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 امللخص
وليصبر عن شعور وصيحات وصرخات آلت إليِه لكي تنفجر من أعماقِه    لقد صور الشاعر أفكارُه متسلسلة ترفض الظلم الذي حل بِه آنذاك .

 صوتًا صادقًا وحبأ عميقًا بكل ما هو إنساني ، لقد أراد الشاعر أن ُيثبت لنا قضية التي بدأ بها و وظف من خاللها رموزُه لكي تعبر عن 
ز ولديِه القدرة الفاعلة هي التأثير في النفوس وإحداث الثورة العارمة مشاعٍر وأفكار ومشاهد مكثفة ألن الشعر هو صورة للتكثيف واأليحاء واأليما

ف ضد الظلم واألنحسار الذي كان يكابدُه الشاعر والمجتمع الذي صورُه لنا بمشاهٍد ملتهبة وبأفكاٍر حادة عبرت عن فحوة صادقة بموسيقة سو 
ر العظيم بكل ما لديه ، هذا وقد وجدت في دراستي المتواضعة هذِه أن  تبقى تلهب في النفوس صوتًا صادقًا والمعبر عن ما كان يكنُه الشاع

 الكلمات المفتاحية: الداللة ، الرمز ، الصورةالرمز هو صورة صادقة عبر الشاعر من خاللها صوتًا هادرًا لكي يضئ مشاعر الناس 
”Abstraction”  

The poet depicted his thoughts consequently which was rejecting the oppression which was surrounding him 

that time . He also expressed the feelings , shouting and screams which belong . to him to burst innocent love 

from his deepness and deeply love to all what were humanity .The poet wanted to base his case for us who 

began with it and occupied his symbolization throughit , which was expressed his feeling , thoughts and 

heavy views because the poetry is the image for condensation , inspiration and Symbolization. He had 

creative power to effect in the souls and extended revolutionary events against Oppression and ruins which 

the poet and society were suffering from it and he was depicting it to us with flaming views and sharply ideas 

that was expressed about innocent plot with music which will stay flaming in souls with innocent sound that 

was expressed to what had been potential inside the great Poet for all he had Thus, and I also find in my 

humble study , that the symbolism is an innocent image which the Poet expressed the audible sound through 

it to light the poeples`feelings Key Words : Semantic , Symol, Image   
إن الحقيقة المجردة بما تمثله من عجز واضححف في التعبير بصححورة كاتية تظل قاصححرة عن ادراك كنه اعماع الشححاعر الموللة في العتمة حي     

ن تلك الخبايا ، اذ يلجأ الشحححاعر الى اسحححتخدار ز الرمز ع في بعض ا حيان من اجل ا يحاء بأعمال الد  ت لمعنى  ضحححوء يلوي فيها يكشحححف ع
وقد لجأ  ع1زمعين يقصححده الشححاعر ل فالرمز تلميف الى ا شححياء وربما افصححاي ، وهو يمنف القصححيدة اعماقًا تسححتثير الفكر وتفسححف آماد   الخيا  ل  

رمز اللغوي محاوً  من خالله أن يصحححححل بالمتلقي الى اعماع المعنى الذي كثيرًا ما يصححححححدر به واضححححححًا جليًا في نهاية  الشحححححاعر الى اسحححححتخدار ال
ا  القصيدة ، و  يصعب على المتلقي فهم هذا الرمز ؛ ل فليس هو اكثر من نصب ماثل أمامنا ، ومغلف بقشرة شفافة جدًا ، في إمكان أن ندعوه 

لّلفت قصائده ، والتي لنا ان نستغني عنها  او نزيلها ساعة نشاء ، فالترميز هنا ليس أحجية او ما يقرب من ذلك ، وإنما القشرة الرمزية ، التي  
إن الرموز ليسححت أدوات شححعرية مميز ا  اّنها موجودة في أي منحقة من مناطال النشححال العقلي ، من المنحقة البسححيحة   ع2زهو طالء وحسححب ل 

