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Levels of Stylistic in the Poem ‘Palestine enna ajebna al-nada’ by Algerian
Poet Ahmad Sahonun
Ali Khezri 

Abstract
Stylistic is a critical approach that seeks to examine the technical and linguistic
structures of a text in order to illustrate the hidden beauty of the text and techniques
used. In this way, stylistics analyzes the text by distinguishing the works of poets and
writers from each other. Ahmad Sahonun is a contemporary poet of Algeria, who has
a particular style and influences the domain of sustainability literature. In this essay,
we focus on the stylistics of one of his most beautiful poems in the field of resistance
‘Palestine enna ajebna al-nada’ which the poet speaks of the will of Arab people in
general and of Algeria in particular, as well as of his love for Palestine and
encourages people to sustain and to acquire transcendental qualities.
In this study, with a descriptive-analytic method, and based on the statistical method,
we consider the structural form of ‘Palestine enna ajebna al-nada’ at three levels of
phonetic, hybrid, and rhetorical, to explain the beauty behind these levels. The results
show that the use of bam and acoustic sounds has had a profound effect on the
creation of internal music. At the combined level, we also see a number of
Prepositional Phrases at the beginning of verses and stanzas that are in line with the
atmosphere of the ruling, which is a miracle and a bow and arouses the spirit of the
battle. He has also used many sentences to praise and express glory and exaltation.
At the rhetorical level, the poet has also used a lot of expressive expressions to
convey the struggles of the people and encourage them to liberate their land. Also,
the use of such arranged artifacts as the style, and the genre of music has been
created in accordance with the atmosphere of the ruling.
Keywords: Arabic Resistance Poetry, Stylistics, Ahmad Sahonun, the Ode ‘Palestine
enna ajebna al-nada’.
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الظواهر األسلوبية لقصيدة فلسطني إنّا أجبنا النداء
للشاعر اجلزائري أمحد سحنون
علي خضري*
امللخّص
إنّ األسلوبية منهج نقدي يقوم على دراسة النص وحتليل هيكله البنائي ليكشف عن اجلماليّات الكامنة فيه ويبيّن للقارئ األمناط التعبريية
املستخدمة فيؤدّي إىل التمييز بني آثار األدباء عن طريق النفاذ يف مضمون النص وجتزئة عناصره .ومن الشعراء الذين يعدّ األسلوب ملفتاً
للنظر يف شعرهم هو الشاعر اجلزائري أمحد سحنون ،حيث اتّخذ أسلوباً رشيقاً وفاعالً يف قصائده بغية التعبري عن مضمون املقاومة.
فاخرتنا يف هذه الدراسة من نتاجاته الشعرية قصيدته املوسومة بفلسطني إنّا أجبنا النداء اليت تُعتبَر من أروع قصائده؛ إذ تتحدث عن إرادة
العرب عامّة وإرادة شعب اجلزائر خاصّة تعرب عن مدی حبّه وشوقه إىل فلسطني وتدعو الشعب العربي إىل الدفاع عن احلقّ على العموم
وتشجّعهم على االتّصاف باملعالي لكي يستعيدوا جمدهم وكرامتهم .حنن يف هذا البحث وفقاً للمنهج الوصفي ـ التحليلي واستمدادًا من
املنهج اإلحصائي ،نهدف إىل دراسة هذه القصيدة وحتليلها حسب املستويات الصوتية والنحوية والبالغية والكشف عن دالالتها اليت
غلبت على القصيدة للوصول إىل مجاليّات رائعة تكمن وراءها .ظهر من خالل هذه الدراسة أ ّن املوسيقى الداخلية ظهرت مبنيّة على
توظيف األصوات اجملهورة والشديدة بشكل واضح وهذه األصوات تُعترب أبرز التقنيات الشعرية املستخدمة لتكثيف النغمات الداخلية .أمّا يف
املستوى الرتكييب فكثرياً ما نرى تقديم اجلار واجملرور يف صدر البيت انسجاماً مع أجواء السياق العام ،وهي أجواء اإلعجاب واإلثارة
والتعظيم .واعتمد الشاعر على اجلمل اخلربيّة بشكل واضح يلجأ إليها مقرتناً بالتوكيد للتعبري عن حالته النفسية والفخر والعز .وأمّا يف
املستوى البالغي فنری تَشبُّث الشاعر بالصور البيانية الهتمامه بالتعبري عن حال الشعب الصامد واملناضل لتحرير أرضه .وقد استخدم أيضا
احملسّنات البديعية كالطباق ومراعاة النظري واجلناس مما أضفى على القصيدة موسيقى متالئمة مع مضمون األبيات.
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1ـ املقدمة
وردت كثري من املعاني على كلمة أسلوب .1ومن الصعب حتديدها بتعريف واحد .وهذا راجع إىل أنّ «هذه الكلمة ال ختصّ اجملال
اللساني وحده ،بل استعملت يف عديد من جماالت احلياة اليومية والفنّ :يتحدّث عن األسلوب يف املوضة ،والفنّ واملوسيقى ،وتدبري احلياة ،ويف
املائدة والسياسة و( »...بليت1111 ،م ،ص  .)51يقول ابن منظور يف لسان العرب« :يقال للسطر من النخيل أسلوب وكل طريق ممتدّ فهو
أسلوب ،قال :واألسلوب هو الطريق والوجه واملذهب .يقال :أنتم يف أسلوب سوء وجيمع األساليب .واألسلوب :الطريق نأخذ فيه واألسلوب
بالضّم :الفن يقال أخذ فالن يف أساليب من القول أي أفانني منه ويقال :إن أنْفَه لفي أسلوب إذا كان متكرباً» (1199م ،ج  ،6مادة سلب).
واألسلوب يف االصطالح األدبي مبعناه العام« :هو طريقة الكتابة ،أو طريقة اإلنشاء ،أو طريقة اختيار األلفاظ وتأليفها للتعبري بها عن
املعاني قصد اإليضاح والتأثري ،أو الضـرب من النظم والطريقة فيه» (الشايب1111،م ،ص  .)44أمّا األسلوبيّة أو علم األسلوب فهو «علم
لغوي حديث يبحث يف الوسائل اللغوية اليت تكسب اخلطاب العادي ،أو األدبي خصائصه التعبريية ،والشعرية ،فتميزه عن غريه» (بن ذريل،
1447هـ.ق ،ص .)131وفتح اهلل سليمان حيدّد معنى األسلوبيّة بأنّها «تعين دراسة النصــوص سواء كانت أدبيّة أو غري ذلك ،وذلك عن
طريق حتليلها لغويّاً بهدف الكشف عن األبعاد النفسية والقيم اجلماليّة والوصول إىل أعماق فكر الكاتب من خالل حتليل نصّه» (4004م،

ص ،)43فاألسلوبية تهتم بطريقة تأليف النص وطريقة استخدام اللغة .فطول اجلملة أو قصرها ،وغلبة األفعال فيها أو األمساء،
واستخدام احلروف بطرائق معيّنة ،ووفرتها أو ندرتها ،وحتليل األصوات الالفتة لالنتباه ،ودراسة األوزان ودالالتها وغري ذلك
من مالمح وخصائص يتّصف بها النصّ .فهذا كله هو جمال حبث األسلوبية
واهلدف الذي نقصده من وراء هذه الدراسة هو أوّالً التعرّف على قصيدة فلسطني إنّا أجبنا النداء للشاعر اجلزائري الثوري
أمحد سحنون .فإنّها قصيدة رائعة تدور حول مدح فلسطني وإرادة العرب عامة وشعب اجلزائر خاصة ومدح جيش اجلزائر
والتحلّي مبكارم األخالق و...؛ ثانياً الكشف عن العوامل اليت ساعدت القصيدة أن تكون محاسية والبحث عن مساتها
األسلوبية اليت غلبت على هذه القصيدة وجعلتها حمور دراستنا هذه.
4ـ أسئلة البحث
من خالل البحث ،حناول اإلجابة عن السؤالني:
ـ ما هي أهم الظواهر األسلوبية يف قصيدة فلسطني إنّا أجبنا النّداء؟
ـ ما هو الغرض الفين والداللي هلذه الظواهر يف القصيدة؟
3ـ خلفية البحث
هناك كثري من األحباث حول الدراسات األسلوبية ،منها كتاب «األسلوبية واألسلوب» لعبد السالم املسدي ،وقد نشرته الدار
العربية للكتاب يف مصر .أمّا الرسائل اجلامعية اليت كُتبت حول األسلوبية فهي« :ديوان أغاني أفريقيا حملمد الفيتوري دراسة
أسلوبية» للباحثة زينب منصوري لنيل شهادة املاجستري يف األدب العربي جبامعة احلاج اخلضر ،واليت كُتبت يف ثالثة املستويات
الصوتية والرتكيبية والداللية .ورسالة أخرى حتت عنوان «اخلصائص األسلوبية يف شعر احلماسة بني أبي متام والبحرتي» قدّمها
1 .Style
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أمحد صاحل النهمي لنيل درجة الدكتوراه يف البالغة والنقد جبامعة أم القرى .وهذه الرسالة أيضاً تدرس ثالثة املستويات الصوتية
والرتكيبية والداللية .هناك مقالة موسومة بــ«دراسة أسلوبية يف قصيدة موعد يف اجلنة» للباحثني عيسى متقي زاده ،وكربى
روشنفكر ونور الدين بروين ،إضاءات نقدية (فصلية حمكّمة) ،تدور حول املستويات الصوتية والرتكيبية والبالغية.
أمّا البحوث اليت كتبت حول الشاعر وجتربته الشعرية فمنها رسالة حتمل عنوان «روّاد حركة اإلصالح من منطقة الزابّ الغربي
"الشيخ أمحد سحنون منوذجا"» للباحثة زينب ملونس وهي رسالة مكمّلة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ املعاصر جبامعة حممد
خيضر يف اجلزائر سنة 4014م .وقد حتدثت فيها عن أبرز نشاطات واسهامات هذا املصلح يف احلركة اإلصالحية والثورة اجلزائرية.
ومقال «مكارم األخالق يف سجنيات أمحد سحنون (دراسة وحتليل)» للباحثني جهانكري أمريي واهلام كاظمي ،جملة دراسات يف
اللغة العربية وآدابها ،جامعتا مسنان وتشرين ،سنة  1315للهجرة الشمسية ،وقد تناوال الفضائل اخللقية اليت حثّ الشاعر
االلتزام بها و الرذائل اخللقية اليت نهى الشاعر قارئيه عنها يف سجنياته .كما تبيّن لنا من هذه الدراسات أنها مل تتطرق إىل موضوع
األسلوبية يف شعر أمحد سحنون؛ وإنّنا يف هذا البحث نقوم بدراسة قصيدة "فلسطني إنّا أجبنا النداء" كنموذج لنصوص الشاعر
معتمدين على املنهج الوصفي ـ التحليلي.
4ـ نظرة عامّة على قصيدة "فلسطني إنّا أجبنا النّداء"
إنّ قضية فلسطني ومقاومة الشعب تكون من املوضوعات الوطنيّة اليت قد اهتمّ بها كثري من الشعراء العربية منذ يوم احتالل
فلسطني .حني نتأمّل يف الشعر اجلزائري جند أنّ اغتصاب أرض فلسطني يكون يف مقدمة املآسي العربية اليت عبّر عنها الشعراء
اجلزائريون واهتمّوا بتسجيل األحداث اليت عاشتها الشعب الفلسطيين قبل عام 1149م ،ألنّ «هذه الفرتة نفسها يف اجلزائر فرتة
غليان وصراع بني الشعب اجلزائري واالستعمار الفرنسي ،وكانت فرتة مليئة باحلركة والنشاط السياسي واإلصالحي واالجتماعي ،جعلت الشعب
اجلزائري يعي أكثر من ذي قبل ذاته ووجوده ويبحث عن طريق حقيقيّ للحريّة ،ويف ذات الوقت يعي بقوة قضية فلسطني» (عجرود4016 ،م،

