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ظاهرة اإلضمار يف قصيدة (ياندميي) للشاعر
ّ
ّ
حممد مهدي اجلواهري

م.م .أناهيد ناجي فيصل
جاهعة ذي قار/كلية التربية/قسن اللغة العربية
خاصا تنضوي تحت عنوان اللغة ومن ضمنها ظاهرة
((اإلضمار)) ،التً تعد من الوسائل االٌجابٌة القدٌمة
الواردة فً كتب الشعر والنقد ،وفٌه قال البالغً عبد
القاهر الجرجانً تحت عنوان الحذف واإلضمار ((باب
دقٌق المسلك  ،لطٌف المؤخذ  ،عجٌب األمر  ،شبٌه
بالسحر  ،فانك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر
والصمت عن اإلفادة أزٌد لإلفادة  ،وتجدك انطق ما
تكون إذا لم تنطق وأتم بٌانا إذا لم تبن )) (ٖ) .
ومن هنا نرى مٌزة هذه الظاهرة التً تعمد إلى
ما ٌسمى االنتهاك المقصود للبنٌة اللغوٌة وهو ما
ٌحقق بالتالً شعرٌة اللغة  ،ال سٌما أن هناك من
ٌجعل مبدأ االنتهاك قانونا بنٌوٌا للتطور والتقٌٌم
األدبً ،كما هو الحـال عند موكاروفسكً بقوله ((كلما
كان قانون اللغة المعٌارٌة أكثر ثباتا فً لغة ما كان
انتهاكه أكثر تنوعا  ،ومن ثم كثرت إمكانٌات االنتهاك
الشعري فً تلك اللغة  )ٗ( ))...وهنا تعطً اللغة
للمبدع إمكانٌة اإلبداع واألصالة من خالل دٌنامٌتها
ومرونتها الكبٌرة ،فعندما ٌقول الجواهري فً أبٌاته :
(٘)
مغترب؟
أمدى الدهر أنت
جب
ُ
سؤلتنً  :وقل ُبها ٌَ ُ
عجب
مجتنب
أملول أم أنت
ُ
أم هو الده ُر أمرهُ
ُ
عصب
نسب أنا لً من جبلّتً
قلت  :مالً بذي وذا
ُ
ُ
قُ ّد صوان ُه من الحجر
سرر
فهو ال ٌستلّ ُذ بال ُّ
فاإلسقاط هنا جلً فً استدعاء همومه ومشاعره
فً حوار بٌنه وبٌن سائلته ،لٌبتدئ فً تحدٌد ألفاظه
ومعانٌه ،وعقد عالقات سٌاقٌة وداللٌة ونغمٌة بٌن
األلفاظ ومواقعها ،لتتآزر مع بقٌة عناصر تركٌبه ،فقد
بث فً أبٌاته هذه ثمانٌة ضمائر ظاهرة ،بعضها ٌعود
إلى الموضوع وبعضها ٌعود إلى ذات الشاعر ،وهنا
هً لٌست ذاتا ً فردٌة فقط وإنما ذات مستمدة من ذات
الجماعة ،وهذا ٌحٌلنا إلى حجم ومستوى التفاعل فً
النص ،مما ٌعنً أن هناك مخاطبا حاضرا فً النص
ٌحاوره الشاعر بواسطة إستراتٌجٌة تعبٌرٌة خاصة،

الشك أن تشكٌل الخطاب الشعري ٌعتمد أساساًًً
على مجموعة البنى التركٌبٌة اللغوٌة ذات االتصال
الشدٌد بالبنى النحوٌة من جانب ،والبنى البالغٌة من
جانب آخر ،وهً التً تمثل الملمح األسلوبً الصحٌح
فً لغة الشاعر المبدع واألساس الذي تقوم علٌه  ،إذ
