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Abstract 

Poetry is an inspiring means to depict the life and mental states of human beings and to 

reveal the hidden and inner side of people. On the other hand, it turns to the innovative 

discourse to communicate with others and to fulfill semantic purposes. There are some 

poets who have tried to induce their thoughts and emotions to the audience and realize the 

process of communication by using some effective technical tools. Among those is the 

contemporary Omani poet Said al-Saqlawi endowed with a poetic character based on the 

innovative-communicative discourse. This study, focuses on the poem “The Cry of the 

Child” which is a symbol of resistance. This poem contains a revolutionary discourse and a 

humanitarian plot, regarded as a kind of spiritual empathy with the oppressed people of 

Palestine. Here, the poet uses aesthetic techniques with the aim of enriching the innovative 

aspects that affect the audience, and in doing so, he has used linguistic tools as a 

communicative bridge between the poet’s feeling and the audience’s understanding. This 

study, using a descriptive-analytical method and relying on a pragmatic approach, has 

explored the most obvious innovative techniques covering reader’s participation in the 

communication process of the three cinematic, media and argumentative discourses. Based 

on the findings, Saeid al-Saqlawi, in this poem of innovative discourse, has tried to 

influence the reader and to establish an honorable position on the issue of Palestine and 

children suffering. That is why he has used arousing and motivating communication tools. 
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  الملخص
يُعــّد الشــعر وســيلة موحيــة تعــّرب عــن حيــاة اإلنســان وحاالتــه النفســّية، وتكشــف عــن 
مكنونــات الــنفس وإســقاطاا، وللتواصــل مــع اآلخــر يعتمــد علــی اخلطــاب اإلبــداعي 

عكـــَف الشـــعراء علــــی الـــذي حيّقـــق األهـــداف واملقاصــــد الدالليّـــة. يف هـــذا الصــــدد، 
توظيـــف مجلـــة مـــن األدوات الفنّيـــة الفاعلـــة لنقـــل أفكـــارهم ومشـــاعرهم إلـــی املتلّقـــي، 
ولتحّقــــق عمليّــــة التواصــــل. الشــــاعر العمــــاين املعاصــــر ســــعيد الصــــقالوي مــــن هــــؤالء 

التواصـلي للتعبـري عـن  - الشعراء الذين اعتمدوا يف نصوصهم علی اخلطاب اإلبـداعي
النفسّية. ويف هذه الورقة البحثّية، رّشـحنا قصـيدته املوسـومة  حياة اإلنسان ومكنوناته

ــ الـــيت تّتســـم بطـــابع املقاومـــة لتكـــون حمـــوَر هـــذه الدراســـة؛ ألّـــا تّتســـم صـــرخة طفـــل بــ
خبطــــاب ثــــوري، وتُعــــّد مشــــروعاً إنســــانيّاً وتعاطفــــاً روحيّــــاً مــــع شــــرحية مضــــطهدة مــــن 

يّـة تثـري اجلانـب اإلبـداعي الشعب الفسطيين، وقد استخدم الشاعر فيها أدوات مجال
للتــأثري يف املتلقــي واســتمالة قلبــه، مســتعيناً بوســائل اللغــة الــيت تنقــل إحســاس الشــاعر 
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 -  عرب املنهج الوصفيرصدت هذه الدراسة إلی املخاطب وتضمن عملّية التواصل. 
ی أبــرز التقنيـــات اإلبداعيّــة الـــيت تــؤّدي إلـــالتحليلــي واعتمــاداً علـــی املقاربــة التداوليـــة، 

منهـــا اخلطـــاب الســـينمائي، واخلطـــاب اإلعالمـــي،  تفاعـــل املتلقـــي يف عمليّـــة التواصـــل
وـــدف الدراســـة إلـــی استكشـــاف هـــذه املعطيـــات والتقنيـــات . واخلطـــاب اِحلجـــاجي

اإلبداعّية اليت ترفد النّص حبمـوالت دالليّـة خصـبة بغيـة إيصـال الفكـرة للمتلقـي. مـن 
ذه الدارسـة هـي أّن الشـاعر سـعيد الصـقالوي يف أهّم النتائج الـيت توّصـلنا إليهـا يف هـ

هذه القصـيدة الـيت تّتسـم باخلطـاب اإلبـداعي، يسـعی إلـی التـأثري يف املخاطـب لكـي 
يّتخذ موقفاً مشرّفاً جتاه القضّية الفلسطينّية ومعاناة األطفال، فمن هذا املنطلق عمَد 

  ائل التواصل التحفيزيّة املثرية.إلی استخدام مجلة من وس

التداوليّـــة، اخلطـــاب، التواصــل، املقاومـــة، ســـعيد الصـــقالوي، لمــات الرئيســـة: الك
  .صرخة طفلقصيدة 

  
  المقدمة. 1

اخلطاب الشعري هو عمليّـة تواصـلّية ترمـي إلـی التـأثري يف عقليّـة املخاطـب وقناعاتـه تـأثرياً حيّقـق 
بقـدر اإلمكـان األهداف واملقاصد. والشاعر املبدع للحصول علـی هـذه الغايـة القصـوی حيـاول 

أن يرفـــد نّصـــه بـــأدوات داللّيـــة وطاقـــات شـــعوريّة لريفـــع مســـتوی خطابـــه الشـــعري فيخرجـــه مـــن 
انطالقــاً مــن «املباشــريّة والســطحّية إلــی الثــراء الــداليل والتواصــل املقصــدي مــع اآلخــر. فالشــاعر 

جـــد االّتصـــال مـــن أجـــل التفـــاهم ونقـــل املعلومـــات، وخدمـــة هلـــذه الغايـــة أو  یفطرتـــه وحاجتـــه إلـــ
لنفسه وسائل متنوعة، وكانت اللغة أرقاها، وأكثرها فّعالية يف اإلبالغ، غري أّن اسـتعماله هلـا مل 

مـن القواعـد، والغايـة مـن كـّل  ةيكن جزافياً وغري مضـبوط؛ بـل ظـّل مرتبطـاً بنظـاٍم تكّونـه جمموعـ
  ).9: 1971(بن يامنة، » ذلك ضمان جناح االّتصال اللغوي

لتواصـل مـع املتلقـي رّکـز علـی اسـتخدم وسـائل وآليـات موحيـة جـديرة لشعر املقاومـة العربيـة 
قيمة فنّية وثـروة فکريّـة جليلـة، ألنّـه يعـّرب عـن «هذا النوع من الشعر يُعّد بالدراسة والتحليل، إذ 

جتربــة نفســّية وشــعوريّة صــادقة، فهــو وليــد املعانــاة، ونتــاج األمل الــدفني الــذي حلــق الشــعراء جــراء 
الـــذين أجـــادوا يف التعبـــري عـــن مأســـاة املقاومـــة ومـــن شـــعراء ). 2: هــــ1437، (بـــالوي »النکبـــة



 5   )رسول بالوي( ...للشاعر  قصائد املقاومةاخلطاب التواصلي يف  تداولّية

، إذ اســتخدم يف ســعيد الصــقالوياملعاصــر الشــعب الفلســطيين ومعاناتــه، هــو الشــاعر العمــاين 
لغة فنّية موحية، وقـد اعتمـد فيهـا علـی آليـات تعبرييّـة إلثـارة » صرخة طفل«قصيدته املوسومة بـ

 11، وقـد جـاءت يف »أجنحـة النهـار«ذه القصـيدة منشـورة يف ديـوان املتلقي والتواصل معه. ه
مقــاطع، وكــّل مقطــع يبــدأ بعبــارة (أنــا طفــل فلســطيين) مــا عــدا املقطــع  6صــفحة، موّزعــة علــی 

ســطور. يتحــّدث الشــاعر يف هــذه القصــيدة عــن لســان  4األّول الــذي جــاءت العبــارة فيــه بعــد 
 يالت. طفل فلسطيين عانی ما عانی من املصائب والو 

هـــذا البحـــث فضـــالً عـــن اســـتجالء اجلوانـــب اجلماليّـــة للـــنّص اإلبـــداعي ومـــدی توفيقـــه يف 
التواصل مع املتلقي، يهدف إلی املسـامهة يف إيصـال معانـاة األطفـال الفلسـطينيني إلـی كـّل مـن 
يهّمـــه األمـــر والكشـــف عـــن السياســـات التعســـفّية الـــيت ُمتـــاَرس ضـــد هـــذه الشـــرحية مـــن اتمـــع 

قد اعتمدنا يف إعـداد البحـث علـی املـنهج التـداويل ألنّـه أداة إجرائيّـة فاعلـة يف مقاربـة و األعزل. 
اخلطــاب اإلبــداعي، فيكشــف عــن مســتويات اخلطــاب الشــعري، ويــربز مقاصــد الشــاعر ومــدی 

  تفاعل املتلقي مع النّص الشعرّي.
  