ص .)43ومن هوالء الشعراء هو شيخ أمحد سحنون الشاعر اجلزائري الذي قد اهتمّ بالوعي الوطين وانتسب إىل احلركة
اإلصالحية ومناهضة االستعمار .ويف هذا املنطلق ،استعان بلسانه األدبي وحسن بيانه كي يعبّر عن املؤامرات االستعمارية على
الشعوب العربية وتشجيع الشعب على املقاومة.
يعدّ شيخ أمحد سحنون من أكثر املطالبني واملنادين مبناهضة االستعمار فقد عبّر عن الثورة واجلهاد .وقصيدته فلسطني إنّا أجبنا
النّداء تعترب من أشعاره اليت تشمل هذه املضامني الوطنية ،واليت أنشدها الشاعر يف  39بيتاً وتدور حول ثالثة موضوعات أصليّة:
ـ سحنون يقوم مبدح فلسطني ويأتي جبمالت ،كقوله« :أنت منار العال ،ومجعت املكارم والسّؤدد ،كنت ألوجهنا قبلة» (4007م،

ص ،)144ويعبّر عن مدى حبّه وشوقه إىل فلسطني مشرياً إىل األحداث التارخيية ويقدّم هلا تعابري ليقول إ ّن أرض فلسطني أرض
العزّة واملكارم ومثال الكربياء والفخر؛
ـ الشاعر يتحدّث عن إرادة العرب عامّة وإرادة شعب اجلزائر خاصّة ،ويقول إن لشعب اجلزائر همة عالية و إرادة اجليش
العرب املناضل لن تكسر حتى تفوز على كسر احلصار عن األراضي العربية ويسرتدّ الشعب استقالل األراضي احملتلّة .على
العموم ،الشاعر يصرّح بأنّ اليهود والصهاينة سينهزم ويبطل مشاريعهم املعاديّة؛
ـ إضافة إىل مدح أرض فلسطني واإلشارة إىل أنّ العرب املناضل هو األقوى يف مناصرة املظلوم ،خيـاطب الناس داعياً إىل
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االحتفال باملعالي واألخالق الكرمية كي يكونوا مثاالً للنضال ونصرياً ملخلوقات اهلل.
5ـ الظواهر األسلوبية يف قصيدة "فلسطني إنّا أجبنا النداء"
يف هذا البحث وفقاً لآلراء املطروحة يف القسم التنظريي ،سوف نعاجل الظواهر األسلوبية يف قصيدة "فلسطني إنّا أجبنا النداء"
للشاعر أمحد سحنون ومدى تأثري هذا األسلوب يف التعبري عن أفكاره وعواطفه؛ وجاءت الدراسة هلذه القصيدة يف ثالثة
مستويات ،وهي:
5ـ1ـ املستوى الصوتي
أخذ الصوت حظاً وفرياً يف الدراسة األسلوبية ،ألنّ اللغة نظام من األصوات ،وللصوت دور هام يف االئتالف بني املعنى
والصوت .ويف الواقع ،يتبلور املعنى يف قالب املوسيقى واأللفاظ .قيل عن فائدة الصوتيات يف جمال الداللة واملعاني« :أنّ مادّة
الصوت هي مظهر االنفعاالت النفسيّة وأنّ هذا االنفعال بطبيعته إنّما هو سبب يف تنويع الصوت مبا خيرجه فيه مدّاً أو غنّاً أو ليّناً أو شدّة» (الرافعي،

1117م ،ص)161؛ فالصوت من أبرز الظواهر الفنيّة ويُعترب أسرع ما يتجلى أمام املخاطب وأوّل ما يؤثّر على املتلقي تأثرياً عميقاً
النعكاس املعاني واملفاهيم الكامنة يف النص.
نستلخص أنّ البحث حول الصوت واملوسيقى راج يف السنوات األخرية .ومن هذا املنطلق ،حسب أشهر تقسيمات الصوت يف
الدراسات السابقة ،نقسّم البحث إىل قسمني :املوسيقى اخلارجية (البحر والقافية) ،واملوسيقى الداخلية (األصوات اجملهورة
واملهموسة وكذلك األصوات الشديدة والرخوة).
5ـ1ـ1ـ املوسيقى اخلارجية
الشكل اخلارجي للقصيدة يتمثّل يف الوزن والقافية .ويف هذا النظام التقليدي ،أي يف التقفية والبناء العمودي ،تظهر قدرة
الشاعر يف التزامه بالوزن والقافية .ألنّ «الوزن والقافية باعتبارهما ظاهرة موسيقيّة من ألزم العناصر للغة الشعر وأسلوبه ومن أدق مقاييسه

النقديّة» (الشايب1114 ،م ،ص .)319وهنا حناول أن ندرس قدرة الشاعر يف هذه القصيدة اليت أنشِدت بشكل كالسيكي فجاءت
مشاعر الشاعر وأحاسيسه على أبيات موزونة ومقفّاة.
ـ الوزن :فهو يعدّ عنصرا أساسيا للشعر وخيتصّ به دون النثر« ،الوزن يساعد على جتسيم االهتزازات العاطفيّة وحتريك اخليال وإثارة

االنتباه ملتابعة مساع اإلنشاد» (النويهي1171 ،م ،ص  ،)49بعبارة أخرى ،الوزن الشعري هو ظاهرة أسلوبية ترشد القارئ إىل درك
املشاعر والعواطف ،ألنّ الوزن اخلليلي ميتاز حبسب طوله وقصره فيختار الشاعر هذه الظاهرة األسلوبية وفقاً للمضامني واملعاني
من حيث القوّة واهلدوء.
جاءت القصيدة على شكل النظام التقليدي يف حبر املتقارب (فعولن فعولن فعولن فعولن) من ضرب احملذوف .ويف هذا
اإلطار ،جيري الكالم على اللسان بالسهولة ،حيث أنّ الوزن إطارٌ وقالب شكلي يُستخدم النسجام الشعر .لذا من األفضل «أن

يكون الشعر سهل العروض وإن خلت من أكثر نعوت الشعر» (خلواني1404،هـ.ق ،ص ،)64كما نشاهد يف مطلع القصيدة:
فِلِسْـــــــــــــطني إِنّـــــــــــ ـا أَجِبْنـــــــــــ ـا النِّـــــــــــــدا

وَإِنَّـــــــــــــا مَـــــــــــــدَدْنَا إِلَيْـــــــــــــكِ اليَـــــــــــــدا

فعـــــل

فعــــــولن فعــــــولن فعــــــولن فعــــــل

فعـــــولن فعـــــولن

فعـــــولن
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(سحنون4007 ،م ،ج  ،1ص .)144
نظم أمحد سحنون قصيدته على البحر املتقارب .هذا البحر الكالسيكي ميتاز بانسيابيّة اإليقاع و«يتطلب اندفاعاً وراء النغم كما