من خاللها ٌمكن لنا كشف المضمر أو تحوٌل المضمر
إلى الظاهر  ،ونعنً بالمضمر ً
لغةًً ((هو اإلتٌان
بالضمٌر بدال ً من االسم الظاهر وٌقابله اإلظهار ،
وهو أٌضا إسقاط اللفظ ال معناه)) (ٔ) وان نعنً
بالمضمر أٌضاًًً ((التكوٌنات النصٌة التً ٌمكن أن
تتكامل لتطرح اإلنتاج الداللً فً إطار تجربة مكتملة ،
قد تتعدد فٌها األغراض  ،بل قد تتناقص وتتنافى ،
لكنها فً النهاٌة تكون لوحة متكاملة)) (ٕ) وهذا
ٌمكن أن نراه فً الخطاب الشعري لدى شاعرنا
الجواهري فً قصٌدة ((ٌا ندٌمً)) ،فهو ٌعطً للغته
أبعاداً متعددة عبر وضعها فً سٌاقات شعرٌة تتآلف
اللغة داخلها وان اختلفت معانٌها عبر ربطه بٌن فعل
الواقع وفعل التخٌل  ،وان اكتناز لغة الشاعر بما
ٌسمى الظواهر(( النحو بالغٌة)) قد ساعدت على بث
االنتظام فً العالقات المتداخلة لمكونات اللغة على
كافة مستوٌاتها من حٌث هٌمنتها فً العمل األدبً
بصورة عامة ،والشعر بصورة خاصة ،لتخلق وحدة
العمل الشعري وهً وحدة نشعر بها فً فضاء النص،
فتجعلنا ندرك االنسجام فٌه من عدمه  ،والسٌما بعد
تعدد وظائفه من جمالٌة واشارٌة وتعبٌرٌة ووصفٌة ،
وابتدأنا بالجمالٌة لدورها المهم فً التركٌز على سبٌل
المثال على موضوع ٍمعٌن ٌتداخل فٌما بعد مع وظائف
أخرى لمواضع متعددة تساهم فً تحدٌد النوع الفنً
المعروض وطبٌعته  ،وهنا ٌبرز لنا من جانب آخر لغة
الشعر ضمن هذا العمل ،أمعٌارٌة كانت أم شعرٌة،
باعتبارها الوعاء العام لألسالٌب الشعرٌة ضمن
إمكانٌات لغوٌة خالصة ٌوظفها الشاعر توظٌفا
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ابتداءها بالتركٌب (سؤلتنً ) ودوره فً عقد صورة
تفاعلٌة كالمٌة تتضح لنا عبر ما ٌؤتً من الكالم وبما
سؤلته ،مع إمكانٌة مالحظة اختٌار الشاعر لضمٌر
الجر الٌاء ابتدا ًء من عنوان القصٌدة (( ٌا ندٌمً ))،
وهذا ٌوحً لنا باندماج كلً بٌن الشاعر ومخاطبه
،وهو ما ٌسمى اتصاال ًًَ بالذات فً ( أنت ) و(هو)،
وهً بتوالٌها تتولى بعدها ضمائر الرفع المنفصلة،
وٌتجلى هذا فً العدٌد من أبٌاته كقوله )ٙ( :
َعقُم َالخ ٌُر فٌه أن ٌَلدِا
ووقنً بلدا
ٌا ندٌمً َ
هو َج ْوعانُ  ،متخ ٌم َحر َدا وهو ُعرٌان مكتس ٍ ُعقدا
ٌكرهُ الخلق أٌنما ُو ِجدا
وهو إذ صِ ٌغ أهلُه بردا
ٌا ندٌمً وأقص ِ عن بصري
بشراً حاقداً على البشر
ففً الخطاب الشعري هنا نرى كثافة الضمائر ،فإلى
