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قائمة المصادر والمراعع 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 
 الحمدهلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيد المرسميف ابي القاسـ دمحم وعمى آلِو الطيبيف 

. الطاىريف وعمى صحبِو الُغر المياميف ومف تبعيـ بإحساف الى يـو الديف
: أما بعد

 اسماا نعـو أضاات الدروب لالعياؿ وىي تحث – ومازالت – قد زّينت سماا االدب العراقي 
الخطى في مسيرة االدب والفكر وكاف لكل نعـ ما يميزه عف غيره ويععل لو لمعانًا وضواًا يختص بو، 
ولّما كانت التعربَة الشعرية لمدكتور صداـ فيد االسدؼ فقد وقع االختيار عمى دراسة تعربتو الشعرية 
النيا تعربة ثرة تمتمؾ مف مقومات االبداع ما يؤىميا لمدرس لذلؾ قررت بعد االتكاؿ عمى هللا أف يكوف 
موضوع بحثي لمتخرج شعره مف حيث المغة والموضوعات والخصائص الفنية فشععني أستاذؼ في قسـ 
المغة العربية االستاذ الدكتور وليد النعاس عمى ىذه الدراسة ألضع أماـ القارغ صورة مشرقة لعانب مف 

. الشعر العراقي في العصر الحديث
االعماؿ ) لقد اعتمدت في دراستي لشعر صداـ فيد االسدؼ عمى القصائد المطبوعة في ديوانو 

باالضافة الى بعض المصادر فكانت لديو مادَة اقتضت طبيعتيا أف أبحثيا في ثالثة مباحث  (الشعرية
يسبقيا تمييد عف مفيـو لغة الشعر ثـ كاف المبحث االوؿ عف المععـ الشعرؼ اما المبحث الثاني كاف 

: بعنواف االداا المغوؼ وعاا عمى ثالثة اقساـ
 [المحكية اليومية]والثالث  [غير المألوؼ]والثاني  [المألوؼ]االوؿ في 

:  اما المبحث الثالث كاف بعنواف توظيف التراث وعاا ايضًا عمى ثالثة اقساـ
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ثـ خاتمة فأوعزت فييا اىـ النتائج التي توصل الييا  [اسطورؼ ]، الثالث [تأريخي]، الثاني [ديني]االوؿ 
. البحث واتبعتو بقائمة ذكرت فييما المصادر والمراعع التي استعنت منيا مادة البحث

.  واخر دعوانا اف الحمدهلل رب العالميف وصمى هللا عمى دمحم وآؿ دمحم
 
 
 
 
 
 
 

التمييد 
مفيوم لغة الشعر 

 

 يمكنني كباحثة مبتدئة اف اعرؼ المغة عمى أنيا االيحاا النطقي الحوارؼ في أطار مكاِف محدد 
بدااة ثـ تطور ىذا المفيـو ليكوف الحوار بيف المعتمعات والحضارات فيما نسميو اليـو حوار 

الحضارات وعمى مر العصور تحولت المغة الى المستوػ الشخصي في أف يكوف لكل شخص دخل 
خاصة يبمغيا الشاعر بالبحث والتأني ))معاؿ الثقافة واالدب والفف ايضًا لغتو الخاصة الشعر لغة 

واالختيار فيي بالنسبة لو اليدؼ والوسيمة ووسيمتو الرؤيا والتعربة والقابمية والقدرة االستحضار بشكل 
. (1)((تتفعر معو المفردات موحية مثيرة مدىشة

.  حيث لغة االديب الخاصة التي يخاطب بيا المعتمع كل حسب مستواه االدبي والثقافي والفني
. عمى المستوػ الشخصي مف عية والعاـ او المعتمعي بشكل عاـ مف عية اخرػ 

 فالشعر فكرة او معموعة افكار يصيرىا الشاعر ببوتقة أحساسو المرىف ليرسميا صورة ال 
بخطوط والواف، بل ببالغة كالمية تسمى مف القوؿ او لغة الشعر التي ال تحمل أؼ معنى او صفة اال 

ولغة الشعر ليست شاعرية اال بطريقة )) (2)بعد اف تتناوؿ موضوعًا او تكوف عمى شكل عمل ادبي
التناوؿ واالستخداـ الفني حيث يفيض الشاعر عمييا روحو ويسقط عمييا مف انفاسو ويمسيا بعواطفو 
 . (3)((ويخرعيا بخيالو فتظير مصوغًة في اطار عالقات ليا مستويات متعددة نحوية وصوتية داللية
 وىذا ما نعده واضحًا عميًا في لغة الشعر الذؼ كتب بيا شاعرنا االسدؼ صداـ فالمتفحص 

لنصوصو الشعرية ليرػ ويعيش الناقد المتمرس اف شاعرنا كاف يسير بخطى ثابتة وموزونة نحو طريق 
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سرد النص الخاص )النص دوف حاعٍة الى الزوائد الشعرية الفائضة او الظاللية السردية وىنا ال نقصد 
. (بو

 وال اخفي سرًا حعـ أبتيارؼ الكبير عندما قرأت لالسدؼ بدًا مف قدرتو المغوية الفائقة وىي لغة 
السرد الشعرؼ ذات االنسيابية العالية في ظل حياتنا المتغيرة بال منطق مف عانب واالنحطاط السمطوؼ 
والفكرؼ الذؼ كاف مفروضًا عمى االدباا عامة مف عانب اخر حيث اطمقت عمى لغًة كانت بعيدة كل 
البعد عف سيل الصور والعبارات التي تخدش الروح والوعداف مف عانب والعقل والمنطق مف عانب 

 حتى اننا نعد نصوصو الشعرية تمثل التقااات رؤػ مختمفة استطاع اف يعمع شتات افكارىا (4)اخر
ويصيرىا في بوتقة شعريتو المّتقدة ليكوف منيا موضوعًا ادبيًا في غاية النص والرصانة الفكرية لغويًا 
ونحويًا مف خالؿ امتالكو لغتو الشعرية الخاصة والتي كونيا مف خالؿ البحث واالختيار واليمانو 

المطمق مف اف المفردات وااللفاظ الشعرية ىي العامل االوؿ واالىـ فيما يخص وحدة بناا القوؿ الشعرؼ 
 . (5)((فالمغة ال تحمل أؼ صفة قبل تناوليا في العمل االدبي))او ما يسمى مف القوؿ 

 واالسدؼ مف شعراا الحداثة والمعاصرة ممف ععل القصيدة الشعرية قضية، يعرؼ بخطوات واثقة 
وراا لكل ما مف شأنو زيادة رصانة كممات قصيدتو وأثراا المعنى وتعزيز االيحاا الكمماتي لدية إذ أف 

. (6)شعراا الحداثة كل ىميـ ىو تزويد قصائدىـ وتعزيزىا بقوة لغوية معززة بطاقة تعبيرية
 في حالة كل منيـ في أف تكوف قصيدتو ىي االبداع وأروع وصاحبة التأثير االكبر في احساس 
أنيا ))المتمقي وىنا يكمف سر لغة الشعر في تميزىا عف غيرىا كما يقوؿ الدكتور مصطفى ناصف 

كممات نادرة أو ميعورة أو ليعات ... تحمل مف المعنى أكثر، والشاعر يستخدـ أدوات في المغة الحديثة
محمية ولكف الكممات الشائعة تحرز أعمل االنتصارات في الشعر وقد يرعح ذلؾ الى قدرتيا عمى تنشيط 
المعنى والى عانب طبقات المعنى ميزة أخرػ تنشيط المعنى والى عانب طبقات المعنى ميزة أخرػ ىي 

 واالسدؼ مع التزامو بما ُبنيت عميو القصيدة العربية القديمة إال (7)((الصفة الدرامية أو الصوت المتحدث
أنو ينفمت عنيا في ما يخص المفردة المغوية فيو كثيرًا ما يحطـ صفات المغة او المفردة المغوية القديمة 

قائمة . ليستعيض عنيا بمغة تتماشى مع روح الحداثة والعصرية الشعرية التي تميل الى بناا قصيدة
عمى عالقات لغوية أكثر أيحااًا واشعاعًا ألف القصيدة المعاصرة في لغتيا تعتمد عمى األبعاد النفسية 
والتفاعالت الشعورية أكثر مف أعتمادىا عمى قوة النفسية والتفاعالت الشعورية أكثر مف أعتمادىا عمى 

أف لمشعر الحديث لغة عديدة ))إيراىيـ السامرائي . قوة المفردة الحسية أو المادية القديمة كما تقوؿ د
 وقد نعح األسدؼ (8)((وىذا الشيا طبيعي في أدب عديد لو مفيـو عديد، فالمغة مادة متطورة متعددة

في أدخاؿ مصطمحات لغوية وموضوعات عصرية ضمف اإلطار العاـ لمقصيدة عممًا أنو ممف ينادؼ 
بالعودة الى شعر العمود الذؼ يتميز باستخداـ الشاعر فيو لغة العرب القديمة 
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سنغني بعموٍد أينما 
 (9)  النثر طوى الفن ونادى

: وايضًا في قصيدة أخرػ 
اال أييا الشعراء تعالوا لدرب العمود 

 (10)   فأنو درب الشعراء الكبار
وقد نعح األسدؼ في اختيار لغتو الشعرية الخاصة بو ألنو تمكف مف تطوير لغة الموروث مف 
خالؿ مزاوعتيا مع طبيعة الروح العصرية في القصيدة الواحدة حيث أف قصيدتو الشعرية تعمع بيف لغة 
رىاصاتيا حتى يمكف اف نقوؿ أنو  التقميد الشعرية القديمة ولغة الحياة المعاصرة بكل اتعاىاتيا وفنونيا وا 
مما ساىـ في إرساا قواعد المغة المعاصرة في الشعر خاصة العراقي منو فقط أىتـ اىتماما كبيرًا بمغتو 
الشعرية أيمانًا منو مفتاح الولوج الى عوىر الشعر وحقيقتو معتمدًا عمى قدرة التحوؿ واالبتعاد عف 