يندفع التيار يف غري توقف» (الطيب1191 ،م ،ص .)393فاحملور الفكري األصلي للقصيدة يدور حول العواطف اجليّاشة ،أي اهلمة
العالية وإرادة الشعب إىل اسرتداد احلق الضائع والدعوة إىل مناصرة الشعب املظلوم .فاستعان الشاعر بهذا البحر املتقارب للتعبري
عن األحاسيس اجليّاشة ،وهو حبرٌ سهلٌ وذو نغمة واحدة متكرّرة؛ فضالً عمّا يساعد لكي يُخلق جوّ تناغمي يسرع يف نقل
املضامني وحتريك العاطفة وخيال املخاطب؛ وهذا ظاهر وجلي يف أبيات القصيدة على العموم ،الوزن يُعترب أحد مقاييس الشعر
النقدية .ويف هذه القصيدة ،نشاهد أنّ الوزن العروضي ينتج املوسيقى والغناء الذي يكون قادرا على تعبري العاطفة ،ألنّ البحر
املتقارب «أليق البحور لتصوير السرعة العجليّ» (الشايب1114 ،م ،ص .)344
ـ القافية :هي الزمة أخرى من لوازم البناء اإليقاعي .وهلا بالغ التأثري يف بناء املوسيقى اخلارجية للشعر ،و«تحسب القافية من

آخر حرف يف البيت إىل أوّل ساكن قبله مع املتحرّك الّذي قبل ذلك الساكن» (اليازجي1111 ،م ،ص )131؛ أهمّ حروف القافية هي الروي
والوصل .والروي «هو احلرف الّذي تبنى عليه القصيدة» (املصدر نفسه) ،وحرف الوصل «هو احلرف الذي يلي الروي متّصالً به» (املصدر

نفسه)  .وأمّا يف قصيدة الشاعر اجلزائري فيتمثّل توظيف هذه التقنية الصوتية اخلارجية على النحو التالي:
َونَمْحـــــــ ـوَ مِـــــــ ـنَ األَرْضِ حكـــــــ ـمَ الطُّغَـــــــــاةِ

َومَــــــــــ ـنْ وَطَّــــــــــ ـدَ الظُّلْــــــــــ ـمَ أَوْ شَــــــــــــيدا

ننْصِـــــــــــفَ شَـــــــــــعْباً هَـــــــــــدى وَاهْتَـــــــــــدى

َوننْسِـــــــــ ـفَ شَـــــــــ ـعْباً بَغَـــــــــــى وَاعْتَـــــــــــدى

وَننْسِــــــــــ َ لَيْــــــــــلَ الضـــــــــــال ِل الطَّويـــــــــ ـلِ

وَنطْلِــــــــــ ـعَ لِلنــــــــــــا ِ فَجْــــــــــ ـرَ اهلُــــــــــــدى

اجلَزائِــــــــ ـرِ أَقْــــــــ ـوى اجلُيــــــــــو ِ

يــــــــــــؤدب مَــــــــــــنْ خَــــــــــــانَ أَوْ أَحلَــــــــــــدَا

فَجَــــــــ ـيْ

(سحنون4007 ،م ،ج  ،1ص .)145
حسب هذه التعاريف ،يستدلّ أنّ الشاعر استخدم قوايف مطلقة وانتهى كالمه باحلروف املتحركة .تبنى القافية على حرف
الروي "الدال" وحرف الوصل "األلف" .وكلّ األبيات ملتزمة بهذا القالب؛ فهذا من اجلانب الصوتي .وأمّا من اجلانب الداللي
فيبدو أنّ تكرار حريف "دا" و"دي"  39مرّة يفضي إىل التأثري املضاعف ،حيث أنّ حرف الروي "الدال" متّصف بصفة الشدة واجلهر
ويتناسب مع العواطف املثرية على حركة التحرير والسري إىل إصالح اجلوامع ويغلب استخدامه يف أشعار الفخر واحلماسة ،ألنّ
اللغة العربية يستلزم شعرها أن يكون أبياته مقفّاةٌ «ال يصلح شعرها بدون قافية ألنّها لغة قياسيّة رنانة وجيب أن يراعي فيها القيا والرنّة»

(الشايب1114 ،م ،ص ،)345وإثر هذا التالئم املوجود بينهما ،تتمكن القصيدة من الغناء األكثر لنقل املعطيات الداللية كما قيل
عن داللة األصوات الشديدة والغليظة على معانيها القوية «الصوت العظيم الغليظ يدلّ على قوّة احلرارة وأيضاً احلرارة توجب عظم النفس

بفتح الفاء وتوجب سعة الصدر وذلك يوجب الشجاعة ،فالصوت العظيم الغليظ يدلّ على الشجاعة» (حسام الدين1114 ،م ،ص .)45
5ـ1ـ4ـ املوسيقى الداخلية
تتولد املوسيقى الداخلية بفضل الظواهر اإليقاعية اليت تتالئم مع مقاصد الشاعر ويوجد فيها انسجام قويّ بني األصوات
واملعاني .يتجلّى البناء الصوتي يف قصيدة "فلسطني إنّا أجبنا النداء" يف األصوات واحلروف املهموسة واجملهورة وأيضاً يف األصوات
الشديدة والرخوة .فهنا نرتكز يف هذه املنبّهات الصوتية اليت ذات مسات داللية يف سياق القصيدة معتمداً على إحصاء األصوات.
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ـ األصوات اجملهورة واملهموسة :تنقسم احلروف العربية إىل قسمني من حيث القوّة يف النطق بها :اجملهورة واملهموسة.
و«الصوت اجملهور تنقبض فتح الزمار ويقرتب الوتران الصوتيان أحدهما من اآلخر فتضيق هذه الفتحة ولكنّها تسمح مبرور النفس الذي يندفع
فيها فيهتزّ الوتران الصوتيان .والصوت املهمو

هو الصوت الّذي ال يهتزّ عند النطق به الوتران الصوتيان يف النتوء الصوتي احلنجري» (صربي

املتولي4006 ،م ،ص  56ـ )55؛ حسب آراء العلماء ،هذه احلروف تنقسم على النحو التالي:
ـ األصوات اجملهورة هي« :الف/ب/ج/د/ذ/ر/ز/ض/ظ/ع/غ/ل/م/ن/و/ي» (بشر1196 ،م ،ص )101؛
ـ األصوات املهموسة هي« :ء/ت/ث/ح/ / /ص/ط/ف/ق/ك/ه» (املصدر نفسه ،ص )104؛
ألكثر التنوير ،قمنا بدراسة إحصائية يف القصيدة حتى تتبيّن لنا نسبة تواتر األصوات يف صفيت اجلهر واهلمس ،كما نرى يف
اجلدول التالي:
األصوات

عدد التواتر

النسبة املئويّة

اجملهورة

114

%71

املهموسة

369

%41

اجملموع

1471

%100

حسب اآلراء ،يزيد عدد استخدام حروف "األلف"  154مرة ،و"الالم"  151مرّة ،و"النون"  107مرّة ،و"اهلمزة"  103مرّة،
و"الدال"  77مرّة ،و"امليم"  74مرّة ،على سائر احلروف ,ونستنتج أ ّن عدد تكرار األصوات واحلروف اجملهورة يغلب على
األصوات املهموسة وال يوجد تتبّع احلروف املهموسة ،حيث أنّ الشاعر جاء مبضامني تستهدف إثارة العاطفة .ويف هذا املنطلق،
استخدم احلروف اجملهورة وفقاً لعواطفه اجليّاشة .إذن للتجنّب عن إطالة الكالم ،نكتفي بإتيان شاهد يف باب توظيف احلروف
اجملهورة ،حنو قوله:
فَيـــــــا نَبلعَـــــــةَ الضّـــــــادِ يـــــــا ابلـــــــنَ اإلىل

سَــــــ ـعَوا لِلمَعــــــــالي فَحَــــــــازُوا املَــــــــدی

إِليلــــــكَ انتَهــــــى نَصلــــــرُ دِيــــــنِ اهلُــــــدی

كمَــــــــا بِــــــــكَ نَشلــــــــرُ سَــــــــناهُ ابلتَــــــــدا

فَكـــــــــــــــ ـنل أَبَـــــــــــــــــداً لِتَعاليمِـــــــــــــــ ـهِ

مثـــــــــالَ النِّضـــــــــالِ مِ ثـــــــــالَ الفِـــــــــدی

وَقَــــــــ ـدل وَكــــــــ ـلَ اهللُ أَملــــــــ ـرَ الــــــــ ـوَری

إِلَ يلـــــــــكَ فَكـــــــــنل لِلـــــــــوَری مُنلجِــــــــــدا
(سحنون4007 ،م ،ج ،1ص.)144

يف هذا املقطع املستلّ من القصيدة ،استعمل سحنون األصوات اجملهورة بشكل حمسوس .فجاء حبرف "األلف"  45مرّة،
وحرف "الالم"  41مرّة ،وحرف "النون"  11مرّة ،وحرف "الدال"  1مرّات ،وحرف "امليم"  9مرّات .وهذا التكرار يؤدّي إىل أنّ
«احلروف توظف من خالل الطاقة اإلحيائيّة ألجراسها كحوامل للمعنى وكأدوات تعبري عنه ذات قدرة على نقلها بإيقاعاتها وأبعادها الصوتية»

