
 ذریني و نفسي

 التمھید ➀
ـ إن أھم ما یمیز شعر الصعلكة ھو انتماء الشعراء الصعالیك إلى طبقات اجتماعیة ھامشیة محرومة ومنبوذة ، 

 .ثم إلغاء شعر الصعلكة للوحدة االجتماعیة التي تتشكل ضمنھا القبیلة
یة، وفارس من فرسانھا، وصعلوك من ـ عروة بن الورد، ینتمي إلى قبیلة عْبس، شاعر من شعراء الجاھل

صعالیكھا األجواد، كان یسرق لیطعم الفقراء، ویحسن إلیھم، وكان جوادا كریما، أما مذھبھ الشعري فقد صنفھ 
یمتاز شعر عروة بن الورد بكونھ تعبیرا عن ذاتیة الشاعر في مواجھة ". الصعالیك" النقاد ضمن مدرسة

 .قبل الھجرة 30مع قبلي یقوم على التمییز بین أفراده توفي تحدیات الحیاة، والوقوف في وجھ مجت
 21ـ قصیدة شعریة عمودیة قائمة على نظام الشطرین المتناظرین، خالیة من المقدمات التقلیدیة عدد أبیاتھا 

 .43/45مقتطف من المفضلیات ص 
نفسھ وإدمانھ الغزوات ـ توجھ بالخطاب في ھذه القصیدة إلى امرأتھ سلمى، وكانت تلومھ على المخاطرة ب

ثم ھو . والغارات في أحیاء العرب فرد علیھا قولھا بأنھ إنما یبغي بذلك المجد وجمع المال لھا لیكفیھا بعد موتھ
یرسم سیاسة للصعالیك، فھو ال یرضیھ الصعلوك الخامل الذي ال یسعى اللتماس المال، وإنما یریده على أن 

 .محضر والمغیب، وال یأمنون غزوهیكون غازیا جریئا یخشاه الناس في ال

 مالحظة النص و صیاغة الفرضیة ➁

 :قراءة في العنوان✔ 
، ومركب )الواو(، ومركب حرفي)ذریني(مركب فعلي: من الناحیة التركیبیة یتكون العنوان من: تركیبیا- 

فسي، وتشكل ھذه ، إلى جانب مضافات ھذه المركبات، كنون الوقایة في ذریني ویاء المتكلم في ن)نفسي(اسمي
 المركبات جمیعھا جملة فعلیة

أما من الناحیة الداللیة فیفصح العنوان عن االتجاه الذاتي الذي یسم شعر الشاعر عروة بن الورد، : داللیا- 
فالمحمول الفعلي ذریني جاء في صیغة األمر، ومعنى ھذا أننا أمام أسلوب إنشائي طلبي، إذ یطلب الشاعر من 

 .وأن تبتعد عنھزوجتھ أن تتركھ 
، وعنوان )نظام الشطرین المتناظرین(انطالقا من الشكل الھندسي للقصیدة المعتمد على : فرضیة القراءة✔ 

وقراءة البیت األول واألخیر ، فإننا نفترض أننا بصدد قصیدة تبین افتخار الشاعر " ذریني ونفسي" القصیدة
  .بذاتھ كصعلوك التمیز داخل القبیلة

 فھم النص ➂

 الوحدات الفكریة✔ 
توجیھ الشاعر الخطاب إلى زوجتھ التي تلومھ على كثرة الترحال ): 7إلى البیت  1من البیت (ـ الوحدة األولى 

والسفر والمخاطرة بنفسھ بكثرة الغارات والحروب متخوفة من قضاء نحبھ بھا بید أنھ، الشاعر، یبرر ذلك في 
یدافع عن موقفھ في كونھ رجال قادرا على مواجھة المخاطر حتى  رغبتھ إسعادھا وتوفیر حیاة كریمة لھا، فھو

 .یخلد اسمھ
تقدیر الزوجة للشاعر وخوفھا علیھ بسبب مخاطرتھ وطمأنتھ لھا بكونھ ): 12إلى  8من البیت (ـ الوحدة الثانیة 

 .ال یھاب أي شيء
الصعالیك، واألول الصعلوك  تقدیم الشاعر لنوعین مختلفین من) : 21إلى  13من البیت (ـ الوحدة الثالثة 

والثاني الصعلوك الشجاع الوفي .الخامل الذي یرضى بالكفاف وال یرى حرجا من دونیة خدمة نساء عشیرتھ 
 .المھاب الجانب من لدن األعداء

عموما النص تعبیر عن الذات حیث یحاول الشاعر من خاللھ إثبات ذاتھ باإلشارة إلى الطبقة التي ینتمي ✔ 
طبقة الصعالیك، مؤكدا ما یمتلكھ من قوة ومواجھة في الحروب، ألنھ واع كل الوعي بالمسار  إلیھا، وھي

