوبة عن
مجيع احلاالت لن تفهم...تسألين عن ٔاخبار زو`. ٔاجيب ٔانه جيد. ؤااكد ال ٔاجيب. مّرًة 

). فهذا 31ٔاخرى ٔاتذكّر فلسفة ذú الّرجل اÈي اكن جييب �لصمت عن أالسـئ£ الغبية"(
). والناس ال يطرحون عليك ٕاال ٔاسـئ£ غبية، 32ته(الرجل مذهل ب}مه املربك كصم 

جيربونك عىل الّرد علهيا بأجوبة غبية مثلها..يسألونك ماذا مت�، ال ماذا فقدت. يسألونك عن 
ٔاخبار املرٔاة اليت تزوجهتا..ال عن ٔاخبار ت� اليت حتهبا..يسألونك هل تصيل...وال يسألونك 

أالسـئ£ �لصمت. فنحن عندما نصمت  هل ختاف هللا..وÈا تعودت ٔان ٔاجيب عن هذه
  )33جنرب االٓخرين عىل تدارك خطهئم. (

كام ترتاوح أالصوات بني الصمت والالمقال، فالبطل ال يتحدث ٔاو يقول مجال قصرية ختفي 
اجلزء أالسايس للمعىن، وعىل املتلقي ٔان يمكb، تقول:"هل ٔافهم ٔانك لست عاشقا؟ فيبقى 

ت خطأها، ؤاعادت طرح السؤال بصيغة ٔاخرى: ٕاذن ليس سؤالها معلقا ٕاىل مصته: وتدارك
يف حياتك امرٔاة؟ ٔاجاب:" مك يلزمين من الصمت ê سـيديت ٔالرد عىل ٔاسـئلتك، اكن عيل ٔان 

  )34ٔافهم، مك يلزمين من الصرب ê سـيديت ٔالرد عىل فضوú ٔاو رمبا عىل ٔاسـئلتك الغبية".(
نهبار واخلوف، فهـي ٔانىث الصمت كام اسـتخدمت الروائية الصمت بوصفه عالمة داM عىل ¹

ؤانىث أالرق، تقول:" تسّمرت ماكين َدهشة. تأملته غري مصدقة. فاجأين مصت ¹رتباك 
امجليل. فبقينا للحظات يتأمل ٔاحدÍ االٓخر بوقع املصادفة...مشينا خطوات مًعا، دون وíة 

  )35.(حمددة، معرضني جنوننا لالنتظار مث توقفنا جفأة مثقلني بصمت أالسـئ£"
ويأيت الصمت تعبريا عن املشاعر ا/فينة اليت يعيشها البرش وراء اللكامت ¹ج�عية، 
فالصمت هو ال}م اÈي ال يقال، حبيث" جد ٔان امجلل واللكامت املنطوقة ليست ٕاال قرشة 
رفيعة لكت£ الصمت اليت حتملها، وÍدرا ما يتجاوز ال}م اÈي يقال يف اللكيشـيه ¹ج�عي 



  

 " "السـميياء و النص أالديب السابع ا/ويل امللتقى                           198

د/ جامل مباريك                                                                          سـمييائية الصمت يف رواية " فوىض احلواس" ٔالحالم مسـتغامني   

)، فهذا الرجل اÈي التقته الساردة، " رجل 36مجلل املتفق علهيا يف التواطؤ ¹ج�عي" (وا
يغشاه الصمت والتباسه، وL هذه القدرة اخلرافية عىل خلق حاM من ¹رتباك امجليل...ورمبا 
ا، لو اكن هذا الرجل يل، ٕانّه عىل مقياس مصيت ولغيت، وهو مطابق ملزاج حزين  fمتنيت رس

...مصته املاكبر يربكين. معطفه السميك يزجعين، ولكامته القاطعة ٔاصبحت مقص£ وشهويت
  )37ٔالي مرشوع نص قادم..." .(