(اللجمي1115 ،م ،ص .)135فهذه األصوات تنتج تأثرياً إحيائياً فضالً عن القيمة الفنية اليت متنحها للشعر مبعنى أنّ الشاعر يف منطلق
دعوة اإلنسان العاقل واإلنسان العربي خاصّة إىل األخالق الكرمية وقد استعان بهذه احلروف القويّة يف النطق بهذه احلروف اليت
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تتوافق وتتالئم مع حالته النفسية حتّى يؤثّر كالمه وتوجيهاته اإلسالمية على املتلقي ويشجّعه على التمسّك بدين اهلدى لكي
يكون رمزاً ومثاالً للمكارم اليت يتصدّرها الدفاع عن احلق .ومادام الشاعر استفتح كالمه بالتفاخر واملدح فإحلاحه على حرف
األلف ميثّل له الشموخ والعزة والتباهي ،ألنّ هذا احلرف املمتدّ بشكل عمودي (ا) ميكن أن يوحي له بالوقوف والتسامي حنو
العلى.
ـ األصوات الشديدة والرخوة :هنا نتطرّق إىل األصوات اليت تنقسم إىل قسمني من حيث االنفجار واحنباس اهلواء ،وهما
األصوات الشديدة والرخوة؛ الصوت الشديد أو الصوت االنفجاري هو «أن حيبس جمری اهلواء اخلارج من الرئتني حبساً تامّاً يف
موضع من املواضع وينتج من هذا احلبس أو الوقف أن يضغط اهلواء ثمّ يطلق سراح اجملری اهلوائيّ فجأةً فيندفع اهلواء حمدثاً صوتاً نفجاريّة»

(بشر1196 ،م ،ص ،)447واألصوات الشديدة هي« :ء/ب/ت/ج/د/ط/ض/ق/ك» (السكاكي1194 ،م ،ص )101؛ أمّا األصوات
الرّخوة فـ«تضييق يف جمری اهلواء اخلارج من الرئتني يف موضع من املواضع وميرّ من خالل منفذ ضيّق نسب ّياً فيحدث يف اخلروج احتكاكاً

مسموعاً والنقاط الّيت يضيق عندها اهلواء كثرية متعدّدة» (بشر1196 ،م ،ص  ،)417واألصوات الرخوة هي:
«ث/ح/خ/ذ/ز/ / /ص/ظ/غ/ف/ه» (أنيس1111 ،م ،ص  .)45هنا ،قمنا بالدراسة اإلحصائية يف قصيدة "فلسطني إنّا أجبنا
النّداء" ،لكي يتبيّن لنا مدى استعمال األصوات املتّصفة بالشدّة والرخاء ،كما يُشاهد يف اجلدول اآلتي:
األصوات

عدد التواتر

النسبة املئويّة

الشديدة

346

%63

الرخوة

404

%37

اجملموع

549

%100

إذن ،هذه اإلحصـائية تدلّ على أنّ عدد استخدام احلروف الشديدة يزيد على عدد استخدام احلروف الرخوة ويوجد بينهما
اختالف شاسع .والشاعر استعمل حرف "اهلمزة"  103مرّة ،وحرف "الدال"  77مرّة ،وحرف "الباء"  44مرّة .وتكرّر هذه احلروف
أكثر من سائر احلروف الشديدة وباألخص احلروف الرخوة .فهنا نقتصر على معاجلة األصوات الشديدة ،حيث أنّ الشاعر أورد
احلروف الرخوة بالنسبة القليلة واملعاني اليت استوليت على القصيدة تقتضي أن تُستخدم احلروف الشديدة .واألبيات التالية من
القصيدة تثبت لنا أنّ الشاعر استفاد من احلروف الشديدة مستهدفاً استنهاض املخاطب ،كقوله:
َوإِنَّ لَنــــــــــــــا هِمَّــــــــــــ ـ ًة لَــــــــــــ ـنْ تَنــــــــــــــامَ

علـــــــــــى ثَأرِهَـــــــــــا أَوْ تَـــــــــــذوقَ الـــــــــــردى

إىل الثـــــــــــأرِ يَـــــــــــا مَعْشَـــــــــ ـرَ املُسْـــــــــ ـلِمنيَ

إىل القُـــــــــدْ ِ كـــــــــيْ نَنْصـــــــــرَ املُسْـــــــــجِدا

إىل القُــــــــــدْ ِ نَطْــــــــــردَ مِنْــــــــــه اليَهــــــــــودَ

إىل مِصْــــــــــ ـرَ نَــــــــــ ـدْفَعَ عَنْهَــــــــــــا العِــــــــــــدا

إىل ســـــــــــوريا كـــــــــ ـيْ نَفُـــــــــ ـكَّ احلِصـــــــــــارَ

عَــــــــــــنْ أَرْضِــــــــــــهَا َونجيــــــــــــبَ النــــــــــــدا
(سحنون4007 ،م ،ج  ،1ص .)144

يف هذا النصّ املستل ،تكرّر حرف "الدال"  11مرّة ،وحرف "اهلمزة"  10مرّات ،وحرف "السني"  6مرّات ،وحرف "اهلاء" 6

مرّات .وتواتر حريف "الدال" و"اهلمزة" أكثر من سائر احلروف الشديدة والرخوة .وأمّا من حيث املعنى فنرى أنّ سحنون يتحدّث
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عن اهلمّة واإلرادة العالية للشعب اجلزائري ويعبّر عن اندفاع عاطفته ،إضافة إىل افتخاره بعدم إهماله وغفلته جتاه ضياع حقوق
الشعوب العربية .إذن نستدلّ أنّ توظيف احلروف الشديدة تقنيّة صوتية بامكانها ابراز روح الشاعر وذاته .أمّا األصوات االنفجارية
فهي قادرة أن تضاعف الدالالت وترسّخ األفكار واملشاعر كما تساعد الشاعر على استجالء مشاهد ملحمية من شعر املقاومة.
وتكرار احلروف وخباصة الشديدة توحي حباالت نفسية انفعالية تتناسب مع السياق وتساعده على رفد اإليقاع الشعوري
االنفجاري .وهذا التكرار يضاعف مجال األسلوب ،حيث أنّ «األلفاظ جيب أن ختتار لتالئم موقعها يف اجلمل ويف صياغة املـجاز ويف
الغاية من املعنى املراد ،وهذا مجاهلا يف معناها ومعرضها ويتصـل بهما مجاهلا يف جرسها على حسب السياق ،ثمّ إنّ من مجال األسلوب ما
يستعان فيه باأللفاظ وجرسها ونظامها»( .هالل1117 ،م ،ص )443

5ـ4ـ املستوى النحوي
املستوى الرتكييب له حيّز بالغ األهمية يف الدراسات األسلوبية .فهو «الداللة اليت حتصل من خالل العالقات اللغويّة بني الكلمات اليت تتّخذ
كلّ منها موقعاً معيناً يف اجلملة حسب قوانني اللغة؛ حيث كلّ كلمة يف الرتكيب ال بدّ أن يكون هلا وظيفة حنويّة من خالل موقعها» (جماهد،

4005م ،ص .)370ويتمثّل يف الرتكيب الفعلي والرتكيب االمسي ودراسة االنزياحات الرتكيبية حنو التقديم والتأخري أو احلذف
وكذلك الرتاكيب اإلنشائية حنو االستفهام واألمر والنهي والنداء وما إىل ذلك .فرأينا من خالل معاجلة هذا البحث أنّه تنوّعت
الرتاكيب يف قصيدة سحنون تبعاً لألغراض املعنوية أو البالغية اليت أرادها الشاعر .فعلى ذلك ،نتطرّق إىل أبرز هذه املواضع من
الناحية األسلوبية يف القصيدة ،وهي اجلملة اخلربية واألفعال واجلمالت اإلنشائية من النداء والنهي واألمر واالستفهام ،مبتدئني
بأحد أنواع اإلنزياحات الرتكيبيّة وهو التقديم والتأخري:
5ـ4ـ1ـ التقديم والتأخري
يقول عبد القاهر اجلرجاني عن باب التقديم والتأخري« :هو باب كثري الفوائد ،جمّ احملاسن واسع التصرف ،بعيد الغاية ،مايزال يفرت
لك عن بديعه ،ويوصي بك على الطبيعة ،والتزال ترى شعرا يروقك مسمعه ،ويلطف لديك موقعه ،ثم تنظر فتجد أنّه سبب أن راقك ولطف عندك

أن قدم فيه شيء ومحل اللفظ من مكان إىل مكان» (4007م ،ص  .)143فرأينا أن الشاعر قدّم اجلار واجملرور للفت االنتباه  40مرة،
فتظهر لنا مجالية التقديم والتأخري يف خمالفة القاعدة النحوية اليت يتقدم فيها الفعل على اجلار واجملرور دون اختالل يف نظم
الكالم .أمّا من أبرز النماذج اليت حوت هذه السمة فهو تقديم اجلار واجملرور يف صدر البيت:
إىل القُــــــــــدْ ِ نَطْــــــــــردَ مِنْــــــــــه اليَهــــــــــودَ

إىل مِصْــــــــــ ـرَ نَــــــــــ ـدْفَعَ عَنْهــــــــــ ـا العِــــــــــــدا

إىل ســـــــــــوريا كـــــــــ ـيْ نَفُـــــــــ ـكَّ احلِصـــــــــ ـارَ

عَــــــــــــنْ أَرْضِــــــــــــها َونجيــــــــــــبَ النــــــــــــدا
(سحنون4007 ،م ،ج ،1ص .)144

فهذا التقديم ليس إليقاع املوسيقى فحسب ،بل إنّ سحنون مهتم بهذه األمكنة ،لذا يقدمها ويسلّط اإلضاءة عليها ليعطيها
بؤرة مركزية يف النص .تقديم هذه املدن العربية ذات التاريخ العريق يوحي بعظمتها يف قلب الشاعر وأهمّيتها ،حيث قدّمها على
أركان اجلملة وأراد توجيه املتلقي حنو الفكرة اليت بصدد إيصاهلا .كما نشاهد يف املقاطع التاليةِ «:بأَقْدامِ جندِ النيب ائتَسى  /بِإميانِ
ك ان َتهَى َنصْر دينِ اهلُدى  /كَما بِكَ َنشْر سَناه
ب الرسولِ ارتَدى  /بِإصْرارِ"عق َبةَ" وابنِ"الوَليدِ"َ /و"طارِقَ" وَابنِ "نَصريِ" اقتَدى  / ... /إَليْ َ
ص ْح ِ