منحقة البسحححححيحة يكون الرمز موضحححححوعًا ثابتًا وتعود اليه بعض المجازات وعادة بعض الد  ت العاطقية المرافقة له فالتا  حتى المعقدة ، ففي ال
هو رمز لسححححلحة الملك كما هو الرمز بشححححكل عار . إن الصححححلة بين الموضححححوه الرمزي ود  ته هي أكثر أو أقل تعسححححفًا   –على سححححبيل المثا    –

او اكثر من اعتمادها على خصححائا الموضححوعات الرمزية ، وفي هذا المجا    يشححبه الرمز التشححبيه اذ إن الرمزية باعتمادها على شححيٍء آخر  
ُيربط الرمز بتصحور تجريدي صحعب اذا لم يكن من المسحتحيل   ع3زتميل الى الرسحو  ، وهكذا يكتسحب الرمز ميمة أكيدة إذ يميل الى ا حتفاب بها 

عن ذلك ، فإن المواضححححححيع المرئية والمعّبرة تكون اكثر اسححححححتجابة  ثارة مشححححححاعر قوية مرتبحة بالمفا يم التي   ربحه بأي اسححححححلوب آخر ، وفضححححححالً 
ية  تقدمها  ان السحححعة التي تثير ا سحححتجابات العاطقية تجعل من الرموز شحححي ًا مهمًا في الشحححعر وفي الفنون عمومًا بسحححبب من انها مواضحححيع حقيق

تشحغل الخيا  بقوة ، ورّبما تحمل مشحاعر معقدة وأفكارًا   نضححي بتأثيراتها .   إن عنونة القصحيدة ُيعند من اهم لمميزات حسحية اذ انها يمكن ان  
او  مفاتيف الدخو  الى عالمها الفني واسحححتكشحححاف مكامنها السحححرية وسحححبر الوارها وانارة ا ماكن المظلمة فيها ، بل حتى الغموي المهيمن عليها

حينما نلجأ الى العنوان وندرس بنيته ، تيصحبف عونًا على فهم التركيب ا كثر لموضحًا وايهامًا من اجل الوصحو  الى  على بعض اجزائها ينجلي 
لتألقه وتشححححظيه  ع1زالد لة ا شححححمل في النا ا دبي الشححححعري واسححححتيعابها، ولم يكن محمود عبد الوهاب مخح ًا حينما سححححمى العنوانل ثريا النال  

من بنية د لية ذات بعدين ا و  صحححححححححححوتي وا،خر تركيبي ، والنا الشحححححححححححعري له د لته ولغته الخاصحححححححححححة ذات ا بعاد  وانارته للنا لما يحمل 
 المتعددة ، والعنونان هو الذي ُيشححححححرف على النا   ليضححححححيء ما يعتم منه فحسححححححب بل ليوّجه القراءة كلها ، وهذا ما يفهمه شححححححعراء الحداثة من 

بنية نصححية وليس  فتة مجردة من الد لة تيحتمل العنوان قراءة نصححية تسححتوقف وتوجه بقدر محمولها ذاته ، وما    فلسححفة العنوان إذ عّدوا العنوان
ر إبنًا    1950تتشححححكل منه في عملية الكتابة اوً  ولتبيان عالقة الشححححاعر برموزه نسححححتعري في لمحة موجزة حياة الشححححاعر إذ ولد أحمد محر عار  

وهي كما يصورها    ع1زعشرة اخوان من البنيححن والبنات في قرية  ل التنومة ل إحد  نواحي ز شط العرب ع في البصرة   رابعًا ألسرة فقيرة تتكون من



   

         

 الرمز السياسي يف شعر امحد مطر                            

  

  