جانب الضمائر المتصلة نرى ضمائر الرفع المنفصلة،
والتً كان لها دور فً استحضار معانً تدعم لغة
النص ،عن طرٌق اإلخبار عبر صور داللٌة ٌرسمها لنا
الشاعر معبرة عن معاناته ومدى ألمه فً واقع عاشه
وٌعٌشه ،فتلتقً تجربة الماضً بالحاضر لٌحٌل هذا
الضمٌر إلى التكرار ثالث مرات إٌحا ًء بؤهمٌة المعنى
المكرور ،وتؤكٌداًًً لرمزٌته ،فضال ًعن األهمٌة
اإلٌقاعٌة التً ٌكسبها للشعر،لذا فتجربة الشاعر
تجربة مرٌرة ،فنراه مشغوالًًً فً قصٌدته بتراكمات
هذا الهم ومسبباته وعمق ماسا ته  ،فٌقول )7( :
نحن وهنٌ فً نفسه َعلقُ
ٌا ندٌمً :ومجم ٌع َخ ِرقُ
ِزقٌ
طوع أمره خِرق
م
نحن شِ ئنا أو لم نشؤ ف َِرق
َ
ونجٌ ُع الدماء وال َعلق
نحن َوهْ َو الرٌاح ُوالورق
فر
نحن صلصالة ٌمن ال ُح ِ
ُ
ذر
آسنات
عرٌقة ال ُج ِ
ثم ٌقول فً موضوع آخر مخاطبا)8( :
ٌا ندٌمً واٌن أٌنَ الفِرا ُر ؟
الدار دا ُر
غٌر هذه
ألنا َ
ِ
ً
وقد استخدم الشاعر اسلوب اإلضمار معتمدا على
الضمائر أكثر ما نراه فً قصٌدته ،والضمائر
بؤنواعها ،فهو ال ٌجهض فكرة وال ٌعمً عٌنه عما
ٌراه وٌالقٌه وٌعٌشه ،ففكرته فً النص واقعٌة
ومعاشه  ،وهمه هو التوافق واألمان سبٌالًًً فً
التعاٌش حتى مع ما ٌإذي ،إال انه فشل فً ذلك
فاستنجد باآلخرٌن ساعٌا للتغٌٌر  ،وفً هذا ٌقول
معتمداً على ضمائر رفع ونصب ٌبثها هنا وهناك
مكرراً إٌاها فً أكثر من مكان )9( :
ٌا ندٌمً :
وما هً الق ٌَم ُ
والحك ُم
شاءهن الخصٌ ُم
َ
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والذي ٌمٌز شاعرنا أٌضا ً انه فاعل لألحداث
فهو ٌعٌش الحدث وٌشارك فٌه ثم انه ٌعتمد فً
تجربته أٌضا على إسلوب الحــكاٌة البسٌطة فٌبتدئ
أبٌاته مثال بالواو لٌوحً أن ما ٌتكلم عنه له ما ٌربطه
بما فً نفسه من آثار  ،وهو أٌضا استمرار لسرد تلك
الحكاٌة بما ٌؤتً بعدها دون عناء ،السٌما ما نراه فً
أبٌاته هذه التً عمد فٌها إلى حذف وإضمار فاعل
الفعل تولى ،فضال عن النقط التً تلً الفعل والمعبرة
عن غٌاب تعبٌري ٌمكن للمتلقً أن ٌستحضره إلكمال
المضمر ،فتتضاعف إٌحاءاته تعبٌراً عن ٌؤس الشاعر
فً تحقٌق التغٌٌر قائال )ٔٓ( :
وتولى عنً  ..فظلَتُ ملٌا
ّ
ً
فً قرود ٍ– ُمفكرا – ونشٌ ِد
الروٌا
وعلى ا ّن ُه أجادَ ّ
لم أجدْ فً رو ٌّه ِمن جدٌ ِد
كان قلبا ًغضا ً وفكراً طرٌا
ّ
َ
دو ِد
احفِ
مز
فً
الحظ
شاءه
ُ
طٌر (( مساف ُر بن ٌزٌ ِد ))
