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 :ــــي ــــــــــــاِضَح ُاْلَعْرِض ِفي ُاْلَمْوُضوِع ُالتَّاِلــــــــــأْنِتْج َتْحِريًرا َسِليَم ُاْلِعَباَرِة ُمْنتِظَم ُاْلِبَناِء َو
 صٍّ ــــــــــــــــــــــــَتْحِليُل َن: وع ــــــــــــُاْلَمْوُض

 : ِةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمْسَتِعيًنا ِباَألْسِئَلِة ُاْلُمَراِفَقَحلِّْل ُالنَّصَّ ُالتَّاِلي َتْحِليًال ُمْسَتْرِسًال 
 ] ُالّطِويل [َقاَل َأُبو ُالطَّّيب ُاْلُمَتَنِبي َيْمَدُح َسْيَف ُالدَّْوَلِة َذاِكًرا َأْمَجاَدُه ُاْلَحْرِبيَِّة  :ُالنَّّص 

 ي ُاْلِعَداـــَسْيِف ُالدَّْوَلــــــِة ُالطَّْعَن ِف َوَعاَداُت ِلُكلِّ اْمــــــــــــــــِرٍئ ِمْن َدْهـــــــِرِه َما َتعــــــــــَوََّدا
َوُربَّ ُمِريٍد َضـــــــــرَُّه َضرَّ 

 ــــــُهــَنْفَســـــــــــــــــــــــــ
َوَما  َأْهَدىِإَلْيـــــــــــِه ُاْلَجْيَش  َهاٍدَو

 ـــَدىــــَهـ

ْسَتْكِبـــــــــــــٍرَو ـِه ــَرَأى َسْيَفــــــــــــــــــُه ِفي َكفِّـــــــــــ ـــــــــــــــــًةَلْم َيْعِرْف اهللا َساَع ُم
 َفَتَشهََّدا

ًة ـــــــــــــــــــــــوُك ْاَألْرِض َخاِشَعــــــــــــــَتَظلُّ ُمُل
 َلُه

ُه َهْلَكى َوَتْلَقاُه ــــــــُتَفاِرُق
 َداـــــــــــــــــــــــــُسجَّ

ْرُن ُالشَّْمِس َماًء ـــــــــَفَلْو َكاَن َقـــــــــــ ـــــِهــــــوٌل ِإَلى ُاْلُمْسَتْصَعَباِت ِبَخْيِلــــــــــــــُصـــــُو
 َألْوَرَدا

ْسُتَمـــــــــــَماًتا َوَسمَّاُه  ِلَك َسمَّــــــــــــــــــى ِاْبُن ُالدُُّمْسُتِق َيْوَمــــــــــــــُهِلَذ ُق ُالدُُّم
 َمـــــــــــــــــــــْوِلَدا

َثَالًثا َلَقْد َأْدَناَك َرْكــــــــــــــٌض  ] آِمٍد [ِمْن َأْرِض ] ـَحاَنـــــــــــَجْي [َسَرْيَت ِإَلى 
 َوَأْبَعــــــــــــَدا

َفَولَّـــــــــــــى َوَأْعَطاَك ِاْبَنـــــــــــــــــــــــــُه 
 َوُجُيوَشُه

ا َوَلْم ُيْعـــــــــــِط ُاْلَجِميـــــــــــــَع َجِميًع
 ِلُيْحَمَدا

َعَرْضَت َلـــــــــــــُه ُدوَن ُاْلَحَياِة 
 َوَطْرِفـــــــــــــــــــــِه

َوَأْبَصـــــــــَر َسْيَف الّلِه ِمْنَك 
 ُمَجــــــــــــــــــــرََّدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة َوَما َطَلَبْت ُزْرُق ُاَألِسنَّ
 ــَداــــــــــَكاَن َلُه ُاْلِف ] ُقْسَطْنِطيَن [َوَلِكنَّ  َغْيَرُه 

ُسوَحَيْجَتاُب  َحــــــــــــَفَأْصَب  ُاْلُمَســـــــرََّدا ُالدَِّالَصَوَقــــــــْد َكاَن َيْجَتاُب  َمَخاَفــــــــــــــــــــًة  ُاْلُم
ْشَقَرَكاَن َيْرَضــــــــــــــى َمْشَي َوَما  َوَيْمِشــــــــــــي ِبِه ُاْلُعكَّاٌز ِفي ُالدِّيــــــــــــِر َتاِئًبا  َأْجَرَدا َأ

ْقُعـــــُه َجِريـــــــــــــــًحا َوَخلَّى َجْفَنـــــ َوَما َتاَب َحتَّى َغــــــــــاَدَر ُاْلَكرُّ َوْجَهــــــــــــــــــُه   ُالنَّ
 َأْرَمَدا

َتَرهََّبِت ُاَألْمــــــــــــــــــــــــــــَالُك َمْثَنى  ِمْن َعِليٍّ َتَرهُّــــــــــــــــــٌبي ـــــــــــــَفَلْو َكاَن ُيْنِج
 َوَمْوِحَدا
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يِّ ـــــــَها ِفي َتْشِكيِل ُصوَرِة ُاْلَبَطِل ُاْلَمْلَحِمَحدِّْد ِقَيَم ُاْلَحَماَسِة ِفي ُاْلَقِصيَدِة َوَبيِّْن َدْوَر 
ُّوَرِة ُاْلَفِنيَِّة ِلْلَمْمُدوِح ؟ـــــَما الَِّذي َتَخيََّرُه ُالشَّاِعُر ِمْن َأَساِليب ُالتَّْعِبيِر ِفي َتْشِكيِل ُالص 



 ِة ـــــــــــــــــــُمَبيًِّنا َدْوَرَها ِفي ِإْذَكاِء ُاْلَحَماَسَقدََّم ُالشَّاِعُر ُصوَرًة ِلْلَعُدوِّ ُاْلَمْهُزوِم ُاْدُرْسَها 
ا ِلْلَمَعاِنا ِللصَُّوِر وُاْلَمَشاِهـــــــَهْل َتَرى َحَماَسَة ُالنَّصِّ َتْكِثيًفا َدَالِليدــــي َأْم َتَصنًُّعا َفِني 
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