  أسئلة البحث 1.1

  إنّنا يف هذه الدراسة سوف نسعی جاهدين لإلجابة عن األسئلة التالية: 
مـــا أبـــرز وســـائل التعبـــري الـــيت اســـتخدمها الشـــاعر ســـعيد الصـــقالوي يف قصـــيدة "صـــرخة  - 

  طفل" للتواصل مع املتلقي؟
  كيف تتجّلی وسائل التواصل يف هذه القصيدة؟   - 
  الداللة وإقناع املتلقي؟ حتّقق ما وظائف هذه الوسائل التواصلّية يف - 
  
  خلفّية البحث 2.1

ــة اخلطــاب الشــعري كتــاب  االتصــال اللســاين وآلياتــه «مــن أهــّم الدراســات الــيت اهّتمــت بتداولّي
ــــة يف كتــــاب الصــــناعتني أليب هــــالل العســــكري ) 1971( ســــامية بــــن يامنــــةللباحثــــة  »التداولي

التداوليّــة يف كتــاب الصــناعتني الصــادر عــن دار الكتــب العلميــة. هــذا الكتــاب يعــاجل اآلليــات 
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أليب هــالل العســكري مــن منظــار بالغــي مرّكــزاً علــی االّتصــال اللفظــي واالّتصــال غــري اللفظــي. 
 یائيـة علـدتلقـي اخلطـاب الشـعري مـن منظـور تـداويل يف قصـيدة منشـورات ف«رسـالة ماجسـتري 
وهــي رة. م) يف جامعــة حممــد خضــرية ببســك2015( للطالــب طــارق خاليفــة »جــدران إســرائيل

املتلقــي مــن  یتأثريهــا علــ یدراســة ترصــد األدلــة اللغويــة يف اّتصــاهلا بظــروف االســتعمال، ومــد
التداوليـــة اإلبداعيــة يف الشـــعر «حبــث موســـوم بـــ  خــالل ممارســـة فعــل اإلثـــارة واإلفــادة واإلقنـــاع.

 عبـــدللباحــث ، »- ديـــوان أطلــس املعجـــزات للشــاعر صـــاحل اخلــريف أمنوذجـــاً  - الثــوري اجلزائــري 
تّتخــذ هــذه الدراســة مــن املــنهج التــداويل اإلبــداعي  جملــة األثــر. وقــد ّمت نشــره يف اللطيــف حــين،

املـــنهج التـــداوّيل يف قـــراءة «حبـــث آخـــر  منهجـــاً، ومـــن ديـــوان أطلـــس املعجـــزات جمـــاالً للتطبيـــق.
ــــة  باحــــث أمحــــد حســــن إمساعيــــل احلســــنلل »شــــعر إبــــراهيم طوقــــان أمنوذجــــاً : النصــــوص األدبّي

تنــــاول هـــــذا البحــــث آليــــات التحليـــــل  .مــــن جملـــــة اإلشــــعاع 2شــــور يف العــــدد م)، من2014(
 التداوّيل، ومعطياته كاإلشارات ومبدأ التعاون، ونظرية أفعال الكالم، واِحلجاج.

ســعيد الصــقالوي «ومــن الدراســات الــيت عاجلــت جتربــة الصــقالوي الشــعريّة نشــري إلــی كتــاب 
للباحــث هشــام مصــطفی » شــيد املــاء وأجنحــة النهــارشــاعٌر حبجــم األمل: دراســة بنيويّــة لــديواين ن

م)، الصــادر عــن دار دجلــة. وقــد عــاجل الباحــث يف هــذا الكتــاب أهــّم حمطــات األمل يف 2017(
الـديوانني، منهــا طغيــان األمل علــی الصــورة، وتــوازن األمل والفــرح والقــوة، وغلبــة القــوی واألمــل علــی 

للباحثــة نارميــان حممــد فــتح اهللا عســاف » ويأوجــه العدالــة يف شــعر ســعيد الصــقال«األمل. كتــاب 
م)، الصادر عن دار العلوم العربية. تعـاجل الباحثـة يف هـذا الكتـاب مالمـح احلريـة يف شـعر 2018(

الصـــقالوي، كمـــا تعـــاجل البنـــاء الفـــين لنصوصـــه، فناقشـــت فيـــه هندســـة الصـــورة والكنايـــة، والبنيـــة 
بنيــة القصــيدة عنــد «رســالة ماجســتري حتــت عنــوان الدرامّيــة، واألصــوات، والبنيــة اللغويــة، والــوزن. 

للطالـــــب حممـــــد عبـــــد الـــــرمحن حممـــــد ســـــيد » اإليقـــــاع) - الصـــــورة  - ســـــعيد الصـــــقالوي (اللغـــــة 
م). عاجل يف الفصل األول اللغة يف شعر الصقالوي، ويف الفصل الثـاين الصـورة الشـعرية، 2007(

ــويف الفصـــل الثالـــث اإليقـــاع مبـــا فيـــه املوســـيقی اخلارجيـــة والد اإليقـــاع يف «اخليـــة. وحبـــث موســـوم بــ
م)، 2017، للباحـــث حممـــد ناصـــر بوحجـــام (»لســـعيد الصـــقالوي» وصـــايا قيـــد األرض«ديـــوان 

وصـايا «من جملـة احليـاة احملكمـة. والبحـث يـدرس اإليقـاع وأنواعـه يف ديـوان  21املنشور يف العدد 
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اخلطـاب التواصـلي يف شـعر  كما نالحظ، مل نعثر علی أيّة دراسـة يف جمـال تداوليّـة». قيد األرض
  سعيد الصقالوي، فيمكن لنا أن نعترب حبثنا مسامهة جليلية يف هذا احلقل املعريف. 

  
  المهاد النظري. 2

جـــاءت هـــذه الدراســـة لتســـاهم يف الكشـــف عـــن بعـــض اجلوانـــب اإلبداعّيـــة بغيـــة التواصـــل بـــني 
رســـل/ الشـــاعر واملرســـل إليـــه/ املتلقـــي يف ضـــوء 

ُ
يف حتليـــل النصـــوص. وطبيعـــة  املـــنهج التـــداويلّ امل

البحث تقتضي استخدام مصطلحات نقديّة البّد من االطـالع عليهـا قبـل اخلـوض يف التطبيـق 
اب القسـم سـاعد القـارئ علـی اسـتيعيوالتحليل، إذ تعريف هذه املصـطلحات وحتديـد دالالـا 

  التحليلي هلذه الدراسة.
  

  التداولّية 1.2

وطُــرق اســـتعماهلا أّوالً، مث احلـــوافز النفســـية للشـــاعر،  مصــطلح التداوليـــة يـــوحي خبصـــائص اللغـــة
املكـــّون التـــداويل يعـــاجل «وردود فعـــل املتلقـــي؛ وهـــو مـــنهج يتناســـب مـــع طبيعـــة دراســـتنا هـــذه. 

بإجيــــاد القــــوانني الكليــــة «)؛ ويهــــتّم 98م: 2006(منقونــــو، » وصــــف امللفوظــــات يف ســــياقاا
)،  15م: 2005(صــحراوي، » واصــل اللغـويلالسـتعمال والتعـّرف علــی القـدرات اإلنسـانية للت

» كيفيــــــة اكتشــــــاف الســــــامع مقاصــــــد املــــــتكّلم أو دراســــــة معنــــــی املــــــتكلم«كمــــــا يبحــــــث يف 
). فبنــاًء علــی ذلــك نــری أّن املــنهج التــداويل يرّكــز علــی قــدرات الشــاعر 12م: 20002  (حنلــة،

معنيــِني مهــا «يف خطابــه التواصــلي، ومــدی اســتيعاب املتلقــي ملقاصــد الــنّص. وهــذا يــدّل علــی 
  ).28م: 2000الرمحن،   (عبد» االستعمال والتفاعل معاً 

  
  الخطاب 2.2

ل إىل يكـــون الكــــالم صـــادراً مــــن األوّ فســـامع، الث و تحــــدّ املبـــني  كـــالمٍ   إّن اخلطـــاب هـــو عقــــدُ 
يهـــدف فــيهم.  أكثــر تــأثرياً حـــوال املخــاطبني كــان أل مراعيــاً مــا كــان اخلطــاب بليغــاً اآلخــر، وكلّ 
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ف على ما وراءه من افرتاضات أو ميول فكرية أو مفـاهيم؛ ص بالتعرّ شفرة النّ إىل فك اخلطاب 
أن يرسـلها، ويضـعها  ف علـى الرسـائل الـيت يـود الـنصّ عبارة عن حماولـة للتعـرّ «فتحليل اخلطاب 

يف ســــياقها التــــارخيي واالجتمــــاعي، وهــــو يضــــمر يف داخلــــه هــــدف أو أكثــــر، ولــــه مرجعيــــة أو 
  ).22و21م: 2007(زايد،  »ا مواقفه وتوجهاتهمرجعيات وله مصادر يشتق منه

  

  العملّية التواصلية 3.2

عمليــة فرديــة ذاتيــة حتــدث بــني الفــرد ونفســه يف نطــاق أحاسيســه ومشــاعره وخرباتــه، «التواصــل 
ويف حــــدود خصائصــــه ومساتــــه الشخصــــية؛ أو هــــي عمليــــة تبــــادل األفكــــار واآلراء واملعلومــــات 
والقناعـــات واملشـــاعر عـــرب وســـائط متنوعـــة لفظيـــة وغـــري لفظيـــة، كـــالكالم والكتابـــة واألصـــوات 

حلركــــات واإلميــــاءات أو بوســــاطة أي رمــــوز مفهومــــة (ذات دالالت) لــــدی والصـــور واأللــــوان وا
االّتصال يعين املشـاركة، أي االشـرتاك سـواء  ).73م: 2015(حسني، » األطراف املشاركة فيه

). 17(أبـو يعقـوب، ال تـا:  يف املعلومات وتبادهلا، أو يف املشـاعر واالّجتاهـات ووجهـات النظـر
ه، مجلــة مــن اآلليــات الــيت تــدعم جناحــفيــه لــنّص جيــب أن تتــوفّر ولكــي تــتّم عمليــة التواصــل يف ا

  وتؤثّر علی املتلقي.
  

