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ABSTRACT 

 

There are many Arab and Turkish poets who have talk about the cities of Cairo and Istanbul in 

their poems,The poems "I`m Listening to Istanbul" by Turkish poet Orkhan Vali Kanik and "It`s Cairo" 

by Egyptian poet Sayed Hijab are among the most important poems that talked about Istanbul and Cairo 

during the twentieth century. The phonemic aspect is one of the most prominent aspects of these two 

poems,   and then the research deals with the phonetic characteristics of the poems and their role in 

expressing the feelings of each of two poems towards their cities by using Contrastive approach to 

shedding light on the significance of letters sounds, whether through using them throughout the text or 

in rhyming. It also deals with the phonological properties of words such as repetition, anagrams and its 

morphological construction , and phonological characteristics of sentence structure such as repetition, 

alliteration and mixing visual and auditory imagery. 

 

Key words: I`m Listening to Istanbul, I`s Cairo, phonological properties of sounds, phonological 

properties of words, phonological characteristics of sentence. 
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 الملخص
 

للشداعر العصدرس سديد ح دا  مدد  " هندا الاداهر "للشداعر ال ركد  رخاندان خلد  صدابي  خ " لسد اببو  ىاسد ع  للد"تعدد صصددي    

ندل  الادرن العشدري ي خيعدد ال ابدو الصدوت  مد  رودرب ال وابدو ال د  " الاداهر "خ" لسد اببو "الاصائد العهعة ال   تحددت  عد  مددين   

الكشف ع  سعات مدين   الاداهر  خلسد اببو  خلحسدال الشداعري  وهعدا  ىلل تشكل البناء الشعرس لهاتي  الاصيدتي ي خم  تم يهدف البحث

 . م  نل  الكشف ع  الخصائص الصوتية للاصيدتي  خدخاها ف  ال عبير ع  شعوا كل منهعا بحو مدين ه

حيددث لددم تصددل الباح ددة للددى رس وحددث ودده رس بددو  مدد   يخوددالر م مدد  رهعيددة الاصدديدتي  فددين رحددد لددم ي ناخلهعددا والدااسددة مدد  صبددل

ي خم  تم اع عددت فد  البحدث علدى العصدادا خالعراجد  العامدة فد  الشدعر العرود  خال ركد ي "سيد ح ا "خ" رخنان خل "العااابات وي  

 .ختلك ال   تناخل  األديبي  وشكل ناص خذلك واس خدام العنهح ال ااول  ل حاي  الهدف م  البحث

 : ل عرف على العلمح الصوتية ف  النص سوف يناسم البحث للى مدنل خراوعة مباحثخم  رجل ا

 .بص الاصيدتي : العدنل

 .البناء الصوت  للصوت العفرد ف  الاصيدتي : العبحث األخ 

يدتي  ف  هذا العبحث تلا  الباح ة الضوء على داللة رصوات الحرخف العفرد  سواء م  نل  ملحظة توبيعها على مداا الاص

 .لسعات العامة لهاارخ عند وناء الاافية خ

 البناء الصوت  للكلعة ف  الاصيدتي : العبحث ال اب 

 .ي ناخ  هذا العبحث الخصائص الصوتية للكلعة ف  الاصيدتي  م ل ال كراا خال نال خالداللة الصوتية ألوني ها الصرفية

 البناء الصوت  لل علة ف  الاصيدتي : العبحث ال الث

رف هذا العبحث وأهم الخصائص الصوتية ال   وربت ف  وناء كدل منهعدا لل عدل م دل ال كدراا خالسد   خالعدال ودي  الصدوا يع 

 . البصرية خالسععيةي خالعلصة وي  البناء النحوس لل عل خرصواتها

 

الصدوتية للللعدةي الخصدائص هنا الااهر ي رس ع  لل  لسد اببو ي الخصدائص الصدوتية للحدرفي الخصدائص : الكلمات المفتاحية 

 .الصوتية لل علة
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 المقدمة

ي ختش رك العدين ان ف  الادم خاألصالة كعا ربهعا ت ع عان كانتا مصدر إلهام للكثيرين من الشعراء" إستانبول"و" القاهرة"إن 

( م9191-9191" )صابي  رخانان خل "لـ( İstanbul`u dinliyorum")رس ع  للى لس اببو "ون اصضات هائلةي ختع بر صصيدت  

م  رهم الاصائد ال   عبرت ع  هذا ال ناصض ف  لطاا ردو  مك  للاصيدتي  ( م7192-9111" )سيد ح ا "لـ " هنا الااهر "خصصيد  

 . اخاجا شعبيا كبيرا

رسس " رخانان خل "فـف  اس خدام اللغة الشعبية خالبعد ع  األبعاط األدوية ال اليديةي " سيد ح ا "خ" رخانان خل "يش رك 

ي خصد دعوا للى ال  ديد ختخليص الشعر م  صيود الاافية خالوبن خ يرها م  "رخص اس افع "خ" مليح جودت ربضاس"م  " الغريو"تياا 

رك  الفنون ال   تحعل شيئا م  ال كلف خال ركيا على اخح الشعر خولغة الشعوي خيع بر هذا ال ياا م  رهم حركات ال حديث ف  الشعر ال 

ي خم  تم سن د ف  هذه الاصيد  [9]لم يس ط  رن ي خلى ع  الوبن خالاافية ف  رشعااه وشكل تام" رخانان خل "الحديثي  ير رن 

م  رشهر خرشعر شعراء العامية الذي  تبنوا فكر  اإلبحياب للى لغة الشاا  وعيدا " سيد ح ا "نصائص صوتية مهعةي ف  حي  يع بر 

" فؤاد حداد"خ" صلح جاهي "خ" ويرم ال وبس "اعر ي خيعد ذلك ام داد لل ياا الذس ور  فيه شعراء كباا م ل ع  اللغة العروية الع 

 .خ يرهم

" الااهر "ععدا للى ال عبير ع  " رخنان خل "خ" سيد ح ا "ن لختعد صضية الصوت العحوا الرئيس لبناء الاصيدتي ي حيث 

 . م  البناء الشعرس ف  اللغ ي  العروية خال ركيةواس خدام تانيات صوتية تس فيد " لس اببو "خ

ي "سيد ح ا "خ" رخنان خل "ي عيا هذا البحث و د  العوضو ي حيث لم رتوصل للى رس وحث وه رس بو  م  العااابات وي  

 . كل ناصخم  تم اع عدت ف  وح   على العصادا خالعراج  العامة ف  الشعر العرو  خال رك ي ختلك ال   تناخل  األديبي  وش

وصفة عامة خصصيد  " رخانان خل "خم  ال دير والذكر رن هناك العديد م  العراج  خاألوحاث ال ركية ال   تناخل  شعر 

وشكل ناصي خلكنها جاءت ف  لطاا الدااسات العامة الع علة خم  وينها لعطاء لعحة ع  الصوت ف  الاصيد ي " رس ع  للى لس اببو "

رس ع  للى "صراء  سيعيائية إلس اببو  م  نل  صصيد  "خليس وشكل منه  ي خم  وي  هذه الدااسات وحث خلك  و لعيحات وسيطة 

ي رما العراج  ال   "Murat Belge"للكاتو " م  الشاعرية للى الشعرية"ي خك ا  "للىف سياا"للباح ة " ألخانان خل " لس اببو 

[. 7"]اضا عطية"لـ" البراء  الواعية" سيد ح ا "محدخد  لداجة كبير  خمنها  فكاب " هنا الااهر "خصصيد  " سيد ح ا "تناخل  شعر 

 .خلذا اس خدم  العنهح ال ااول  للايام وهذا البحث

 : خم  رجل ال عرف على العلمح الصوتية ف  النص سوف باسم البحث للى مدنل خراوعة مباحث

 يس عرض بص الاصيدتي : العدنل
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 للصوت المفرد في القصيدتين البناء الصوتي: المبحث األول

