معهد محمد علي الحامة

التمهيــــد :

فرض مراقبة رقم  1في األدب

عبد الحكيم علوي

 4آدابا 2+1

فـ ــرض عـ ــادي عدد 1

هذا النص مقتطف من مطولة شهيرة البن هانيء في مدح المعز ،ومطلعها :

القهـــار" من [ الكامل]
فيأحكم
ف
الواحـــداألدب ـ ــي
فأنتالنـ ـ ــص
تحلي ـ ـ ـ ــل

"ما شـئت ال ما شاءت األقدار

 -1هَــــــــــذا إما ُم المتقين ومــن بـــــه #
 -2هــــــَــــذا الذي ترجــــى النجاة بـــه #

ُ
الطغـــــيــــان والكفـــّـــار
قـــد ُد ّو َخ
وبـــه يُــــ َحـــطّ اإلصــــ ُر 1واألوزار
حقـــا وتخمـــَـــ ُد أن تـــراه النــــــار

 -3هــــَــــــذا الذي تجدى شفاعته غدا

#

 -4إن ْ
تخـــبُ نا ُر الحرب فهو بفتكــــه

 #ميــقادها ِمــضْ ــــرامـــها المغـــــوار

 -5فأداتــــه 2فضفاضــة 3وتريــــــكـــة # 4ومثقــــــف 5ومهنــّـــــد بتـــــّــــــــار
6

 -6أسْـــ ٌد إذا زارت وجار ثعـــــالـــــب  #ما إن لـــها إال القـــــــــــلوب وجــار
 -7حـــفـــوا برايات المعــــ ّز ومن بــه  #تستبشــــر األمـــالك واألقــــطــــار

 -8هـــل للدمشستـق 7بعد ذلك رجعـــــه  #قضيـــت بسيفــــــك منهــــم األوتــار
9

 -9أضـــحو حصيــدا خامدين* وأقفــرت #

عرصاتهــــــم 8وتعطلــــت آثــــــار

 -10كانت جنانـــا أرضــهم معروشـــــه #

**

فأصــــابها من جيــــشه إعــــصار

 -11أ ُمــعــ ّز دين هللا ّ
إن زمانـــــنـــــــا #

بك فيـــه بأو 10جل واستكــــبـــــــار

 -12ها ّ
إن مصـــر غداة صرت قطينها #

أحـــرى لتحســـدها بك األقــطـــــار
ابن هانئ ،الديوان ص ص 186-181
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األسئلة :حلل النص تحليال مسترسال مستعينا بما يلي :
ي في القصيدة وظائف متن ّوعة في اإلبانة عن معاني الحماسة .
 لإليقاع و التصوير الشعر ّبيّن ذلك.
 مزج الشاعر في رسمه لصورة المعز بين البعدين الديني والعسكري  .ما داللة ذلك ؟ راوح الشاعر بين إعالء المعز وجيشه وتقزيم العدو ،وضح معالم هذه المراوحة. -لم يخل النص من مظاهر الغلو والتهويل ،فما مدى إسهام هذه الظاهرة في جودة النص.

1

الموضوع :
صور الشعريّة و تنغيم القصائد بما يناسب مقام
لئن حرص شعراء الحماسة على نسج ال ّ
القول فإن ّ قصائدهم كانت عبثا بالتّاريخ و تغنّيا ببطولة زائفة .
حلّل هذا القول و أبد رأيك فيه معتمدا شواهد دقيقة .
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