وقد يعرب الصمت عن التشـيؤ، ٕاذ ال يبقى للكامت اللغة فعالية تذكر، فرنى البطل   
 فاقدا متاما الرغبة يف احلديث، ال هيمت بتعميق السؤال ٔاو البحث عن اجلواب، حبث يصبح

ال}م ال دفء L وال معىن وال جدوى، حني تفقد اللكامت داللهتا، قال وهو يشعل 
سـيجارته: " ال جدوى من ¹ح�ء مبظ£ اللكامت..فالصمت ٔامام املطر ٔامجل"...لطاملا 
دّوخهتا تفاصيل الرجوM، ت� اليت لها كربêء إالحياء، وذú ¹سـتفزاز امحلميي 

اليشء امجليل اÈي عشـته بصمت جوار رجل غريب، )..خفت عىل ذú 38الصامت".(
 )39ٔان ينطفئ داخيل برسعة، ٔان يقتb ٔاو يبعرثه الشارع".(

فالصمت هو الكتابة البيضاء تعرب عن الالتواصل وعن العمل البطيء للك احلياة، حبيث 
نلحظ الصمت العميق للبطل، "اكن عىل قدر كبري من الوسامة..وكنت ٔاشعر مبودة غامضة 

هذا الوجه، وضعف جتاه هذا احلضور الّرجايل الصامت اÈي ال يشـبه يف يشء جتاه 
الترصفات اÈكورية يف هذه املدينة ٔااكن منشغال عّين حقfا؟ ٔام اكن فقط يتحرش يب 

ولكنه اكن يعبث  ! بصمته..جيلس ٔامايم هكذا عىل مرىم قدر، ...مك متنيت حلظهتا ٔان ينطق
   )40دخلين يف حاM من ¹رتباك امجليل".(يب ب}م ال يقال ٕاّال مصتا، وي

  )41ينطفئ داخيل برسعة، ٔان يقتb ٔاو يبعرث".(
 Lفاملسكوت عنه هنا هام، ورمبا ٔامه ما يقال يف النص، حبث تقول املشاهد ما ال يقو
ال}م، ميثل الصمت والالتواصل بني خشصيات الرواية مسة ٔاساسـية ملضموهنا، "يف حلظة 

ىل وشك ٔان يبادرين �ل}م. فقد توقف بني مجلتني وراح ينظر ٕاّيل ما، بدا يل وnٔنه ع
  )42دون ٔان يقول شيئا".(

  )43"عرشة ٔاêم من الرتقب الصامت".(
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وقد يأيت الصمت عالمة داM مرتبطة �لعامل السـيكولو` للشخصية املرس£ للخطاب، 
هـي جتيب عن سؤال فالساردة تصمت لترتك اBال ٔالسـئ£ ٔاكرب وكثريا من مصت أالسـئ£، ف 

  )44النادل �جلواب نفسه"نريد كواك". وnٔهنا تقول: تريد ٔان ترتكنا وشأهنا.(
وهذا اجلدل بني الصمت وال}م من سامت الرواية احلديثة، وقد نظرت ٕالهيا الروائية 
الفرنسـية "نتايل ساروت" عرب مفهوðا للعالقة بني احلديث واحلديث التحيت، فينقل 

ا، اللكامت املتفق علهيا اج�عيا، بيe احلقيقة تدفن ف6 تسميه �حلديث احلديث حسب رٔاهي
  )45التحيت. (

فالصمت حديث أالعامق، فف6 سـبق احلديث بني الساردة وبطل الرواية دار بيهنام ×م 
صامت، بني ¹سـ�ع ٕالهيا والغياب، بل ال يسمعها ٔاحياÍ، عندما تساLٔ �لصمت تطرح 

£ لنفسها وللقارئ، "ٔان يسرتق النظر ٕاّيل ٔاثناء حديثه، هذا ال يعين سلس£ من أالسـئ
شيئا؛ ٔاي رجل غريه، اكن ترصف كذú، عىل أالقل من �ب الفضول، ٕان مل يكن من �ب 
التحرش الصامت بأنىث جتازف �جللوس مبفردها يف مقهـى مبدينة كهذه. ٕانه رجل ييش به 