 البناء الصوتي للكلمة في القصيدتين: المبحث الثاني

 البناء الصوتي للجملة في القصيدتين: المبحث الثالث

 نص القصيدتين: المدخل

 "هنا الااهر "صصيد   -1

 هنا الااهر  الساحر  اآلِسر  الهادا  الساهر  الساتر  السافر 

 الشاعر  النيّر  الخّير  الطاهر هنا الااهر  الااهر  العاطر  

 هنا الااهر  الصاور  السانر  الاادا  العنذا  ال ائر  الظافر 

 الااهر .. الااهر  .. هنا الااهر 

 صدى الهعس ف  الاحعة خ الشوشر 

 رسى الوحد  ف  اللعة خ النَّ وا 

 هنا الحو خالكد  خالعنظر 

 بشا الغش ف  الوش خاإلف را

 خالاش خالسعسر هنا الارش خالرش 

 هنا الحو خالح  خالرحعة خالعغفر 

 الااهر .. الااهر  .. هنا الااهر 

 خربا فى صلو دخام ك الداير  وينا

 وصّرخ وحّبك يا رجعل مدينة

 يا طايشة خ ابينة.. يا ضحكة حاينة 

 وحبّك خ اعفّر جبين  ف  تراوك خرعيش ف  احاوِك

 خرصف جنو واوك

 اوكجناين  راخس والدم خاد  شب

 يا بينة جنينة حياتنا اللعينة

 وحبّك يا ون  الذي ّ 
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 هنا النيل يسيل خوحنابه النبيل يرخى جيل وعد جيل ياهر العس حيل

 هنا األهرامات خاصفة تحكى و بات ذكريات اللى فات الو  مصر األصيل

 هنا ماا جرجس وسيفه يبرجس خيهرل فى اوليس خيشفى العلىل

 بعيش دخااي  م  العيلد للععاتتدخا طواحي  السني  صلوات 

 مع ااتي خبِدِّى الوجود رببيا خاساالت.. ابشاءات .. بايم سااالت 

 خم  عشانا للبُنا خالغنا خالنبات

 بواجه اياح الفنا ونبضة األ نيات

 الااهر .. الااهر  .. هنا الااهر 

 هنا تال ولدبا

 هنا األلف مدبة خمدبة صصادبا هنا

 ي صصدبا حصادباي صُصادبا هناهنا سوق ولدبا خبادبا

 عددباي خرحلم تايد ع  عددبا هنا.. هنا شوق خالدباي هعومنا 

 ما هو الضد والضد دا  خاس بد

 ما تعرف مراابا هااا خال جد

 خده بهاا ععل خال جععة خحد

 خال حد ند واله م  رى حد

 حياتنا هنا حاا  سد خسؤا  ماله اد

 لك  خاد  الغد فااد  على كل ند

 خربا ف صلو دخام ك الداير  وينا

 وصّرخ وحّبك يا رجعل مدينة

 يا طايشة خ ابينة.. يا ضحكة حاينة 

 وحبّك خ اعفّر جبين  ف  تراوك

 خرعيش ف  احاوِك خرصف جنو واوك

 جناين  راخس والدم خاد  شباوك
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 يا بينة جنينة حياتنا اللعينة

 وحبّك يا ون  الذي   

 [3]وحبّك 

 İSTANBUL'U DİNLİYO RUM/ قصيدة أستمع إلى إستانبول -2

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

Önce hafiften bir rüzgâr esiyor; 

Yavaş yavaş sallanıyor 

Yapraklar, ağaçlarda; 

Uzaklarda, çok uzaklarda, 

Sucuların hiç durmayan çıngırakları; 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

Kuşlar geçiyor, derken; 

Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık. 

Ağlar çekiliyor dalyanlarda; 

Bir kadının suya değiyor ayakları; 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

Serin serin Kapalı Çarşı; 

Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa; 

Güvercin dolu avlular. 

Çekiç sesleri geliyor doklardan, 

Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları; 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
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İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

Başında eski âlemlerin sarhoşluğu, 

Loş kayıkhaneleriyle bir yalı; 

Dinmiş lodosların uğultusu içinde 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

Bir yosma geçiyor kaldırımdan; 

Küfürler, şarkılar, türküler, lâf atmalar. 

Bir şey düşüyor elinden yere; 

Bir gül olmalı; 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı; 

Bir kuş çırpınıyor eteklerinde: 

Alnın sıcak mı değil mi, biliyorum; 

Dudakların ıslak mı değil mi, biliyorum; 

Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından 

Kalbının vuruşundan anlıyorum: 

İstanbul'u dinliyorum.[4] 
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 البناء الصوتي للصوت المفرد في القصيدتين: المبحث األول

لن الصوت العفرد رخ الفوبيم ي عيا وأبه الوحد  األخلى لبناء الكلعة ال   ي شكل منها النص خهو يحعل داللة ذاتية عند سعاعهاي 

مس وى توبيعه دانل : خي وب  الصوت العفرد على مس ويي .   منفرداي كعا رن دالل ه ت ضح وشكل ركبر عبر النصخلكنه ال يعك  رن يأت

النص خمس وى تواجده ف  الاافية ال   تعد م  رهم ال انيات الصوتية ال   يل أ للىها الشعراء إلحداث بغعة موسياية تؤتر على سع  

 . افة ما دانل النصالع لا ي خذلك و كراا صوت معي  على مس

خلذا ما دصانا النظر ف  الصوت دانل النص سن د رن توبي  الحرخف دانل النصي  ااتبط والحالة الشعواية خالرسالة ال   

 .عند وناء الاافية لن خجدت[ 8]يحعلها كل ماط ي كعا ربهعا اس خدما اللاخم 

" الااهر "لاصيدتي  ودًء م  العنوان؛ حيث يعد لفظا خصد لعو الصوت العفرد دخاا كبيرا ف  ت سيد العس وى الصوت  ل

حرخف اس فا ي فن د / حرخف االس علء فيهعا على الحرخف الخفيفة / وؤات  الاصيدتي ي خبلحظ تغلو الحرخف ال ايلة " لس اببو "خ

ي وينعا "الااهر "خصو  ختال ف  بط  كلعة ي خكذلك رلف العد ال او  لعا سباه ي ع عون واس علء (العفخعة)رن حرف  الااف خالراء العف وحة 

للى ال الي وعا يشعربا واو  كلعات العنوان خي ذ  اآلذاني خيحدث صو  " İstanbul"ف  كلعة  t,n,b,lال ايلي  حرخف  o,uحو  حرف  

 .ف  مدنل الاصيد 

صصيدته وعاط  " سيد ح ا " ح ت أاجح وي  حرخف الهعس خالصفير خاالس علءي حيث اف " هنا الااهر "لن اف  احية صصيد  

الساحر  اآلسر  "ف  رخ  سطر منه نعس مراتي وعا يعط  صفيرا عند بط  كلعات م ل " ل"مكون م  تلتة رسطر تكرا فيها حرف 

 الصاور  الظافر  الاادا ي الطاهر ي"ف  ( ظي قي صيطي الراء العفخعة)ي رما حرخف اإلطباق خاالس علء "الساتر  السافر  الساهر 

فاد جسدت حالة م  الاو ي خهو ما ي عل العس ع  ي الو وي  حرخف الهعس  -ال   ولغ م عوعها تسعة خعشري  حرفًا-" العاطر 

 ".الااهر "خاالس علء وعا يعط  النص حيوية ختناصًضا يعكس تناصض صفات 

هنا "ف  الاسم ال يلى لعدنل صصيد  خب  الحرخف وشكل عبر ع  شعواهي ف" سيد ح ا "لذا ما دلفنا للى دانل النص سن د رن 