كل ٍ
حٌن ٌغدو فرٌسة ً لقُرو ِد
ثم نرى بعد ذلك أن الشاعر قد استخدم إسلوب
اإلضمار معتمدا فٌه على الضمٌر كوسٌلة لٌنوع فٌه
أسالٌبه الشعرٌة ،فعبر إسلوب الحكاٌة –الذي ذكرناه
– نراه ٌلجؤ إلى الحوار الذاتً أو ما ٌعرف بالمونولوج
 ،لٌحٌل تجربته الشعرٌة إلى حوار مع النفس ،عبر
بروز ضمٌر األنا،وهو ضمٌر المتكلم _،وكما هو
معلوم_ فان ضمٌر المتكلم اخص من بقٌة
الضمائر،لنراه طاغٌا ً بصورة كبٌرة فً قصٌدة (( ٌا
ندٌمً )) واعتبره المحور الذي ٌحرك أبٌاته الشعرٌة
فنراه ٌقول )ٔٔ ( :
اوطار
ٌا ندٌمً :وأنت لً َوط ُر وانا فً الحٌاة لً
ُ
ٌُبتنى منه للجموع ِجدا ُر
ضلّ من ظنّ أننً حج ُر
وبؤ ّنً دم ٌلــــــه ْم هد ُر
ُ
رار
فً ثرى سال فٌه تشوى ِج ُ
أنالً من طبٌعتً قٌثا ُر
شئتُ
تنطق األوتار
بالذي
والذي نالحظه أٌضا فً اسلوب اإلضمار عند الشاعر ،
استخدام ضمٌر الغائب المتصل ( الواو ) فً عقد
عالقات مع أطراف لغوٌة متعددة اعتمده كوسٌلة رمز
واسلوب وطرٌقة لتكثٌف المعنى عبر رسم عالم من
األحداث والترابطات واالندماج فً المعانً )ٕٔ( :
ٌا ندٌمً :
َك ْم جائعٌنَ طعاما

غٌر ما ُزخرتْ به نظ ُم
َ
وحماهن صار ٌم خـَ ِذ ُم

أطعموهم ْقنابراً  ،وحرٌقا
ُ
خ ٌّروا بٌن أن ٌُش َبوا ضِ راما
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ل ُعتا ٍة  ،أو أن ٌُساقوا رقٌقا
والذي نراه أٌضا اتساع رقعة األفعال عند الشاعر
وتعدد فاعل هذه األفعال ما بٌن ظاهر ومستتر فً
اسلوب إخباري اعتمده كؤساس مهم فً إبراز الجانب
الحسً ألبٌاته )ٖٔ( :
شعر
دٌوان
ٌا ندٌمً  :و ُرب
ِ
ِ
سلتُ فٌه دما ً ،وفكراً  ،وروحا ً
ٍوخمر
وتمازجتُ مثل ُ كاس
ِ
أتب ّنى جماله والقبٌـحا
كشطر
كنتُ منه وكان م ّنً
ِ
ِشطر فٌما ٌُناجى و ٌُوحى
ِصق
ل ْ
ٍ
اتمال ُء خاسراً وربٌحا
جروحه والقروحا
وأ ُعانً
َ
أما فٌما نراه فً ضمائر الشاعر بؤنواعها والتً
استخدمها فً أبٌاته ،فنالحظها قادرة على توسٌع
دائرة عملها واالنتقال أماما وخلفا ،مع امتالكها
القدرة على تحدٌد ذلك العمل بؤقل مساحه تعبٌرٌه
ممكنه ،وفً بناء حكائً مبدع كقوله)ٔٗ( :
ل
َج
د
ُوال
اإلٌمان
اذ ٌُسا ُط
ُ
ٌاندٌمً..وما هً ال ُمثل ُ
والرسِ االتُ أٌن وال ُر ُ
حٌن ٌُلوي بهن منتحل ُ
سل ُ
ُّ
ل
والفش
كان
ح
ج
ن
ال
هو
أم
نقلوا
ٌاندٌمً أصح ما
ُ
ُ
ُ
َ
هر
فالذ ٌّاك باقة الز ِ
ولهذا الشواظ من سقر