  . دراسة وتحليل3

  إيحاءات العنوان 1.3

كلّـه بصـيغة   الـنصّ دالالت  امل معهـحت، و القصيدةجه القارئ يف االعنوان هو أّول عتبة نّصية تو 
يشـغل حيـزاً علـى  النصـي. وهـو أّول مـايُعّد العنوان جزءاً هاّماً من الفضاء « مضغوطة وموحية.

(سـيد أمحـد، » الورق، ويتصـّدر أغلفـة الـدواوين واموعـات الشـعرية والقصـائد علـى حـد سـواء
). إّن العنــوان يُعَتــَرب بصــمة املؤلــف علــى األثــر األديب أو الفــين، البصــمة الــيت 1209م: 2011

ة  يث وإّن حتليـل العنـوان لـه أمهّيّـبـات معروفـاً يف النقـد احلـد«و تكّفلت توضـيح الـنص للمتلقـي.
كبـري،    وظائف شكلية ومجاليـة ودالليـة تعـّد مـدخالً لـنصّ  صغري يضمّ  كبرية من حيث هو نصّ 
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). علـی الشـاعر أن يعتـين 14م: 2013(جاسـم، » كثرياً ما يشّبهونه باجلسد رأسه هو العنوان
وجز، ويثــري انتبــاه د يف اختيــار عنــوان مناســب ومــوٍح يكشــف عــن فكــرة الــنّص بشــكل مــهــوجيت

» العنوان هو الـذي حيـّدد قـراءة الـنص« فـ ؛فيجذبه للقراءة والتمّعن يف النصّ  تهالقارئ وحساسي
يـدخل املتلّقـي مـن خـالل هـذا العنـوان إلـی عـامل املوحيـات  ).25ه: 1434(خبيت وزمالئها، 

 موحيـاً يتكـّون مـن واإلمياءات الداللّية. والشاعر سعيد الصقالوي اختار لقصيدته عنوانـاً فـاعالً 
امســني: مضــاف ومضــاف إليــه (صــرخة طفــل). أضــاف الشــاعر يف هــذا العنــوان الصــرخة إلــی 
الطفــل وهـــي صـــرخة احتجـــاج ورفــض وعـــدم استســـالم، ليســـّلط علــی نّصـــه صـــوتانّية املفـــردات 

  وعدم اخلضوع للعدو الغاشم. 

  
تبقی هـذه الصـرخة تـرتّدد علـی مسـامع القـارئ حتـی آخـر القصـيدة. أضـاف الشـاعر لفظـة 
(الصــرخة) إلــی (طفــل) بصــيغة النكــرة ليــدّل بــذلك علــی الشــمولّية، فهــذه الصــرخة الناجتــة عــن 
الظلم واالضطهاد مل تكن لطفل واحد دون غريه. ولكي يـدعم الشـاعر دالالت هـذه الصـرخة 

  ة يف النّص، منها: جنده يأيت بتعابري صوتيّ 
  .)19م: 1999الصقالوي، أنا فلسطيين (/ أنا عريب / يصيُح بعامل األحرار والنُجبِ 

يف هــذا املقتــبس تعلــو صــرخة الطفــل وصــياحه، فيخاطــب األحــرار والنجــب يف العــامل (أنــا 
عــريب/ أنــا فلســطيين)، ليســتنهض اهلمــم، ويســّجل هويتــه العربيّــة والفلســطينية رغمــاً عــن أنــف 

  اء عليها. ويف العبارة التالّية:حملتل الذي يسعی لطمسها والقضا
  .)27نفس املصدر: ووالديت ُميّزُق صوُا املكدود قيَد الّرعب (
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فهنا يرتفع صوت الوالدة الذي ميّزق قيد الرعب لينضّم إلی صوت الطفـل املناضـل، ويف مـا 
  الطغيان يتحّول إلی عربدة وصخب:يلي نری صوت 

  .)28نفس املصدر: نان سعاديت الطُغيان (وعربَد يف ج

ـــــو هـــــذه الصـــــرخات كّلهـــــا يف وجـــــه العـــــدو معارضـــــة لسياســـــات اإلقصـــــاء والتهمـــــيش  تعل
ـــنّص  ـــل فكـــرة ال ـــاره الشـــاعر هلـــذه القصـــيدة ميّث واخلـــذالن؛ فكمـــا نشـــاهد أّن العنـــوان الـــذي اخت

  اليت تّتسم باالحتجاج واملعارضة.ويتماشی مع أصوات املقاطع األخری 
  
  الخطاب السينمائي 2.3

قـام بعـض الشـعراء املعاصـرين بتوظيـف التقنيــات السـينمائية إلثـراء جتـربتهم الشـعرية وللمزيـد مــن 
التواصــل مــع املخاطــب؛ فالســينما قــادرة علــی لفــت انتبــاه املخاطــب والتــأثري فيــه عــرب وســائط 

ملونتاج السـينمائي وسـيلة اّختذ من اأدرك هذه القدرة التأثرييّة فالشاعر املعاصر صوتّية وبصريّة. و 
أصبحت قصائده تتكّون مـن لقطـات مونتاجيّـة تـرتبط بعضـها بـبعض. إذ بناء نصوصه، لفاعلة 

بعـــض اللقطـــات الـــيت حتمـــل معهـــا دالالت موحيـــة مث يعرضـــها الشـــاعر يف هـــذا الصـــدد ينتقـــي 
موجـة  الشـعر العـريب احلـديث مل يكـن بعيـداً عـن«لقطة زائدة يف الـنّص.  للمتلقي، وحيذف كلّ 

التـــأثري باحلركـــة اإلماجيـــة وبنـــاء عالقـــة وطيـــدة بالتقنيـــات الســـينمائية فقـــد تعّلـــم الشـــاعر العـــريب 
املعاصـر الكثــري مــن جتربـة اإلمــاجيني، وتعلــم الكثـري مــن األســلوب السـينمائي، إنّــه يســتخدم مــا 

رياليون ُيســـمى يف األفـــالم باملونتـــاج إذ يلحـــق الصـــورة بالصـــورة أحيانـــاً علـــى ـــج ســـريايل والســـ
  ).229و 228م: 2008(الصفراين، » يتعلموا الكثري من املونتاج السينمائ

الشاعر سعيد الصقالوي لرتسيخ فكرته ونسـجها يف قالـب جديـد فطـَن إلـی فاعليّـة آليـات 
السينما ومدی تأثريها يف املتلقي، فاعتمد عليها يف قصـيدته "صـرخة طفـل". يف هـذه القصـيدة 

شـهد  ثـري انتبـاه املتلقـي وحساسـيته هـو حـذف لقطـة سـينمائية يف بدايّـة املبعد العنوان، أّول ما ي
  كشَف عنها حبرف العطف (واو):

رب ويركــــــُب صــــــهوة اإلصـــــــرار، يــــــنفُض ســــــطوَة الُكـــــــ/ وحيملــــــون رايــــــة التبشــــــري مثـــــــل نــــــيب 
  .)19م: 1999  الصقالوي،(
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هكــذا بــدأ الشــاعر قصــيدته حبــرف الــواو، وهــو مــن األدوات املختّصــة مببحــث الوصــل دون 
غريهــا مــن أدوات العطــف األخــری، إذ يــربط بــني أحــداث متتابعــة شــاركت يف تكــوين العملّيــة. 
ـــة لـــدی املتلقـــي وجيعـــل نّصـــه  جـــاء الشـــاعر ـــذا احلـــرف ليعطـــف املشـــهد علـــی تصـــّورات ذهنّي

يف هــذا اخلطــاب االســـتفتاحي  اســـتخدم. فكمــا نــری أّن الشــاعر مفتوحــاً علــی عــّدة تـــأويالت
، وهي تُعتَرب وسيلة من وسائل الربط السينمائي، ففي هذا النوع من الـربط يقـوم »املسح«تقنية 

  درجيياً لعدم الفائدة من وراءها.خفائها أي مسحها تإاملخرج بقطع الصورة و 
فارساً يكافح ببسالة وعناد ال يرضخ للعدو يری الشاعر هذا الطفل نبّياً مبّشراً بالنصر، و 

الغاشم فهو حيمـل ويركـب وينـتفض. يف العبـارة الثالثـة مـن هـذا املقتـبس، قـام الشـاعر حبـذف 
الــواو (ينــتفُض ســطوة الكــرب) املعطوفــة علــی (ويركــُب صــهوة اإلصــرار) لكــي يــوهم القــارئ 

نفض) داٌل واحد لسرعة حركة بالتوّحد الداليل بني العبارتني، فكأن هذين الفعلني (يركب وي
الطفـــــل وفروســـــيته. وتركيـــــز الشـــــاعر علـــــی األفعـــــال املضـــــارعة يف مســـــتهل القصـــــيدة يـــــوحي 

  املنفعلة. باحلركة
ل أو تفاصـيالذف أو إخفا املتمّثل باحلاإلجياز الدرامي يف نّصه علی يعتمد نری الصقالوي 

 فائـدة مـن نقلهـا يف املشـهد. ذاا لكن ال تكون مهمة يف حدّ  جزء من هذه التفاصيل اليت قد
  القصيدة:هذه يأيت يف املقطع األول من 

  .)19نفس املصدر: أنا فلسطيين (/ أنا عريب/ يصيُح بعامل األحرار والنُجبِ 

(أنـا  تكرار(أنـا عـريب) مـن خطابـه، ويكتفـي بــعبـارة لكّنه يف املقاطع اخلمسـة اآلتيّـة حيـذف 
ففـي هـذا املقبـوس أراد الشـاعر أن فلسطيين)؛ ألّن هـذا الطفـل مل جيـد صـوتاً عربيّـاً يلـّيب نـداءه. 