 : ف  صوله( الشي )بلحظ رن تكراا حرف " الااهر 

 بشا الغش ف  الوش خاإلف را" 

 هنا الارش خالرش خالاش خالسعسر 

 "هنا الحب والحق والرحمة والمغفرة

منح هذا العاط  بوعا م  االضطرا  السعع ي ناصة خرن حرف الشي  يس خدم ف  العامية العصرية كاسم فعل وععنى اسك ي  

ليؤدس بفس الععنىي خكأن األديو يؤكد على رن هذه الكلعات ال   تعبر ع  الرشو  " هُش"خرحيابا يأت  مع اجا م  هاء ال نبيه فيكون 
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جاء كأبه " الحو خالح  خالرحعة"هذا الصوت الذس يسك  الك يري خلك  تكراا حرف الحاء ف  كلعات خالغش خالنصو وع اوة ام داد ل

مضاد لحرف الشي ي فبر م رن الصوتي  كليهعا مهعول خمس فل خانو خمنف ح لال رن النص صد منح الشي  معنًى سلبياي ف  حي  اتصف 

 .الحاء وصفاء صاخم هذا الشي 

اف  ف  النص حيث توال  العااط  العف وحة خالعغلاة ف  بهاية رويات الاصيد  وعا يحعل داللة وعد  صو" سيد ح ا "لل ام 

صوتيةي حيث ين ه  الاسم األخ  م  الاصيد  وعاطعي  صصيري  م  يلىي  يسباهعا ماط  طويل ت وسطه رلف اسم الفاعل ال لت  كعا ف  

 ه  وعاطعي  مف وحي ي كعا ال ام والاافية العن هية وال اء العرووطة وال باد  م  األلف ي رما الاسم ال اب  فاب(الظافر  -الطاهر   –السافر  )

ي خم  تم يعك  الاو  وأن سطو  حركة الف ح على بهايات (االف را خالسعسر  خالعغفر [ )6]بظرا لار  العخرل ف  العامية العصرية 

 .وعيووها رخ معيااتها" الااهر "ابف اح كل ما يخص الاطعة األخلى خال ابية والاصيد  تد  على سطو  خاس علء خ

خربا ف  صلو : "خلك  عندما يصل للى الاطعة العفصلية ف  الاصيد  خرصصد الاطعة ال   يعل  فيها ع  حبه ل لك العدينة واوله

 دخم ك الداير  وينا

 وصرخ وحبك يا رجعل مدينة 

 " يا ضحكة حاينةي يا طايشة خابينة

ي وعا يعط  لحساسا "وينا خحاينة خابينة"خهنا تن ه  رويات هذا الاسم وحركة كسر طويلة يليها ماط  مف وح وال اء العرووطة 

 . واالبكساا خاإلاهاق تح  خطأ  هذا ال ناصض العنيف الذس تعااسه العدينة على م  يحبها خيراها رجعل مدينة

ي لك  حركة الكسر رلح  وها حرف الرخس الكاف "واوكي تراوكي احاوك" ات ة ف  كلعاليام دت حركة الكسر ف  األويات ال 

ي فين تأتير هذا "الااهر "ف  صفات ( اءالبواس خدام حرف )الذس يعد حرفا لبف اايا ضعيفاي خم  تم يعك  الاو  وأبه لذا كان الكسر طويل 

ع  حبه معا خلد حالة م  اإلبف اا الضعيف العرتبطة الكسر الطويل تحو  للى كسر صصير حينعا اصطدم وصراخ الشاعر تعبيرا 

 .ري ها ال عيلة -وكِ -والااهر  

هنا النيل يسيل "فن د رن رصوات العد الطويلة ه  سيد  العوصفي فع ل ف  صوله " الااهر "رما ف  العااط  ال   تناخل  عطاء 

ي معا يعط  هذا [2]يلة علخ  على س  حركات صصير  ب د رن هذه ال علة فاط تح وس على س ة رصوات طو" خيسا  جيل وعد جيل

البي  طوال بسبيا يوح  واالس عرااية م  جابو خيعبر ع  حالة االس سلم خالخضو  الذس يعيشها هذا النهر ف  عطائه م  جابو آنري 

لشد ي فهذا العطاء يس عر وشكل خهو ما ي لئم م  صافية حرف اللم الذس ي عيا وأبه حرف مس فل مرص  م هوا م وسط وي  الرناخ  خا

م وسطي خليس وسطو  خعنف العدينة ف  صفاتها الذاتيةي خيدعم هذا ال وسط حالة العد الطويل ال   سبا ها خال   يعك  للحاصها واللاخم 

 [.8]بظرا ألن علعاء البدي  ال يع برخن حرف العد لاخما ألبه ليس حرفا رصليا
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الذس ي حدث ع  األببياء خالرساالت خالسااالت اع عاًدا على االم داد الصوت  ل ع    لاخيع د هذا الشعوا ف  العاط  ال  

ر نيات سااالت "الذس ي عيا وأبه ابف ااس مس فل مرص  ف  كلعات م ل " ال اء"خيعد حرف الرخس . العؤبث السالم خحرف األلف الععدخد 

 .   يوفرها جع  العؤبث السالمام دادا لحالة ال وسط ف  حد  العطاء م  ك رته ال" لبشاءات

على النص بوعا م  الصخو الذس " هنا مااجرجس وسيفه يبرجس خيهرل ف  اوليس"خكذلك يضف  حرف السي  ف  صوله 

وكل ما تحعله كلعة " لوليس"ليهرل " الااهر "ي وعا ي سد شكل ذلك البطل الذس يسك  "مااجرجس"يشبه صلصلة السيف الذس يس خدمه 

 .اٍن سلبية للع لا م  مع" لوليس"

تابية ل ظهر ف  العاط  األنير م  الاصيد  الذس اب ه  وحرف م  الحرخف الساكنة الشديد  العس فلة " الااهر "تعود صسو  

ي ما يعبر ع  حالة "حد خيد خند"الع هوا  خهو حرف الدا  الساكنة ف  كلعة مكوبة م  ماط  خاحد مغل  وه حركة ف ح صصير  كعا ف  

 . إلبهاك تح  عنف خصسو  العدينةي ختعد لماء  وأن الاسو  بمنها رصصر م  الحوي خلكنها محكعة الغل  كذلك العاط الض ر خا

 :واوله" رس ع  للى لس اببو "اف  ح صصيد  " رخانان خل "على ال ابو اآلنر فين 

 "Hefiften rüzgâr esiyor تهو الرياح ورصة         

 yavaş yavaş sallanıyor دا اخيدا ته اخاخي         

yaprak, ağaçlarda  األخااق على األش اا            

           Uzaklarda, çok uzaklarda,خوعيداي وعيدا جدا         

Sucuların hiç durmayan çıngırakları;  

 صيحات وائع  العياه ال   ال ت وصف مطلاا

معا ( z,c,ç,s,ş)واإلضافة للى حرخف الهعس خالصفير م ل ( p,f,v)بلحظ ف  هذا العاط  اب شاا الحرخف الشفوية م ل 

ال يالل منه الحرخف العفخعة ال   ". لس اببو "يحدث صوتا باععا ينال اإلبسان للى عالم سحرسي خيدنلنا للى ال ابو الرصي  الحالم م  

 .كاب  لها الغلبة ف  هذا العاط  ل ايد ع  س ة ختلتي  حرفا

كان " رخنان خل "ن لفاد جاء عفويا وشكل كبيري حيث " İstanbul`u dinliyorum"ام للحرخف ف  صصيد  رما ال وبي  الع

م  اافض  ال ركيا على فنون البدي  العخ لفةي خم  ذلك فاد جاء توبي  الحرخف ف  بصه محدتا صوتا ي ذ  اآلذاني معا جعل األس اذ 