ثم إن ضمائر الشاعر التً استخدمها فً اسلوبه
المضمر واتكاءها على مفردات بالغه التؤثٌر ،كان لها
دور فً مد جسر التواصل بٌن إمكانات اللغة ومستوى
الخلق عند الشاعر ،وبشكل ساعد على انفتاح الخطاب
الشعري لدٌه ،وبروز ظاهرة (الرصد) فً أبٌاته
،فٌعمل الشاعر على استٌعاب الواقع بمجرٌاته
وتناقضاته،و لٌرصده لنا بإسلوب قائم ٍ على شكل
محاور،ممثال ًالمحور األول العجز عن التغٌٌر،
والركون إلى التمنً ،والهروب إلى الحلم ،قائال)ٔ٘(:
رجً
ٌا ندٌمً:لم ٌبقَ لً ما أ ُ ّ
بصخر
ت ،و"لٌتُ "زر ٌع
غٌ ُر لٌ ٍ
ِ
لبربر أو لزنج ِ
لٌتَ أنً
ٍ
أتغ ّنى شجو َنهم طولَ عمري
قرن مابٌن دُف و صنج ِ
نصف ٍ
بقفر
أ ُترانً كنتُ أن ُتبذت ِ
و ُتجوهلت مثل واو ٍ لعمرو ؟
لستُ أدري وال المنجم ٌُدري
أما المحور الثانً فٌقف عنده الشاعر بإدراكه
لحقٌقة العالم الذي ٌعٌشه وضرورة مساٌرته ،وما هو
إال تؤكٌد لطبٌعة العجز الذي ٌعٌشه فٌقول متكؤ ً على
مجموعة ضمائر استطاعت بتعددها أن توسع دائرة
معانٌه ،وان ُتضمر وتظهر ما ٌرٌد فً أبٌاته (:)ٔٙ
ٌاندٌمً :وأمس ِكان أجٌ ُر
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صدور
تعرت
ُ
وأجٌ ٌر منهم ّ

حلقاتٌ بها استبد الحبو ُر
كإوسهم تستدٌ ُر
حول كاْسً ُ
فً شعور
ٌاندٌمً
وفار ّ
َ
ٌفور
نبع الحٌا ِة منهم
ُ
إنّ َ
إنّ ُعجبً لهذه ُّ
مر
الز ِ
رر
هو ُع ُ
جب الحجول ِبال ُغ ِ
وعند االنتقال إلى المحور الثالث نرى رحلة الشاعر
الرصدٌة تتسع ،لٌبدأ برسم أسباب االنحطاط
ومسبباته ،فٌعمد الى تصوٌرحسً للمتحكمٌن بواقعه
فً سلسلة من االوصاف من ضعف وتقاوي وكذب
وعجف وسخف ،الى ان ٌختم ذلك بضمٌرالغائبة
المتصل (هنّ )اشارة ًلهم بالخراف  ،وقد شحنه بطاقة
أشارٌة بالغة التؤثٌر(:)ٔ7
ٌاندٌمً :شاهتْ
ضعاف
نفوس ًٍ
ُ
ٌ
تتقاوى كذبا ً فتزداد ضعفا
العجاف
العطف الشٌا ُه
تستدرًُ
ُ
َ
ُّ
فإذا تهْنَ زدْ نَ عجفا وسخفا
ومدى العذر إنهنّ خراف
كنّ لحما ،وكنّ صوفا،وظلفا
مقل بما ٌُكاثر أصفى
كم ٍ
ْ
ومسف عالً فكان االسفـّا
والشاعر هنا ٌبث كلمات انفعالٌه ،تعبر عن موقف
وتثٌر مشاعر وتستدعً حاالت عاطفٌة وال حدود بٌن
الماضً والحــاضر عند الجواهري وهذا ما ٌنســجم
مع طبٌعــــة تجربته الشعرٌة ،فهو ٌورد أفعاله
المضارعة والماضٌة المتصلة منـها والمنفصلة
وبمختلف الضمائر،للتعبٌر عن أمنٌاته الماضٌة والتً
ظلت حتى الحاضر كذلك.