  )46رها للجلوس مقابال لoاكرة".(الّصمت، وت� الزاوية الميىن اليت اختا
ال..ولكين ٔاعرف ú طريقة يف ارتداء أالسود..لكنه معك لون خلق  -"ٔاجاب ضاحاك: 

ؤاما مصيت واسـتغرايب ل}م من الواحض ٔانين مل ٔافهمه واصل: أالبيض هو  -للفتنة..ال للزهد
  خدعة أاللوان..ٔاال تعرفني هذا؟

  قلت مكن يعتذر:
  )47حلظة مصت".(ال..ال ٔاعرف. وغرقت يف 
  الصمت هروب وجاملية:

يبدو nٔن رواية فوىض احلواس ال تمنو ٕاال بلك ما ال يقال، nٔن هناك نوعا من موسـيقى 
الصمت، نوعا من اجلدل بني ال}م والصمت، وهو جدل معيق بني الظاهر والباطن، بني 

ُت يف مصيت احلقيقة والزيف،  "كنت اسـمتع ٕاليه دون ٔان ٔاجرؤ عىل مقاطعته بلكمة وجد
مالًذا، وٕاهياما L بأنين ٔاعرف لك هذا، ٕاضافة ٕاىل ت� احلاM امجلالية اليت يضفهيا الصمت يف 

  )48مواقف كهذه".(
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"خفت ٔان ٔاصارحه، فأكّرس كثريا من جاملية ومه لك منا �الٓخر فبقيت صامتة، يك اسـمتتع 
وأالخرى تطارده ٔالنّه  بوضعي امللتبس بني امرٔاتني، واحدة يطاردها ٔالهنا ترتدي أالسود،

). "تبعث عن مربرات 50). "نتسلق حبfا شاهقا يف مصته التصاعدي"(49قال"قطعا"(
). " مل يعرتف ٔان ما يزجعه 51حزنه الباذخ، ونو�ت مصته، ونزعته ٕاىل الهترب من أالسـئ£"(

هو الكتابة يف حّد ذاهتا، بوصفها مواíة، ومراوغة صامتة، ومتارس عادهتا يف الكتابة 
  ).52مصتا"(

وهذه الرواية تقوم عىل ٔامعدة الصمت، حبيث تكون لكامت الصمت وترك فضاءات للبياض 
يه ٔاساس الفن الروايئ، "لو ٔانه حتّدث لساعدين بعض اليشء عىل فهم ما حيدث. ولكنه مل 
يفتح ٔايّة Íفذة لل}م، وظل مشغوال عّينِ مبتابعة ذú الفيمل. دون ٔان يتوقف ٔاثناء ذú عن 

  )53ذبذ�ت حديث يقال مصتًا يف عمتة احلواس".( بثّ 
"ؤاÍ نفيس، مل ٔاجد معه شيئا ميكن ٔان يقال، وقد انطفأ معه ال}م، لتشـتغل به مساحات 

  )54الّصمت".(
فالصمت والالتواصل هو السمة أالساسـية بني الساردة وبطل الروية،"مذ قال هذا الرجل 

حبجة قاطعة ٔانه رجل اللغة  )، "هل مصت يك يقنعين55لكمة واحدة ومصت! " (
  )56القاطعة".(

"اعتقد ٔان نظراته قد رافقتين حّىت مغادريت القاعة. فقد ٔاحسست هبا توّدعين بصمت، 
  )57( ولكن دون ٔان يلكّف نفسه مشقة استبقايئ بلكمة.. ٔاو سؤال".