ياو  رن الصوت  ير مهم ف  الشعر الب ةي ترى رال يس خدم هذا ف  هذه الاصيد ؟  الذس" رخانان خل "ي سائل صائل رن " محعد صبلن"

 ,ağaç sucu, çıngırak, güvercin geçiyor, çığlık)تناترا ف  فضاء الاصيد  كعا كلعات  c,çحيث لف  النظر للى رن حرف  

çekiyor, çarşı, cıvıl cıvıl, çekiç) ي خكذلك حرفk  ف  كلعات(aprak, uzak, çıngırak, çığlık, ayak, dok, dudak, 
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fıstık ) اع عد ف  صصيدته على الحرخف الع هوا  االبف ااية " رخانان خل "خم  تم ب د رن [ 1].إلحداث جرل موسيا(Ç,C,K) ي

لئم م  حديث خكذلك كاب  الغلبة لحرخف العد العفخعة وعا يعع  م  صوت العدينة ف  رذهان السامعي ي خيعط  النص حيوية خصخبًا ي 

 .ع  رصوات الحعائم خالضوضاء ف  الشواا  خالعيادي  خرصوات وائع  العياه خالعطااقي ناصة ف  العاطعي  ال اب  خال الث

 lodosların uğultusuخصد لعب  رصوات العد دخاا ف  العاط  الراو  فعند حدي ه ع  الرياح ال نوويةي ينال لنا صوت الرياح 

راو  " u"بمنا طويل بسبيا ف  النط  ب ي ة تكراا حرف العد الطويل" uğultusu"ي حيث اس غرص  كلعة (وععنى عواء الرياح ال نووية)

على حرفي  مد صصيري  بسبيًاي خكأن عواء  ىلم تح ِو سو( وععنى هدر) dinmişمراتي ف  حي  رن ععلية الهدخء ال   عبر عنها الفعل 

الرياح الذس اس عر ف ر  طويلة لم يس ط  لال رن يهدر وعد دنل خاش السف  والعيناء ف  خص  صصيري خهو ما يعطينا لحساسا وأن رس ش ء 

 .فيبه يهدر خيصبح مس أب ا خوسرعة" لس اببو " ريو عنيف وع رد رن يصل للى 

رن الحرخف العرصاة صد ولغ  تعابية عشر حرفا وينعا ولغ  الحرخف العفخعة س ة عشر حرفا  رما ف  العاط  الخامس فن د

 .  تاريباي خهو ما يعع  ذلك ال ضاا  وي  رحوا  الشواا  خاألاصفة ف  لس اببو 

هعس خالصفير األبوا  فن د الحرخف االبف ااية خالشفوية خال جعي ه الحرخف العفخعة خت دانل يرما العاط  األنير ف غلو عل

رفهم م  دصات "خاالس علء ل عكس حالة االضطرا  خعدم خضوح الرؤية تم تأت  آنر جعلة ف  النص ل نه  هذا ال د  ختبراه لياو   

 : Kalbının vuruşundan anlıyorum:               الالو

         İstanbul'u dinliyorum  ربن  رس ع  للى لس اببو                                 

على مس وى الحرخف ختوبيعها ال يعبر لال ع  ربه يس ع  للى لس اببو  وكل تناصضها الصوت  خالذس  الصوتيفهذا ال ضاا  

 .ه األصوات العفخعة الععياةييغلو عل

نا بلحظ رن فل يعك  الاو  ووحد  الاافية ف  الاصيد ي خلكن" İstanbul`u dinliyorum"رما م  باحية الاافية ف  صصيد  

ي خهو ماط  (Kapalı, çıngırakları, ayakları, olmalı)ي حيث ان  م مصااعها وكلعات م ل (lı)ر لو رصسام الاصيد  اب ه  وـ 

ف  اللغة ال ركية رصصر الحركات ( ı)مف وح ما يعط  العس ع  لحساسا واالم داد الصوت ي خلكنه ام داد صوت  محدخد بظرا ألن حرف 

 :لنط ي  ير ربه كسر هذا النظام ف  وعض العااط  وشكل جائ  فع ل ف  بهاية الاسم ال الث م  الاصيد  صا م  حيث بم  ا

Loş kayıkhaneleriyle bir yalı; " خودانل مرفأ خخاش الاواا  الخاف ة     

Dinmiş lodosların uğultusu içinde " سك  عواء الرياح ال نووية          

على ال ابو اآلنر اع عد على . ف  السطر صبل األنيري خلكنه  ا  تعاما ف  الاسم األنير م  الاصيد ( lı)حيث جاء العاط  

 .يع بر حرفا رساسيا ف  الكلعة ال ركية"  a"خهو يع بر لاخما بظرا ألن " ı"ف  العاط  الساو  لحرف الرخس " a"الف ح ال ايل 
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 ي البناء الصوت  للكلعة ف  الاصيدت: العبحث ال اب 

ذكربا ف   العبحث الساو  رهعية الصوت العفرد ف  وناء الاصيدتي   ير رن الكلعة ه  تلك اللبنة ال   تشكل رخ  معنى للاصيد ي 

خه  رصغر خحد  ذات معنىي خم  تم فاد اس خدم األديبان عددا م  الحيل الصوتية عند ال عبير ع  البناء الصوت  للكلعات خم  هذه 

 :الحيل

 ال كراا   -9

يع بر ال كراا م  رهم ال انيات ال   تحدث خصعا على ذه  العس ع  ختؤكد على الععنى الذس ير و األديو ف  صوله خم  رهم 

 :مشاهد ال كراا ف  الاصدي ي 

 تكراا الصيغ ●

اع عد على تكراا صيغة اسم الفاعل " سيد ح ا "لن تكراا الصيغ م  رهم السعات ال   ظهرت ف  الاصيدتي  حيث ب د رن 

 : فاا  -"الااهر "–العؤبث خصيغة العبالغة كصفة للعب در العؤنر 

 هنا الااهر  الساحر  اآلسر  الهادا  الساتر  السافر "

 "لنير  الخير  الطاهر هنا الااهر  الااهر  العاطر  الشاعر  ا

خرحواله؛ ما حو  هذه الصفات معنويا م  م رد صفة  -"الااهر "–فكاا حو  العوصوف ت سد ف  هذا العاط  عنف ختلطم األ

 اة مكوبة م  كلعة خاحد  ف  صيغة اسم الفاعل الذس ي عل الفعل جاءً اليللى شكل م  رشكا  ال رادفي خذلك واس خدام دفاات سريعة خم  

اسم الفاعل خصيغة -ي خي سم ال ركيبان "ا  ال عريف" اعله رخ صيغة العبالغة ال   تد  على تعك  الصفة م  صاحبها الععرف وـم  ف

وأبهعا ي ع عان و بات  ير مرتبط وام  ما ودا كأبه ضروات على لحدى آالت الطرقي هذا الطرق السري  الع واصل كرسه كذلك  -العبالغة

 .لم ف  صلبات خسااالت خلبشاءات خاساالت معا يد  على الك ر  خالوفر  ف  عطاء هذه العدينةتكراا جع  العؤبث السا

ي خي عيا (يه ا) sallanıyorي خ(يهو)  esiyorفاد اع عد كذلك على تكراا صيغة الحا  ف  فعلى  خهعا " رخانان خل "رما 

الرياح حينعا تهو خاألش اا حينعا ته ا ين ج عنهعا صوت باعم له هذان الفعلن وأبهعا م  رفعا  الحركة ال   عاد  ما ترتبط وصوتي ف

 . معا يدعم العدنل الرخمابس  للاصيد " hafiften"ه ظرف الهيئة يخص  لطيف على األذن ركد عل

 ,ağaçlar, avlular"إلعطاء بصه بنعا ختك يف الععنى كعا برى ف  " lar,ler"الحا   ال ع  " رخانان خل "كعا كرا 

kayıkhaneler ,lodoslar("األش ااي الساحاتي خاش السف ي الرياح ال نووية ) خهو ما يعع  لحسال الشاعر وال عا  خاألصالةي