تفي  الشحححاعر تنضحححف بسحححاطة ورّقة ، وطيبًة ، وفقرًا ، محرزة با نهار والجداو  وبيوت الحين والقصحححب ، والبسحححاتين ، واشحححجار النخيل التي   تك
وقد عاش الشحاعر طفولته بالقرب من ل بسحتان صحقية   ومراويكانت تقتحم بيوتها ، وتدلي سحعفها ا خضحر واليابس ظالً  با حاطة بالقرية ، بل 

ل و ل نهر الشححححححعيبي ل ولابات نخيل  ل كرد ن ل التي شححححححكلت أهم عناصححححححر القرية في وجدانه ، ثم انتقل في صححححححباه عبر النهر ليقيم في محلة 
ولى ز البصحرة ع تنماز بغابات النخيل الواسحعة التي تقدر بثالثة وثالثين مليون نخلة فضحاًل عن انها تضحم مصحانع  ا صحمعي ، وبي ة الشحاعر ا 

لتعليب التمور وتيه الميناء الرئيسححححححححي للعراع ، ومكمن معظم ثرواته النفحية وقد أمضححححححححى الشححححححححاعر طفولته وصححححححححباه في احضححححححححان الفقر المدقع  
الى محالعة الكتب هربًا من شحححبف الفاقة وا رهاب ليكون من خاللها سحححالي الكتابة وا بداه دفاعًا عن نفسحححه ،   والحرمان والتعثر بالدراسحححة ، فلجأ

دموه  وفي سححن الرابعة عشححرة في اوائل السححتينيات بدأ بكتابة الشححعر ، ولم تخر  قصححائده المبكرة عن نحاع الغز  متشحححة بالرومانسححية والهيار وال
شفت له خفايا الصراه بين السلحة والشعب من خال  عيون الناس واحاديثهم والصحف والكتب وا ذاعة والتلفزيون ، وا رع ، لكن سرعان ما تك

رية ا  ومن خال  ما يراه من رقابة المخبرين ورصحححدهم لكل صحححغيرة وكبيرة يتفوه بها الناس تيما بينهم فالمخبر في العالم كله يتخذ الكتمان والسححح
يصححححححفه الشححححححاعر في احد  امسححححححياته الشححححححعرية كما كان يراه جالسححححححًا في المقهى في حلكة الليل ، مخقيًا عينيه خلف نظارة  في عالمنا العربي اذ  

شحححمسحححية سحححوداء ، ومظهرًا مقبض مسحححدسحححه من فتحة السحححترة ، ومغرقًا وجهه في الصححححيفة ، ومتواجدًا في كل يور في المقهى ولم يركن الشحححاعر  
عمره المبكرة في دائرة النار اذ لم تحاوعه نفسحه على الركون للصحمت و الخنوه فدخل المعترك السحياسحي من   الى الصحمت اذ وجد نفسحه في فترة

خال  مشححاركته في ا حتفا ت العامة بإلقاء قصححائده من على المنصححة .وقد دفع الشححاعر ثمن المواقف من خال  مسححاءلته والتحقيال معه ، مما  
ًا من محاردة وشححراسححة السححلحة وقد لجأ الشححاعر الى الكويت في فترة مبكرة من عمره ، وهناك عانى حياة  قاده في آخر المحاف الى الكويت هارب

الالجىء الذي   يسححهل عليه ان يثبت هويته ، فقد عاش هناك عدة سححنوات   يسححتحيع الحصححو  على اوراع رسححمية تثبت هويته وتسححهل عليه  
ى قدميه في بلد يمكن ألفقر كادي تيه ان يملك سححيارة ، وقد عاش في بيت متواضححع يكلفه الحصححو  على رخصححة القيادة ، ولذلك راي يسححير عل