لكي ينعح الشاعر في بناا )) (11)االنفعاؿ االرتعالي الى العاطفة التأممية المعززة برىافة أحساسِو الذاتي
. (12)((صورة شعرية فنية البد أف يعتمد المغة فالصورة بناا لغوؼ والكممات وحدة ىذا البناا

 وقد نعح في ذلؾ مستعينًا لفف المسرح أواًل وأكاديميتو ودراستو لمغة العربية ثانيًا وقد صير 
الحالتيف ببوتقة عقمو فأتبع حالة ما يمكف اف نطمق عمييا حالة الوسطية المعاصرة التي تمكف مف 

خالليا تطويع لغة االقدميف ذات الطبيعة البدوية وتوعييا لتنسعـ مع االستحداثات المغوية الشعرية التي 
الكممة تعربة قاسية ))تتسـ برىافة تمكنيا مف التعبير عف حساسية التعربة الحضرية بمدونة فائقة 

ومراس متمكف، ومعاناة شاقة وحس مرىف وىي الى ذلؾ قدرة عمى التحوؿ والتطور وعمى المزج وأنيا 
. (13)((قدرٍة عمى الخمق واالبداع

 ومف خالؿ ما تقدـ البد أف نقوؿ أف لغة أؼ نتاج شعرؼ مف حيث طريقة الصياغة والسمات 
العمالية التي تميزُه واألسموب تحدد مف خالؿ تفحصنا لرؤية الشاعر واقعًا وتعربة وفمسفة أمف بيا 

. (14)وعبَّر عنيا
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المعجم الشعزي 
 

ىو تمؾ المييمنات الضاغطة عمى المغة الشعرية لمشاعر او الطريقة التي يستخدـ )):- المععم الشعرر 
بيا الشاعر االلفاظ التي تخضع لو ومف خاللو تبرز شخصية الشاعر الشعرية ومفرداتو وتحدد مالمح 

. (15)((ثقافتو
 والمييمنات ىنا تعني ىيمنة شخصية تكوف حسب العوامل الداخمية الذاتية لمشاعر والخارعية 

المحيطة بو فالذاتية ىي ما تكوف اما عف تضاد وصراع ذاتي بيف العقل والروح في موضوع معيف او 
اتحادىما وىذا قمياًل ما يحدث وفي حاالت نادرة اذ اف الصراع ىو المييمف دائمًا وفي الحالتيف تكوف 
الموضوع حسب الحالة النفسية والحسية المرىفة لمشاعر وما يختمج كوامف ذاتو في فترة حسية او عمرية 
مرحمية وفي الحالتيف عمى الشاعر أف يكوف أواًل مدركًا حسيًا لممعاناة قبل أف يعالعيا معالعة لغوية اذا 
ما تكتمل الصورة حسيًا حتى يبدأ الشاعر بالمعالعة المغوية حيث انيا شأف تاـ ومف ثـ المعالعة 
الكالمية التي أف تكوف في الكثير مف االحياف شأنًا خاصًا وىنا تبرز الطبيعة المزدوعة واضحة في 

أف المغة تعبر عف عميع االشياا بمعايير الصقل لكف مف الشاعر اف ))الشعر بشكل خاص يقوؿ سيمد 
يعبر عف االشياا عميعًا بمعايير الخياؿ الشعر يتطمب الرؤياه أما المغة فال تقدـ غير المفاىيـ وما 
يختمج كوامف ذاتو في فترة حسية او عمرية مرحمية وفي الحالتيف عمى الشاعر أف يكوف في الكثير مف 

اف المغة ))االحياف شأنًا خاصًا وىنا تبرز الطبيعة المزدوعة واضحة في الشعر بشكل خاص يقوؿ سيمد 
تعبر عف عميع األشياا بمعايير الصقل لكف المطموب مف الشاعر اف يعبر عف األشياا عميعًا كمعايير 
الخياؿ الشعرؼ يتطمب لرؤياه أما المغة فال تقدـ غير المفاىيـ معنى ذلؾ اف الكممة تنزع مف الشيا 
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الذؼ يفترض اف تمثمو طبيعتو المحسوسة والفردية وتفرض عميو خاصة مف عنده باتعاه طابعًا عامًا 
. (16)((غريبًا عنو وبذلؾ ال يتمثل الشيا بحرية او ال يتمثل أصاًل وأنما يوصف فحسب

 ولكوف شاعرنا األسدؼ قد مف هللا عميو بسعة الخياؿ وسرعة رسـ الصورة خياليًا بمفردات 
وصفية لمحاؿ او الموضوع الذؼ يصوره قصيدة شعرية بأختيارات لغوية بعيدة كل البعد عف االبتذاؿ 
الكالمي المطروؽ و المستيمؾ شعريا ليكوف لو مععما شعريا خاصًا بو كما ىو دأب كل الشعراا الكبار 
حتى باتت مفرداتو الشعرية حالة مميزة لو كونيا تمثل الواقع الذؼ يراه  صورة شعرية مف خالؿ تعايشو 
لمحالو كونو دائما قريبا مف مركز الحدث ولكونو عراقيًا تراه دائما معا حرا ومعايشًا بما يمر بالعراؽ مف 
احداث ومكابدات واالـ بحيث اثرت ىذه الحالة في نفسو حتى ترػ اف اكثر الفاظو الشعرية مشتقات مف 

. (17)حقل داللي اكثر ما يميل الى الفاظ الظمـ والقتل والقير والمطالبو بالحقوؽ والحريات
 (ما تركو الغراب لمتراب) كما يبدو ذلؾ عميا في قصيده 
قف انت وقل ماذا لألشياء 

العدوى من صب النار عمى اآلثام 
فغيوم الحريِة متيرئة ورعاة العصر الزنعي 

تبعثر سيل الخوف عمى الطرقات 
فطغاة االمس تمشت في صدع الدم 
وطغاة التأريخ عمى مختمف األشكال 

 (18)ترحل بعد سيول الدم وتخمف آفات السنوات
  (عممة عذؽ النخل)ومف خالؿ قرائتي لمعموعتو الشعرية وعدت اف االسدؼ يكثر مف استعماؿ 

كما في االبيات التالية في قصيدة عندما يبكي المطر  
وتدلى عذق النخل يبحث عن فم 
قدكان يصعُد في محطات القبيمة 

ريثما سكت المطر 
 (19)من اين اىز العذق من النخل

واستعمالو لمفردة عذؽ النخل ىو نعاح لو ألف الشاعر في بناا قصيدة الشعرية انما يعتمد عمى 
ولكوف صداـ فيد االسدؼ بصرؼ المولد والموطف ولكوف ,صورة تكوف قريبة مف المتناوؿ او المتمقي

البصرة اـ النخيل فعند عكس تشبعو البصرؼ  النخل ابيات شعرية تعني القصيدة التي يكتبيا ويعطييا 
قوة صورية مضافة لقوة شاعرية االسدؼ مضمونو وىذا شيا ايضًا تميز بو االسدؼ ما يمكف اْف ايطمق 
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عميو االتفاؽ حيث يكوف االتفاؽ بيف التنظيـ النحوؼ والنفسي وىذا ما يكوف نادرًا أؼ يعمل بو أؼ 
. (20)شاعر

كما اف الشاعر صداـ فيد االسدؼ استعمل عماًل ذات صور ودالالت مستمدة مف الواقع الذؼ عاش 
. فيو مستعينًا بو وبالمغة السائدة في تمؾ الفترة

 (21)((اذ ما عيل  يمكف اْف ايحس بنفس الطريقة التي كاف يحس بيا مف سبقوه)) 
حيث كاف االسموب الكتابي الشعرؼ الذؼ اتبعو شاعرنا االسدؼ لـ يختمف او يكوف بعيدًا كل البعد عف 
المغة التي يكتب اقرانو مف شعراا عصره اال انو كاف اكثرىـ استعمااًل مما يكوف قريبًا مف لغة الواقع  

. القريب مف لغة وليعة المتمقي في نفس المرحمو التي عاش فييا كل مف الشاعر والمتمقي
 ومما حرص عميو االسدؼ بأنو عالمة بارزة في مععمو الشعرؼ ميمو الى بالغة صعبة 

اف الشاعر قد يستعمل كل حيل البالغة مف البساطة الكاممة الى البالغة المعقدة فيذكي حرارة ))المراس
وطورا مف , وطورًا عف طريق حذؼ التفصيالت, عاطفتُو انًا مف خالؿ األيعاز وانًا مف خالؿ االطناب

. (22)((خالؿ التكرار 
 فتكرار ظاىرة واضحة المعاني عند الشاعر صداـ فيد االسدؼ ألنو استعمميا في الكثير مف 

ثالث مرات  (ععبت)قصائده ففي قصيده وشاح الثمج عمى كتف الوطف نراه قد كرر كممة 
أععبت يا وطن الذر حمل التمور الى ىعر؟ 
أععبت من ساق يبيع الماء في عز المطر؟ 
 (23)وععبت من ذاك القطار يصف قرب الراحمين

 ثالث مرات حيث يقوؿ (ىنا)ويعود في نفس القصيده ليكرر 
وىنا تبارى القيد وانحسر القصيد 

بعد صبِر ودعت ذاك البميد  (دليمة)وىنا
  (24)وىنا يفك الشعر ازرار القميص
ثالث مرات  (عممت)وايضا يكرر في القصيدة نفسيا 