الذي رسمھ لنفسھ وللحیاة التي یعمل من أجلھا، أال وھي حیاة الغنى والعزة والكرامة ال حیاة الذل والمھانة، 
 ما أن ینالھ وإما أن یموتفالصعلوك الحق ال یزھد في التماس المال وإنما یبادر إلیھ بجرأة وشجاعة فإ

 تحلیل النص ➃

 المعجم ➀
ذریني، : حقل الشاعر إذ نجده استعمل ألفاظا دالة على ذاتھ مثل(یتوزع معجم القصیدة بین حقلین داللیین ھما 

ابنة منذر، : الزوجة كما استعمل ألفاظا دالة على زوجتھ مثل(وحقل ...) أطرف، فاز سھمي، أخلیك، أغنیك، 



 ذریني و نفسي
موقف الزوجة، وموقف الشاعر، : وانطالقا من المعجم نستنتج أننا أمام موقفین...) امي، اسھري أم حسان، ن

فموقف الزوجة یتطابق مع تصور القبیلة للفرد داخل الجماعة، فھو موقف استسالمي، أما موقف الشاعر 
جھھا، كما قابل یتعارض وموقف القبیلة، ویسعى إلى أن یؤسس للذات الفردیة كیانھا ویرسم لھا معالم و

 .الشاعر في النص بین الصعلوك الخامل والصعلوك العامل

 الصعلوك العامل الصعلوك الخامل

یأكل من خسیس الطعام، یلتمس رزقھ من السؤال، دنيء 
 النفس، ساقط الھمة، حقیر، یساعد النساء

العزة، الكرامة، مطال على أعدائھ، الشجاعة، 
 رفض الواقع المریر، یسعى للمجد،

تظھر الموازنة التي قام بھا عروة على أن الصعلوك الخامل یؤثر حیاة الذل والھوان على حیاة العزة - 
 .والكرامة، في مقابل الصعلوك الفاعل واإلیجابي الذي یدرك معنى الحیاة، من خالل نشدانھ للعزة والكرامة

ة وباقي الحقول تتضافر لتبین لنا وانطالقا من المعجم نستنتج أن حقل الشاعر محوري الحضور في القصید- 
  .رؤیة الشاعر لواقعھ المعاش الثائر على التقالید القبلیة

 الصورة الشعریة ➁
الصورة الشعریة ھي أساس القصیدة العربیة القدیمة، وھي مدار المفاضلة بین الشعراء، لھذا وظف الشاعر 

التشبیھ بطریقة فیھا الكثیر من اإلبداع، حیث وازن بین الصعلوك الخامل والصعلوك العامل، فشبھ األول 
، ..)أضحى كالعریش(ف ھمتھ بالعریش المنھار تارة والطلیح كالبعیر المتعب تارة أخرى، لیعبر عن ضع

فالمشبھ الصعلوك الخامل والمشبھ بھ العریش ووجھ الشبھ الضعف أما األداة فھي الكاف، كما شبھ الثاني 
 ...بالقابس المتنور

 .أدت ھذه الصور الشعریة طابعا جمالیا على النص، حیث أبرز فیھا الشاعر خصوصیة الحیاة الجاھلیة

 األسالیب ➂
عة من الضمائر المختلفة، توزعت بین ضمیر المتكلم، وضمیر الغائب والمخاطب، وظف الشاعر مجمو

وسیطرة النا الشاعرة على طول القصیدة، ونالحظ أیضا ھیمنة الجمل الفعلیة على االسمیة ، ألن الجمل الفعلیة 
كما نالحظ " ةالحرك" التحول" تتالءم مع طبیعة الشاعر الصعلوكي فحیاة الشاعر الصعلوكي قائمة أساسا على

توافرا للجمل الخبریة وھذا أمر طبیعي ألن الشاعر بصدد اإلفصاح عن مغامراتھ ورؤیتھ وتجربتھ وتمیزه 
 ... (نامي، ذریني، أقلي(عن باقي الصعالیك، دون أن ننسى توظیف األسلوب اإلنشائي

 اإلیقاع ➃
  ...نفعولن مفاعیلن فعولن مفاعیل: نظم الشاعر قصیدتھ على بحر الطویل- 
وھو زحاف جاٍر مجرى العلة، كما اعتمد على وحدة الروي ) مفاعلن) (القبض(أصاب العروض والضرب- 

الراء : ، أما على مستوى اإلیقاع الخارجي، نجد التكرار كتكرار الحروف مثل)فاسھري(، وقافیة )الراء(ھو
 صعلوك، ذریني، نفسي، سھمي: وتكرار الكلمات مثل...والدال والسین 

 التركیب ➄
تأسیسا على ما سبق، نخلص إلى أن القصیدة الشعریة قید التحلیل، نموذج حي للحضور البارز للذات داخل 

المتن الشعري القدیم، فذات الشاعر تدور حولھا مضامین القصیدة بطریقة مباشرة، لذلك حاول الشاعر 

  .ي ذلك الحوار بینھ وبین زوجتھاالفتخار بنفسھ كمحاولة لرد االعتبار لفئتھ وتمیزه عنھم موظفا ف