يعطي فكرة عن هويّـة هـذا الطفـل فهـو عـريب أّوال، فلسـطيين ثانيّـاً، مثّ جيـرده مـن العروبـة الـيت ال 
ذا الطفـل حيـث جتديه نفعاً، وينسبه إلـی فلسـطني فقـط ليجّسـد لنـا عمـق املأسـاة الـيت حتـيط ـ

هذا النداء حيمل معه إسقاطات نفسّية ترتبط بالنضـال والكفـاح املسـتمر طـوال تـاريخ املقاومـة. 
  ويف املقطع التايل يقول الصقالوي:

طفولة جنمٍة رّفت علی أهداِب/ أيّاٍم َعناقيداً من الّذهب/ ُتضّفُر َشعَر (نابلس)/ ُتطـّرُز ثـوَب 
  .)25نفس املصدر: ( ب)(بُورين)/ تُزيّن رَقبَة (النقَ 
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نــری الشــاعر يف هــذا الــنّص يســتخدم املــؤثّرات البصــريّة يف نّصــه، فقــد قــام بشخصــنة األمــاكن 
الفلســطينّية إذ أضــفی عليهــا مالمــح بشــريّة وأدخلهــا يف صــالون املاكيــاج كأنّــه يريــد أن يقــوم بعــد 

الســــينمائي  ذلــــك بعــــرض ســــينمائي، ويف هــــذا الســــياق اســــتخدم مجلــــة مــــن عناصــــر امليزانســــني 
كاإلكسســوار يف قولــه (أيّــاٍم َعناقيــداً مــن الــّذهب)، فالــذهب هنــا زخرفــة شــكلّية للصــورة البصــريّة 
ـــة  ـــة) الـــذي يســـاعد علـــی اإلطالل ـــزّين الرقب ولـــديكور التمثيـــل؛ مث نـــری املاكيـــاج (ُتضـــفُر الشـــعر وتـُ

وب). تُعـّد هـذه العناصـر اجلميلة يف تشكيلّية الصورة، كما نـری تصـميم األزيـاء يف قولـه (تُطـّرُز الثـ
يف الســـينما مـــن العناصـــر األساســـية يف تركيبـــة العـــرض البصـــري مـــن حيـــث الشـــكل واملضـــمون؛ 
ـــة. يســـتلهم الشـــاعر هـــذه  ـــة ترفـــد الـــنّص بقيمـــة فنّي وتـــؤّدي يف الـــنّص الشـــعري إلـــی وظـــائف داللّي

د أصــبحت وســيلة العناصــر الســينمائّية مــن خمزونــه املعــريف لتطريــز نّصــه ونقــل الفكــرة للمتلقــي، وقــ
  من أخصب الوسائل إلقناع املخاطب وتفاعله الشعوري مع احلدث الذي جيّسده النّص.

  
  الخطاب اإلعالمي 3.3

تزويـد النـاس باألخبـار واملعلومـات السـليمة واحلقـائق الثابتـة؛ الـيت «اإلعالم مبعنـاه الصـحيح هـو 
ــه 105م: 1987(محــزه، » تســاعدهم علــی تكــوين رأي صــائب يف واقعــة مــن الوقــائع ). ويعرّف

هو كّل قول أو فعـل قصـد بـه محـل حقـائق أو مشـاعر أو عواطـف أو أفكـار «الشنقيطي بقوله 
ـــأثري ـــة الت ـــی فـــرد أو مجاعـــة أو مجهـــور بغي ـــة إل ـــة أو ســـلوكية شخصـــية أو مجاعي » أو جتـــارب قولي

). يُعتَرب اخلطاب اإلعالمـي مـن أجنـع الوسـائل لنقـل احلقـائق وتقـومي 17م: 1986(الشنقيطي، 
األفكار، وتنمية املشاعر اإلنسانية؛ ويهدف إلی نقل الفكرة أو املعلومة علی نطـاق أوسـع عـرب 

يقــوم اإلعــالم أساســاً علــی نقــل املعلومــات واألفكــار وتوصــيلها كــي «وســائل مسعيــة أو بصــريّة. 
ّدد أو اســتجابة معينــة، ويكـون العمــل اإلعالمـي ناجحــاً إذا حتّقــق يتحّقـق مــن وراءهـا ســلوك حمـ

الســــلوك أو حتّققــــت االســــتجابة علــــی النحــــو املتوقّــــع أو املــــأمول مــــن وراء نقــــل هــــذه األفكــــار 
  ).53: م2012(املشهراوي، » وتوصيلها

لإلعـــالم دور فّعـــال يف تشـــكيل الـــرأي العـــام، وتوجيـــه اتمـــع وإثـــارة اهتماماتـــه بقضـــاياه 
حقوقه، كما لـه دور يف توعيـة الشـعب واطالعهـم علـی احلقـائق وفضـح ممارسـات املعتـدين. و 

وهنــاك نصــوص شــعريّة ذات هــدف إعالمــي تتطــّرق إلــی األحــداث بغيــة جلــب انتبــاه الــرأي 
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أيضــاً نــری الصــقالوي يعتمــد علــی هــذا النــوع مــن اخلطــاب  صــرخة طفــلالعــام. ويف قصــيدة 
ســتفز املتلقــي وحيثّــه علــی التفاعــل مــع جمريــات األحــداث الــيت اإلعالمــي بفنيّــة تداولّيــة لكــي ي

  كأّا نشرة أخباريّة تُبّث عرب اإلذاعات:  مبقاطعيأيت جتري علی أرض الواقع. 
قرُضين الفجـائُع تو / وتنشُرين اجلرائُد واالتُ / وتقرأين الربامُج واإلذاعاتُ / فلسطيين أنا طفلٌ 

لّمــاتُ 
ُ
وتكتبـــين ومتســـُحين / وتَعِلكــين احملافـــل والبيانـــاتُ / لّرصاصـــاتُ وحتصـــُدين القنابـــُل وا/ وامل

وتعـرفين السـماوات / وُتسقُطين من اجلميع احلسـاباتُ / وتعرُضين وتُلغيين الّدعاياتُ / القراراتُ 
  .)21و  20م: 1999الصقالوي، (

هذا النّص جيّسد معاين التشظي ويستفّز قضايا الوجـود والعـدم، لتثـري يف وعـي املتلقـي عـّدة 
يعلــن عــن خــرب أن )، فكأنّــه يريــد 2نّصــه بــرقم (الشــاعر صــّدر تســاؤالت عــن جــوهر الكينونــة. 

 ثاٍن، وجاء بعبـارة (أنـا طفـٌل فلسـطيين) كـنّص افتتـاحي يـدّل علـی موضـوع اخلـرب الـذي يُـراد بثّـه
حشـد هـذه الكلمـات  إذجـاء مبعجـم لغـوي إعالمـي ملنّصات اإلذاعّية؛ كمـا نـری الشـاعر عرب ا

(الربامج واإلذاعـات، اجلرائـد واـالت، احملافـل والبيانـات، القـرارات، الـّدعايات) املسـتوحاة مـن 
نشـــرات األخبـــار فضـــالً عـــن األفعـــال الـــيت تـــوحي برســـالة إعالمّيـــة. أراد الشـــاعر ـــذه األفعـــال 

وهـــو بـــذلك أيضـــاً «ة أن يشـــري إلـــی التفاعـــل واحلركـــة والصـــراع بـــني الثابـــت واملتحـــّرك، املضـــارع
يضـــيف بعـــداً آخـــر للمأســـاة حيـــث التفاعـــل الالإنســـاين لقضـــية إنســـانية حبتـــة، ويؤكـــد علـــی مـــا 
نــذهب إليــه يف إــاء املقطــع جبملــة مغــايرة يف الــدالالت متحــدة يف البنيــة اللغويــة، حيــث تغــري 

إلی املبين علی اإلدراك اإلنساين (تعرف) فاملعرفـة يلزمهـا االتصـال وهـي بـالطبع الفعل من ارد 
غـــري العلــــم والــــذي يلزمـــه هــــذا االتصــــال املباشـــر، مث جيعــــل الفاعــــل إنســـاين املعنــــی بــــل شــــديد 
التعــاطف مــع اإلنســانية عمومــاً فيســند الفعــل إلــی الســماوات ومبــا هلــا مــن مــدلول إهلــي رحــيم 

عـــن املـــوت كمـــا هـــو الشـــاعر يعلـــن  آخـــر القصـــيدةويف ). 86 م:2018(مصـــطفی، » للطفـــل
  يخاطب الدنيا قائالً:، فاإلعالين اخلطابمعهود يف 