وعممت البحار عمى شراع من مطر  
عممت صحراء اليموم عمى ستائر من مطر 

 (25)عممت اعذاق النخيل عمى مقاربة المطر
ثالث مرات حيث يقوؿ  ((يصب))يعود في قصيده اخرػ حيث تراه يكرر كممة 

تقص السنون عمود الوصال؟ 
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يصب الغبار  
يصب المطر 

 (26)يصب الزمان عمييا الرمال
سبع مرات   (نحف )وايضًا ىناؾ قصيده تفاح البرامكو تراه قد استعمل

كل من يستعبد االشراف  
في قير لو الخزر الكفن  

انظروا كم ندفع اليوم الثمن  
نحن صفقنا لو  
نحن ىوسنا لو 

نحن أعطينا  قالدات الحريم البائسات  
نحن سطرنا الوف القافيات 
نحن سميناه االف الصفات 
نحن اعطيناه اعمى المنزالت 

  (27)نحن عمقنا عباءات الوفاء الشامخات
وىذه حالة مف حاالت التي ميزت المععـ الشعرؼ لمشاعر صداـ فيد االسدؼ والذؼ يكاد اف 

ال بأختيار المفردات الكالمية والمغوية فقط وانما يعد مععما متميزا , مععما متميزاً ,يكوف مععمو الشعرؼ 
. لكثير مف حاالت تكرار الكممات والحروؼ والصور

وفي نياية ىذا المبحث اتمنى اف اكوف قد وفقت في اعطاا المععـ الشعرؼ لمشاعر صداـ فيد 
. (28)االسدؼ حقو وتميزهُ 
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االداا المغوؼ يقصد بِو كيفية ترتيب العمل والتعبيرات الشعرية وفق مفيـو ومقصد : االداء المغور 
الشاعر ووفق صوره وفكرة القصيدة التي يرـو الشاعر صياغتيا وبما يتالئـ مع واقع الحاؿ بيئة 

ومستوػ المتمقي الفكرؼ واالعتماعي في نفس الفترة التي يعيش بيا الطرفاف أؼ الشاعر والمتمقي واألداا 
المغوؼ ىو الميزاف الحقيقي لقوة اداا الشاعر لذا ارتأينا نقسـ االداا المغوؼ لمشاعر صداـ فيد االسدؼ 

: الى ثالثة اقساـ 
المألوف -أ
غير مالوف -ب
المحكية اليومية -ج

وىي حاالت شعرية تميز بيا صداـ فيد االسدؼ لذلؾ سوؼ نفصل كل حالة بما يمكف اف يغني 
بحثنا واعطاا فكرة عف شاعرية االسدؼ الذؼ غيبتو شعريا السمطات الحاكمة اباف الفترة الممتدة مف 

 حيث سقوط النظاـ والفكر المعادؼ لكل ما ىو حضارؼ 2003ستينات القرف الماضي وحتى عاـ 
ثقافي  
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المألوف 
يمتقي الكثير مف الشعراا في عدة صفات تكوف عادة مألوفة لممتتبع سواا كاف ناقدًا او متمقيًا 
لحركة الشعر والشعراا مف ىذه الصفات والتي تعد مألوفة ىي صفة التخميف وصفو التناص وسنتحدث 

مف خالؿ دراستنا ,عف كل صفة مف ىذه الصفات بما عرفناىا عف شاعرنا صداـ فيد االسدؼ 
لمعموعتو الشعرية الكاممة  

التخميف ويعني بو اخذ بيت شعر او اكثر مف قصيدة لشاعر مف الفترات او المراحل التي سبقت -أ
المرحمة الشعرية التي يعيش وقتيا الشاعر وتكوف في الشعر المقفى عمى نفس الوزف والقافية ويمكف اف 
يضمف االبيات ايضًا في قصيدة الشعر الحر وبما يتآلئـ مع الفكرة االساسية وروح القصيدة المضمنة 
بحيث يعطي ليذا التضميف قوة الفكرة والصورة لمقصيدة المضمنة بحيث تأتي القصيدة وحدة شعورية 
فنية متكاممة وفي التضميف تبرز قوة الرائعة الشعرية لمشاعر مف خالؿ اختياره ألبياتو الشعرية التي 

. يضمنيا القصيدة وكما يبرز مدػ ثقافتو واطالعو وحفظِو لمشعر
 ومف خالؿ دراستنا لتضمينات الشاعر صداـ فيد االسدؼ وعدناه دقيقًا حساسًا ذواقًا الى أقصى 

حد في أختياراتو التضمينية إذ اخذىا واستقاىا مف كبار الشعراا ومف قصائده التي تكاد اف تكوف مف 
:-  الموحة الرابعة حيث قاؿ االسدؼ((تداعيات الدمع))كبار القصائد شيرًة وقوًة نتاعو قصيدة 

.... أردد شعر الماضيات مع االسى
كعممود صخر حطو السيل من عِل 

لقد ثاَر النمل الصغير لثقبِو  



 13 

. (29)ولم تثأر االسد الكبار لمنزلي
 ثـ يتعو لشعراا العصر العباسي كما في قصيدة تفاح البرامكة  

ومر بو بائع في الطريق  
يقول بصوت الشعي 
واستبدت مرة واحدة  

انما العاعز من ال يستبد 
وىنا الحت لو تمك االحن 
 (30)بعدما يترك لميو الوطن

 ولـ يكف التضميف الذؼ يستعممو االسدؼ حصرًا عمى الشعر والشعراا اذ تعداه الى اختيار بعض 
يا دنيا غرؼ ) (عميو السالـ)مقوالت الحكماا اختار اكثرىا حكمة ألمير المؤمنيف عمي بف ابي طالب

ليضعهب في قصيدة مئسر من زبد  (غيرؼ 

! هذا حال الذنيا 

! هذا حال الكزسي 

حال المخذوعين  

غزي يا دنيا غيزي 

مالعبت في الفقار بقايا الطين 

اه من سمن التسعين
(31)

  
 

تمؾ العبارة التي انتشى بيا العرب  (الصبر حدود)دػ مف مطر اختار عبارة ـونراه في قصيدة 
 اً  وفي ىذا التضميف يكوف االسدؼ موفقة عربيةف زمنًا طويال حينما تحولت الى مطمع اغنيوالعراقي

وىي التفاتة ذكية منو نحو  مخاطبًا العقوؿ عمى شتى مستوياتيا ةحينما ينتقل مف المحمية الى العربي
انفالت بيف قوقعة الشعرية العراقية صعودا نحو الشيرة العربية وىنا يقوؿ  

فيال تغوص الى العر نسبح خمف المياه 
نسير عرايا بصبر يقال  

 (لمصبر حدود)
 (32)قد مممنا العبارة حد االلم

 

يعود مرة اخرػ ليضمنيا في قصيدة فرس مف ضباب  و
كنا نبكي وأحسنا  

من يمسح الدمع باألمل  
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 ((لمصبر حدود))كمنا نعرف 
وقد نسفت كل تمك الحدود 

شيدوا فوقيا معبدًا لمطراد سمموىا لحوتنا الوحيد  
 (33)من يمزق العباد

 

 ومف ثـ يرينا االسدؼ تضمينًا غاية في الروعة حينما يضمف ألكثر مف شاعر في القصيدة 
حيث ضمف لكل مف عنتر بف شداد وعمر بف  (الحمـ في غابر األزمنة)الواحدة كما عاا في قصيدة 

 ربيعة وعميل بثينة ونزار قباني ونازؾ المالئكة حيث يقوؿ 
فتمك طمول البداوة في العاىمية 

أرخت عيون النساء 
أتى عنتر الميل في عبمًة  

ىال سألت الخيل يا بنت مالك 
 ومّر عميل – أمن آل نعٍم –أتى عمر يعر الضيم في نعم 

يبيع الى بثنة عذره البابمي في حبين شييد 
 

ويختـ ىذا المسار ويزرع بقايا الحريـ نزار  
ثورر احبك ان تثورر 

ويصرخ ىل لو عنة ثم نار 
ومر النيار لقد صرخت نازك 

 (34)..واعترضت عندما قرأت نثرنا المستعار
 

وممف تقدـ ندرؾ حعـ االطالع الواسع والحفع لمشاعر صداـ االسدؼ وثقافتو الشعرية التي 
مكنتو مف مزاوعة ابياتو الشعرية مع ابيات الشعراا الكبار بما ال يؤثر سمبا عمى قصيدتو بل ععل ابياتو 

موازية لعميع المقاييس ألبيات الشعراا الذؼ ضمف منيـ  
 

:- التناص-ب
ويقصد بو اختيار الشاعر لبيت مف الشعر  ذؼ داللة او اشارة الى حكمة او موعظة ثـ يبني 
عمى اسسو وفكرتو بيتا شعريا مع سمخ بعضا مف كمماتو ليضيفيا الى بيتو الشعرؼ الذؼ يكتبو وبما 
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يتالئـ مع روح النص االصمية وفكرتو وصورتو وقد ابدع شاعرنا االسدؼ في ذلؾ غاية االبداع وىذا ما 
(35)يبرز عميا مف خالؿ اختياراتو الشعرية لمشعراا الكبار ممف ليـ وزنيـ عمى قاعدة التاريخ الشعرؼ 

 .