"ؤالننا نقرن الصمت �ملوت والصوت �حلياة، فٕان الساردة جتعل من الصمت حياة وصو¼ 
غة، ويصبح الصمت مع هذا الرجل حاM لغوية خاصة عندما خيلع مصته ويلبس صوهتا ول

)، ولهذا اختارت يف املايض ðنة التصوير، ٔالن الصورة حلظة مصت 58( ولكامهتا املبل£"
  )59( طويل..ٕاهنا اكلرمس جتربة يف الصمت.

للصمت، فهذا  وكثريا ما يذوب التواصل اللغوي يف الصمت، فتصبح اللغة فضي£ �لنسـبة
الرجل يضع بيهنام كعادته"منفضة الصمت ؤاعقاب مجل مل تكمتل، ويه ال تريد"حبّا يقتات 

  )60( �للكامت، حىت ال يقتb عند البعد مصتنا".
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ويف اخلتام نشري ٕاال ٔان الروائية ٔاحالم مسـتغامني اتبعت يف كتابة روايهتا "فوىض 
معودها أالسايس، مثل رواية "زور�  احلواس"تقاليد كتابية رسدية غربية اكن الصمت

) فرجينيا وولف، 62) لـ: اكزانزتاكيس، ورواية" السـيدة دالوي"(61اليوÍين"(
  ) لـ: مرجريت ديراس. l’ament " )63ورواية"العاشق



  

 " "السـميياء و النص أالديب السابع ا/ويل امللتقى                           202

د/ جامل مباريك                                                                          سـمييائية الصمت يف رواية " فوىض احلواس" ٔالحالم مسـتغامني   

  ععععــــــــــــــــــــــــش واملراجش واملراجش واملراجش واملراجــــالهوامالهوامالهوامالهوام

                                                 

، 12ٔاحالم مسـتغامني: فوىض احلواس، منشورات ٔاحالم مسـتغامني، بريوت، ط )1(
  .183، ص2003

  .20املصدر نفسه، ص )2(
  .355املصدر نفسه، ص )3(
  .271نفسه، ص )4(
ابن منظور(أبو الفضل جامل ا/ين بن مكرم): لسان العرب، دار الكتب العلمية،  )5(

  .35، (د، ت)، مادة(ص م ت)، ص1، ط2بريوت، ج
الزخمرشي(جار هللا ٔايب القامس محمود بن معر): ٔاساس البالغة، حتقيق عبد الرحمي  )6(

  .257، بريوت، (د، ت)، مادة( ص م ت)، صمحمود، دار املعرفة
ٔابنية اخلطاب -ينظر: الّسهيل بلقامس:"¹شـتغال العاليم لعنارص لغة اخلطاب الفلمي )7(

، مضن كتاب: قضاê النقد أالديب بني 2009مارس 17،18الفلمي"، ندوة الصورة واخلطاب 
  .142، ص2009النظرية والتطبيق، عامل الكتب احلديث، ٕاربد، أالردن، 

محمد كشاش: اللغة واحلواس(رؤية يف التواصل والتعبري �لعالمة غري اللسانية)، املكتبة  )8(
  .154، ص2001، 1املرصية، سـيدا، بريوت، ط

ينظر: خليل اجلزياوي: مواقيت الّصمت(رواية)، ا/ار العربية للعلوم Íرشون، القاهرة،  )9(
  .25، 23،24، ص2007، 1ط

)10(   
عبد هللا احلسـين بن ٔامحد): رشح املعلقات السـبع، حتقيق طالل ٔامحد، الّزوزين(ٔابو  )11(

. ينظر كذú: الشـنقيطي(ٔامحد بن أالمني): 84، ص2002، 1دار الكتاب احلديث، ط
، (د، ت)، 1رشح املعلقات العرش ؤاخبار شعراهئا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

  .50ص
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مراجعة: يوسف الشـيخ محمد البقاعي،  عبد الرحامن الربقويق، رشح ديوان املتنيب، )12(
  .97، ص2004، 1دار الكتاب العريب، بريوت، ط

