طريّ حـنّـا نـور الـحـاجّ
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ُّ
على نحو ما ّ
قدمنا في ما سبق ،في ما يلي إجابتان عن سؤال في األدب؛ األولى نرجو تجنب ما
فيها من تداخل بين العبارات (بفعل غياب الترتيب ،وانعدام استخدام عالمات الترقيم)،
َّ
مرتبة يسهل على القارئ ُ
تناولها ُبي ْسر.
والثانية

((( األولى )))

عـنـتـرة  -سـؤال وإجـابـة
جمرد حصان .كيف بَ َدا؟ نبني هذا واشرحه!
أكثر من َّ
الـسـؤال :حني وصف عنرتة حصانه ،بَ َدا هذا َ
إجـابـة مـقـتـ َرحـة:
يف وصف عنرتة جلواده بدا هذا األخري أدا َة قتال وكتلةً من املشاعر يف قوله
أ ْشطا ُن بـئ ٍر يف لَـبَـان األدهـ ِم
الرماح كأنـها
يَ ْدعـون عـن َ
ـرت و ُ
ولَـبانِـ ـ ـ ِه ح نـّت ت ـسربـل بال ـ ِ
ـح ِرهِ
ـدم
ما زل ُ
ـت أرميـهم بثُـ ْغ َـرةِ نَ ْ
َ
ََ
مستهدف إذ يبدو عرضةً لطعنات رماح أعدائه املنغرزة
يصور جو َاده جزءًا من املعركة فاعالً من ناحية هو
َ
ن
يف صدره من ناحية أخرى يبدو أدا ًة قتالينة دفاعينة أ ْشبهَ برتس يَقي عنرتة من ضربات األعداء وبه يص ندهم
مكسوا باألمحر ويف قوله
الدموي البالغ الذي جعل جسد اجلواد
هذا عنه إىل ح ند النزف
ًّ
ن
و َشكـا َّ ِ ٍ
ـح ْـم ُحـ ِم
فَ ْازَوَّر م ـن وقْـ ـ ِع ال َقـ ـن ـا بِـلَـ ـب ـانِـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه
إيل ب َع ْْبة وتَ َ
َ
الكالم مكـلِّمي
َولَـكا َن لو َعلِ َـم
لو كان يدري ما الـمحاورةُ اشتكى
َ
مفرتضا أ نن ما ينقصه ليكون كالبشر يف هذا الصدد هو
البشري
صور اجلو َاد شاكيًا متألن ًما كالكائن
ً
ن
ن
هبيمي ينطوي على
كالما هكذا يروق لعنرتة املرهف أن يرى حصانه خملوقًا غري
مقدرته على التعبري ً
ن
أحاسيس ٍ
رهيفة رهافةَ عنرتة الذي جيمع يف شخصه بسالةَ املقاتل وقسوتَه إىل رهافة الشاعر ذي املشاعر
َ
الرقيقة
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((( الثانية )))
عـنـتـرة  -سـؤال وإجـابـة
جمرد حصان .كيف بَ َدا؟ نبني هذا واشرحه!
أكثر من َّ
الـسـؤال :حني وصف عنرتة حصانه ،بَ َدا هذا َ
إجـابـة مـقـتـ َرحـة:
يف وصف عنرتة جلواده ،بدا هذا األخري أدا َة قتال وكتلةً من املشاعر.
يف قوله:
أ ْشطا ُن بـئ ٍر يف لَـبَـان األدهـ ِم
الرماح كأنـها
"يَ ْدعـون عـن َ
ـرت و ُ
ولَـبانِ ِـه ح نـّت تسربـل بال ِ
ـح ِرهِ
ـدم"
ما زل ُ
ـت أرميـهم بثُـ ْغ َـرةِ نَ ْ
َ
ََ
مستهدف ،إذ يبدو عرضةً لطعنات رماح
يصور جو َاده جزءًا من املعركة فاعالً .من ناحية ،هو (اجلواد)
َ
ن
أعدائه املنغرزة يف صدره .من ناحية أخرى ،يبدو أداةً قتالينة دفاعينة ،أ ْشبهَ برتس يَقي عنرتة من ضربات
كسوا باألمحر.
األعداء وبه يص ندهم هذا عنه ،إىل ح ند النزف
الدموي البالغ الذي جعل جسد اجلواد م ًّ
ن
ويف قوله:
و َشكـا َّ ِ ٍ
ـح ْـم ُحـ ِم
"فَ ْازَوَّر من وقْـ ِع ال َقـنا بِـلَـبانِ ِـه
إيل ب َع ْْبة وتَ َ
َ
الكالم مكـلِّمي"
َولَـكا َن لو َعلِ َـم
لو كان يدري ما الـمحاورةُ اشتكى
َ
مفرتضا أ نن ما ينقصه ليكون كالبشر يف هذا الصدد هو
البشري،
صور اجلو َاد شاكيًا متألن ًما كالكائن
ً
ن
ن
هبيمي ،ينطوي على
مقدرته على التعبري ً
كالما .هكذا يروق لعنرتة املرهف أن يرى حصانه :خملوقًا غري ن
أحاسيس ٍ
رهيفة رهافةَ عنرتة الذي جيمع يف شخصه بسالةَ املقاتل وقسوتَه ،إىل رهافة الشاعر ذي املشاعر
َ
الرقيقة.