 ايجاره نصحححححححف مرتبه في بالد القصحححححححور والعمارات الفارهة  عمل الشحححححححاعر في جريدة ل القبس ل الكويتية محررًا أدبيًا وثقاتيًا حي  مضحححححححى بدون 
 ة وسحححححاهمت في نشحححححرها بين القراء وفي جريدة ل القبس ل كان ذلك اللقاء الروحي مع  قصحححححائده ، ومن هذه الجريدة ظهرت  فتاته الشحححححعرية الجري

رسحححححححار الكاريكاتير ناجي العلي حي  توثقت صحححححححداقتهما في المنهي والفكر والرفية ا دبية والفنية حتى فقده في لندن ليظل بعده نصحححححححف ميت ، 
ر ينتقل الشحححاعر الى لندن ليعمل هناك في   1986بقلمه وريشحححته وفي عار    وعزافه ان ناجي العلي مازا  معه نصحححف حي لينتقم من قوس الشحححر

، ويسحافر منها الى تونس ، ويجري اتصحا ت كثيرة بعدد من الكًتاب التونسحيين ، لكنه يسحتقر في لندن ليمضحي ا عوار    الدوليمكاتب ل القبس ل 
في كل  فتة يرفعها ، مسححححتعدًا   وصححححايتهالمري والحنين ، مرسححححخًا حروف   الحويلة بعيدًا عن الوطن الذي فارقه مرلمًا ويختلي فؤاده في صححححراه

لكل صححفوف ا سححتشححهاد برصححاا الظالر الذي كان يلف وطنه بسححيا  القهر وا ذ   بينما كان محبوه يتابعونه من ارجاء الوطن العربي شححرقًا 
لشحححححاعر في بعض قصحححححائده ولربًا في وجٍل مما تخب ه السحححححلحات المتجبرة من حقٍد دفين على الشحححححاعر لمواقفه المناهضحححححة لهاان د  ت رموز ا

اعة  ليست احجيات تستغلال على الفهم بل ان هناك ما يمكن ان ندعوه القشرة الرمزية التي تغلف قصائده والتي لنا ان نستغني عنها أو نزيلها س
ه في  فتات  نشحححححاء فالترميز في بعض قصحححححائده يبدو وكأنه طالء وحسحححححب يمكن ازالته والوصحححححو  الى جوهره بسحححححهولة كما نسحححححتلهم ذلك من قول

 وقصيدته ز حا ت ع
 بالتمادي

 ُيصبُف اللُا بأوربا 
 مديرًا للنوادي 
 وبأمريكا 
 زعيمًا للعصابات وأوكار الفساد 
 وبأوطاني التي 
 من شرعها قحع ا يادي 
 ع1زيْصبُف اللُا رئيسًا للبالد  

عوب بفرضها سياسة العدوان على الشعوب الضعيفة ، ويفهم مدلو  فهو يشير الى تلك القوة الغاشمة ز امريكا ع وما تلعبه من دور في حياة الش
ز هذا الرمز دون عناء فضحاًل عن بروز رموز شحعرية اخر  مرتبحة بمفهور الرمز ا و  الذي أشحرنا اليه في سحياع بحثنا عن مدلو ت تلك الرمو 
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ل ويصحححححور الشحححححاعر التخلف الذي يأبى الحكار وا مراء اّ  ان    وتوظيف الشحححححاعر لها في قصحححححائده ومنها رمز ل الفيل ، البغل ،  الحمار ، الفهد
يعلنوه على المأل ومن ذلحك ميحار بعض ا مراء بحمحل ا بحل والحمير والخيحار في الححائرات الى لنحدن والجريمحة الكبر  في نظر الشحححححححححححححححاعر هي 

 التكاليف الباهظة التي ُتنفال على كل هذه الرحلة من دموه الفقراء وجلودهم :
 جاءت على متن ا ثير إبل  