ارتباط الصمت �الٓداب وأالخالق حبث يطول احلديث فيه، حتّدثت عنه العرب  )13(
 Mّقدميا وحديثا يف حمكهام ؤامثاهلام وشعرهام ونرثهام ؤاقواهلام، وميكن ٔان نشري ٕاىل قوهلم: "ز

ان". "ٕاذا اكن ال}م من فضة فالسكوت من ذهب"."السكوت رد الرجل وال زM اللس
اجلواب"، "لسانك حصانك ٕان صنته صانك وٕان خنته خانك". "رب سكوت ٔابلغ من 

  ×م". "الفم املطبق ال يدخb ذ�ب". "ٕاذا مت العقل نقص ال}م".
  فلتندمن عىل ال}م مرارا    ٕاذا ندمت عىل سكوتك مّرة  وقال شاعر عريب:

  وال يلتام ما جرح اللسان    جراحات السـنان لها التئام    آخر: وقال
:Lديوان الشافعي ميلء �حلمك اليت حتبب الصمت، كقو  

ّبة ِعْرِيض ـمَ  قُل üِئمي جَ ـفَُسُكْوِيت عَ     ا ِشئْت ِيف َمسـَ   َواُب ــن الْل
ْيب الِْ} َما َرض اال|     نــا اÍَo عَاِدم الَْجَواب َولَكِ ـمَ    ُب َسد اoن ُجتِ
َت قلُت هلم  وقال ٔايضا: نü اجلواب لباب الّرش     قالوا: سكتü وقد خوِمصْ }

ا
  مفتاح

وفيه ٔايًضا لصون العرض     والّصمت عن جاهٍل ٔاو ٔامحُق رشف  وقال ٔايضا:
  ٕاصالحُ 

سد ختىش ويه صامته؟ واللكُب ُخيىس لعمري،     ٔاما ترى اال|
  وهو نبـّاح

  وقال: 
  د رحبا فلست خبارسٕاذا مل ٔاج    وجدت سكويت متجرا فلـزمته

  و¼جره يعلو عىل لك ¼جـر    ما الصمت ٕاّال يف الرجال متاجر
  وقال:

  من منطق يف غري حينه    والصمت ٔامجل �لفتـى
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  مسه تلـوح عىل جبينه    وعىل الفىت بطـباعه
ينظر: ديوان إالمام الشافعي: مجع وحتقيق ٕاميل بديع يعقوب، دار الكتاب العريب، بريوت، 

  ...148، 81، 63، 44، ص2003، 1ط
  ويقول إالمام عيل بن ٔايب طالب:

  ٕاّال يَزلÃ وما يُعاُب مصوُت     ما زال ذو مصٍت وما من مكِرثٍ 
ّبَه النّطـُق املبُني بفضـةٍ    فالصمُت ُدر� زانُه êقـوُت     ٕاْن شـُ

  قال ٔايضا:
  ؤاُدِمـْن عىل الصمت املزيّن للعقل    فال تكزنّن القول يف غري وقته

  وليس ميوُت املرء من عرثة الّرِجلِ     يف عرثٍة بلسانـه ميوُت الفىت
ينظر: ديوان إالمام عيل بن ٔايب طالب: رشح يوسف فرحات، دار الكتاب العريب، بريوت، 

  .95، 56، ص2004، 1ط
البديع)، املكتبة العرصية،  -املعاين -ٔامحد مصطفى املراغي: علوم البالغة(البيان )14(

  .76، ص2004بريوت، 
: Íدية رمضان النّجار: ٔاحباث حنوية ولغوية، دار الوفاء /نيا الطباعة والنرش، ينظر )15(

  وما بعدها. 90، ص2006، 1إالسكندرية، مرص، ط
عبد القاهر اجلرجاين: دالئل إالجعاز يف عمل املعاين، دار املعرفة، بريوت، (د، ط)،  )16(