كرامــــة دّمــــي الــــود بــــاإلذالل / علــــی بيــــيت/ تعــــايل واشــــهدي مــــويت/ تعــــايل وامسعــــي صــــويت
 ذراعُ / يف اإلعالن والصمتِ / علی الُصلبان.. يف احلارات.. يف الطرقاتِ / واخلذالن والكبت

ووالـديت ُميـّزُق صـوُا / َتطـاير يلهـُب الكثُبـا / وجلد أخيّـيت السـمرا/ تطاوَل ُمعلناً غضبا/ أخي
  .)27م: 1999الصقالوي، املكدوُد قيَد الّرعب (
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ــــّني الكبــــت واالضــــطهادهــــذا  واملــــوت  الــــنّص جــــاء بصــــبغة إعالميّــــة تســــرد األحــــداث وتب
الطفـل الفلسـطيين املضـطهد كـي يلتفـت  ينـادي العـامل عـن لسـانالعشوائي لألطفـال؛ فالشـاعر 

وقـــد أحلّ الشـــاعر علـــی اســـتدعاء شخصـــيات ُعـــّزل . يف العلـــن واخلفـــاء موتـــه لـــه ويرصـــد أخبـــار
يف اخلطـــاب اإلعالمــــي/ . يف خطابــــه حتـــی يســـتعطف قلــــوب العـــامل(أخـــي/ أخيّـــيت/ والـــديت) 

رها جــزء مــن الــيت هــي بــدو  -  يســتهدف النتيجــة النهائيــة«الســينمائي يتوجــب علــى املخــرج أن 
» هكذا يستخدمها الشاعر املعاصر لتحقيق مبتغـاه الفكـري أو احلدسـي -  فعل الفيلم الدرامي
  . لتوضيح فكرة املقبوس السابق ننقل الصورة التالّية:  )61م: 2008(اخلليل وحسني، 

  
م، فهـي صـورة 2000 الثالثني مـن سـبتمرب عـام أخذت هذه الصورة دوراً إعالمّياً واسعاً يف

 یيف اليـوم الثـاين مـن انتفاضـة األقصــطفـل الشـهيد حممـد الـّدرة الـذي مـات يف حضــن والـده، لل
. هــذه الصــورة الفرنســي شــارل إنــدرالن املراســلوســط االحتجاجــات، وقــد الــتقط هــذه الصــورة 

؛ وهـي برميـل إمسنـيتخلـف  مشهد احتمـاء األب وابنـه ببعضـهما الـبعضعبارة عن لقطة تصّور 
د للعــامل مــدی ظلــم احملتــل وتطاولــه علــی البشــريّة. ويف نــّص الصــقالوي وحــدها قــادرة أن جتّســ

أيضاً مل يعّد اإلعالم ترفاً أو سلوة بل ختّطی كّل ذلك إلی آفاق إنسانّية ترتبط بـالقيم واملشـاعر 
واملســؤولية جتــاه اآلخــر؛ فقــد تطــّرق إلــی معاجلــة التحــديات الــيت تواجــه الشــعب الفلســطيين يف 

  م احلرة واحلريصة.سائل اإلعالغياب و 
  
  الخطاب الِحجاجي 4.3

يعتمد اخلطاب اِحلجاجي علی وسائل وآليات للوصول إلی أبعاد إقناعّية. احلجاج عنـد بريملـان 
مجلة من األساليب تضطلع يف اخلطاب بوظيفة هي محل املتلقي علـی االقتنـاع مبـا نعرضـه «هو 
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اهلـــدف مـــن اســـتخدام )؛ ف20: 1432(الدريـــدي، » عليـــه أو الزيـــادة يف حجـــم هـــذا االقتنـــاع
املتلقي بالقول وطريقـة اخلطـاب.  يفوسائل احلجاج هي إقناع املتلقي، وغاية اإلقناع هي التأثري 

). واإلقنـاع 9م: 2003(شرف، » صال هو اإلقناعأّن اهلدف األساسي من االتّ «يری أرسطو 
نــب منهــا الفكــري والعــاطفي املخاطــب، فيكــون هــذا التــأثري مــن عــّدة جوا يفيــؤّدي إلــی التــأثري 

   والسلوكي واالنفعايل.
رســل إليـــه.

ُ
رســـل وامل

ُ
ويف هـــذا الصـــدد  يُعتــَرب احلجـــاج خطابـــاً تواصـــلّياً وموقفــاً تفاعليّـــاً بـــني امل

رســل عــن وســائل حجاجيــة تســاعده يف توجيــه رســالته إلــی القــارئ وإقناعــه؛ و 
ُ
ــة يبحــث امل عملّي

اتــه قبــل ســلوكياته، فتســعی إلــی تغيــري االعتقــادات اإلقنــاع هــذه تســتهدف اعتقــاد املتلقــي وقناع
ــــداويل للخطــــاب احلجــــاجي يف عــــّدة  صــــرخة طفــــلواملواقــــف. ويف قصــــيدة  يتمظهــــر الُبعــــد الت

مستويات أبرزهـا األسـاليب اإلخباريّـة املتمثّلـة بـالتكرار والتقـدمي والتـأخري، واألسـاليب اإلنشـائّية 
  املتمثّلة بالنداء واالستفهام. 

  التكرار أسلوب 1.4.3
علـی حـد تعبـري  »اخلـذالن بعينـه«لتكرار وظيفة داللّية يف النّص فهو عيب أو هـو لإذا مل تكن 

). للتكـــرار وظـــائف عـــّدة منهـــا: التوكيـــد والتقريـــر، 73: 2، ج1964ابـــن رشـــيق (ابـــن رشـــيق، 
تلــّذذ م، التفخــيم، التعظــيم، التشــويق، الزيــادة تنبيــة املخاطــب، الوعــد والتهديــد، التوّجــع، الــتهكّ 

دح أو الــّذم، التفســري والتوضــيح، التفّكــر والتــدبّر يف أســرار التكــرار، املــبــذكر املكــّرر، املبالغــة يف 
ــــالوي،  التــــأثري يف عمــــق  ــــة (ب التكــــرار مــــن ). «2: 1396النفــــوس، ورعايــــة املوســــيقی الداخلّي

وفيــه مراعــاة أســاليب التــأثري يف قلــب املتلقــي وعقلــه، وهــو الســبيل إلــی تقويّــة املعنــی يف نفســه، 
  ).286م: 2013(نزال، » للفوارق الفرديّة يف استيعاب الفكرة

لتحّقــق الــتالحم بــني أجزاءهــا،  صــرخة طفــليُعتــَرب التكــرار مــن اآلليــات الفاعلــة يف قصــيدة 
ويســاهم يف تــرابط الــنّص. ومبــا أّن الشــاعر ال يــری فائــدة مــن وراء كثــرة التكــرار لتخــاذل العــامل 

ة جتـاه القضـّية الفلسـطينّية، فـال نـراه يعتمـد التكـرار إّال يف كلمـات وعبـارات وخاصة األّمة العربيّـ
مفتاحّية خاّصة تعود إلی خصوصيات الطفل نفسه، فمن هذا املنطلق ال نری التكـرار يف هـذه 

 القصيدة باعثاً علی الرتابة وامللل، بل أحد ميكانزمات عملّية إنتاج الكالم. 
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أنـا ُمسـتنقُع األمـراض / أنـا اجلـوُع الـذي يُشـعل/ ُم الـذي اسـتفحلأنـا اليُـت/ فلسـطيين أنا طفلٌ 
  .)22و  21م: 1999الصقالوي، حتی الَعظِم (

نری الشاعر يستفتح الكثـري مـن املقـاطع بضـمري األنـا بشـكل عمـودي، وهـذا التكـرار امللـّح 
الوجـود وداالً عليـه. لضمري األنا يطرح رؤيّـة الطفـل لذاتـه كتعريـٍف هلـا؛ كمـا يُعتـَرب معـادالً لفعـل 

جـــاء الشـــاعر جبمـــل قصـــرية يف بنـــاء يعتمـــد علـــی هندســـة التكـــرار، وقـــد اشـــرتكت هـــذه اجلمـــل 
  جعل للمبتدا حموريّة يف النّص.االمسّية باملبتدا، واختلفت باخلرب لت

أنــا احلُلــُم / أنــا النــوُر الــذي يُســَمل/ أنــا الّصــرخاُت يف احلــدقاِت ُتستأصــل/ واملعتــل أنــا املعلــومُ 
  .)22نفس املصدر: لذي يُسَحل (ا

يف هذا املقبوس أيضـاً جـاء الشـاعر بتكـرار اسـتفتاحي عمـودي يف مجـل خربهـا مفـرد مـوجز 
شديد اإلجياز. وقد استخدم الشاعر هذه اجلمل االمسية مع خربهـا املفـرد لتقريـر الثبـات وإلزالـة 

 أّن النــــور واحللــــم ال أي نــــوع مــــن احلركــــة والتغيــــري، فبــــالرغم مــــن وجعــــه وصــــرخاته املســــتمرة إّال 
يسـهم يف تنغـيم «يف التشـكيل الشـعري  البنـاء اهلندسـيهـذا يفارقانه أيضاً يف مسريته النضـالّية. 