 وبغا   وحمير  
 وخيار   

 رملها يتبعها جوًا   
 .. وحاديها أمير

 نحو اوربا  
 وماذا سوف تفعل ؟ 

  لير  الغرب الُمضلل 
   صورة ا سراء والمعرا  حرتياً 

 فإن طار البعير
 ع1زأو يحير ؟!  كيف   يعقل أن يسري حصان

 ع1زو سبهلله  ع3زونصف شبر ع2زالهرة ، الفأرة  وتبقى الرموز الكلبة ،
 رموزًا واضحححححة الد لة ، فهي ترمز للحاكم العربي ملمحًة اليه احيانًا ولير ملمحة  ع5زوالناقا ل   ع4زوابوالعوائد ع3زوالثور والحضححححيرة ع2زوعّباس ل  

التي  ع6زالى واحد احيانًا اخر  ، ويتعمد الشحاعر أن يكون رمزه سحهل الوصحو  الى الجماهير ، وهذا ما يبدو جليًا في قصحيدة ل نهاية المشحروه ل 
لّمف الى  يصحف فيها كيقية تكوين الدولة العربية المعاصحرة ، ويسحتحيع المتلقي أن يفض مغاليال الكلمات الرامزة بيسحر ، فعبارة ل أربع تسحعات ل ت

س نتائي ا نتخابات التي يحصححححححححل عليها الحاكم العربي في كل انتخابات تقار ، وكلمة    ل كلب ل تشححححححححير الى جهاز المخابرات الذي يحارد النا
 دون وازه من ضميرويعمد الشاعر الى كشف الرمز بشكل مباشر داخل القصيدة مع ابقائه على طالء رمزي بسيط ، من ذلك قصيدة ل تالحم ل 

 :، وسرعان ما يفض الشاعر مغاليال هذه الرموز والفأرة عالتي يتحدث فيها عن عالقة حميمة شاذة بين ز السيد والكلبة والهرة 
 الكلبة في حضن السيد  

 والهرة في بحن الكلبة
  إسرائيل والفأرة في بحن الهرة

  ودولة بّواس
 ع7زوالثورة ! 

متعة الفنية التي تهدف الى خلال الوعي من خال  ا داء الجمالي المتميز ، وهو يثري شحححعره بهذا والشحححاعر في اسحححتخدامه للرمز يبتغي تحقيال ال
الرمز من خال  إضححفاء التشححخيا على الكائنات لير العاقلة ، فهو يعحي صححمت الجماهير على الظلم بعدًا عميقًا من خال  رمز ل السححنبلة ل 

ة بالذ  وا ضححهاد ولكنهما با نحناء يلتقيان ليحدث   ا نفجار ، فالسحنبلة تحمل البذور التي ، فالجماهير هي السحنبلة التي تنحني صحامتة مثقل
ر لتمأل ا ري  ابناءها كي يمألوا  وتصححقلجديدة تواصححل الحياة وتقهر الفناء  وتصححمت الجماهير، لكنها تعد للرفض والثورة ،    شححجيراتسححتخضححّ

 :ا ري جنودًا تقاور وتصنع الحياة
 أنحني أجل إنني 
 تحت سيفي العناء 

 ولكن صمتي هو الجلجلة
  وذّ  انحنائي هو الكبرياء 

  ألني أبالغ في ا نحناء
  ع1زلكي أزره القنبلة 
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  إن توظيف الرموز في شححححححعر احمد محر يعني اسححححححتخدار تلك الرموز اسححححححتخدامًا فنيًا للتعبير عن ُبعد من ابعاد تجربة الشححححححاعر ، أي أّنها تكون 
وسححححححححيلته التعبيرية في تقديمك رفياه ومعانيه الشححححححححعرية بُأطر رمزية شححححححححفافة . ومما يجب ذكره في توظيف الرموز الشححححححححعرية انها على الرلم من 

 تها ا  انها لم تجنف به نحو الجمود والمباشحححححححححححرة في تقديم المعاني او في التعامل مع المضحححححححححححامين الشحححححححححححعرية وإّنما نجد التحو ت الفنية في واقعي
والشاعر كان مستوعبًا للتراث العربي وا سالمي ، فضاًل عن وعيه لقضايا عصره ، لذا كان مجددًا ومبدعًا وفي تعامله مع    توظيف تلك الرموز