وإذا أمـعنا النظر جٌدا فً قصٌدة ((ٌاندٌمً))
نرى أن الشــــــاعر قد اعتمد طرٌقتٌـــن أساسٌتٌن فً
فضائه الشعري ،هما االختٌار والتوزٌع وعبرهمــــا
ٌتم إنتاج الصٌاغة ،وال ٌوجد عمل لمفردة ٍ إال ّ فً
وسط تعبٌري ٌتضمنها ،تمـارس فٌه إنتاجـــــــها
الداللً ،على اعتبارها تراكٌب ناقصة الداللة تحــــتاج
إلى فضاء ٌحتوٌها  ،فٌقــــدم الشاعر صٌاغات لغوٌه
قادرة على أن تحقق تكافإا ً ملحوظا ً بٌن الحسً
والذهنــً ،والمادي والروحـــــــً ومزجـــه فً آن
واحـــــد لضمائر ظاهرة ومســتترة ومتصلة ومنفصلة،
مضمراً عبرها فكرة كثٌرة الوعً بالغة الجمال وهو
ٌقول (:)ٔ8
ٌا ندٌمً:وسوف ٌبقى عِثارا
الركا ُم
فً
مصٌر ال ُجموع هذا ّ
ِ
رٌث َما ت ُبص ُر الطرٌقَ حٌارى
ال تعً أٌن ُتوضع األقدا ُم
وكما َتدّري ُ
شخوصا ً صِ غارا
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فً ظالم ِالدجى فهن ضخا ُم
هم َعمالٌقُ ما تد ّنى نظا ُم
فإذا ما ازدهى فهم أقزا ُم
والذي نالحظه أٌضا فً ظاهرة اإلضمار عند الشاعر،
بؤنها أكثر ما تحٌل إلى التؤوٌل منها إلى تقرٌر
الحقٌقة ،فتنتزع المعنى إلى ما ٌثٌر ،فتتشكل عند
الشاعر بنٌة ذات تؤوٌل وتلمٌح وتغٌٌب للمعنى فاتحا ً
المجال أمامك بتشكٌل المعانً واألفكار والرإى إلى ما
ٌلتقً فً بعض األحٌان بإشارة ،كما فً أبٌاته هذه
لمفردتً (الواحدة)و(الجمع) ٌتبعه بتتالً
عند ذكره
ّ
ضمائره المنفصلة ،و لك أن تؤول ذلك قائال (:)ٔ9
حشى ٌَ ِخ ُز
ٌا ندٌمً :ولً
ً
ل ُجموع ٍمن واح ٍد َع َجزوا
هم كماةُ الوغى إذا ارتجزوا
ُ
و ٌَطٌحون ان ُه ُم لكِزوا
ف ُه ُم من تناقُض ٍلُ ُغ ُز
خر ُز
وه ُم فً ٌمٌن ِه َ
ٌتل ّهى بها عن الض َج ِر
وٌ ُد ُّك االوضا َح بال ُغ َر ِر
أما فً محوره الرابع واألخٌر فنرى أن المكانة
الكمٌة والنوعٌة للضمائر ،استطاعت أن تؤخذ طابعا ً
موضوعٌاً ،أي أن تضٌف إلى داللتها داللة جدٌدة ال
ٌمكن إدراكهما إالّ بالنظر الشمولً للتراكٌب ،حٌث
ٌؤتً الضمٌر المنفصل الغائب (هم) ضمن بنــٌة شعرٌة
كان احد أطرافها االسم ( ُكثار)  ،حٌث ٌإدي دوره
باْستحضار تراكٌب موازٌة لهذا االسم فً البنٌة
التحتٌة لألبٌات ،فضال عن المجال الشعري الذي
ٌرسمه فً استدعائه لتساإالت ظلت بال إجابة)ٕٓ( :
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على مثل هذه األسالٌب ،ألنها ال تطرح قراءاتها
مباشرة وإنما تجعل بٌنها وبٌن متلقٌها حجابا علٌه أن
ٌنتزعه بجهد لٌصل إلٌها ،فجعل بنٌته الشعرٌة مٌدانا ً
لكل ما هو مادي ومحسوس ،فضال عن تجسٌده اتحاد
الذات بالموضوع فً أكثر من موضوع ،مما جعله
صاحب فلسفه خاصة ٌدعو فٌها المتلقـًّ لمشاركته فً
الصٌاغة ،ولهذا أهمٌته بالتؤكٌد وهو خلق حوار داخلً
بٌن المبدع والمتلقً مما ٌعطً وعٌا أكثر لمتلقٌه بما
ٌطلع علٌه ،وإنما كان رصدنا لضمائر اإلضمار لمالها
من تؤثٌر وداللة بالغة فً الناتج الكلً للبنٌة الشعرٌة
للشاعر.
الهوامش :
قراءات اسلوبٌة فً الشعر الحدٌث  :د.
(ٔ)
محمد عبد المطلب  ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،
مصر ، ٔ99٘ ،صٕ٘.