خلك  ردخات ال ع  حينعا رت  ف  خسط العدينة تغيرت دالل ها ل عبر ع  ال دانل وي  الابح خال عا  خصخو العدينةي خهو ما يبدخ ف  

ي خهو ما يؤكد رن هذا هو الوض  (الش ائمي األ اب ي العواخيلي الععكاسات" )Küfürler, şarkılar, türküler, lâf atmalar" صوله 
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ما يعكس ال ناصض خال ضاد ال   تعيشه العدينة وي  ك ر  ال عا  خك ر  الصخو " لس اببو "الطبيع  العوجود وك ر  ف  شواا  خراصفة 

 .خك ر  الابح كذلك

ي biliyorum"صيغة الفعل العضاا  ف  بهاية تلتة م  العااط  األاوعة ف  بهاية الاصيد  خرنيرا اب ه  الاصيد  و كراا 

anlıyorum يdinliyorum( "رس ع ي رفهمي رعرف )خفهعها " لس اببو "خهو ما ينه  الاصيد  وحالة م  االس عرااية ف  االس عا  لـ

 .خمعرف ها واس عراا الالو ف  الخفاان

 تكراا الكلعات ●

حيث اع عد على تانية تكراا الصفة " رخانان خل "فاد ظهر ذلك عند . كراا الكلعات ظاهر  خاضحة ف  الاصيدي ي لم يك  ت

عند خصف حركة رخااق األش ااي ليرسم صوا  اصياة إلس اببو  وعا يعط  ( اخيدا اخيدا" )Yavaş yavaş"للداللة على العبالغة م ل 

 Serinسيم الهادئ الذس يحرك هذه األخااق وهدخء شديد خوشكل م كراي رما ت اخا تعبيرس الاصيد  بغعة باععةي خي علنا بس شعر الن

serin (لطيف لطيف )خCıvıl cıvıl (الصخو الصخو )  فاد حعل جرسا صانبا خلكنه محبوي خكأبه يعبر ونفس الك افة ع  جعا

 . اس اببو  ح ى ف  صخبها الذس لم يؤتر على لطف ال و فيها

ي خذلك ف  "لس اببو "ق م  تك يف الععنى ختاوي ه رتى تكراا آنر ليرسم صوا  رك ر حيوية خرعلى صوتا لـخف  بفس السيا

ي خصد ساهم ال كراا الذس يعبر ع  الك ر  ف  لحداث بو  الضوضاء العفرطة "sürü sürü, çığlık çığlık"صوله عند خصف الطيوا 

 .دانلهاي خلكنها ضوضاء محببةل لعح للى ربه ح ى هدخء الطبيعة ي خلله ضوضاء م  

 :        ير رن ال كرااا ف  صوله

  Uzaklarda, çok uzaklarda,خوعيداي وعيدا جدا                           

Sucuların hiç durmayan çıngırakları;  

 صيحات وائع  العياه ال   ال ت وصف مطلاا 

ي خجه صانو خال يكف ع  "لس اببو "لم يك  ف  لطاا العبالغة رخ تك يف الععنى فحسوي خلبعا ليد  على رن هناك خجهي  لـ

الصراخي خلكنه ليس وعيدا فحسو ول لبه وعيد جًداي خخجه آنر باعم اصي  ليس وه لال صوت ال عا  فحسوي خصد عع  م  ذلك اإلحسال 

ي فاألصل هو هذه األصوات خالحركات الناععة وينعا هذا الصراخ  yavaş yavaş sallanıyor yapraklarم  ء ال كراا وعد صوله 

 .الحايا ي فكأن الصيحات شكل  تضاًدا م  اه ااب رخااق الش ر" لس اببو "وعيد ع  جوهر 

الذس " هنا"رف العكان فاد اس خدم هذا ال كراا للكلعات وهدف ال أكيد على الععاب ؛ كعا برى ف  تكراا ظ" سيد ح ا "رما 

ي خصد دعم هذا االاتباط "الااهر "/ "هنا"يشير للى مكان صريو ي عل الصوا  ت  سد رمام العس ع  ع  صر ي خيؤكد على ربه ي حدث ع  
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كان ي وعا يروط العس ع  والع"الااهر "ال   تعن  ف  العامية العصرية رمامنا فهو يس حضر صوا  " صصادبا"والعكان ف  تكراا كلعة 

 .خكذلك يؤكد على رن كل هذا يحدث فعل هنا

ي فلم يك  يؤكد على الععنىي ول لن الكلع ي  ركدتا على ال ضاد "الضد"ختكراا كلعة " هنا الضد والضد دا  خاس بد"رما ف  صوله 

ع  الااهر  يذخ  حينعا ي اخا  الذس يذيو كل الضدي ي خيعد هذا ال كراا مف اح الاصيد  خكأبه يلخصها فهذا ال ضاد الصااخ الذس رذكره

 . ضده

 األصوات العحاكية رخ الطبيعية  -7

الصادا  ع  مظاهر الطبيعة م  جعادات خكائنات كالطيواي كعا ربها تحاك  "لن األصوات الطبيعية ه  تلك األصوات 

كل خاضح حيث ب دها ف  وش" İstanbul`u dinliyorum"خصد ودت هذه الظاهر  ف  صصيد  [. 91"]األصوات الصادا  ع  األفعا 

نف  / vuruş)الذس يحاك  صوت الرياح الشديد  خ( عواء/ uğultu)الذس يحاك  صوت الطيوا خكذلك ( تغريد/ çığlık çığlık)كلعة 

 . الذس يحاك  صوت دصات الالو( رخ ضر 

ن لادا عند الحديث حيث فن د رن اس خدام كلعات م ل الهعس خالشوشر  تحاك  األصوات الص" هنا الااهر "رما ف  صصيد  

حرخف الهاء خالعيم خالسي  م  رورب الحرخف العسعوعة عند الهعسي خيكون حرف الشي  خالراء م  رورب الحرخف العسعوعة عند 

ان لط األصوات ف  ال لبةي خكذلك يحاك  صوت الفعل يبرجس حركة السيف كعا يصاحو ععلية الهرل صدخا رصوات الكلعة 

 . نون خالباء خالضاد حركة دصات الالو ف  كلعة ببضخيااا  صوت حرخف ال

 

 ال نال -3

وصفة ناصةي خكذلك يع بر وطل البدي  ف  " سيد ح ا "لن ال نال يعد م  رهم السعات الععيا  للشعر العام  ععوما خشعر 

رخ مصا ة ف  بفس الاالو  ي خصد ام د ال نال الناصص على مداا الاصيد ي حيث اس خدم حرخفا م اااوة صوتيا"هنا الااهر "صصيد  

الصرف  ليصن  جرسه العوسيا ي كعا ب د ف  ال نال الناصص وي  الساهر  خالساتر  خالسافر ي خهو بفس ما ب ده ف  الخير  خالنير ي 

 . خالغش خالوش خالارش خالرش خالاشي خحد خند خجد خ يره م  رشكا  ال نال

ي حيث تساخت الكلع ان (شخص ما والله ة العصرية)خحد ( حد والله ة العصريةيوم األ)رما ال نال ال ام فاد كان ف  كلع   حد 

ي ما رعط  جرسا (الوجنة)خند ( تخفيف الفعل رنذ وحذف الهعا )ف  الحرخف خال ركيو خالوبن وينعا ان لف الععنىي كعا ف  كلعة ند 

 . موسيايا على االذن خيس طي  رن ي ذ  اإلب باه
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م وعسألة ال نال وشكل خاضح ف  صصيدتهي خيعد ذلك باو  م  اس نكااه خافضه للاينة اللفظية ف  فلم يه " رخانان خل "رما 