د   لتراث تعاماًل عصحححريًا في البح  عن الد لة الرمزية للتراث وتوظيفها بما يوافال الواقع ، فالموروث بأحداثه وشحححخوصحححه وتضحححميناته يمثل اح ا
و  يمكن ا حاطة بهذا المدلو  بعيدًا عن ظروف   طرائال المعالجة التي اسحححتخدمها في شحححعره ومدلو  الرمز يأخذ أبعادًا عميقة في ذات الشحححاعر

الشحححاعر التي دفعته الى صحححيالة الرموز ، وهذ الظروف تتجلى في ل التكوين النفسحححي الخاا للفنان ، وهذا التكوين شحححيء معقد نتي من عوامل  
متنوعة بعضحححها وراثي ورثه الفنان بحبيعة تكوين جيناته وبعضحححه مكتسحححي من تأثير طبيعة بي ته ، ومعاناة مجتمعه ، واحداث سحححيرته الشحححخصحححية 

إن د لة الرموز سحححواء أكانت تراثية أر رموز تتخذ من الحيوانات لحاًء لها في كثير من  فتاته  ع2زيها من تجارب وعالقات ومشحححكالت  بكل ما ف
م  يتحلب لمعرفة ابعادها ود  تها العودة الى حياة الشحاعر كمحاولة لالقتراب من المكونات العامة والخاصحة من شحخصحيته ومن ثم هي معبر مه

تمخضحت   –في الجزء ا عظم منها  –الفنية وهذا ما تمثل في شحواهد كثيرة من  فتاته ان الصحور والرموز الشحعرية في نا أحمد محر للدراسحة  
مل عن تجربة شححححححعورية وهي حالة ذاتية يمر بها ا ديب تيعبر عنها بصححححححور وتعابير ايحائية انعكاسححححححًا لما في نفسححححححه ، إذ ان النفس تتأثر بالعوا

وهذا   يعني أن نغض الحرف  ع1زمكتسححححححححبة فتحبعها بحابع معين ، فهي بنت المحيط نشححححححححأت تيه ، تتنوه بتنوعه وتختلف باختالفه الخارجية ال
عن الصحححححححفات السحححححححيكولوجية وهذا ا مر يفري علينا دراسحححححححة هذه الظاهرة بأن نبدأ  ل بدراسحححححححة النفس ، من حي  ان هذه هي مجا  حركة تلك 

ودراسحححححححة المحيط ا جتماعي والوقوف عند ابعاد تكوينه وانعكاسحححححححاته في مخيلة الشحححححححاعر ، كعامل مهم يسحححححححاعدنا في فهم ،  ع2زالظاهرة وفعلها ل 
اسحححتخدامات هذه الظاهرة كوننا نتعامل مع شحححخصحححية ذات مسحححتويات متنوعة بين مراحل الحفولة والصحححبا والنضحححي فضحححاًل عن الفوارع بين ثقافته 

ا جتماعي والسحححياسحححي بين طبقة الحكار وأذنابهم وما تعيشحححه من ترف وبذ  وطبقة الشحححعب بف اته المضححححهدة   الرصحححينة الُمدركة لعوامل الصحححراه
وفهمه لمحنة المواطن والوطن في وطن يقاسحححححي ا مرين من الجوه وا ضححححححهاد والرعب الذي صحححححوره لنا الشحححححاعر بصحححححورة مكثفه عبر عنها من 

 قًا معبرتًا عن الوجع الذي حل به  ومن ذلك قولةخال  رموزة التي انفجرت من اعماقه صوتًا صاد
  المالييُن على الجوه تنار 