ولنبدا اوال بالمتنبي حيث اخذ مف البيت الشعرؼ الذؼ يقوؿ فيو 
اذا رايت نيوب الميث بارزة 
 (36) فال تظنن ان الميث يبتسم

:- يصوغ بيتا ال يقل حكمة وروعة وقوة وفكرة وصورة عف بيت المتنبي حيث يقوؿ االسدؼ
اذا رأيت نيوب الناس ظاىرة 

فمتحّذرن لييب السم في الوثن  
 

يعف زرعي بموت الفيض في سحبي 
   وأنما أمل االحالم في المزن 
تركت عسمي بتمك االرض أدفنو 

 (37)   فربما االرض ال تقسو عمى الدفن
 

في ىذا التناص المعنوؼ شبو الناس باالسد ونيابو لكثرة ما يرػ مف أفتراس الناس بعضيـ 
لبعض االخر وكأنيـ في صراع مف أعل البقاا ثـ يعود الى التناص مرًة أخرػ مع المتنبي حيث يدخل 
: تناصو ببيتيف مف قصيدتيف مختمفتيف ليكوف تناصو قريبًا مف بعضو لبعض حيث يقوؿ االسدؼ

دع عنك الئمتي فالموم ممنوع عمى عسدر 
 (38)   ال تشترر العبد اال والشقي معو

 
وفي البيت األخر 

الى زمن  (ال ترحل) دع المكارم 
 (39)   فمن يفرق بين الشاة واألسد
وكاف أصل بيت المتنبي االوؿ 

 دع عنك لومي فأن الموم أغراء 
   وداوني بالتي كانت ىي الداء 
والبيت اآلخر لممتنبي الذؼ يقوؿ فيو 
 ال تشترر العبد اال والعصا معو 
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   أن العبيد ألنعاس مناكيد 
 

ومف خالؿ تناصو الشعرؼ تظير براعة األسدؼ في اختياراتو والتي شكل منيا تناصو الرائع 
الذؼ أنصير انصيارًا فعميًا مع أبياتو الرائعة لينتقل الى ما كاف مف المتنبي تأريخيًا حيث كعب بف زىير 

ليأخذ مف بردتو كممتيف ومف مطمعيا حيث يقوؿ بتناصو 
كيف تموت الطغاة ويصغر وعو العناد 

لذا لن تخاف التعاعيد والعاصفات 
لذا قد طحنا رماد الرماد 

 (بانت سعاد)... ولم يسكن الشعر بعد
 (40)تعمم ظيرر نشيد العذاب

 
وبانت سعاد مأخوذة مف البيت األوؿ لبردة كعب بف زىير الذؼ يقوؿ 

بانت سعاد فقمبي اليوم مبتول 
  متيم أثرىا لم يفّد مكبول 

 
وما دخل االسدؼ عالـ التضميف والتناص الشعرؼ لو لـ يكف عمى قدٍر عاٍؿ مف الثقافة الشعرية 
والحفع الشعرؼ لشعراا العصور السالفة، حتى تمكف يستعمل االبراز واألعمل واألروع واألحكـ والذؼ 

. يمكف اف تقوؿ عنو أنو يتماشى مع روح القصيدة المعاصرة والتي بات االسدؼ أحد فرسانيا
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غير المألوف 
 

 غير المألوؼ في الشعر ىو ما قل تداولو مف األساليب الشعرية مف قبل الكثير مف الشعراا 
لصعوبة ركوب موعتِو والسبب إما قصورًا في الخياؿ أو قمًة  لمكثير مف الشعراا الذيف يدخموف ميداف 
الشعر أما شاعرنا الذؼ نحف بصدد الكتابة والبحث عف شاعريتو الدكتور صداـ فيد األسدؼ فيو كما 

مف سبقنا بكتابو والبحث فارس يمتطي صيوة الشعر بمألوفِو وغير مألوفِو وبكل ساحاتِو ))قاؿ عنو 
وميدانِو، فالشاعر األسدؼ وقد طرؽ باب غير المألوؼ شعريًا بخطى واثقة مف أنو ناعح ال محالو في 

(. (ولوج ىكذا نوع مف أنواع الشعر فنرػ في شعره
صور بالغية كثيرة متابعة عضدىا بتراكيب نحوية تكسب العبارة داللة قوية عمى الثبات والديمومة  -1

ومف ذلؾ استعمالو عماًل اسمية في بداية أبيات الكثير مف قصائده الشعرية بشكل مكثف أكسب 
  وكثيرة ومف االمثمة عمى ذلؾ(41)القصيدة توغاًل في رسـ صورًا بالغية متتابعة

النفط حصة ىذا الشعب يا وطني 
 (42)  فأشبع صغارك وأعمعنا يدًا بيد

 (قطرات بويب في رحيق سيابي )وايضًا في قصيدة 
يا كبرياء الشعر قف لي غاضبًا 

  فعساك ترسم في السراب حدودا 
وغدًا ستقتمني الذئاب ألنني 
 (43)  أقسمت أال إْن أموت شييداً 

 قوة االفكار وتدفقيا -2
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إيقاع عميل خالب يظير بصورة واضحة في كل قصائده يأخذ بأسماع المتمقي ويعضد المعاني  -3
المراد تسميط الضوا عمييا وعمى زواياىا االضافية التي تععل المتمقي منشدًا لقرااة المزيد مف 
أشعاره فيو في كل قصيدة يرسـ معموعة مف الصور ذات المعاني الداللية التي تععل القارغ 
مشدودًا ألكماؿ القصيدة وفي أحياف أخرػ ألكماؿ المعموعة الشعرية كميا والمتمقي الحذؽ ىو مف 
يستشعر تعانس ىذه الصور وتسمسميا وكيف اف شاعرنا ععل كل صورة ىي عزا مكمل لما سبقيا 

 .مف الصور ويترؾ الباب مشرعًا لمدخوؿ أكثر فأكثر في روح القصيدة
 

وفي الكثير مف األحياف نرػ أف األسدؼ يميل الى ما يسمى البتر وىي محاولة منو ألدخاؿ 
المتمقي في دوامة القصيدة كي يتفاعل معيا ويعطيو دفاعًا قويًا لكي يحاوؿ اف يكمل تصوير او رسـ او 
أكماؿ بناا فكرة الصورة تكاممية وىو أسموب ذكي أف تععل المتمقي مكماًل صورِه النيائية لقصيدتو، 
وأحيانًا يكوف البتر في وسط القصيدة او في أؼ عزا منيا ألف الشاعر ىنا ينتقد بالموضوع االخر 

 لمقصيدة أو أنو محاولة مف الشاعر لتحقيق موقف يكوف فيو السكوت أبمغ مف (44)ضمف االطار العاـ
متابعة الكالـ ومف ناحية أخرػ يثير في نفس المتمقي تساؤالت وعالمات استفياـ وتععب ذاتي عف 
اليدؼ األساسي لمشاعر مف حيث األنتقاؿ أو ترؾ باب التكممة مشرعًا ليؤوليا أو ليكمميا المتمقي كل 

حسب مداركو األدبية والحسية والشعورية وكما يبدو ذلؾ في قصيدة كذبة نسياف 
عامنا معدب كالصحارى التي 

تحمل الشوك لمعائدين 
أنتيى ... تبشرىم أن ذاك الـ

وطوتو الرمال 
مضى بعد ذبح الحضارة ... أن ذاك الـ

 (45)بعد قتل العمال
 

فالبتر عند االستاذ صداـ فيد االسدؼ وسيمة استفزاز لخموؿ عقل وذاكرة وأحساس وشعور 
. (46)المتمقي ليكوف في النياية منصيرًا بوتقة العو أو األطار العاـ لمقصيدة
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الرمزية 
 ىي أعطاا او تسمية الشيا بالرمز حتى أصبح لمرمز او الرمزية مدرسة قائمة بذاتيا في أكثر 
مف معاؿ مف معاالت الحياة ولكف االبرز ظيرت في الفف واألدب وفي معاؿ األدب فاف المدرسة 
الرمزية قد أسبغت الفف بمدػ بعيد عدًا حتى يمكننا القوؿ اف الشعر الرمزؼ بدأ في العصور العاىمية 
اؼ ما قبل االسالـ بينما ظيرت المدرسة الرمزية الفنية في العصر الحديث اؼ تقريبًا في القرف العشريف 
لذا فأف الشاعر قد سبق الفناف في ىذا المعاؿ، بالرغـ اف الرمزية الشعرية كانت في معاؿ ضيق افق 
الصورة التي بنيت عمييا القصيدة ولضيق أفق الفكر لمشاعر وفي العصر العاىمي وما بعد االسالـ واف 

 قبل اف تكوف شبو مختفية بعد ىذيف العصريف (47)تطورت بشكل ممحوظ في العصريف األموؼ والعباسي
التي ابتزت بصورتيا الباىية التي نراىا اليـو ومنذ أربعينات القرف العشريف المنصـر حيث بدأت تنضج 
وتنمو وتتطور األفكار الرمزية طرديًا مع تطور الفكر األنساني خاصة في العراؽ والبالد العربية إذ كاف 
لمنيضة الفكرية العربية دورىا البارز في خمق صورًا شعرية حديثة تتماشى مع واقع ما يمر بو االنساف 
مف تطور ومف الشعراا المعاصريف الذيف أكثر مف استعماؿ الرمز في شعرىـ شاعر بحثنا الدكتور 
صداـ فيد األسدؼ حيث يبدو ولممتمقي واضحًا استعماؿ الرمز في قصائده وبكثرة كونو عاش معظـ 
حياتو تحت عور السمطاف العائر الذؼ كاف يتصيد ما بيف السطور لذلؾ اتعو شاعرنا الى الرمز 

 بعيدًا عف عيوف وفيـ أزالـ النظاـ كما يقوؿ في قصيدتو (48)ليوصل فكرتو لممتمقي
 يغير الحكام من حراسيا 

 ويمسح الكرسي من أوساخو 
 من كثرة الحسد؟ 
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 وقل ليا اسفارىا ميزومة 
 (49) سيوفيا مثمومة ىل مميا الغمد؟

 