هذه الكلعات رعط  جرسا " dolu, avlular" "yalı, kapalı" الشعري خلك  م  ذلك رت  وعض الكلعات ال   فيها جنال باصص م ل 

 ".هنا الااهر "م  السعات الصوتية للاصيد  كعا هو الحا  م  صصيد  موسيايا ف  الاصيد  على بحو محدخد لذا ال يعك  رن بع برها 

حيث " هنا الااهر "خلم يظهر ف  صصيد  " İstanbul`u diniyorum"هناك مس وى صوت  آنر للكلعات ظهر ف  صصيد  

ان يحعلن طبيعة صوتية ي خهذان العكابMahmutpaşaخ Kapalıçarşıخهعا " لس اببو "مكابي  وعينيهعا ف  صلو " رخانان خل "ذكر 

  م  كل العه  خهعا ماااان لألتراك يالعكدسة والباعة خالعش ر" اس اببو "صانبة والنسبة للع لا  ال رك ي فهعا م  ركبر رسواق 

ععوما " الااهر "فكان كع  يعر وسياا  ف  شواا  " سيد ح ا "رما . خاألجابوي حيث يحعلن طبيعة تاايخية صديعة خحاضر  م نوعة

 .م  العس ع  ال رك " رخانان خل "دخن رن يذكر مكابا وعينه خم  تم فلم يخاطو العس ع  العصرس وصوت مكان حايا  كعا فعل 

 البناء الصوت  لل علة ف  الاصيدي ي : العبحث ال الث

ال   تعد علمة مادخجةي فه  تعبر ع  وؤا  الاصيد  خه  خصف " هنا الااهر "تبدر و علة " هنا الااهر "اف  احية صصيد  

الااهر ي خف  الوص  بفسه تحيل العس ع  للى بص آنري لديه داللة بصية رنرى حيث يحعل هذا العنوان تراتا سععيا خبنًعا ف  ذه  

ومية للعواط  اليلعذيا  الذس كان له اخال كبير خحعل صداا كبيرا م  ال اافة خال عامل م  الحيا  العس ع  العصرسي ألبه يرتبط وا

ي خم  تم فه  ت ذ  العس ع  للولول للى النص ل فسير هذه ال علة "هنا الااهر "وم كلعة اليالعصرس خال   يكرا مذيعوه على مداا 

فهذه ال علة  البا ما تس خدم عند ال على  على رموا لي اوية رخ سلبية " هنا الااهر "ة العع اد  العوجا ي خهناك داللة تداخلية رنرى ل عل

 ".الااهر "على األ لوي ف اا  وععنى ال ت ع و لبك هنا ف  

 :حيث صا  ياو  الشاعر" هنا الااهر "مساحة كبير  ف  صصيد  [ 97]الطويل [ 99]خيح ل الس   الع ساخس 

 ر  الهادا  الساهر  الساتر  السافر هنا الااهر  الساحر  اآلسِ "

 هنا الااهر  الااهر  العاطر  الشاعر  النيّر  الخّير  الطاهر 

 " هنا الااهر  الصاور  السانر  الاادا  العنذا  ال ائر  الظافر 

مب در ( + هنا)نبر مادم )ف  وناء هذه ال علة؛ حيث ودر و لث جعل عباا  ع  [ 93]خصد ظهر ش ء يشبه ال رصي  

خاسم الفاعل م  ال لت  خاسم الفاعل م  ( على خبن فعيل)ي خلك  ال عاتل لم يك  تاما وي  صيغة العبالغة (س  صفات( + الااهر )مؤنر

ال عاتل م  اسم الفاعل ( صيغة مبالغة على خبن فعيل)ع   النير  خالعنذا ي كعا كسرت كلعة الخير  الرواع  حيث صاول  كلعة الساهر  كل

 . ال لت  الساتر  خال ائر ي خلك  هذا لم يالل م  ال رل العوسيا  الربان العوجود ف  هذه األويات

 صدى الهعس ف  الاحعة خ الشوشر "
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 "رسى الوحد  ف  اللعة خ النَّ وا 

(. اسم معطوف+ جاا خم رخا + ه يمضاف لل+ مضاف )ل رصي  هنا وشكل رخضح فاد كرا مرتي  جعلة عباا  ع  خي  ل  ا

 .خي شاوه البناء الصوت  لكلعات السطر األخ  خال اب  وي  صدس خرس  خوي  الاحعة خاللعة خوي  الشوشر  خالن وا 

 هنا الارش خالرش خالاش خالسعسر :       "رما ف  صوله

 "و خالح  خالرحعة خالعغفر هنا الح

تلث رسعاء + مب در مؤنر+ نبر مادم )فاد اع عد على تكراا وناء ال علة م  الناحية النحوية حيث تكوب  ال لث جعل م   

 : او خرخصافهاي تم وعد ذلك ي" الااهر "هذا ال كراا ف  وناء ال عل صن  بوعا م  بظام ال عل اإلسعية العحكعة ال   تعبر ع  (. معطوفة

 خربا ف  صلو دخام ك الدائر  وينا"

 "وصرخ وحبك يا رجعل مدينة

 :خهكذا ب د ف  هذا العاط  ابحرافا للاصيد  خكسرا للنعط الساو  م  عد  بواحٍ منها

فاد كان النص مكوبا م  جعل اسعية مكرا  تشبه معاخفة  نائية ذات بظام صاامي فكأبها دخامة ناال : بو  ال علة -

 . خنبرها فعل مضاا " ربا"بطاق الحدث خالام  لعدم خجود فعل تم يأت  و علة اسعية مب درها الضعير 

ف  الشاا  للى اس خدام العامية العصرية  وم الياب ال  الاصيد  م  الفصحى وبعدها ع  ال داخ  : مس وى اللغة -

وع اوة صدمة " وصرخ"ي خلضافة واء الاينة العصرية على الفعل العضاا  "وينا"الع ع لة ف  تحويل الكسر  للى ياء ف  كلعة 

تلك  صوتية للع لا  خف  بفس الوص  بغعة رك ر حعيعيةي خكأن الشاعر صرا رن يس خدم بغع ه الشخصية ولغ ه الدااجة خليس 

 ".الااهر "ة للعدينة الياللغة الرسعية الع

فاد جاء عنوابها عباا  ع  جعلة كاملة ت حدث وشكل شخص ي فالفاعل هو األديو " İstanbul`u dinliyorum"رما صصيد  

للى صوت  ي معا ي ذ  العس ع  خت ير اب باهه ح ى يدنل للى النص لي حسس خيس ع "هنا الااهر "بفسه خليس  كلعة عامة كاصيد  

خجعلها كيابا ماديا له صوت يسع ي خصد ردى تكراا رخ  مصر  ف  " لس اببو "الذس سععه الشاعر خكذلك فاد صام و شخيص " لس اببو "

مؤكدا على ال ركيا وشكل " سعفوبية لس اببولية"رحد عشر مر  للى تحويل الاصيد  للى " رس ع  للى لس اببو  خعيناس مغعض ان"الاصيد  

 [ 91].ى سعا  صوتها خاإلصراا على ذلكخا ٍ عل

لم يه م رخانان خل  ف  صصيدته و كراا ال عل رخ الاوالو النحوية حيث برى ذلك وشكل وسيط ف  الاصيد ي خصد خجدبا ذلك ف  

 :مواض  صليلة م ل صوله

Serin serin Kapalı Çarşı; السوق العغط  ذخ ال و اللطيف للغاية       
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Cıvıl cıvıl Mahmut paşaمحعود واشا الشديد الصانو                    

ي خهو وذلك يعبر ع  تك يف معنى (اسم العكان)تركيو لضاف  + صفة مكرا  مرتي  : خبلحظ رن هاتي  ال عل ي  مكوب ان م 