ـــداليل أو النفســـي للـــنص يف كثـــري مـــن األحيـــان ـــراز اجلانـــب ال م: 2011(شـــرتح،  »اجلملـــة وإب
  :يقول الشاعريف املقطع اخلامس  ).158

أنـا املسـلوُب آمـاالً / أعراضـاً وأفئـدةً  أنـا املهتـوكُ / شرياناً وأوردةً أنا املذبوُح / أنا طفٌل فلسطيين
  .)26م: 1999الصقالوي، ( أنا املقبوُر أفكاراً ُمعمّدةً / ُمنّضدةً 

ففي هذا املقطع يعّدد لنا الشاعر معاناة األطفال الفلسطينيني فمنهم من ُذبح، ومـنهم مـن 
قُِمعت أفكاره. فهؤالء األطفال ولـو اشـرتكوا ُهتك عرضه، ومنهم من ُسلبت آماله، ومنهم من 

  واحدة دالّة علی ذات مجاعّية لكّن معانام متعّددة ال حصر هلا.» أنا«بـ
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) أنـا طفـٌل فلسـطيينوال خيفی أّن العبارة املفتاحّية اليت تكـّررت كثـرياً يف القصـيدة هـي (
شــعاراً لكــّل طفــل  فــال خيلــو منهــا أي مقطــع مــن مقــاطع القصــيدة، فهــذه العبــارة أصــبحت

فلسطيين حيمل يف قلبه وجع املعانـاة ومضاضـتها؛ كمـا حتيلنـا علـی عـّدة مـؤثّرات وحيثيـات 
ـــة الفكـــرة املقصـــودة.  تكـــرار اجلملـــة أو العبـــارة ميثّـــل عنصـــراً مثـــرياً مـــن «نصـــّية تـــربز لنـــا أمهّي

ون تلـك عناصر إثارة النص الشعري؛ وهو تكرار يعكس األمهية اليت يبتغيهـا الشـاعر ملضـم
العبارات املكّررة باعتبارها ركيزة مهّمة لفهـم املضـمون العـام الـذي يقصـده الشـاعر، فضـًال 
ا تكــون هــذه العبــارة  ا حتّققــه مــن تــوازن هندســي وشــعوري بــني الــنص ومقصــوده؛ ورّمبــ عّمــ
املكّررة يف جسد النص هي الركيـزة األساسـية الـيت تقـوم عليهـا البنيـة الدالليـة للـنص إضـافة 

ويف الــنّص التــايل قــام  ).20: ش1396(بــالوي، » ملهمــة الرتمنيــة الــيت يؤّديهــا التكـرارإلـی ا
  »: حجم«الشاعر بتكرار لفظة 

وحجــــــم العــــــدل ُمنتفضــــــاً ضــــــمرياً واقــــــد / وإحساســــــي حبجــــــِم العــــــامل املســــــكوِن باحلــــــبِ 
ـــيماء، والّلفتـــات،/اللـــبِ  كالقـــّديس، حيمـــُل مشـــعَل اإلخـــالص/ وحجـــم أخـــّوٍة ُحوريّـــِة الس 

  .)24م: 1999الصقالوي، (

كــّرر الشـــاعر يف هـــذا املقتـــبس كلمـــة (حجـــم) ثـــالث مـــرّات، وهـــي مفـــردة تـــوحي حبجـــم 
إحســاس الطفــل ومشــاعره. ومــن خــالل الرتكيــز علــی هــذه املفــردة، تعّمــد الشــاعر أن يرســم 
للمتلقـــي مـــدی حجـــم هـــذه اإلحساســـات فهـــي (حبجـــم العـــامل ....، حبجـــم العـــدل ....، 

  ، وكّل هذه قياسات تدّل علی الوسعة واالمتداد. ويف النّص التايل: حبجم أخوٍة ....)
  .)26نفس املصدر: ومن قٍرب، إلی قربِ  (/ فمن وجعي، ومن قهري/ أنا املقبوُر أفكاراً معّمدةً 

كّرر الشاعر حرف (من) ليدّل علی التعّدديّة يف االنطالقات فتارة من الوجع، وتارة مـن 
كما كّرر الصقالوي لفظة (القرب) مرتّني يف سطر واحد بشـكل أفقـي القهر، وتارة من القرب.  

فضــًال عــن لفظــة (املقبــور) الــيت حتمــل معهــا مــدلوالت القــرب أيضــاً؛ فهــذا التكــرار يف مســاحة 
قصرية مـن الـنّص تـدّل علـی كثـرة املـوت اـاين وانتشـار القبـور يف مسـاحات قصـرية ومتقاربـة 

تكـّررة تنقـل لنـا هـواجس الشـاعر ورؤيتـه اإلنسـانّية جتـاه علی أرض الوطن. فهذه الكلمـات امل
  احلدث فضًال عن حركّية النّص وديناميكيته.
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  أسلوب التقديم والتأخير 2.4.3
استخدام أسلوب التقدمي والتأخري يؤّدي إلی حتريض املخاطب علی املعاين وتوكيدها حنو التحقـري 

يری . و )81هـ: 1374والتعظيم واملدح والذّم واكتساب املتلقي اللذة مع رؤية عاطفّية (التفتازاين، 
ــة واللغــة  متــام حّســان أنّ  ــة فبينمــا أســلوب التقــدمي والتــأخري يعكــس الفــرق بــني اللغــة العاطفّي العقلّي

اللغُة العقليُة الكلمات يف مواقعها النمطية يف اخلطاب، ففـي اللغـة العاطفيّـة تتمـرّد الكلمـاُت  يتُبق
علـــی مواطنهـــا، وتشـــّد الرحـــال إلـــی مواقـــع أخـــری يف الـــنّص، حمّققـــة أبعـــاداً دالليّـــة مـــا كـــان هلـــا أن 

يد الصـقالوي اعتمـد علـی والشاعر سـع ).59: م1985تتحّقق لو بقيت يف مواضعها (حّسان، 
  قبوس التايل:هذا األسلوب يف قصيدته ليؤّكد علی أمهّية بعض املفاهيم واملدلوالت. يقول يف امل

الصـــــقالوي، وعنـــــد كنيســـــة للّســـــلم (/ وُأصـــــَلُب عنـــــَد مئذنـــــٍة بصـــــدِر الُقـــــُدس و(الكرمـــــل)
  .)22م: 1999

 يفقــّدم اخلــاص (عنــد مئذنــة) علــی العــام (بصــدر الُقــدس)، للتأكيّــد علــی اجلانــب األهــّم 
 ، وحيــــّدد املكــــان األكثــــر إثــــارة وحساســــّية للمتلقــــي، فســــياق احلــــديث يتعلّــــق بالقتــــلالُقــــدس

  والصلب. ويف النّص التايل يقول:
غصـــان يف علـــی األ/ فعشـــقي زهـــرُة الـــّدفلی/ ومـــا ذنـــٌب جنتـــه يـــدي، وال زرعـــت لكـــم ِغـــالً 

  .)24نفس املصدر: (صفد) (

وأراد  ؛(ذنــب) الــيت هــي يف األســاس مفعــول لفعــل (جنــت) املتــأّخر عنهــاالشــاعر مفــردة قــّدم 
علـی الـذنب لينفيـه مجلـة  النفـيسـّلط  إذ، عنـهز علی براءة هذا الطفـل ونفـي الـذنب أن يركّ  بذلك

ودائمـاً حيمـل معـه باقـات مـن الزهـور فهذا الطفـل مل يرتكـب ذنبـاً ومل يـزرع غـالً للعـدو،  وتفصيالً.
  واحملبة والسالم. 

ووالــديت ُميــّزُق / تطــاير يلهــُب الكثُبــا/ وجلــد أخّيــيت الســمرا/ تطــاوَل ُمعلنــاً غضــبا/ ذراُع أخــي
  .)27نفس املصدر: صوا املكدود قيَد الّرعِب (

ـــيت) علـــی فعلهمـــا، ليـــوحي  يف هـــذا املقبـــوس، قـــام الشـــاعر بتقـــدمي (ذراُع أخـــي) و(جلـــد أخّي
  األطفال األبرياء.بتفاقم احلدث وهوله، ويكشف عن مدی وحشية العدو الذي مل يرحم حتی 

وعربـَد يف جنـان / ويف ُعنقـي َتَسـّمَر خنجـُر األزمـان/ أنا ما بيـنكم إنسـان/ فلسطيين أنا طفلٌ 
 28نفس املصدر: غيان (سعاديت الط(.  
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يف هذا املقبوس، يری الطفل نفسه كما هي وكما ينبغي هلا (طفل فلسطيين وإنسـان)، ويف  
كلتا اجلملتني تبدو لنا السـذاجة والبسـاطة وعفويّـة الطفولـة يف التعبـري. كـذلك يف العبـارة الثانيّـة 

يته، فهـذا الطفـل مـا بـني النـاس قّدم (ما بينكم) علی اخلرب (إنسان) ليثري انتبـاه املتلقـي وحساسـ
ويف ذمـــتهم لكـــنهم ال حيفظونـــه مـــن شـــّر العـــدو وبطشـــه. ويف العبـــارة الثالثـــة قـــّدم املعمـــول (يف 
عنقــي) علــی الفعــل ليؤّكــد علــی نقطــة حساســة مــن جســده تــرتبط مباشــرة بــاملوت. ويف العبــارة 

بتقــدمي املشــني، فهــو مــازال الرابعـة قــّدم (يف جنــان ســعاديت) علـی الفاعــل (الطغيــان)، كرهــاً منـه 
  متمّسكاً بسعادته باحثاً عنها يف خضم األحداث اليت حتيط به.