  .112، ص2001
  املصدر نفسه، ص نفسها. )17(
ين محدي: مدخل ٕاىل "الصمت يف النص الرسدي"، جم£ لكية االٓداب ينظر: حمي ا/ )18(

  .137، 136، ص2011، جانفي 8واللغات، جامعة بسكرة، ع
رساM املعاش واملعاد، حتقيق عبد السالم  -اجلاحظ(ع]ن معر بن حبر): الرسائل )19(

  .113، ص1991، 1هارون، دار اجليل، بريوت، ط
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. نقال عن محمد 141"الصمت يف النص الرسدي"، صحمي ا/ين محدي: مدخل ٕاىل  )20(
اخلبو: اخلطاب القصيص يف الرواية العربية املعارصة، لكية االٓداب والعلوم إالنسانية، جامعة 

  .135صفاقس، تونس، ص
 G.genette, figuresIII, p.p129.130. نقال عن 141املرجع نفسه، ص )21(
 ,Pierre Vanden Hewel :Parole, Mot, Silence، نقال عن:142نفسه، ص )22(

librairie José Conti, 1985.p.72. 
ٔابنية اخلطاب -ينظر: الّسهيل بلقامس :"¹شـتغال العاليم لعنارص لغة اخلطاب القلمي )23(

  .142القلمي"، مرجع سابق، ص
ينظر: محيد محليداين: بنية النص الرسدي من منظور النقد أالديب، املركز الثقايف  )24(

  .132، 58، ص3ار البيضاء، طالعريب، ا/
  .25خليل اجلزياوي، مواقيت الصمت(رواية)، مصدر سابق، ص )25(
  .23،24ٔاحالم مسـتغامني: فوىض احلواس، مصدر سابق، ص )26(
   .129املصدر نفسه، ص )27(
   .130نفسه، ص)28(
  .132نفسه، ص )29(
£ . نقال عن: جم25خليل اجلزياوي، مواقيت الصمت(رواية)، مصدر سابق، ص)30(

  .1990ٕابريل،  -ديوجني، مركز مطبوعات اليونيسكو، الطبعة العربية، عدد فرباير
  .101، 100الرواية، ص )31(
  .149، 147املصدر نفسه، ص )32(
  .79نفسه، ص )33(
  .100،101نفسه، ص  )34(
  .149، 147ينظر: نفسه، ص )35(
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، 1عامة للكتاب، طٔامينة رشـيد: تشظي الزمن يف الرواية احلديثة، الهيئة املرصية ال )36(
  .149، ص1998

  .28، 27، 26نفسه، ص )37(
  .29،30نفسه، ص  )38(
  .60نفسه، ص )39(
  .66نفسه، ص )40(
  .65نفسه، ص )41(
  .99نفسه، ص )42(
  .99نفسه، ص )43(
  . 75نفسه، ص )44(
  .152ٔامينة رشـيد: تشظي الزمن يف الرواية العربية احلديثة، مرجع سابق، ص -ينظر )45(
  .68نفسه، ص )46(
  .76،77نفسه، ص )47(
  . 86نفسه، ص )48(
  .86نفسه، ص )49(
  .90نفسه، ص )50(
  .93نفسه، ص )51(
  .96،97نفسه، ص )52(
  .55نفسه، ص )53(
  .55نفسه، ص )54(
  .55نفسه، ص )55(
  .54نفسه، ص )56(
  .58نفسه، ص )57(
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  .32، 16نفسه، ص )58(
  .323نفسه، ص )59(
  .324، 323نفسه، ص )60(
اليوÍين، تعريب خنبة من أالساتذة، دار املعرفة،  اكزانزتاكيس(نيكوس): زور� )61(

  .1971، 5بريوت، ط
فرجينيا وولف: السـيدة دالوي، ترمجة: عطا عبد الوهاب، دار املؤمون للرتمجة  )62(

  .1986والنرش، بغداد، 
  .1986مرجريت ديراس، العاشق، ترمجة: محمد عيتاين، دار املروج، بريوت،  )63(