 (تداعيات الرمح)لذا نراه يكثر مف أستعماؿ الذئب واالسد كما نراه في قصيدتو 
أن خيمتي سقطت فما نفع الوتد 

واذا الحروف تنفست بالخوف ما نفع المدد 
واذا الحضارة حّرفت ما دور بابل وأكد 

ذا الذئاب تالعبت بالغاب  ما دور األسد  (50)وا 
 

 فالوتد يرمز بو ألخوتو ومناصريو والحضارة ىي رمز لمتاريخ الذؼ أعادت السمطة لكتابتو وفق 
ما تريد وقد رمز ألذناب السمطة بالذئاب ألف مف طبع الذئاب الغدر والسمطة في ذلؾ الوقت تغدر 

بالمواطف كما الذئب يغدر بمف يربيو لذا نرػ أنو يعطي رموزًا انما ىي قريبة مف واقع المتمقي ولكف أؼ 
متمقي؟ 

أنو يبقي مخاطبو المتمقي الذؼ يتخذ الشعر قضية يؤمف بأف الشعر قضية وىدؼ يمكف اف 
يسمو بالمعتمع مف حاؿ الى حاؿ مف خالؿ أعطاا فكرة النمو بصورة رمزية يفيميا المتمقي وىي حالو 

أف يسوع الرمز ))تميز الشاعر المعاصر بصورة واضحة كما اسمفنا عف الشاعر الكالسيكي القديـ 
 (51)((واستخداـ االسطورة منحت معااًل واسعًا يحقق الشاعر المعاصر ما لـ يحققو الشاعر الكالسيكي

وىنا البد أف نمفت النظر وبتركيز الى ما قالو الدكتور مازف المازني مف أف األسدؼ استطاع المزاوعة 
بيف البحور الشعرية في القصيدة الواحدة وىذا ما ال يعازؼ بو الكثير مف الشعراا ذو األسماا المعروفة 
في سماا القصيدة سواا أكانت مقفاة أو حتى ممكف اف يكتب في معاؿ قصيدة النثر، وما كاف يستطيع 
اف ينعح في ىذا األسموب لوال القرااة النقدية المعاصرة التي ألتيميا وىضميا وصيرىا في بوتقة عقمِو 
ليفاعئنا بعدىا بنقدياتو الشعرية خاصة واألدبية عامًة ليتحوؿ الى شاعر ناقد وليتمكف بالتالي مف كتابة 
قصائده الشعرية برصانة النقاد في عممية البحث عف مكامف الخمل والركة في قصائده التي ال تغالط 

ليس مما يفيـ دائمًا فيمًا سريعًا قريبًا وانيا تحتاج الى قدر مف ))نفسيا حينما نسمييا قصائد عصماا 
العيد والتفكير واالستعابة الفنية ومحاولة اف نعيش مع الشاعر برىة واف ننقاد لو ونتبع خطاه في سيرة 

. (52)((ألكتشاؼ ىذا العالـ الغريب الزاخر الذؼ يتعاوز حدود المغة المنشورة
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المحكية اليومية 
إف سر نعاح اؼ شاعر في كسب اكبر عميور متمقي اندماعو في ذلؾ العميور حياتيًا 

وانصياره منو في كل مف امور حياتو متعايشًا معو متقربًا اليو مف اعل معرفة واكتساب مفردات حياة 
ذلؾ العمع المتمقي لغٌة وطباعًا ومعشرًا واحساسو بالقضية التي يؤمف بيا ذلؾ المتمقي كي يكوف في 

فكمما كاف الشاعر اقرب لممتمقي كاف ... طرحو الشعرؼ مواكبًا لما تقتضيو المرحمة التي يمر بيا المتمقي
عمى اف الشعر ليس اخيمة ذىنية فقط )اكثر صدقًا في إيصاؿ قضيتو لممراد ايصاؿ القضية اليو 

فالخياؿ الذىني ميما أغرب ال يقوػ عمى منح الشعر حرارة الواقع وحيويتو ما لـ يتمبس اشياا الواقع 
. (53)(وتعرؼ حركة فيو كالنفس

وىذا يعني اقتراب الشاعر ايضًا لغويًا مف المغة التي يستعمميا المعتمع ويتفاىـ بيا، وقد 
استطاع صداـ فيد االسدؼ اف ينتقي الكثير مف الكممات العامية ويضمنيا في ابيات الكثير مف قصائده 
الشعرية بما ينصير في اطار القصيدة وال يخرج عف روح المغة الشعرية االـ وال يؤثر عمى المغة التي 
يصوغ بيا قصيدتو وىذا ما يتطابق مع فكرة عمراف خضير الكبيسي في كتابو لغة الشعر العراقي 

اقتراب االلفاظ الشعرية مف االلفاظ العامية الشائعة ال يعني االبتذاؿ في كل االعواا، )المعاصر 
فالشاعر العاد يستطيع باسموبو اف يععل المفع يكتسب ايحااًا عيدًا واف كاف عاميًا مف خالؿ طبيعة 

 (54)(العالقات المغوية واسموب تركيب العمل وتشكيل الصورة
الموحة الرابعة  (مشاكسة خارج الطابور)ومما تقدـ يظير واضحًا في قصيدة 
ذا الدنيا يمعب فييا ذاك   – شعيط –وا 

 (55)– معيط –وغاب من التعذيب 
مف المثل الشعبي الذؼ يقوؿ   (شعيط ومعيط)وقد إقتبس الكممتيف 

  (صارت بيد شعيط ومعيط)
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وايضًا في قصيدة طالسـ فارغة مف االسرار  
ال طير غنى لمنوارس  

وال ارى إال الرشيد 
 – والسوالف –والعرح يكبر 

 (56)قد تطول والكأس فارغة المدار
ىي مفردة عامية ليا اثرىا الكبير واستعماليا الكثير عدًا في حياتنا اليومية  (السوالف) وكممة 

وشدة تعمقنا بيا النيا كثيرًا ما تشدنا الييا نيرب مف ضغط الواقع الذؼ نعيشو وىي التفافة عدًا ذكية مف 
صداـ فيد االسدؼ في استعمالو ليذه المفردة حيث يظير مدػ قربو مف معتمعو واحساسو بو 

االمثاؿ والحكـ الشعبية العامية مادة يستعيف بيا البراز قوة الصورة الشعرية في )واستخدامو 
أف اساس االدب يكمف في الفمكمور الشعبي، انو مادة خاـ )) وايضًا اشار الى ذلؾ غوركي (57)(القصيدة

 وحيث اف صداـ االسدؼ عنوبي حد (58)((كبيرة يستخدميا االدباا كثيرًا في موضوعاتيـ وطرائق تعبيرىـ
 – والمفات –النخاع لذلؾ نراه يكثر مف استعماؿ مفردات وادوات التعامل المغوؼ اليومي مثل الصرائف 

 (59)، حيث يقوؿ في قصيدة االبف المبوف (التمر قبل النضوج)والحائؾ والداللة والشمس 
ىل تحفظ تمك الناس النثر 
المبذول عمى الصفحات 
والمشكل واالصعب عدًا 

 (60) – المفات –لفت فييا الناس 
 (السندويج)ىي تسمية عامية تطمق عمى ما يسمى  (والمفات)

في قصيدة الالعب الماىر  (داللة)وكذلؾ استعمالو كممة 
 – دالتة –حتى اتتني صدفة 

 (61)  كانت تبيع مالبسًا وسعائراً 
 (الشمسي)ويعود وفي نفس القصيدة ولشدة تعمقو بالنخل يذكر 

قالت فبعني بعضيا يا سيدر 
 (62) طويًا نادراً – الشمسي –  اطور بيا 

تعود  (البالبوش)ولمعدات ودعائيف عمينا أثر واضح في اختيارات االسدؼ مف الكممات العامية فيا ىي 
... (ما تركو الغراب لمتراب)لمظيور مرة اخرػ في قصيدة 

صدقنا اليوم لماذا قالت تمك العدات 
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 (63) لما تدعو عمينا العدات–فبالبوش - 
 وىذا يبيف لنا تعمقو الشديد بواقعو وبمغة الواقع الذؼ يعيش فيو الشاعر واستعانتو بالموروث 

المأثور الشعبي بشخوصو ووقائعو مادة حية في ضميره ))الشعبي لتعزيز الصورة الشعرية حيث اف 
 فيا ىو األسدؼ يتعو في (64)((يتمثميا ابعادًا روحية وفكرية تعكس لنا عودة بازماتو وتطمعاتو

استعماالتو العامية في عميع اتعاىات االدب الشعبي يتنفس منو بعض الكممات والمقاطع مثل استعمالو 
لمقطع شعرؼ مف اغنية قديمة نتحدث عف مدينة الناصرية واعوائيا 

 (65)((لمناصرية لمناصرية تعطش وأشرباك بثنين اديو))
 ولكي يكوف شعريًا اكثر انتشارًا ذىب الى ما ىو ابعد مف المحمية حيث االتعاه نحو العربية 

العامية مف خالؿ اقتباسو مقطع مف االغنية الفالحية المصرية 
 (66)((طمعت يا محال نورىا شمس الشموسو))

 ومما تقدـ ىو فيض مف غيض استعماالت المغة العامية التي اختارىا الشاعر صداـ فيد 
االسدؼ مغترفًا اياىا مف محيط الكالـ العامي الذؼ نتداولو يوميًا في تعامالتنا وحديثنا حتى انيا 

اصبحت المغة التي يصعب عمى الفرد منا التخمص منيا والعودة الى العربية الفصحى لغتنا االـ لذلؾ 
البد اف نقوؿ اف صداـ فيد االسدؼ ومف وعية نظر شخصية انو كاف موفقًا عدًا في اختياراتو العامية 
او ما يطمق عميو بالمحكية اليومية حينما مزعيا مع الفصحى في قصائده الشعرية حتى يكوف االقرب 