  أسلوب النداء 3.4.3
(اخلطيـب القـزويين، » أدعـو«النداء هو طلب إقبـال املـدعو حنـو الـداعي حبـرف ينـوب منـاب فعـل 

؛ ويــأيت لتنبيــه املخاطــب ولفــت انتباهــه واســتجابته. النــداء يُعتــرب توجيهــاً وحتفيــزاً )171م: 1904
للمخاطـــب ويتطلّـــب رّدة فعـــل جتـــاه خطـــاب املـــتكّلم، وال تنحصـــر وظائفـــه باإلظهـــار واإلعـــالم 

املنــادی  أمهيّـةفقـط. يـأيت النــداء لتحقيـق نــوع مـن التواصـل بــني الشـاعر وبــني املنـادی؛ ويـدّل علــی 
يف قصـيدة "صـرخة طفـل" فهـذه الصـرخة  أسـلوب النـداء بـرز. أثنـاء خطابـه الشـاعردی لـومكانته 

  ج إلی من يسمعها ويتفاعل معها:املدويّة اليت أطقلها الطفل حتتا 
  )27م: 1999الصقالوي، ( تعايل واشهدي مويت/ أفيقي، وامسعي صويت/ أنادي: أيّها الُدنيا

لغــرض الــرتّحم واالســتغاثة. يطلــب هــذا » نياالــد« إلــی اً النــداء مّوجهــيف هــذا املقطــع جــاء 
الطفــل ملتمســاً مــن شــعوب العــامل كــي تســتفيق مــن ســباا العميــق وتــنهض لنجدتــه مــن بــراثن 

  اجلور والعدوان، وتستمع لصوته املكبوت، وتشهد موته علی أرض الوطن. 
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ر نــداءه يكــرّ اكتفــی الشــاعر يف هــذه القصــيدة الطويلــة بنــداء واحــد موّجــه للعــامل بأســره، ومل 
ـــة والتفاعـــل ـــه بعـــدم اإلجاب ـــاً من ـــة إميان ه القضـــية ؛ فقـــد أّمت احلجـــة علـــی العـــامل املتخـــاذل جتـــاثانّي

  الفلسطينة بصرخة واحدة.

  أسلوب االستفهام 4.4.3

 جاجيــــةيف العمليّــــة احلِ  الــــيت هلــــا دور فّعــــال ومــــؤثّراالســــتفهام مــــن األســــاليب اإلنشــــائّية  عــــدّ يُ 
يُعتـرب وقـوداً للحـوار، وبـه تّتسـع رقعتـه بـني «هـو و ؛ ّدث وتوّجهاتهوتكشف عن اهتمامات املتح

زادت رقعــة احلــوار اّتســاعاً، زادت واّتســعت  كّلمــاالطــرفني املتحــاورين، أو األطــراف املتحــاورة، و 
هــذا النــوع مــن  ).153م :2012(مزاوغــي، » مســاحة احلجــاج، وارتفعــت نســبة اإلقنــاع فيهــا

الســــؤال البالغــــي هــــو كــــّل «وال يقتضــــي جوابــــاً أصــــالً، وـــــ الســـؤال ُيســــتخَدم ألغــــراض بالغيــــة
اســتفهام ال يقتضــي االســتخبار أو طلــب اجلــواب، بــل هــو منــط مــن االســتفهام يســتلزم تأويــل 

). والصـــقالوي 57م: 2010(العـــزاوي، » القـــول املـــراد حتليليـــه انطالقـــاً مـــن قيمتـــه احلجاجيـــة
للتـــأثري يف املتلقـــي ودفعـــه للبحـــث عـــن اســـتخدم هـــذا األســـلوب الســـؤايل يف خطابـــه التواصـــلّي 

  سكوت عنه. جاء يف النّص التايل:جواٍب م

وعنــد  / وُأصــلُب عنــد مئذنــٍة بصــدر الُقــدس و(الكرمــل)/ ولــن يُقتــل/ أنــا احلُلــم الــذي يُســحل
ويـأيت آخـر / َميُّر العاُم مشحوناً بآالمي/ صّلی قلُبها املقروُح أحزاناً ومل َتدَمل/ كنيسة للّسلم،

  .)23و  22 م:1999الصقالوي، فمن يدري، ومن يسأل؟ ( /ُمثَقل

بعد أن جّسد الشاعر معاناة الطفل عن لسانه وسط إمهال وتقـاعس وختـاذل عـام، أخـذ 
يتسائل: من يدری حبجم هذه املعاناة اليت حتيط بالطفل الفلسطيين؟ ومـن يهّمـه األمـر حتـی 

عجـَز عـن التقريـر فاعتمـد لغـة يسأل ويستفسر عن مدی حجم هذه املعاناة؟ فكأّن الشـاعر 
  يف إثارة املخاطب وحتريك مشاعره.إنشائّية قد تكون أجنع من اللغة اخلربيّة 

/ بني ظُفر الُغول واألسـنان دِسوی وطين املشرّ / وال أبغي سوی العنوان/ أنا ما بينكم إنساُن 
أســاره أنــوار  وهــل جفــين تَفــكّ / فمــن يــدري ومــن يســأل/ ســوی أّين أُحــُس بــداخلي إنســان

  .)29نفس املصدر: ُمستقبل (
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عالقـة يف ذهـن املخاطـب، ويتكـّرر  يت تبقـیالـ اتاالسـتفهام هقصـيدته ـذالصـقالوي خيتم 
صــداها يف كــّل حــني. والســؤال األخــري يُعتــَرب البــؤرة األساســّية الــيت تّبشــر بــاخلري، وحتمــل معهــا 

). وحيملــون رايــة التبشــري مثــل نــيبة (أمــارات الّنصــر الــذي وعــدنا بــه الشــاعر منــذ بدايــة القصــيد
املسـتقبل تتمثّـل ينظر هذا الطفل النيب من زاوية ضّيقة إلی أقصی احلـدود يف نضـاله فـريی أنـوار 

  له أمام جفونه.

  
الشـــاعر عـــرب هـــذه االســـتفهامات التنبيهيّـــة يســـعی إلـــی لفـــت انتبـــاه املخاطـــب حنـــو القضـــّية 
الفلســطينية، ويريــد حتقيــق رســالة اخلطــاب التواصــلي مــن خــالل اســتالم املتلقــي ملقاصــد الــنّص. 

  بل هي منط خطايب يستلزم التأويل.هذه األسئلة البالغّية ال تقتضي جواباً، 
  

  الخاتمة. 4
الــيت تّتسـم باخلطــاب » صـرخة طفـل«مـاين املعاصــر سـعيد الصـقالوي يف قصــيدة الشـاعر الع - 

اإلبــداعي، يســعی إلــی التــأثري يف املخاطــب لكــي يّتخــذ موقفــاً مشــرّفاً جتــاه القضــّية الفلســطينّية 
ومعانــاة األطفــال، فمــن هــذا املنطلــق عمــَد إلــی اســتخدام مجلــة مــن وســائل التواصــل التحفيزيّــة 

حســــاس الشــــاعر إلــــی املخاطــــب وتضــــمن عمليّــــة التواصــــل. هــــذه الوســــائل املثــــرية الــــيت تنقــــل إ
واألدوات الفنيّـــة ترفـــع مســـتوی اخلطـــاب الشـــعري، وخترجـــه مـــن املباشـــريّة والســـطحّية إلـــی الثـــراء 

  الداليل والتواصل املقصدي.
وهـــي صـــرخة احتجـــاج » صـــرخة طفـــل«اختـــار الشـــاعر لقصـــيدته عنوانـــاً فـــاعالً موحيـــاً:  - 

الم، ليســّلط علــی نّصــه صــوتانّية املفــردات وعــدم اخلضــوع للعــدو الغاشــم. ورفــض وعــدم استســ
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تّياً صـاخباً تبقی هذه الصرخة ترتّدد علی مسامع القارئ حتی آخر القصيدة، وتشّكل بناًء صـو 
  مع املقاطع األخری.