  وعلى الخوف تنار
  وعلى الصمت تنار

 والمالييُن التي تبرُع من جيب النيار 
  تتهاو  

  فوقه سيل بنادعْ 
 ع3زومشاناْل   

الشحححححاعر في أن يكون كغيره من الشحححححخصحححححيات التي قارعت وحلم    ع4زالفن   إن حلم الشحححححاعر لم يبالن في اطار التخيل ليتحو  الى فعل عن طريال
ألن الفن وحده من يسحححتحيع جمع الحلم بالواقع إذ عن طريقه ل يجد ا نسحححان ذلك التوازن    ظلم الحغاة فري عليه تحقيقه بالفعل وكان له ما أراد

واثراء الفن في الوقت نفسحححه ، فالفن اذا حرك   ع1زياة ل الغامض بين توتر الخيا  وتوتر التحقيال الحسحححي وا خصحححاب الذي ينجم بينهما  ثراء الح
جاذبية  الحلم وأثاره ألقاه ل في دائرة الالوعي واسحتحضحر صحورًا تقور مقامه فتغني الفن بمعاٍن جديدة وينشحأ من ذلك انحالع تأثري شحديد يزيد من

اثحارة ا عجحاب والمححاكحاة بوعي او من دون وعي كمؤثر  في تفتف الوعي عنحد أحمحد محر إذ انحه كحان عحاماًل في  دورإن للعحامحل الثقحافي ع2زالفن ل  
افال خارجي ، ولم تكن الد لة الرمزية بمعز  عن المؤثرات الداخلية او الحبيعة السححححححححيكولوجية للشححححححححاعر التي أبدت اسححححححححتجابة لتلك الرموز بما يو 

  تجلياسحححيكولوجيًا هو اتصحححافه بالتمرد وا لتراب اللذين   ولعل ابرز ما يمكن مالحظته على احمد محر الحالة النفسحححية والد لة المضحححمونية للرمز
بوضححوي في شححعره  ويمكن القو  عن ز التمرد ع في شححعر احمد محر نقحة وصححل مع الكثير من مجريات ا مور عنده ، فضححاًل عن الترابه في 

ان   تيه ركنًا آمنًا يلوذ به من سهار الحاقدين مجتمعه وذاته وافكاره وزمانه ومكانه جعلته يهيم باحثًا عن مكان يألفه ويحم ن اليه ويجد
لفعل الدفاعي  التمرد كمفهور نفسحي ، يمثل حالة دفاعية من قبل الفرد والمقيدة حريته او في اثناء القيار بتهديد فعلي له . عندها يقور الفرد بهذا ا

د بعد معاناة واشححححكالية حقيقية في حياة احمد محر ، بدأت معه  سححححتعادة حريته المقيدة او المهددة بالتقيد بشححححكل مباشححححر او لير مباشححححر ، والقي
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ومحاردًا من قبل اجهزة المخابرات    منذ سحححححححححححنين طفولته ومن ثم مع المجتمع الذي عاش تيه وبعدها مع السحححححححححححلحة وقيودها التي انتهت به مغترباً 
ر احمد محر من قصحائده ، كونه ينمو نموًا عكسحيًا من سحمات الشحاعر  القمعية ويبدو ان معاناة القيد كانت سحببًا اوليًا ورئيسحًا في ما ابدعه الشحاع

ل السيكولوجية ، فا حتما  كبير في ان يكون عاماًل خارجيًا في رفضه وبالتالي تمسكه بما افضى به خياله الشعري من تحرر الفكر ورفضه لك
هذا قليل من كثير  في   ًا قاره به الظلم وا سحتعباد والقهر وا سحتبداداشحكا  المسحاومة ومهادنة ا نظمة الرجعية و الديكتاتورية فكان شحعره سحالح

 رموزه ود  تها الشعرية وهي محاولة لالقتراب من عامله الشعري ورموزه التي حوتها قصائده الشعرية .   استكناهرحلة الشاعر احمد محر في 
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