. الى نفس المتمقي
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توظيف التراث 
 

 ىو عبارة عادات وتقاليد الشعوب التي تتميز بيا كل عف االخرػ حسب التكويف البيئي والمغوؼ :التراث
والعغرافي والتاريخي فكل شعب لو تراثو او ما يسمى احيانًا فمكموره الخاص بو والذؼ يفخر بو ويحرص 

وقد تحوؿ التراث او الفمكمور بمرور الزمف لغويًا مف المغة االـ او الفصحى الى المغة ... عميو النو رمزه
الدارعة او العامية التي غمبت عمى المغة االـ حتى انيا صارت الوسيمة الكالمية لمتفاىـ والتعامل لكل 

. شعب مف الشعوب
 ولقد استطاع بعض الشعراا الذيف مازالوا يكتبوف بالمغة االـ مف استالؿ بعض المفردات العامية 
الفمكمورية وتضمينيا في قصائدىـ لما ليا مف دالالت ايحائية ذات تأثير كبير وقوؼ في نفس المتمقي 
. حتى يكونوا اكثر قربًا منو ويكوف شعرىـ قد حقق عنصر االنتشار االوسع عمى ساحة المتمقي الشعرية
 وقد قسمنا مبحثنا ىذا الى ثالثة اقساـ عسى اف تكوف موفقيف في اغناا فكرة بحثنا ىذا واالقساـ 

: ىي
 .الديني:- القسم االول -1
 .التاريخي:- القسم الثاني -2
. االسطورر :- القسم الثالث -3
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الديني 
 مف خالؿ قرائتنا لما كتبو الشاعر صداـ فيد االسدؼ في معاؿ الشعر الديني والحياة عرفنا انو 
درويش متصوؼ معتكف في صومعة العبادة المقفمة بعيدًا كل البعد عف الدنيا وممذاتيا ومناصبيا 

 (67)((مرتحل الى عالم الخمود الالمتناىي قبل موعد الرحيل الحقيقي))
قالوا دع اليأس ىنا وحرك األقفال 
الصبر قد عاصرني خمسين عامًا 

باحثًا عن لحظة المنال 
الشعر قد صادفتو لكنو يخيب اآلمال 
والشعر قد حطمني منذ وقفت صانعًا 

حقائق االقوال 
والشعر قد شاركني البحث عن الحالل 

 اقول لمناس ىنا –لي صرخٌة واحدٌة 
بعدًا عن الخيال 
 –قطارنا قد فاتنا 

 (68)والكف ليس يحصد الغالل
 

والشعراء )) فيو يقوؿ اف الشعر صادفو مصادفة وفرض نفسو عميو فرضًا الف الديف يقوؿ 
 والنو عمى درعة عالية مف االيماف فانو ىنا يقف موقف (69)((يتبعيم الغاوون في كل واٍد يييمون 

يماف))الحائر المعتذر عف قولو الشعر رغـ انو عمى يقيف مف اف  وكذلؾ الديف شعوٌر ... االدب شعور وا 
يماف فالعالقة بيف الديف واالدب عالقة حميمية الف لمديف طبيعية الشعر فكالىما يتبع مف عوىر  وا 

 (70)((النفس البشرية فااليماف مصدره القمب والشعور تمامًا كما االدب والشعر
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 وىذا القوؿ ينطبق تمامًا عمى ما تنفثو قريحة االسدؼ مف شعر فنحف ما قرأنا قصيدة لو اال 
ووعدنا األثر او النفس الديني واضحًا في قصائده مف خالؿ التضميف او التناص او التصرؼ فيو قد 
استفاد مف انتمائو الديني كثيرًا حيف يشير الى السور القرآنية الكريمة بتمميحات في غاية الذكاا 

والتصرؼ بصورة غير مباشرة 
أقرأ لنا في غمسة من 

آية الفمق 
مازال صبر حالنا 
يغور في الزبد 
 (71)واشتعل الرماد

 الى اخر القصيدة فيو ما يذكر القرآف ويطمب االستعانة بو فيو عنده نياية الحكـ والقوؿ الفصل 
في كل مفصل مف مفاصل حياتو 

 لو تسأل القرآن عن شعر التقى 
   ســــــتقص ذلك ســـــــــــورة االحزاب 

 حســـــــبوا يضيع الدم من قرباننا 
   والكـــــــفر يأمل صـــــــــــيحًة لغراب 

 فميحترق زمن الخطيئــــة وحده 
   فالشمس تضحك لممدى المنساب 

 معمت يد االيام من قد الرحى 
 (72)   بيد البتول اصيمة االنســـــــــــــاب

 
(  )وفي قصيدة أخرػ يعود لذكر القرآف حيث يقوؿ عف أىل البيت

 وىمــــوا ىـــــم القرآن فــــــي آياتـــــو 
 (73)   ما غيرىــم فــــــي الكون يغرف غارفُ 

 
فنراه لشدة ايمانو وحبو لدينو يتخذ مف القرآف الدستور والمرعع الذؼ يرعع اليو واليو يوعو السؤاؿ وبو 

وىذا ىو دأب الشعراا المتدينوف المشدودوف الى المؤل ))يشبو مف يصل الى اعمى درعات االيماف 
 فيـ يعتبروف القرآف المميـ االكبر والمعاني القرآنية ىي (74)((االعمى بخيوط مف نور االيماف الذاتي
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االقرب الى ذات المتمقي مف غيره مف المميمات حيث المعاني القرآنية التي تصمح في اؼ زماف وعمى 
فالشاعر واالديب في )مر العصور لالستعارة واالستعانة بيا لتقوية فكرة وصورة القصيدة الشعرية 

عصرنا كما ىو الحاؿ معو في كل العصور التاريخية عميو اف يكوف باعثًا لممتعة الروحية بكل معنى 
. (75)((الكممة، وليس فقط واعظًا اعتماعيًا او معبرًا عف مثٍل سياسية آنية

.  وىذا ما عمل بو صداـ فيد االسدؼ كشاعر معاصر يعالج قضايا شعبو ووطنو
 ((بآؼ االا ربكما تكذباف)) ويعود االسدؼ لمقرآف ليستل منو ومف سورة الرحمف اآلية االبرز 

حيث يقوؿ  ((خيمٌة مف غبار)ليضمنيا قصيدتو 
ركبنا 

كرىنا الرحيل 
سمبنا من االمس حتى االمان 

 (بأر االء ربكما تكذبان)
يبس الخوف والعذع 

 (76)عذع اال ماني
 فصداـ فيد االسدؼ دائـ االستعانة بالقرآف والكتب السماوية االخرػ فأيمانو منفتح عمى كل 

الديانات االخرػ اليمانو باف مصدرىا واحد وىو رب العالميف ليأخذ مف ىذه الكتب ما يعزز قدرتو عمى 
استالؿ االبيات الشعرية مف قريحتو ليخرج لنا بأدب أصيل نابع مف ذات انسانية متشبعة بااليماف 

واالدب االصيل قادر عمى خمق آفاؽ عديدة ومنظور عديد في الفمسفة والديف ))الحقيقي برب العالميف 
والعماؿ فقد ىوػ االدب العربي قديمًا وحديثًا قيمًا روحية عمعت مالمح النبوة واصالة الشعر وسنت 

. (77)((القوانيف ورسمت مناىج لمسموؾ والحياة
 فالفمسفة والديف والعماؿ ليا اليد الطولى في عممية خمق ابيات شعرية تفيض بيا قريحة شاعر 

عشق العوامل الثالث وىاـ بيا حتى تداخمت مع كيانو تداخاًل روحيًا وعقميًا ذلؾ ىو الشاعر الدكتور 
. صداـ فيد االسدؼ

 والفمسفة والديف والعماؿ انما ىي عوامل تتأتى مف خالؿ البحث في فمسفة الديف والحياة ال 
فمسفة الديف مكمنيا في الكتب السماوية بينما فمسفة الحياة ىي العامل المشترؾ بيف الديف واالنساف، 

 (78)((وفمسفة العماؿ ىي الفمسفة التي يسعى االنساف دائمًا اليعادىا مف خالؿ فكِو لرموز فمسفة الحياة)
لذلؾ نرػ صداـ فيد االسدؼ باحثًا في كل الكتب السماوية عف حل طالسـ ىذا الكوف باحثًا عف حموؿ 
لمشاكل ىذا الكوف وبتطوع ذاتي خدمة لالنسانية التي بات احد مناضمييا الذيف ال يعرفوف اليواف في 
رحمة البحث عف سر الصراع وباالخص سر صراع النور والظالـ والعمـ والعيل ليصوغ الحموؿ ابياتًا 
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شعرية توعييًا او نقدًا او نصحًا وما الموحة الرابعة مف قصيدة خوارؽ خارعة عف العقل اال مثااًل بسيطًا 
عمى ذلؾ 

ارعع الى السفر القديم 
واقرأ لما كتب المسيح 
عمى مغالبة السديم 

الناس آه الناس 
لو شبعت تراىا تكفر الرب العظيم 
والناس حين تعاوزت لغة المدائن 

 (79)تركب العيل السقيم
 وختامًا اقوؿ اذا أردت اف اختـ بحثي بشعر لصداـ فيد االسدؼ فاني في حيرة الف كل اشعاره 

 (وأخيراً )تصمح اف تكوف بداية ونياية ولكنني اخترت ما قاؿ عنو 
وأخيرًا أحببت الشعر وناسبت 