ابتَدا  /.../مبَوْلدِ ِه فَاحْتَفُوا إنهَ ( ».../املصدر نفسه  ،ج  ،1ص  145ـ  .)144ففي صدر هذه األشطر ،يتقدم اجلار واجملرور على العامل

الظواهر األسلوبية لقصيدة فلسطني إنّا أجبنا النّداء للشاعر اجلزائري أمحد سحنون
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املتمثّل يف األفعال املذكورة انسجاماً مع أجواء السياق العام الذي يتحرك فيه النص ،وهي أجواء اإلعجاب واإلثارة أو التحريض
والتعظيم والفخر .وال ختفى أهميّة هذا التقديم يف علم البالغة ،حيث قصد الشاعر أن يقدّم األهم الذي صاغ الكالم من أجله.
5ـ4ـ4ـ اجلملة اخلربية
يف قراءتنا للقصيدة ،جند أنّ الشاعر اعتمد على اجلملة اخلربية بشكل واضح ،حيث قد طغت على اجلمل اإلنشائية اليت
مضمونها ال يصح وصفه بالصدق وال بالكذب لذاته .فالشاعر استخدم هذا األسلوب ليعكس حالته النفسية .فنرى يف كثري من
هذه اجلمل اخلربية املؤكدة ،أنّ الشاعر يريد بها أن خيرب املخاطب بأن الشعب العربي هو شعب واحد يريد إعادة حقّ فلسطني
وانتصارها .كما يلجأ إىل هذا األسلوب مقرتناً بالتوكيد للتعبري عن حالته النفسية وحثّ املخاطب أو لغرض الفخر والعزِ «:إنّا
ك اليَدا  /وَ ِجئْنَاكَ يَا موطِنَ األَنبياءِ  /لِ َنسْحَقَ كُل جموعِ العِدَا َ / ... /وإن لَنا هِمةً لَنْ تَنَامَ عَلَى ثَأرِهَا أَوْ تَذوقَ الردى  /... /وَ َنمْحوَ
َم َد ْدنا إَليْ َ

َطدَ الظُّلْ َم أَوْ شَيدا َ / ... /فإن لَنَا مَعَهمْ مَوْعِدا  / .../لَ َقدْ آنَ لِلزرعِ أَنْ يحْصَدا( » .../املصدر نفسه) .فاعتماد
ض حكْ َم الطُّغاةِ َ /ومَا و َّ
مِنَ األَرْ ِ
الشاعر على هذا األسلوب إنّما كان للتعبري عن األفكار وأحاسيسه وجتسيدها بأسلوب متني .فنأتي بنسبة استعمال اجلمل اخلربيّة
واإلنشائيّة يف قصيدة سحنون مبينة يف الرسم التالي:

نسبة تواتر اجلمل اخلربية واإلنشائية يف قصيدة سحنون

%
%

اجلمل اإلنشائيّة

اجلمل اخلربيّة

5ـ4ـ3ـ األفعال
كل نص له إيقاع زمين خاص به ،حيث القصيدة تربز تشابك األزمنة من خالل داللة األفعال بأنواعه املاضي ،واملضارع،
واألمر .واجلدير بالذكر ،جاءت األفعال مرتاوحة بني املاضي واملضارع ،حيث جاءت األفعال املضارعة  30مرة واملاضية  41مرة.
الفعل املضارع يف اجلملة الفعلية يدل على استمرار احلكم ,فاستخدمه الشاعر ،عندما أراد إعطاء معنى التجدد الذي ميتدّ إىل
اآلتي .ويعتمد على هذه اخلصيصة يف احلديث عن الوحدة العربية والقضاء على الظلم وتدمري األعداء وأنّ أحد عوامل تقدّم
الشعب الفلسطيين هو احلفاظ على وحدتهم .وأيضاً يدعو إىل التمسك بكل شرب من األرض العربيّة املسلوبة وفرض سيادة
الشعوب واملقاومة من أجلها بكلّ صعود ،فهكذا يبعث الرجاء يف القلوب:
« َفسَيْف اجلَزائِرِ لَن يَغْمدا  /فَجرْح األُسودِ تَزيد بِهِ  /ضَراءً وَتَغدو بِهِ أَجْرَدا  / .../إىل ال ُقدْ ِ كَي نَنْصرَ ا َملسْجِدا  /إىل ال ُقدْ ِ
صلَ
نَطْردَ ِمنْه اليَهودَ  /إىل ِمصْ َر َندْفَعَ عَنْهَا العِدا  /إىل سوريَا كيْ نَفُكَّ احلِصار  /عَنْ أَرْضِهَا َونجيبَ الندَا  / ... /هَلُم ِلنَستَأ ِ
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سفَ شَعْباً بَغَى وَاعْتَدى َ /ونَ ْنسِ َ لَ ْي َل الضاللِ الطَّويلِ
صفَ شَعْ َباً َهدَى وَاهْتَدى َ /و َننْ ِ
الظَّالِمنيَ َ /ونَمحوَ مِنَ األَرضِ حكْ َم الطُّغَاةِ  /ننْ ِ
َ /ونطِْلعَ لِلنّا ِ َفجْ َر اهلُدى  /سَيبطِل مَا سَن شَرْع اهلَوى َ /و َيصْلح يف ال َكوْ ِن مَا أَفْسَدا ( » .../املصدر نفسه).

فالتوظيف الكثيف للمضارع ـ وهذا الزمان زمن حي ـ ميكنه أن يبث احلياة يف أي نص أدبي ,وهذا ما يدلّنا على أنّ قصيدة
سحنون حيّة صرحية .وتتواىل األفعال املضارعة يف هذا النص لتدلّ على حالة توحي باألمل والتفاءل .فهناك أفعال وردت يف هذا
السياق مشحونة باألمل والنصر كـ"ننصر" و"نطرد" و"ندفع" و"جنيب" و"نستأصل" و"منحو" و"ننصف" و"ننسف" و . ...فكلّها توحي
باالنتصار ،إال أنّه استعمل الفعل املاضي كثرياً ،ألنّه بذل جهده يف هذا الشعر إلثبات أحقية منها إبادة الظلم وانهيار الظاملني.
سفَ شَعْباً بَغى وَاعْتَدى  /يؤَدب
َطدَ الظُّلْ َم أَو شَيدا  /وَ َننْ ِ
فاستخدم هذه األفعال متمثلة يف األبيات التالية« :مَنْ حاَلفَ الظُّلْ َم أَوْ أَيدا  /ما و َّ
مَنْ خَانَ أَوْ َأحلَدا  /لَ َقدْ آنَ لِلزرعِ أَنْ يحْصَدا ( »... /املصدر نفسه).

فاألفعال املاضية يف هذا النص تدلّ على أن الظلم قد ضاع وحتطم .فعلى هذا ،أنشد الشاعر يف فلسطني؛ إذ هي ال ريب يف
انتصارها وجناحها .وإحلاح الشاعر على تزاحم هذه األفعال املاضية يوحي بثبوت األمر وحتميّته .فكلّ من ناصر الظلم وحتالف مع
الظاملني سوف تكون نتيجته ال تُخمد عقباها .فمن خالل هذه الرتاكيب ،يتبيّن لنا أنّ الشاعر مل يستخدم األلفاظ والرتاكيب صدفةً
للتعبري عن أفكاره ،بل هو اختار كلماته وتراكيبه اختياراً يعبّر تعبرياً دقيقاً عن خواجله النفسية.
5ـ4ـ4ـ اجلملة اإلنشائية
كما ذكرنا آنفاً أ ّن األساليب اإلنشائية أقل استعماالً بالنسبة إىل اخلربية يف القصيدة .فلهذه األساليب ارتباط وثيق باالنفعال
والغليان الداخلي ،وهذا ما نستشعره يف بعض كالم الشاعر يف القصيدة ،متمّثالً يف االستفهام ،والنداء ،واألمر والنهي.
ـ االستفهام
استخدم الشاعر أدوات االستفهام يف ثالثة مواضع؛ والغرض منه ليس السؤال عّما جيهله بل جاء به لغرض النفي:
َومــــــــــــاذَا جَنَــــــــــــى لِيَــــــــــــذوقَ اهلَــــــــــ ـوانَ

وَيصْــــــــــــبَحَ عَــــــــــــنْ أَرْضِــــــــــــهِ مبْعِــــــــــــدا

فَــــــــــــأَيْنَ الفِـــــــــــــرار َوأَيْــــــــــــنَ النجـــــــــــــاةُ

ملَـــــــــ ـنْ ناصَـــــــــ ـبَ املسْـــــــــ ـلِمنيَ العِـــــــــــدا

(سحنون4007 ،م ،ج  ،1ص .)144
ففي هذه املواضع ،الغرض من االستفهام هو النفي .فتكرار "أين" يؤدي إىل إصرار الشاعر بأنّه ال مفر وال جناة لألعداء فبلغ
أمرهم إىل غايته .وهذه النتيجة سوف تكون لكلّ من أراد أن يقف يف وجه االسالم ويتعدّى عليه .ولعلّه يستخدمه ليحثّ الشعب
على القتال والدفاع عن أرضه واحملاربة بشجاعة ضد االحتالل الصهيوني للشعب العربي .وأمّا "ماذا" اليت جاءت يف عتبة البيت
األول فهي توحي باالنكار واالستغراب .فالشاعر يستغرب كل هذا الظلم الذي تعرّض له الشعب دون أن جيين ذنباً.
ـ مجلة األمر
لقد تبني بعد استقراء قصيدة سحنون ،أنّ مجلة األمر قد وردت يف عدّة مواضع .ميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام:
ـ أوالً خياطب الشاعر املخاطب أو كل الناس يقولَ« :فقُلْ لِلْيَهودِ وََأشْيَاعَهمْ  /لَقَدْ آنَ لِلزرعِ أَنْ يحْصَدا» (املصدر نفسه ،ص .)145