موسوعة النحو والصرف واإلعراب ،إعداد
(ٕ)
د.أمٌل بدٌع ٌعقوب  ،منشورات دار العلم للمالٌٌن ،
طبعة طهران  ،ٔ988 ،ص.ٔٓ8
دالئل اإلعجاز  ،عبد القاهر الجرجانً ،
(ٖ)
تحقٌق الشٌخ محمد عبده والشٌخ محمد الشنقٌطً ،
طبعة المنار القاهرة  ،ص٘ٓٔ. ٔٓٙ-
اتجاهات الشعرٌة الحدٌثة (األصول
(ٗ)
والمقوالت) ٌ ،وسف اسكندر  ،سلسلة رسائل جامعٌة
 ،ط ٔ ،بغداد ٕٗٓٓ  ،ص. ٙ9
الدٌوان :صٕٔٔ.
(٘)
الدٌوان  :صٖٖٔ .
()ٙ
الدٌوان  :صٓ. ٔٙ
()7
الدٌوان  :ص. ٖٔ7
()8
الدٌوان  :ص. ٕٔ9
()9
(ٓٔ) الدٌوان  :صٔٗٔ .
(ٔٔ) الدٌوان  :ص. ٖٔ7
(ٕٔ) الدٌوان:صٔ٘7
(ٖٔ) الدٌوان:ص٘٘ٔ
(ٗٔ) ا لدٌوان ٖٔ٘:
(٘ٔ) الدٌوان :ص.ٖٔ7
( )ٔٙالدٌوان:ص ٖٔ9
( )ٔ7الدٌوان:ص ٖٔ8
( )ٔ8الدٌوان:ص ٘ٗٔ.
( )ٔ9الدٌوان:ص ٓٗٔ.
(ٕٓ) الدٌوان:صٗٗٔ.
المصادر والمراجع
اتجاهات الشعرٌة الحدٌثة (األصول
ٔ.
والمقوالت)ٌ،وسف اسكندر،سلسلة رسائل جامعٌة،دار
الشإون الثقافٌة العامة،طٔ،بغداد ٕٗٓٓ.

والسراة ((المبغددون)) كثِاّر
دار لهم هناك ودا ُر
ُ
ألف ٍ
كم كإوس ٍبما تش ّهوا تدُا ُر
ُ
ونعوتٍ ،لٌست لهم ،تستعا ُر
ت لل ُمترفٌن َمزا ُر
كلّ بٌ ٍ
ُ
ت ٌنا ُر
ِالخلق ال بزٌ ٍ
بدم
ِ
صور
كم-بما ٌبتدعنَ من
ِ
ِبر؟
ع
من
فً حروف الهجاء
ِ
والشاعر بوسائله هذه ٌحاول تفرٌغ الواقع فً
بنٌته الشعرٌة ،وما أسطره الشعرٌة إال دفقة شعورٌة
مشحونة بكل معانً السخط والتذمر ،ومعرفة داللة
األبٌات ال تتم إال باْستحضار الغائب فً بنٌتها،
والمحلق فً فضاء القصٌدة لتلتقً مع الحاضر
التعبٌري ألداء مهمة التعبٌر الشعري.
وبهذا فان مجموع ما طرحناه من استخدامات
مختلفة للضمٌر ،إنما تعكس عمق شاعرٌة الشاعر
وإحساسه الخاص بالمفردة ،فضالً عن ذكائه فً اتكائه
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األسس النفسٌة لإلبداع ،الفنً فً الشعر
ٕ.
خاصة ،د.مصطفى سوٌف ،منشورات جماعة علم
النفس التكاملً،دار المعارف،مصر،طٕ .ٔ9٘9،
دالئل اإلعجاز،عبد القاهر الحجانً،تحقٌق
ٖ.
الشٌخ محمد عبده والشٌخ.محمد الشنقٌطً ،طبعة
المنار،القاهرة.
دٌوان الجواهري،جمعه وحققه وأشرف على
ٗ.
طبعه،د.إبراهٌم السامرائً،د.مهدي المخزومً،د.علً
جواد الطاهر،رشٌد بكناش ،مطبعة األدٌب
البغدادٌة،ج٘ .ٔ97٘ ،
قراءات أسلوبٌة فً الشعر الحدٌث ،د.محمد
٘.
العامة
المصرٌة
المطلب،الهٌئة
عبد
للكتاب،مصر.ٔ99٘،
موسوعة النحو والصرف واألعراب،د.أمٌل
.ٙ
بدٌع ٌعقوب،منشورات دار العلم للمالٌٌن،طهران
.ٔ988
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