استمّد الصقالوي يف قصيدته من آليات السينما وفاعليّتها بغيـة ترسـيخ فكرتـه ونسـجها  - 
ــة التواصــل، فنــراه يســتخدم املســح،  يف قالــب جديــد قــادر علــی التــأثري يف املتلقــي وحتقيــق عملّي

واحلــذف واإلخفــاء معتمــداً علــی ذاكــرة املخاطــب، كمــا يســتخدم مــؤثّرات بصــريّة تنتمــي إلــی 
امليزانســــني الســــينمائي منهــــا اإلكسســــوار، واملاكيــــاج، واألزيــــاء للزخرفــــة الشــــكلّية يف التصــــوير 

  ّكن من إقناع املتلقي مع احلدث.النّص حتی يتمالبصرّي وتطريز 
ـــة لكـــي  صـــرخة طفـــليف قصـــيدة  -  ـــة تداولّي يعتمـــد الشـــاعر علـــی اخلطـــاب اإلعالمـــي بفنّي

يــأيت يســتفز املتلقــي وحيثّــه علــی التفاعــل مــع جمريــات األحــداث الــيت جتــري علــی أرض الواقــع، ف
  .  كأّا نشرة أخباريّة تُبّث عرب اإلذاعات  مبقاطع
يف اخلطاب اِحلجـاجي يسـاعد الشـاعر يف توجيـه رسـالته إلـی املتلقـي وإقناعـه، وقـد ظهـَر  - 

ــة بــالتكرار والتقــدمي  صــرخة طفــلقصــيدة  يف عــّدة مســتويات أبرزهــا األســاليب اإلخباريّــة املتمثّل
  ة املتمثّلة بالنداء واالستفهام.والتأخري، واألساليب اإلنشائيّ 

وتالمحــه، كمــا ســاهم يف تأكيــد الفكــرة وترســيخها يف  ســاهم التكــرار يف تــرابط الــنصّ  -
بكثــرة ليؤّكــد علــی ) أنــا طفــٌل فلســطيين(ذهــن املتلقــي. كــّرر الصــقالوي ضــمري (أنــا) وعبــارة 

،كما حييلنا علی عّدة مؤثّرات وحيثيات نصـّية تـربز لنـا أمهيّـة ذات الطفل الفلسطيين وانتماءه
  .الفكرة املقصودة

اعتمد سعيد الصقالوي علی أسلوب التقدمي والتأخري يف قصـيدته ليؤّكـد علـی أمهيّـة بعـض  - 
كتفـــی يف حتقيـــق عمليّـــة التواصـــل. ويف ســـياق النـــداء ا املخاطـــب املفـــاهيم واملـــدلوالت، ولتحـــريض 

  .علاإلجابة والتفاحتّقق ر نداءه ثانّية إمياناً منه بعدم واحد موّجه للعامل بأسره، ومل يكرّ  خبطاب
الصقالوي األسلوب االستفهامي يف خطابه التواصـلّي للتـأثري يف املتلقـي ودفعـه  استخدم - 

للبحث عن جواٍب مسكوت عنه، وكأنّه عجَز عن التقرير فاعتمد لغـة إنشـائّية قـد تكـون أجنـع 
مـــن اللغـــة اخلربيّـــة يف إثـــارة املخاطـــب وحتريـــك مشـــاعره. يف هـــذا الصـــدد خـــتم قصـــيدته بعـــّدة 

  حتمل معها بشارات اخلري والنصر يف املستقبل القريب. استفهامات
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  المصادر والمراجع

  الکتب
حممـد حميـي  ،، حتقيـق2، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابـه ونقـده ،)1964ابن رشيق، أبو علي احلسن (

  .املكتبة التجارية الكربی ،الدين، القاهرة
  دار جمدالوي. ،، مصرالتفاعل االجتماعياالتصال اإلنساني ودوره في  ،أبو يعقوب، إبراهيم (د.ت)

االتصــــال اللســــاني وآلياتــــه التداوليــــة فــــي كتــــاب الصــــناعتين ألبــــي هــــالل  ،)1971بـــن يامنــــة، ســــامية (
  دار الكتب العلمية.  ،بريوت ،العسكري

  دار الفكر. ،، قممختصر المعاني ،ش) 1377التفتازاين، سعد الدين (
 ،، عمـانمقاربة في خطاب محمود درويـش الشـعري ،لعنوانجماليات ا ،م)2013جاسم، جاسم حمّمد (

  دار جمدالوي.
  دار الثقافة، الدار البيضاء. ،، املغربمناهج البحث في اللغة ،)م1985حّسان، متام (

ـــا المعلومـــات ،م)2015حســـني، حمـــي الـــدين عـــارف (  -  ، عمـــان1، طاالتصـــال الجمـــاهيري وتكنولوجي
  األكادمييون للنشر والتوزيع.  ،األردن،

  دار الفكر العريب.   ،، القاهرةاإلعالم في صدر اإلسالم ،م)1987محزه، عبد اللطيف (
، تلخـــيص المفتـــاح فـــي علـــوم البالغـــة ،م)1904( الل الـــدين حممــد بـــن عبـــد الـــرمحناخلطيــب القـــزويين، جـــ

  دار الكتاب العريب. ،، بريوت1حتقيق عبد الرمحن الربوين، ط
  عامل الكتب احلديثة.  ،، األردن2، طالحجاج في الشعر العربي القديم ،ق)1432يدي، سامية (الدر 

  دار العني للنشر والتوزيع. ،، القاهرةصور من الخطاب الديني المعاصر ،م)2007زايد، امحد (
 ،، دمشـق1، طموحيـات الخطـاب الشـعري/ دراسـة فـي شـعر يحيـی السـماوي ،م)2011شرتح، عصام (
  دار الينابيع.

  الدار املصرية اللبنانّية.  ،، القاهرة1، طنماذج االتصال ،م) 2003العزيز ( شرف، عبد
دراسـة تحليليـة لنصـوص  ،مفـاهيم إعالميـة مـن القـرآن الكـريم ،م)1986الشنقيطي، سـيد حممـد سـادايت (

  دار عامل الكتب. ،الرياضمن كتاب اهللا، 
نــد العلمــاء العــرب، دراســة تداوليــة لظــاهرة األفعــال الكالميــة التداوليــة ع ،م)2006صــحراوي، مســعود (

  دار الطليعة للطباعة والنشر.  ،، بريوت1، طفي التراث اللساني العربي
، الــدار م)2004 -  1950التشــكيل البصــري فـي الشــعر العربـي الحــديث ( ،م)2008الصـفراين، حممـد (

  العريب.البيضاء، النادي األديب بالرياض واملركز الثقايف 
  مطابع النهضة.  ،، مسقط1، طأجنحة النهار ،م)1999الصقالوي، سعيد (



  هـ.ق ۱۴۴۲وشتاء  في، خر ۲، العدد ۲۳لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    24

 -  املركــز الثقــايف العــريب ،، املغــرب2، طفــي أصــول الحــوار وتجديــد الكــالم ،م)2000عبــد الــرمحن، طــه (
  الدار البيضاء. 
  مؤسسة الرحاب.  ،، بريوت1، طالخطاب والحجاج ،م)2010العزاوي، أبوبكر (

رســالة ماجســتري،  أســاليب اإلقنــاع فــي ســورة يوســف/ دراســة لســانية تداوليــة، ،م)2012( مزاوغــي، أمحــد
  قسم اللغة العربية وآداا، جامعة وهران، اجلزائر.

دراســـة وصـــفية  ،الخطـــاب األدبــي اإلعالمـــي فـــي الشــعر الجـــاهلي ،م)2012املشــهراوي، عصـــام حممــد (
  كلية اآلداب واللغات والفنون. ، أطروحة دكتوراه، اجلزائر، جامعة وهران،  تحليلية)

دراســة بنيويــة لــديوانّي نشــيد المــاء  ،ســعيد الصــقالوي شــاعر بحجــم األلــم ،م)2018مصــطفی، هشــام (
  دار دجلة. ،األردن - ، عمان 1، طوأجنحة النهار

ــــل الخطــــاب ،م)2006منقونــــو، دومينيــــك ( ــــاتيح لتحلي ــــاتن، طالمصــــطلحات المف ، 1، ترمجــــة حممــــد حيي
  منشورات االختالف.  ،اجلزائر

دار املعرفـــة  ،، اإلســـكندريةآفـــاق جديـــدة فـــي البحـــث اللغـــوي المعاصـــر ،م)2002حنلـــة، أمحـــد حممـــود (
  اجلامعية.

  
  المقاالت

ليـل يفـيض «ألمحـد شـاملو و »گري شـب«سيميائية العنوان يف قصيديت « ،ه)1434خبيت، فاطمة وزمالئها (
ــة العلــوم اإلنســانية الدوليــة، »حملمــود درويــش (دراســة مقارنــة)» مــن اجلســد ، 1، العــدد 20، الســنةمجل

  .37- 19صص 
مثــريات التكــرار الرتمنــي يف شــعر هــارون هاشــم رشــيد (ديــوان وردة علــی جبــني « ،ش) 1396بــالوي، رســول (

ـــين، »)القـــدس منوذجـــاً  ، 27، العـــدد 8، جامعـــة اإلمـــام اخلميـــين يف قـــزوين، الســـنة فصـــلية اللســـان المب
  .26-  1صص 

هلـارون هاشـم » وردة علـی جبـني القـدس«صورة السجني الفلسـطينی فـی ديـوان « ،هـ)1437(بالوي، رسول 
، 19الــد  ،ية والدراســات الثقافيــةنســانأکادمييــة العلــوم اإل ،مجلــة آفــاق الحضــارة اإلســالمية، »رشــيد
  .21 -  1، صص 2العدد 

ــــة ، » الشــــعر العــــريب املعاصــــرالتوليــــف (املونتــــاج) يف« ،م)2008اخلليــــل، مســــري وإســــراء حســــني ( ــــة كلّي مجل
  .42 - 23، صص 23، اجلامعة املستنصرية، العدد األساسّية

مجلـــة الجامعــــة ، »شـــعرية العنونـــة عزالـــدين املناصـــرة منوذجـــاً « ،م)2011ســـيد أمحـــد، حيـــدر حمّمـــد مجـــال (
  .1236- 1207، صص 2، العدد 19، اجلامعة اإلسالمية/ غزة، اّلد اإلسالمية للبحوث اإلنسانّية

أساليب اإلقناع اللغوية يف شعر الوعظ الديين/ شعر اإلمام الشافعي « ،م)2013نزال، فوز سهيل كامل (
.301 -  283، صص 4، العدد 9لد ، االمجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية، »أمنوذجاً 
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