فالشاعر حياول أن يستخدم هذا األمر إعجاب العرب وفخره وعدم خوفه من األعداء وحتريض الشعب على املقاومة والنضال؛
ـ ثانياً يستخدم فعل األمر الناسخ "كن" ،وقد ورد ثالث مرات خياطب النيب ( )ويقولَ « :فكُنْ َأبَداً ِلتَعاليمِهِ َ /.../فكُنْ
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ب َنحْ َو العال» (املصدر نفسه) .وخيرج هذا األمر من معناه احلقيقي ليعبّر عن طلب شفاعة النيب ورمحته
لِلْوَرى منْجِدا  /كُنْ حادِيَ الركْ ِ
وهدايته؛
ـ ثالثاً يستخدم فعل األمر موجهاً إىل األمة العربيّة ويريد منهم أن حيتفوا مبولد النّيب ويعتصموا حببله إن يريدوا االنتصار
والنجاح« :مبَولدِهِ َفا ْحتَفُوا إنه  /غَدَا هلَدَايَ ِتنَا مَولِدا َ /ومِنْه اقْبسوا قُوةً يف الكفاحِ َ / ... /فعودوا لَه إنْ تريدوا النجاحَ».

ـ مجلة النهي
مجلة النهي يف هذه القصيدة مل يكن هلا انتشار واسع ،وهي أقل األساليب اإلنشائية حضوراً يف تراكيب الشاعر .فإنّها قد
وردت مرة واحدة موجهاً إىل فلسطني« :فَال تَيأَسي إنْ عَرَتْ نَب َوةٌ َ /فسَيْف اجلَزَائِرِ لَنْ يَغْمدَا» (املصدر نفسه ،ص  146ـ  .)145فالشاعر
خياطب فلسطني ويتشخصّها خبطابها بهذا النهي :ال تيأسي إن أصبت جبفوة الدهر فإنّ سيف اجلزائر لن يغمد أبداً فنحن معك
وندافع عنك ،فهذه بشرى وتفاءل باخلري واألمل.
ـ النداء
أمّا النداء فأكثر سحنون من استعماله بالنسبة إىل األساليب اإلنشائية األخرى .فقد بلغت صيغة النداء يف هذه القصيدة  6مجل.
إنّ حلسن االبتداء وبراعة املطلع أهمية وافرة يف النصوص األدبيّة ،فهو يرتك صورة ثابتة من املوضوع أو املتلقى يف الذهن ،لذا
حياول املؤلفون والشعراء إظهار أمجل كالمهم يف القسم األول منه ،وممّا يلفت االنتباه أنّ هذه القصيدة بدأت بنداء فلسطني
حذفت فيه أداة النداء" :فلسطني إنا أجبنا النداء" ،النتباه املخاطبني إليها ولتعظيم شأنها وهو ما قصده سحنون ليستطيع حمادثة
فلسطني وحوارها فما التعظيم إال وسيلة البتداء احلوار .فحذف منه أداة النداء تنبيهاً على أن املنادى حاضر يف القلب ال يغيب عنه
حتى صار كاملشهود احلاضر .فبذلك هذه الصغية تعكس مدى التالحم الروحي والوجداني بني الشاعر وفلسطني .أمّا بالنسبة إىل
اجلمل الندائية األخرى فقد جاء الشاعر بأداة "يا" النداء ،ميكن تقسيمها إىل ثالثة مواضع :أوّال نداء فلسطني" :يا موطِنَ األَنبياءِ/
يا مَعشَرَ املسلِمنيَ"؛ ثانياً نداء النيب" :يا نَب َعةَ الضّادِ  /يابنَ األُىل"؛ ثالثاً نداء األمّة العربيّة":يا أمةً توجَتهَا السماء".

فجاءت مجل النداء يف كثري من هذه املواضع لغرض التعظيم وساعدت يف إجياد مهاد حي حلوار الشاعر مع فلسطني وأبنائه.
رأينا وراء هذه الرتاكيب أنّ للشاعر اتّجاها اصالحيّا ودعويّا مل يرتقِ إىل درجة التعبري الصادق أو املطابق ملا تكنه نفسه من
أحاسيس ومشاعر .وهلذا السبب ،ال يقرضه من أجل التعبري عن جتربة شعورية ،وإنّما ملهمة أجلّ وأعظم وهي التوجيه
واإلصالح والتغيري .فشعره إذًا إنّما ميثّل حادياً للحركة اإلصالحية مبعنى معلماً متشي وفقه ومُعيناً يأخذ بيدها ومشجعاً يشحذ
همم أصحابها.
5ـ3ـ املستوى البالغي
املستوى الداللي من أهمّ البحوث البالغية املرتبطة بالنص واملؤثرة عليه .وإنّ العالقة بني البالغة واألسلوبية تعود إىل األزمنة
القدمية .وهذه العالقة وطيدة جداً ال ميكن التفريق بينهما .فمن أراد دراسة أسلوب نصّ ما فال بدّ له من الولوج إىل املستوى
البالغي للكشف عن السمات األسلوبية اليت يتّسم بها النص .وأمّا اهلدف األساسي من دراسة املستوى البالغي يف النص فهو
«البحث عن الداللة الكامنة وراء النص ،بوصفه العنصر الرئيس من عناصر العملية االتصالية» (متقي زاده وآخرون4013 ،م ،ص  .)149وهنا
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء 2112هـ .ق2318 /هـ .ش) ـ العدد 12

ندرس الظواهر البالغية والعناصر البديعية املهمة اليت متيّزت بها قصيدة "فلسطني إنّا اجبنا النداء" عمّا سواها من قصائد هذا
الشاعر؛ ونبدأ بالتشبيه:
5ـ3ـ1ـ التشبيه
قلّما جند شاعرا استغنى عن إيراد التشبيه يف قصائده .فمن أساسيات الشعر حضور التشبيه فيه حتّى تطيب له املسامع وتتشوّق
األفواه إىل قراءته .أمّا يف باب تعريف التشبيه فقالوا إنّه «بيان أنّ شيئاً أو أشياء شاركت غريها يف صفة أو أكثر ،بأداة هي الكاف أو حنوها

ملفوظة او مقدّرة ،تقرّب بني املشبّه واملشبّه به يف وجه الشبه» (عتيق1195 ،م ،ص .)64يظهر هذا النوع من الصورة البالغية يف البيت
التالي:
وَأَنْـــــــــتَ مَنَــــــــــار العــــــــــال مــــــــ ـذْ بَنَــــــــ ـتْ

يَـــــــــــد الرُّســــــــــلِ مَسْــــــــــجِدَكَ املفتَـــــــــــدى
(سحنون4007 ،م ،ج  ،1ص .)144

نرى الشاعر يف األبيات اليت وردت قبل هذا البيت ،خياطب فلسطني مُتباهياً بتارخيها .ومن ثَمَّ يأتي بهذا البيت مُشبّهاً فلسطني
مبنار العال جبامع العلو والرفعة .فاملراد من التشبيه يف البيت هو املدح والتعظيم ملقام فلسطني واإلشارة إىل أنَّها كانت سابقاً قبلة
املسلمني والناس يتوجّه إليها أينما كانت .وقد جاء الشاعر يف مكان آخر:
وَكــــــــن حَــــــــادِيَ الركــــــ ـبِ نَحــــــ ـوَ العــــــــال

فَمِثلُـــــــــــــك مَـــــــــــــن لِلمَعــــــــــــالي حَـــــــــــــدا
(املصدر نفسه).