 .ا ف  ماط  خاحدالراحة خال و البدي  ف  السوق العغطى خالضوضاء العاامة ف  ح  محعود واشا وعا يشعربا و و لس اببو  خصوته

 :وي تكراا الاالو االس فهام  ف  العاط  األنير حيث ياو اليخم  وي  تكراا األس

Alnın sıcak mı değil mi, biliyorum;     "هل جبينك سان  رم ال؟ ال رعلم 

Dudakların ıslak mı değil mi, biliyorum   رشف اك اطب ان رم ال؟ ال رعلم 

فأداك " خف  هذا الاسم يفيد تكراا صالو االس فهام ال أكيد على عدم صدا  الشاعر على اس كشاف ذاته خلكنه ينه  صصيدته واوله 

خهنا تحدث تورمة وي  صوت دصات صلبه " .. لس اببو "فصوت دصات صلبه يؤكد ربه يس ع  للى " م  دصات صلب ي ربن  رس ع  للى لس اببو 

 ". لس اببو "به ال ي   فيعا يحدث ل بينه خشف يهي خلكنه ي   رن صوت دصات صلبه جاء م  صوت خصوت لس اببو ي فكأ

سعى صصيدته واوله " رخانان خل "لذا ما بظربا للى العلصة وي  العس وى السعع  خالبصرس ف  الاصيدتي  سوف بلحظ رن 

خصد دعم (. عيناس مغعض ان)ت  خليس وصرسي ناصة م  صوله ي خلذا ب وص  رن الاصيد  ذات مس وى سعع  صو"رس ع  للى لس اببو  "

ذلك تنو  البناء النحوس لل عل ي  االف  احي ي ؛ فاالس عا  آٍن مس خدم فيه الفعل العضاا ي وينعا صراا ل لق العي  صطع  تس خدم فيه 

رنف  لحد " رخانان خل "رن " مراد ويل ا"ارى  جعلة اسعيةي  ير ربنا لم ب د هذا مطب  كليا ف  الاصيد ي خلبعا مطب  وشكل جائ ي خصد

ي [99]ي ألن عينيه لم تكوبا مغلا ي ي خكان هناك الك ير م  العشاهد البصرية ف  الاصيد  "لس اببو "ما ف  تاديم صوا  سععية وح ة لـ

 . ير ربن  لم راه صصواا خلبعا بو  م  العال وي  الصوا  السععية خالبصرية

 Başındaبشو  األبمنة السحياة فوق الررل :"الذس عع  تنا م الععنى ف  العديد م  الصوا منها حينعا ياو خصد ظهر هذا ال عابل 

eski âlemlerin sarhoşluğu, 

Loş kayıkhaneleriyle bir yalı; خودانل مرفأ خخاش الاواا  الخاف ة       

Dinmiş lodosların uğultusu içinde " سك  عواء الرياح ال نووية          

ة الع ع لة اليخيعلو اؤخسهم وال وابس م  رماك  الععل الح" لس اببو "حيث يرسم لنا مكابا وه اإلاث الحضااس الذس يظلل رهل 

 . ف  خاش العيناء ال   تخض  كل ش ء ح ى صوت الرياح العاصفة

ال   ترسعها العي  خاألصوات ال   تسععها خصد تكرا هذا الععنى على مداا الاصيد ؛ فاد ارينا بوعا م  ال ضاا  وي  الصوا 

األذن؛ فيخاطو العي  وعنظر الحعائم ف  الساحات خما تعنحه م  صوت بصاصة باععة ب ده على عكس صوت العطااق ال   تنبعث م  

رائحة الكريهة للعرق العحا ي خيخاطو األبف ورخائح العرق ال   تحعلها بسيم الروي  ال عيل وعا يع بر بوعا م  ال ضاد الععنوس وي  ال
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كذلك ال ناصض وي  العليحة ال   تصعد للى الرصيف جنبا للى جنو م  رصوات الباعة خالععاكسات خالش ائم فضل ع  . خالنسيم العلىل

 رخ جعيلة خمحببة للى( الش ائم خالععاكسات)رصوات األ اب  الحدي ة خالشعبيةي خهكذا ب د رن األصوات ح ى لو كاب  حاد  خكريهة 

ها ف  رحيان يي فين الصوا البصرية م  الععك  رن تعاد  هذا الابح رحياباي خيعك  رن ين صر الابح عل(األ اب  الحدي ة خالشعبية)النفس 

 .رنرىي كعا ساط  الواد  م  يد الحسناء على الرصيف الصانو

 :خلك  ف  بهاية الاصيد  ب ده ياو 

Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından 

 يولد صعر رويض م  نلف حدائ  الفس  "

Kalbının vuruşundan anlıyorum:                       فأفهم م  دصات الالو 

İstanbul'u dinliyorum                                    ربن  رس ع  للى لس اببو" 

خدصات صلبه ال   توضح له رن يسع   للى  خهنا ت عاشى الصوا  م  الصوت؛ فهو يصف ميلد الاعر نلف رش اا الفس  

 . لس اببو 

معا جعل الصوا م سااعة دخن حركةي كعا ربها صوا " لااهر "فاد ودر صصيدته ووض  صفات ك ير  لـ" سيد ح ا "رما 

للى باطة  معنوية خليس  وصرية وشكل حايا ي خلك  الصوا  البصرية ظهرت ف  العاط  ال الثي حيث تنالو الاصيد  فين ال الشاعر

 صلو دخام ك الداير  وينا  خربا ف:             " مفصلية م  العام للى الخاصي خم  الاوالو األسعية للى رخ  فعل ف  الاصيد  خهو ياو 

 "وصّرخ وحبّك يا رجعل مدينة                            

رخ ليس طلبا للعساعد  خلبعا يصرخ والحوي خهنا تظهر صوا  وصريةي حيث برى دخامةي خشخص ودانل الدخامة يااخم خيص

األفعا  العضااعة  ىلاي تم ت و"يا ضحكة حاينة يا طايشة خابينة"تم يعود تابية للاوالو األسعية معبرا ع  ال ناصض تابيةي خهو يناديها 

األودية و علها  ير العرتبطة " الااهر "ي هذه العضااعة تعط  حالة م  االس عرااية خاالس دامة ت ناصض م  سطو  "رحبك خرعفر خرصف"

 .وام 

 -بايم  -بعيش  -تدخا  -خيشفى  -خيهرل  -يبرجس  -تحكى  -يرخى –يسيل )خم  تم اب ال  الاصيد  للى هيعنة الفعل العضاا  

الذس يحعل ي خبلحظ رن هذه األفعا  ور م صواتها البصرية  ير رن ر لبها يحعل ف  طياته سعات صوتية م ل يسيل (بواجه  -بِدِّى 

وعا يحعله السيف م  صليل خيلح  وه صوت الهرلي خصوت ( يحرك سيفه خيضر )صوت نرير مياه النهري خكذلك يحك  خيبرجس 

 .دخاان الطواحي ي خرما العواجهة فكاب  ونبضة األ نيات
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ف اع عد العديد م  رشكا  ال" سيد ح ا "لذا بظربا للى الفواصل ف  تاسيم جعل الاصيدتي  سن د رن  ي [96]فواصل م ل العطرَّ

حيث تش رك كلع   صلوات خالععات ف  حرف الرخس " تدخا طواحي  السني  صلوات بعيش دخااي  م  العيلد للععات"كعا ب د ف  صوله 

فعلي خكذلك ظهر العوابس  يا "   صوله ي كعا ف[92] ير ربهعا تخ لفان ف  الوبن فكلعة صلوات على خبن ف عَّاالت وينعا معات على خبن م 

 .حيث ي عاتل خبن خاخس كلع   حاينة خابينة على خبن فعيلة" يا طايشة خ ابينة.. ضحكة حاينة 