دروب الكممات 
وتركت المال ألني اكره ذبح 

الفكر وصيد البسمات 
وأظل كما انذر نفسي احيانًا بين الصدمات 

اخرج من قوس مضروب واموت بقوس محروٍم 
من تمك االضواء 

اال وطني يبقى اكبر من كل االقواس 
واكبر من كل الشعراء 
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التأريخي 
 

ىو مادة االستمياـ الفكرؼ التي يستعيف بيا الشعراا لتعزيز الصورة الفكرية في القصيدة الشعرية : التأريخ
مف خالؿ تضميف القصيدة حادثة تاريخية ليا صدػ مؤثر في الحياة العامة لممعتمع بما يتالئـ مع روح 
الموضوع العاـ لمقصيدة والشاعر صداـ فيد االسدؼ ىضـ التأريخ العربي كونو اؼ الشاعر امتدادًا المة 
العرب لذا فأنو ادرؾ كاف عميو اف يمـ بتاريخو المامًا تامًا كي يكوف واثقًا مف انو يعبر تعبيرًا صادقًا عف 

االـ ومآسي العرب عميعًا ويعبر عف انتمائو العربي حيث يقوؿ 
 ســـــيف البطولة لوحة في دفترر 

   كــــم مزقت لــــــــي دفترر االحباب 
 ما الفرق بين حضـــــورنا وغيابنا 
 (80)   فالكــــل فوق دروبـــــــيا غــــــيابُ 
 اني تعبت من العروبة يا أخي 

 (81)   وععزت حــــيث تعيقني االحقاب
 

 فيو ىنا معاتبًا لكل عربي عمى حالة االنقساـ والتشتت العربي التي ادت الى ضياع واندثار 
. الكثير مف االرث الحضارؼ العربي

 واالسدؼ مف الشعراا المتغنيف بماضي وتاريخ وحضارة العرب التي استقت منيا عميع 
الحضارات االنسانية بمنيعيا ومقومات نعاحيا منذ ما قبل فعر التاريخ وليومنا ىذا فتراه في قصيدة 

يذكر بػ أكد وحمورابي وتأبط شرًا وعروة بف الورد ليعود الى بابل ثـ يمزج الدور  (عسور ال تراىا العيف)
بيا النبي موسى  ()في اآلية التي يخاطب هللا  (أخمع نعميؾ)القدسي لمخالق الرب حينما يذكر 

()((  ًويا نار كوني بردًا وسالما )) براىيـ لمتذكير بمعد العرب وحضارتيـ اياـ نبي هللا موسى وا 
ويتعرد عف الحاد الحكاـ اباف تمؾ الحقبة التاريخية فيقوؿ  (عمييـ السالـ)

 من أكد كان الموقف يختار السمطة 
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 ىب حمورابي االول يسطر قانون االرض 
 تقسم رغيف الخبز عمى الفقراء – يظن الناس 

 عاء الصعالكة وحدوا السيف عمى اىل المال 
 تابط شرًا، عروة بن الورد، ىؤالء المزروعون عمى ذاكرة التحرير 

       من العوع 
 من بابل من اسطورة ذاك الرعل 

 المصموب عمى عذع النخل 
سفينة نوح  (اخمع نعميك) تباكى الماء 

...  ال تحمل اكثر من
 (82)(كوني بردًا وسالماً ) ويا نار 

 

ونراه تارة اخرػ ثائرًا عمى التاريخ الذؼ يمعد القتمة والمعرميف ويطفيا ضوا معد الشيداا 
والبناة ومف يرسـ طريق االنسانية ويمؤُله نورًا قدسيًا ال يخبو شعاعو الى ما شاا هللا وىذا ما نحسو في 

 (ىكذا نحترؽ فراشاة عمى نار الوطف)قصيدة 
 ىذا قميص الصبر فاعبر يأخي 

 اترى ستخمع نعل موسى فوق عاصفة الحريق 
 ام سوف تبني نفخ داود عمى ذاك الحديد 

 العن ىنا الزمن الخرافي الذر 
 ال فرق يدرك بين فارس كربالء 

 (83) وبين قاتمو يزيد
 

 فالزمف ىنا المقصود بو التاريخ الذؼ لـ يميز بيف الثائر والمتسمط المتعبر، وثورتو عمى كتب 
التأريخ المظمـ والتي تمعد يزيد حتى يعطي نوعًا مف شرعنة القتل الذؼ يمارسو الطغاة والمعرميف ممف 

. (84)((يحكموف شعوب العرب
 (ولفاخت زيد تنوح الكتابة)ويرينا االسدؼ زيف التاريخ مباشرة في قصيدة 

 شدوا زيدًا فوق العذع 
كم سنٍة شدوا زيدًا؟ 

. قال التاريخ الصادق اربع سنوات، قال التاريخ الزائف ال يوعد زيٌد في االزمان
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 وىو ىنا ثائرًا يمعف زيف التاريخ ويرفضو رفضًا قاطعًا النو يكره الزيف بكل اشكالو النو صادؽ 
عندما يخوف )يحب التاريخ الصادؽ الذؼ ال زيف فيو وال رياا وال خيانة ليذا فيو حينما كتب قصيدة 

التأريخ ال يخوف البشر وانما البشر )قدـ ليا مقولة الشاعر يوسف الصائغ الذؼ قاؿ  (البشر التاريخ
وصاغيا لوحة شعرية غاية في الروعة يقوؿ فييا   (يخوف التاريخ

قمت يومًا قصة التاريخ يومًا ال تخون الشرفاء  
إنما سقط متاع يغدر التاريخ في حمل المواء  
  (85)انما بعض لصوٍص تععل التاريخ يمشي لموراء

إال في حاالت االستمياـ واالستحضار ))والمشي تاريخيًا ىذا ما يرفضو االسدؼ رفضًا قاطعًا 
 فيو يدعو الى عدـ العودة او استنكار الماضي الذؼ يستعر منو (86)((الحضارؼ لركوب امواج التقدـ

االنساف لقبحو وقبح مف سيَّرُه قبيحًا فيقوؿ 
 اشطب من التاريخ وصمة عاره 
    واركب اذا شئت النعاة ركابي 

 
 ثـ يععل مف التاريخ مذكرًا لمف بيدىـ السمطاف والماؿ اف ينصفوا شعوبيـ كما يوعو دعوة 

صريحة لمزمف والتاريخ اف ينصفا مف كاف قائدًا لمعمى بكل صنوفيا واف ال يترؾ في خانة النسياف 
التاريخي 

 ونســيت يا زمني الذر قاد العمى 
    ذبحــــوه حيـــن يممـــو المحــــراب 
 ما كان يسرق شعبو حاشا األبا 
 (87)    بل كان يأخذ خبـــــــــــزه المرتاب

 
العادؿ الذؼ لـ يسبقو في عدلو () والمقصود بو ىنا ىو امير المؤمنيف عمي بف ابي طالب 

. والذؼ لـ يأت عادؿ بعده مثمو ()غير رسوؿ هللا 
كما استعاف بالتاريخ لمتذكير باف ال شيا يدـو اال هللا والتاريخ العدؿ 

 تعال الــــــى االمس أين الرشــــيد 
   واين العـــــــــوارر وأين الدالل 
 لقد بات فــــــي تخمة ىل تـــــرى 
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 (88)   وبات المعرر بيذا اليــــزال
 

حيث يشير اال اف مف ىو خميفة ومف ىو مواطف عادؼ بسيط قد تساوػ في النياية التي يصل الييا كل 
ونراه يدفعنا في قصيدة اخرػ الى النيوض الذاتي واف ال نعتمد عمى شخص ما في عممية . انساف

وتركت )االستنياض الذاتي حيث لف يخرج لنا الزمف مختارًا عديد او منقذًا عديدًا حيث يقوؿ في قصيدة 
  (ستار المسرح مفتوحاً 
الموحة الثانية 

اين قميص التيمة؟ 
غابت من تمك االزمان ... اين الشعرة

الف معاوية لو يأتي االن 
الف يزيد لو يحرق صبر االنيار؟ 

الف فرات يحمل ىذا العار 
الف حسين يذبح 

 (89)ولكن ال يخرج بعد المختار
 

 فالنيوض الحضارؼ يحتاج استمياـ التاريخي المعزز بنيضة ذاتية قائمة عمى قاعدة تاريخية 
صمبة ورصينة ال قاعدة تاريخية ميزوزة ومزيفة او منحازة الى حاكـ طاٍغ امتدحو التاريخ المزيف  

قد مرت الحضارة )
بالف قرن راحِل في اغمب العيات 

فيل قرأت مرة من زمن الحعاج 
او يزيد او فرعون  

انيم من اكبر الطغاة 
 

ىذا ىو االسدؼ وىا ىي نظرتو لمتاريخ وكيف يتمناه اف يكوف 
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االسطورر 
 

يمكف اف تعرؼ االسطورة عمى انيا معموعة مف الحكايات صيغت باحداث ععيبة خارقة : االسطورة
وفوؽ العادة وبموضوعات ووقائع تاريخية تمكنت الذاكرة البشرية مف تغييرىا وتزيينيا وتحويميا الى ما 
يمكف اف يشد النفس البشرية لممتمقي لمتابعة احداثيا وكأنيا واقع حاؿ، وشاعرنا صداـ فيد االسدؼ مف 
.  الشعراا الذيف اعتمدوا االسطورة او الشخصيات االسطورية في شعره وباالخص القصيدة المعاصرة
 فقد سطر االسدؼ في الكثير مف قصائده ما اختزنو صندوؽ عقمو مف اساطير وشخصيات 

اسطورية الغرض منيا بعث الحياة مرة أخرػ في نفوس مف احسوا بالياس والقنوط وُيذكرىـ بكيفية 
محاوالت تمؾ الشخصيات االسطورية ايعاد الحموؿ لمخالص مما ىي مف ازمات ومشكالت وايضًا 