يف هذا البيت يستنهض الشاعر همة الرجل العربي للسعي وراء العال واجملد؛ فيطلب منه أن يكون كحادي الركب متّجهاً حنو
املعالي ،حيث أنّ هذا الشخص جدير بنيل املعالي .يف هذا البيت ،شبّه الشاعر هذا الرجل حبادي العيس ووجه الشبه هو احلركة
والسري يف الطريق فكما أنّ احلادي حيدو العيس حنو املقصد فهذا الرجل العربي أيضاً يفرتض أن يكون مثله يسري يف طريق اجملد.
5ـ3ـ4ـ اجملاز
يستفاد من اجملاز عند إرادة االبتعاد عن حقيقة الشيء من خالل تطبيق معناهُ اجملازي باالعتماد على سببه أو حملّه أو مسبّبه أو...
 .وصف اجلرجاني اجملاز بأنّه «إذا عدل باللفظ عمّا يوحيه أصل اللغة وصف بأنّه جماز على معنى أنّهم جازوا به عن موضعه األصلي أو جاز هو

مكانه الذي وضع فيه أوّالً» ( 4007م ،ص  .)344وكما أنّ التشبيه ورد يف القصيدة ،جاء اجملاز أيضاً يف البيت اآلتي مُك ّمالً للصور
البيانية الواردة يف قصيدة سحنون هذه:
إىل الثـــــــــــأرِ يَـــــــــــا مَعْشَـــــــــ ـرَ املُسْـــــــــ ـلِمنيَ

إىل القُـــــــــدْ ِ كـــــــــيْ نَنْصـــــــــرَ املُسْـــــــــجِدا
(سحنون4007 ،م ،ج ،1ص .)144

خياطب الشاعر إخوته من املسلمني داعياً إياهم ليتوحّدوا معاً لنصرة فلسطني والشعب الفلسطيين .ولكن مل يصرّح بهذا األمر
بصورة واضحة ،بل أشار إىل نصرة املسجد فقط ،أي أتى باجلزء وأراد الكل .والغرض هنا من ذكر "املسجد" هو الرمزية الدينية
اليت تعترب من املُقدَّسات .واستعانة الشاعر باملسجد على سبيل اجملاز زادت البيت محاساً أكثر .نشري إىل منوذج آخر من اجملاز
املرسل يف هذا البيت:
"لِعمّـــــــــــــــانَ" إذ صَـــــــــــــــمدَتْ لِلعِـــــــــــــــدا

وَحَــــــــــــــــقٌّ "لِعمــــــــــــــــانَ" أَنْ تَصْــــــــــــــــمدا
(املصدر نفسه).
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يكمل الشاعر كالمه حول نصرة املسلمني يف القدس ومصر وسوريا وأيضاً عمان ،ويقول هَلمَّ نذهب إىل عمان الصامدة أمام
العدو .ومن ثَمَّ نراهُ ميدح عمان على صمودها ومقاومتها يف وجه احملتل اجلائر أي الصمود من شيم عمان .سحنون هنا ال يقصد
بعمان ،عمان نفسها بل يقصد شعب عمان الصامد املقاوم ،لكن أتى باحمللّ داال على الشعب على سبيل اجملاز املرسل من خالل
العالقة احمللّية ليدبَّ يف البيت روحاً أدبية تالمس إحساس القارئ.
5ـ3ـ3ـ االستعارة
االستعارة فن من فنون الكالم .وكثرياً ما تكون سهيمة يف إثراء العبارات ومضيفة إليها نسبة من اجلمال .كما أنّها «تع ّد يف

البالغة من أبرز طرق التصوير الشعري القائم على التخييل» (خضري وآخرون1316 ،هـ.ش ،ص .)53لذلك نرى كثرة استخدامها لدى
الشاعر أمحد سحنون وبالتحديد استخدامه االستعارة املكنية يف قوله:
َوإِنَّ لَنــــــــــــ ـا هِمَّــــــــــــ ـةً لَــــــــــــ ـنْ تَنــــــــــــــامَ

علـــــــــــى ثَأرِهَـــــــــــا أَوْ تَـــــــــــذوقَ الـــــــــــردى
(سحنون4007 ،م ،ج ،1ص.)144

نالحظ أنّ الشاعر قام باستخدام االستعارة املكنية يف هذا البيت .فقد استعار للهمة صفتني كثرياً ما وردتا يف شأن اإلنسان،
وهما صفة "النوم" و"التذوق" .فمن خالل هذه االستعارة ،أراد بيان شدّة ثباتهم وعزمهم أمام احملتل ،أي أنهم ال يرضون بالذلّ
فحسب ،بل هِممهم أيضاً تأبى ذلك وتفضّل املوت على اهلوان .فجَعل البيت على هذا النمط ،أكسبه روحاً وصورة واضحة
عند القارئ .ومن األبيات اليت تضمّنت هذا القسم من البيان ميكن اإلشارة إىل قول الشاعر:
سَـــــــــيبْطِل مَـــــــــا سَـــــــــن شَــــــــرْع اهلَـــــــــوى

وَيَصْــــــــــلُح يف الكَـــــــــــونِ مَـــــــــــا أَفْسَـــــــــــدا
(املصدر نفسه).

يف احلقيقة ،هذا البيت من جهة املعنى متصل بالبيت السابق الذي أتى الشاعر به مشرياً إىل جيش اجلزائر ناعتاً إياه بالبسالة
والقوة .أمّا بالنسبة للبيت فيقول بأنّ جيش اجلزائر سيبطل ما سنّه شرع اهلوى أي شبّه اهلوى بإنسانٍ يسنُّ ويضع األحكام
والقوانني .فاستخدام االستعارة املكنية من قِبل الشاعر يف هذا البيت ،يُسهل للمخاطب عملية جتسيم الفكرة املقصودة .نشاهد
منوذجاً آخر من توظيف االستعارة املكنية يف البيت اآلتي:
وَيَـــــــــــــا أُمَّــــــــــــةً تَوَّجَتْهــــــــــــا السَّـــــــــــــماء

بِبِعْثَــــــــــــةِ خَــــــــــــريِ الــــــــــــوَرَى أَمحَــــــــــــدا
(املصدر نفسه ،ص.)145

يف هذا البيت ،تتجلّى براعة الشاعر يف استخدام االستعارة .الشاعر يريد بيان الفضل والنعمة اليت حلَّت باألمة العربية دون
األمم ،إذ بعث اهلل النيب ( )إليهم .لذلك نرى الشاعر يثين عليهم من خالل تتويج السماء هلذه األمة .فنراه نسبَ إىل السماء
فعل التتويج املختص باإلنسان أي السماء قامت بتتويج األمة وهذا شيء اليُعقل .ويف الشطر األوّل من البيت ،نالحظ أيضاً تشبيه
األمة بشخص متوّج .فهذه التوظيفات اليت تكون غالباً خارجة عن املألوف بنزعها الصفة من اإلنسان ولصقها على غريها من
اجلمادات ،مل تكن معبّرة فقط بل تزيد الشعر شعراً .استكماالً حلديثنا عن االستعارة ،نتوجّه إىل االستعارة التصرحيية القائمة على
ذكر املشبّه به دون املشبه .ترتاءَى لنا هذه االستعارة يف البيت التالي:
فَجـــــــــــ ـرْح األُســـــــــــــودِ تَزيـــــــــــــد بِـــــــــــ ـهِ

ضَـــــــــــــراءً وَتَغـــــــــــــدو بِـــــــــــ ـهِ أَجْـــــــــــ ـرَدا
(املصدر نفسه ،ص.)144
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أشار سحنون إىل املشبه به ،وهو "األسود" يريد به وصف األبطال والشجعان الذين ال يهابون املوت يف صراعهم مع العدو
احملتل ،بل يزيدهم ذلك إصراراً على الوقوف صامدين كاألسد متاماً عندما يصيبه جرح أو أذى يزدادُ شراسةً وتوحشاً .فالغرض
من هذه االستعارة متثيل صورة املواطن الصامد املنيع ألرضه .وردت االستعارة التصرحيية للمرة الثانية حني عبّر الشاعر عن الظلم
الذي استوطن أرضهم واألمل املغروس يف قلوبهم قائالً:
َونَنْسِــــــــــ َ لَيْــــــــــ َل الضـــــــــــال ِل الطَّويـــــــــ ـلِ

َونطْلِــــــــــ ـعَ لِلنــــــــــــا ِ فَجْــــــــــ ـ َر اهلُــــــــــــدى
(املصدر نفسه ،ص.)145

شبّه الشاعر ظلم حاكمهم بالليل الطويل جبامع الداللة السلبية املوجودة يف كليهما ،وشبّه النصر بالفجر املنري جبامع الداللة
اإلجيابية املتمثلة يف الفجر والنصر ،أي الليل وإن طالَ ال بدَّ من شروق مشس النصر واحلرية .فالشاعر هنا دخل من نافذة
االستعارة التصرحيية إىل قلوب أبناء جنسه مبشّراً بالفجر املشرق .مل يستغن الشاعر يف القصيدة عن االستعارة التمثيلية وهي
«تركيب استعمل يف غري ما وضع له لعالقة املشابهة مع قرينة مانعة من ارادة املعنى األصلي» (اهلامشي1377 ،هـ.ش ،ص  ،)414فاستفاد منها
حمذّراً اليهود يف البيت التالي:
فَقُـــــــــــــــــلْ لِلْيَهـــــــــــــــــودِ وَأَشْـــــــــــــــــياعِهِم

لَقَــــــــــــــ ـدْ آنَ لِلــــــــــــــــزرْعِ أَنْ يحْصَــــــــــــــــدا
(سحنون4007 ،م ،ج  ،1ص .)145

جاء سحنون يف هذا البيت مهدّداً ومتوعّداً اليهود؛ إذن استفاد من املثل ليشري هلم بهذا األمر .فاستخدم هذا املثل السائر «لقد

آن للزرع أن حيصدا» أي قريباً ما ستنالون عقابكم وكما قرّب موسم حصاد الزرع ،قرّب أجلكم أيضاً .فدنوّ موسم احلصاد استعارة
متثيلية عن دنوّ االنتقام من اليهود .فهذا األسلوب يُجسّدُ للمتلقي قصد الشاعر ويرسم له نهاية اليهود على أيدي املسلمني.
5ـ3ـ4ـ الكناية
الكناية مهارة بالغية متميّزة .وتوظيفها من قِبل األديب يدلُّ على متكنه الشعري .فالكناية عبارة عن «لون من ألوان التعبري يعرض
فيه احلقائق عرضاً غري مباشر ،فإن هناك ما يستدعي اإلشارة إىل املطلوب من بعيد ،فتكون يف النفس أوقع وأحلى وعند بيان الغرض أنسب