رس ع  للى "و علة خاحد  ه  " رس ع  للى لس اببو "ت عيا الاصيدتان ونو  م  البناء الصوت  الدائرس حيث ودرت صصيد  

ل عود للى بفس الناطة ف  حركة دائرية  ير من ظعة؛ فاد تطو  الدائر  ل  كون  تم تدخا الاصيد  ف  كل مر " لس اببو  خعيناس مغعض ان

م  نعس رسطر خصد تاصر ل صبح تلتة رخ راوعة رسطر خلكنها ف  كل مر  تعود للى بفس ال علة خبفس الناطةي خرنيرا تأت  جعلة 

ي خربها الناطة ال   ال اجعة فيها "لس اببو "االس عا  للى ف  بهاية الاصيد ي خكأبها تار حاياة رن الفيصل هو " رس ع  للى لس اببو "

 .مادام الالو يدق

ي "هنا الااهر "فاد كاب  الحركة الدائرية ف  صصيدته رك ر اضطراوا خرصل اب ظاماي حيث ب د الاصيد  تبدر وـ " سيد ح ا "رما 

تابيةي تم " هنا الااهر "فاطي تم تعود للى " هنا"ا صر على تم ت وللى الحركات الدائرية صصير  ل كرا ال علة ف  كل سطري تم ت س  ل 

؛ خرنيرا تخ م الاصيد  والعود  للى باطة رنرى رال خه  "هنا"ف  دخائر مخ لفة ف  الطو  خف  باطة الوصو  " هنا الااهر "تم " هنا"

 ".رحبك"حالة الحو ال   جاءت ف  العاط  الراو  م  الاصيد  ل أت  آنر كلعة 

" رخانان خل "ق ف  الحركة الدائرية وي  الاصيدتي  هو شعوا الشاعري  والعكان فكلهعا ودر لحساسه وعدين هي خلك  يعد الفر

عاش حالة رعع  م  االضطرا  بحو مدين هي فهو " سيد ح ا "ها خه  مركا اه عامهي وينعا يكاب  مشاعره شبه تاو ة فهو يس ع  لل

رخانان "فهي خا م كل ال ناصض الذس يعيشه الشاعران فيبهعا خصل للى بفس الناطة تاريبا فـحائر وينها كاسم خكعكان خكعشاعر تك ن

ي فعرسى الاصيدتي  الحو خصوت "رحبك"فاد ربه  صصيدته وكلعة " سيد ح ا "اوط صوت دصات صلبه وصوت لس اببو ي رما " خل 

 .الالو

 الخاتمة

" هنا الااهر "اوطا العكان والصوت؛ فاصيد  " هنا الااهر "خ" رس ع  للى لس اببو "ف  النهاية يعكننا رن باو  رن صصيدت  

تم " هنا النيل"ي تم الحلاة ال ابية ح ى "خربا ف  صلو دخام ك"الحلاة األخلى م  وداية الاصيد  ح ى صوله : تناسم للى عد  حلاات مفصلية

 ". خربا ف  صلو دخام ك"ي تم الحلاة الراوعة خاألنير  "هنا الضد والضد" ى الحلاة ال ال ة ح

ختن ه  وـ " هنا الااهر "كل حلاة م  الحلاات الساواة تحعل سعات شعواية خصوتية ناصةي فكأبها ماطوعة موسياية تبدر وـ

 هر معا رحدث تناصض سعع  عكس االضطرا  ي فالحلاة األخلى م  باحية الصوت العفرد اع عدت على الصفير خاإلطباق خال"وحبك"
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خصفاتهاي ف  حي  " الااهر "ي ختعيات الاافية والف ح خالعااط   العف وحة وعا يعبر ع  سطو  "الااهر "خال ناصض ال   تعبر عنه صفات 

لاافية وأبها مكوبة م  تعيات الحلاة ال ابية وك ر  حرخف العد الطويلة خاس عراا حرخف الصفير ف  وعض األوياتي ف  حي  تعيات ا

ية حرخف مف وحة رحيابا خمغلاة وحرف  ال اء خاللم اللذي  ي عياا وأبهعا م  الحرخف الع وسطة الشد ي تعيات الحلاة ال ال ة واس خدام صاف

س الدائر  م  حو سكابها خرنيرا بعود للى بف ىلاعة الاهر خاالبف اا لد" الااهر "ذات الحرف االبف ااس العغل ي خوذلك تصل " الدا "

 ".الااهر "

اس خدم األديو العديد م  تانيات الصوت ف  البدي  العرو  ودءا م  ال كراا على مس وى الكلعة خالاالو خال علةي خكذلك 

 ال نال وأبواعه خال رصي ي خبظم النص على شكل دائرس يبدر وكلعة هنا تم يعود للىها ف  دخائر  ير من ظعة تعبر ع  حالة االضطرا 

 .الوجداب  ال   يعيشها الشاعر بحو خطنه الذس ي ع   وادا  ير عادس م  ال ناصضات وي  السعات اإلي اوية خالسلبية

امرر  تلعس "فاد تكوب  كذلك م  مااط  شعواية العاط  األخ  م  وداية الاصيد  ح ى صوله " اس ع  للى اس اببو "رما صصيد  

خهذا العاط  " ال ود ربها خاد "وال و الرخمابس  الناعمي تم العاط  ال اب  الذس ين ه  عند صوله حيث تعيا هذا العاط  " رصدامها العياه

يعكس ال ناصض الصااخ ف  رصوات لس اببو ي العاط  ال الث ح ى بهاية الاصيد  خهو ماط  ذات  شخص  يعكس احساسه الذات  

الصوت ف  صصيدته؛ حيث ربه اع عد ف  صصيدته صافية شبه موحد  خه   ع " رخانان خل "وعدين هي خم  تم ان لف  ال انيات ال   عبر 

"lı " معا صلل االم داد الامن  لنهاية الاصيد ي حيث يع بر"ı " رصصر الحرخف ال ركية بمنا ف  النط . 

األديو  وشيو  الحرخف الشفوية وعا يعنح النص بوعا م  الهعس خالوشوشةي اس خدام" رس ع  للى لس اببو "ت عيا صصيد  

العااط  الطويلة ف  وعض األحيان خالاصير  ف  رحيان رنرىي ما ي عل معد  حركة الاصيد  سريعا رحيابا خوطيئا ف  رحياباي لم تع عد 

ي خلك  هذا لم يعن  ظهوا ال كراا على مس وى الكلعات "هنا الااهر "الاصيد  وك افة على الفنون الصوتية كعا هو الحا  ف  صصيد  

تانية تكراا الصفة للداللة على الك ر ي كعا اع عد تكراا صيغة السؤا  خالفعل العضاا  وعا منح الاصيد  وعض الصخو ناصة ف  

 .خالحيوية

فين ال عابل وي  " هنا الااهر "خلذا كان البناء الصوت  السري  الع كرا العع عد على النظام الوصف  هو السعة الععيا  لاصيد  

حيث ان ف  األبعاط اإلسعية " اس ع  للى لس اببو "ية الحية الع حركة صد اس حوذت وشكل خاضح على صصيد  الصوا  الصوتية خالسعع

جعلنا بسع  " رخانان خل "خاألهم رن . لال ف  صسم رخ صسعي  فاط" هنا الااهر "ة ف  صصيد  يف  الاصيد ي وينعا لم تظهر األبعاط الفعل

 .فحسو" سيد ح ا "يد  وينعا لم بسع  صوت الااهر  لال م  نل  صوت صوت لس اببو  ف  كل صسم م  رصسام الاص

خف  النهاية يعكننا رن باو  رن كل الشاعري  صد عبر ع  مشاعره بحو مدين ه ويحسال مك ف خوشكل مخ لف خلكنهعا خصل 

 .للى العس ع  وشكل مباشر خالص  صصيدتهعا اخاجا كبيرا وي  روناء شعبيهعا
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