يظير بشكل عمي انو كاف بمحاوالت تمؾ اسقاط ما بنفسو مما يعتريو مف واقع ىو نفس الواقع الذؼ يمر 
والقصة الممحمية لطالما اليمت ... بو عامة الشعب الف األسطورة يمكف اف نقوؿ عنيا انيا ممحمة

الشعوب لمنيوض مف سباتيا نحو تحقيق مستقبميا االفضل وىذا ما يظير عميًا نحو تحقيق مستقبميا 
االفضل وىذا ما يظير عميًا في قصيدة بقايا السامرؼ 

مشى الفارس البرونزر ال ينحني لمسيوف 
ويحمل مشعل ديوعين ظاًل عسير 

متى يرحل السامرر من أرضنا 
 (90)فال الععل يكشف سر الزمان الخطير

 

 لقد أتخذ االسدؼ مف ديوعيف رمزًاً  لممطالبة بالحرية واشاعة النور بدؿ الظالـ والعمـ بدؿ العيل 
وحكاية ديوعيف حكاية اسطورية معروفة لدػ عميع االدباا والفنانيف والثوار حيث اصبحت ىذه 

 حيث ديوعيف مازاؿ كما تقوؿ (91)((الشخصية االسطورية ظاىرة مف اىـ ظواىر الثقافة االنسانية))
. االسطورة يحمل مشعمو باحثًا عف حرية النور والفكر لالنسانية ككل

 واختيارات االسدؼ االسطورؼ اختيارات مدروسة متأنية مف خزيف ثقافي مرتب فنراه ينتقل مف 
ديوعيف الى فارس بوشكيف البرونزؼ ليقود الثورة مف عديد ويعيد  



 34 

عنُة آدم عميمة دونما دماء وشيادة 
 أسطورر –ارم رمز - اىرب اين؟ 

يبحر في ذاكرة األدباء 
عنة آدم قد ممئت بالشيداء 

عنة آدم قد ُحِعَزت رغم مساحتيا 
الكبرى لمشرفاء 

من أين لنا نيضة يوشكين؟ 
في فرسو البرونزر 

يعبر عمى متن الطين 
. (92)ويغني كي ييزم قيصر من ذاك الكرسي المسكين

 
 ومما زاد مف روعة اختيارات االسدؼ مف الرموز االسطورية ىو دراستو لمعربية والتي افادتو 

اف دراسة المغة ىي الوسيمة العممية الوحيدة لمكشف عف عوىر )) (ماركس مل)كثيرًا حيث يقوؿ 
االسطورة، فتعدد المعاني والمرادفات في الكممات ليس مف المظاىر الصرفية لمغة، بل انو نتج عف 

. (93)((طبيعتيا ذاتيا
 فكيف اذا كاف الدارس لمغة مثل شاعرنا صداـ فيد االسدؼ اذ ىو دارس لغة واديب وىما عندما 
يعتمعاف معًا فاف المتمقي سوؼ يتمقى ابداع انما ىو مف الرقي ما يصعب عمى االديب غير الدارس 

الحديث عف الرابطة التي تعمع بيف االسطورة واالدب الشؾ ))لمغة مف تحقيق االبداع ذاتو حيث اف 
 وىذا ما ينطبق (94)((انيا عالقة بيف مستوػ مف الفكر وادة تعبير والشؾ اف العالقة قوية بيف االثنيف

 وما تختزف ذاكرتو مف – الفكر –تماـ االنطباؽ عمى اسموب شاعرنا االسدؼ الممـ بكمتا الحالتيف 
االساطير التي اتخذىا فكرًا شعرية تعبير لغوؼ حيث انو يستعيف بالمخزوف الكمماتي الكبير الذؼ يخزنو 
في كوامف عقمو ويعمع الحالتيف ليبدع لنا قصائده الرائعة فيا ىو يقوؿ في قصيدة نكث الغبار الموحة 

:- الثالثة
 صمت البشر – ييزىز –واستفاق النيار 

أسيزيف ما زال يحمل صخرة االنتحار 
يغطي محاعر عينيو بالقبعات 
يظن الحقيقة ال تعرف الزائفات 
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ييدد دم الشباب 
ويشرب كأس الصنم 

 (95)ويقتل مميون شخص بعرة قمم
 

مف قبل او  (ييزىز) وىنا تبرز عرأة الشاعر في استعماؿ الكممات فما سمعنا شاعرًا قاؿ كممة 
. قرأناىا في بيت شعر

 الذؼ عميو اف يدفع –سيزيف ...  لقد استعاف االسدؼ باالسطورؼ المعاقب مف قبل االلية
بصخرتو التي اصبحت مثاًل يضرب عمى كل مكافح العل تحقيق المستحيل فسيزيف سيطر الى ما ال 

وقد صور االسدؼ حاكـ زمنو منتقمًا يصب ... نياية بدفع بالصخرة الى حيث ايصاليا الى قمة العبل
وقد صاغ ىذه ) (بعرة قمـ)عاـ غضبو الناتج عف فشمو عمى شعبو بحيث انو يعدـ مميوف شخص 

 (96)(الموحة الشعرية بكممات اعطت لمفكرة رونقًا عماليًا خالبًا مف خالؿ روعة المعاني التي َعَبْبر بيا
وليعود وفي نفس القصيدة ليعمع بيف الرموز االسطورية والشخصيات التاريخية الحية في صورة شعرية 

. مزدوعة كما ترػ ذلؾ في الموحة الخاصة مف نفس القصيدة
لماذا ُنسخت المرايا بوشم القرى؟ 

 (97)وأّمْنَت نععة ىذا اليتيم العراق عند السموأل؟
وحاورت لما ابتدأت ُسطيح؟ 

وىيأت لمماء نار حصيب 
وعمعَت من حولك اآلليات 

 ( حصفة– فينوس – عشروت –عشتار )
حول العروس 

 (98)وميدوزا أخفيت خمف الستار؟
وىنا رسـ لنا االسدؼ لوحة بديعة وعديدة واسموب يكاد يكوف اسموبًا شعريًا عديدًا ىو المزاوعة 

. شعريًا بيف الكائنات االسطورية والكائنات التاريخية الحية في صورة وفكرة شعرية عديدة
 لقد كاف االسدؼ موفقًا كل التوفيق في اختياراتو االسطورية حيث انو استعاف باقرب الشخوص 

االسطورية المعروفة لدػ المتمقي والتي طالما اتخذ منيا نبراسًا في رحمتو نحو تحقيق غاباتو حيث اف 
فاالسطورة ولدت معيولة )تمؾ الشخوص كاف اختارىا بما يتالئـ مع روح ومشكالت العصر الحاضر 
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وَتَرَبْت مترفة في احضاف المسرح االغريقي وال يمكف انكار اف االسطورة قد تأثرت بروح كل عصر 
. (99)((وانطبعت بطابعو الى حد كبير

 
 
 
 

الخاتمة 
 بعد ىذه العولة في شعر الدكتور صداـ فيد االسدؼ يمكف اعماؿ اىـ النتائج التي توصل إلييا 

: البحث بما يأتي
  استطاع الشاعر مف خالؿ لغتو الشعرية اف يعمع بيف الميارة الواعية واالنثياؿ الشعرؼ عمعًا

فنيًا في صوٍر بارعة باستخداـ لغة تعبيرية عمالية منبعثة مف روحو الشفافة تتسـ عف رفعة 
 .الذوؽ وسالسة االسموب

  أتسـ مععمو الشعرؼ بالتصاؽ التعربة بالتعبير، اؼ اف التعربة ىي المحور الذؼ تنبثق منو
المفردات والتراكيب فييمنت الفاظ الطبيعة، والحزف، والحب، ولـ تبق ىذه االلفاظ في حيزىا 
االشارؼ، وانما انتقمت الى دالالت عديدة يحددىا السياؽ بعد اف يضع الشاعر عمى الفاظو مف 

 .روحو ومعاناتو وتعربتو الشعورية الشيا الكثير
 كشف التحميل النصي عف مستوييف مف االداا المغوؼ وىما-: 
ال تكاد تخمو نصوصو الشعرية مف استعماؿ بعض المفردات : االداا بمغة الموروث الشعرؼ  - أ

او التراكيب المععمية في لغة قصائده مما يمنحيا االصالة، وقد شكل التراث مرتكزًا لشعر 
صداـ فيد االسدؼ، فكاف الشاعر يرمي شباكو في بحر الماضي يتصيد منو الثميف الذؼ 
يغني نصوصو بعكس الماضي عمى الحاضر لتأكيد وحدة التعربة االنسانية عبر إمتداد 

 .الزمف
لـ يستخدـ الشاعر منو اال ما ندر وىذا ال يعني ألنو يأتي : االداا بالكالـ المحكي - ب

بالكالـ الشعبي والكالـ في غير موضع او مناسبة بل يأتي بو حيف يكوف لو داللة تنسعـ 
مع الوظيفة النفسية والسياؽ الفني لمعقيدة كما اف مفرداتو وعبارتو المحكية تنحدر بعضيا 
 .مف أصل فصيح وىذا يتفق مع ميل لغة األسدؼ الى اف تكوف لغة عزلة ورصينة

  نظـ قصائدة عمى الطريقة التقميدية وعمى طريقة الشعر الحر ليعبر عف قدرتو عمى النظـ بياتيف
 .الطريقتيف معاً 
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  وقد اتخذت القافية أنماطًا مختمفة بحسب تعربتو الشعورية وطريقة استعاتنو بالقافية في الشعر
ألف )عنيا مع ميٍل الى التنويع في نوع الحركة االعرابية لمقافية سواا بالضـ او بالفتح 

 .او بالكسر (االطالؽ
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