وأوىل .واألسلوب الكنائي أفضل وسيلة لبيان املراد والرامي إىل الغرض» (فاضلي1365 ،هـ.ش ،ص  351ـ  .)356يف احلقيقة ،ميكن القول إن
الشاعر عند استخدامه الكناية يبتعد عن الشعر لفظاً ويقرتبُ إليه معنىً كاستعماله "نبعة الضاد" يف هذا البيت مثالً:
فَيـــــــ ـا نَبعَـــــــ ـةَ الضّـــــــ ـادِ يـــــــ ـا ابـــــــ ـنَ األُىل

سَـــــــــ ـعَوا لِلمَعـــــــــ ـالي فَحَـــــــــــازوا املَـــــــــــدى
(سحنون4007 ،م ،ج  ،1ص .)145

يُنادي الشاعر الرجل العربي بـ"نبعة الضّاد" أي أنت يا مَن آصالك عربية .فـ"نبعة الضّاد" كناية عن الشخص العربي األصل
ويدلّنا على هذا مفردة «الضّاد» اليت ال تُلفظ بصورة سليمة إالّ عند العرب ونراهُ أيضاً يفتخر بهذه الصفة املشرتكة بينه وبني سائر
إخوته من املسلمني.
5ـ3ـ5ـ الطباق
مل يكتف الشاعر باستخدام الوجوه البيانية فحسب ،بل استفاد من الصور البديعية يف شعره أيضاً ،منها الطباق الذي غينٌّ
عن التعريف .استخدمه الشاعر يف القصيدة عدّة مراتٍ ،نشري هنا إىل كم بيت ورد فيه هذا النوع من البديع:
ننْصِـــــــــــفَ شَـــــــــــعْباً هَـــــــــــدى َواهْتَـــــــــــدى

َوننْسِـــــــــ ـفَ شَـــــــــ ـعْباً بَغـــــــــ ـى َواعْتَـــــــــــدى

الظواهر األسلوبية لقصيدة فلسطني إنّا أجبنا النّداء للشاعر اجلزائري أمحد سحنون
َونَنْسِــــــــــ َ لَيْــــــــــ َل الضّـــــــــــال ِل الطَّويـــــــــ ـلِ

َونطْلِــــــــــ ـعَ لِلنّــــــــــ ـا ِ فَجْــــــــــ ـ َر اهلُــــــــــــدى

ك انتَهَــــــــى نَصْــــــــر دِيــــــــنِ اهلُــــــــدى
إِليْــــــــ َ

كمَــــــــــا بِــــــــ ـكَ نَشْــــــــ ـر سَــــــــــناه ابْتَــــــــــدا
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(املصدر نفسه).

يف الشطر األوّل من البيت األوّل ،جاء الشاعر بـ"هدى" و"اهتدى" ،ويف الشرط الثاني ،جاء بفعلني "بغى" و"اعتدى" مما
تعارض ما ورد سابقا يف املعنى .وأيضا نرى "ليل" و"فجر" يف البيت الثاني ،وهكذا "انتهى" و"ابتدا" يف البيت الثالث .فاستخدام
الطباق يف هذه األبيات أضاف إليها نوعاً من الوزن واالنسجام ،حبيث أصبح تضاد املفردات سبباً يف ايقاع العبارات.
5ـ3ـ6ـ مراعاة النظري
تُعرف مراعاة النظري أو التناسب بأنّها «هي مجع أمر ومايناسبه ال بالتضاد» (التفتازاني1311 ،هـ.ش ،ص .)469عندما نأتي مبفردات
وألفاظ كلّها مرتبطة ببعضها ومتالئمة معاً حينها نقول لقد استخدمنا مراعاة النظري كالبيت التالي:
نَخِــــــــــــــرُّ لَهــــــــــــ ـا ركَّعَــــــــــــ ـاً ســــــــــــــجدا

وَكُنْـــــــــــــــــ ـتِ ألَوْجهِنـــــــــــــــــ ـا ِقبْلَـــــــــــــــــ ـةً

(سحنون 4007 ،م ،ج  ،1ص .)145

هذه املفردات "أوجهنا" و"قبلة" و"خنرّ" و"ركعاً" و"سجَّداً" ،نرى فيها نوعاً من التناسب واالرتباط .ويف احلقيقة هي مكمّلة
لبعضها البعض .فهذا االنسجام يف اختيار األلفاظ يرشدنا إىل أنّ القدس كانت سابقاً قبلة املسلمني ،فحمايتها واجب على كلّ
مسلم توجّه إليها يوماً وصلّى .فكانت مراعاة النظري هنا دليلنا حنو الفكرة اليت أراد الشاعر توصيلها للمخاطب ،وهذا البيت كان
خري مثال هلذا الضرب من البديع .يف نهاية هذا املبحث ،نقوم بإحصاء الوجوه البالغية املستعملة يف هذه القصيدة متمثلة يف
اجلدول اإلحصائي التالي:
الوجوه البالغية

عدد التواتر

النسبة املئويّة

التشبيه

4

%7

اجملاز

5

%17

االستعارة

16

%53

الكناية

1

%3

التضاد

5

%17

مراعاة النظري

1

%3

اجملموع

30

%100

كما نالحظ يف نتائج اإلحصاء ،أنّ سحنون يف هذه القصيدة زاد من استخدام االستعارة من أنواعها التصرحيية  4مرات،
والتمثيلية مرة واحدة والسيما املكنيّة  11مرة بالنسبة إىل سائر الوجوه .ويبدو السبب يف تركيز الشاعر على االستعارة املكنيّة يعود
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إىل ما يف هذه االستعارة من بُعد تشخيصي وجتسيدي لألشياء .فأراد أن يبثّ روح احلركة حتى يف اجلوامد .أمّا التضاد فهو الصناعة
الثانية رتبة يف االستعمال ،فقد جاء مخسة مرات يف القصيدة وهذا األمر أدّى إىل تسهيل عمليّة جتسيم الفكرة املقصودة للمخاطب
وتقريب املعاني إىل ذهنه.
اخلامتة
فقد توصلنا يف هذه الدراسة إىل نتائج نشري إىل أهمّها فيما يلي:
ـ هذه القصيدة اليت حتمل عنوان "فلسطني إنّا أجبنا النداء" ،تنطوي على ثيمة حساسة شغلت بال الكثري من الشعراء األحرار،
أال وهي قضية فلسطني احملتلّة .نرى الشاعر يهتم يف هذا النصّ مبدح فلسطني ومدى مكانتها يف قلب الشاعر ،ثم يبدأ حبثّ الشعب
الفلسطيين على التحلي باإلرادة الراسخة للتخلص من االحتالل كما يستنهض همم العرب للذّود عنهم.
ـ وقد استخدم الشاعر أسلوباً مميزاً ومثرياً لالنتباه يف البناء الفين للقصيدة .استخدم الشاعر وزن املتقارب لسطلته اإليقاعية
وسرعته يف نقل عاطفته املتدفّقة يف التعبري عن قوّة إرادته يف النضال من أجل اسرتداد األراضي العربية احملتلّة؛
ـ قد دعم الشاعر البُعد اإليقاعي للنص باملوسيقى الداخلية ليصبح النص ذا حركة وديناميكية موحية للمتلقّي .املوسيقى
الداخلية ظهرت مبنيّة على توظيف األصوات اجملهورة والشديدة بشكل واضح .وهذه األصوات تُعترب أبرز التقنيات الشعريّة
املستخدمة لتكثيف النغمات الداخلية مستهدفاً منح الشاعر جماالً أرحباً يف احلديث عن األحاسيس املتدفقة وأيضاً حتريك القارئ
على النضال يف سبيل احلقّ واإلميان بدين اهلداية واإلصالح؛
ـ على املستوى الرتكييب ،قد ارتكز الشاعر يف بنى صياغية مثرية تتناسب مع أجواء النص وفضائه النضالي .كثرياً ما استخدم
تقديم اجلار واجملرور يف صدر البيت انسجاماً مع أجواء السياق العام الذي تتحرك فيه األبيات ،وهي أجواء اإلعجاب واإلثارة أو
التحريض والتعظيم والفخر .هذا وقد اعتمد الشاعر على اجلمل اخلربيّة بشكل واضح ،حيث نراها طغت على اجلمل اإلنشائية.
فلجأ إىل هذا األسلوب مقرتناً بالتوكيد للتعبري عن حالته النفسية والكشف عن الفخر والعزّ .أمّا بالنسبة إىل اجلمل اإلنشائية فأكثر
سحنون من استعمال النداء بالنسبة إىل األساليب اإلنشائية األخرى .فجاءت مجل النداء يف كثري من املواضع لغرض التعظيم
وساعدت يف إجياد مهاد حي حلوار الشاعر مع فلسطني وأبنائه؛
ـ وعلى صعيد املستوى البالغي ،نرى تَشبُّث الشاعر بالصور البيانية أكثر من الصور البديعية .وهذا يرجع إىل اهتمام سحنون
بتبيني حال الشعب الصامد واملناضل لتحرير أرضه .فلم يشتغل بالشكل فحسب ،بل لتقريب الفكرة استخدم االستعارة من
املكنية والتصرحيية وحتّى التمثيلية .فالشاعر مل يكتف باالستعارة فحسب ،بل جاء بالتشبيه واجملاز والكناية أيضاً مُشرياً إىل مكابدة
أبناء القدس أمام احملتل ومفتخراً بصمودهم وقوّتهم .فكلّ ما يف األمر هو أنّ الشاعر نَوى مشاركة الشعب الفلسطيين يف معاناته
سالً بالصور البالغية.
فلم جيد أمامه طريقة أبلغ من الشعر متو ّ

الظواهر األسلوبية لقصيدة فلسطني إنّا أجبنا النّداء للشاعر اجلزائري أمحد سحنون
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