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 :مٌخص

َّة جُذٍ ادّلراسة  تثياوى َّة نشػ   ًلشعر احلاى اىيت ومست اىشعر واىسٌطة  دى حلقدة زمٌ

َّػة ثعػام  مػا اىّسػٌطة احلاهكػة  فهيا اىشاعر بٓىَة ، ابعػدهٍ اىػرفظ واىرػ رت وجاذ،ػاح، تطًرقػة فٌ

َّة اىيت ًخعاضد اى اقا جلّك جمرايثَ عىل  عٌلهُا اىرؤًة واىخعحري عن ٍلو اهلم م وجهخاكساث اىشخط

خٌقِا ، ىخرتسة يف ذامرت اىشاعر مّهػا ووػ هاي ًط ػىل عػىل بػلك عحػاراث مشػ تة ابىؽمػ ض ا ي 

َّة ٕاعاهت ٕاهخاح تطًرقة ث طىل عن ٔبوساق مضمرت اكهت يه اىسخة واملرري فقػّدمت  ؛خيضا اىيص ىعمٌ

َّػػة َطا  عهسػػت مػػن خػػة  رؤًػػة عامػػة  مػػو عرضػػًا ثسػػ   -تداًػػةً – َّػػة وجودع اخلٌ ِّػػة اىخارخي

ومػا هػخع عػن ذن مػن  تيُذَ اى هًرػةمٌذ جشلكل  اه سَ فهي عحد ألمري مراه وجد يتوجقذطاهًّة اى

احتّ الث  ّّ  -. وحٌٌّػت ادّلراسػةماكهػة بػاعر  عػىل  وتطػٌلاا اِّػة  ا واسػع اكن ٔبثُر هػص  –مػن 

اسػ خهٌاٍ ادّلالالث املضػمرت اىػيت  ػّو  ، حمػاوة اخملحػ  اىعةقػة ىهشػ  جػد    )حصَ ة املػخٌم( 

 .مدى امذداه جتارتَاىّسٌطة عىل  َاثٕاباكى عةقذَ املٌخخسة ما و  اىّشعرّي  ًَيط ي عٌهيا خطات

 مراه، املخٌم(.اىلكٌلث امل ذااِة: جد ، اىشعر، اىسٌطة، عحد ألمري، 
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This study dealt with the dialectic of poetry and power that 

characterized the poetry of ornaments of a time in which the poet revealed the 
mechanism of his dealing with the ruling authority, by adopting the 
mechanism of rejection, revolution and protest, in an artistic way based on 
vision and expression of the totality of personal concerns and setbacks that 
mutually support reality in all its course of creation, to be deposited in the 
poet’s memory both ontologically overflowing with ambiguous phrases that 
subject the text to a process of reproduction in a way that reveals the 
underlying patterns that were the cause and the stimulus; In the beginning, I 
presented a simple presentation that reflected a general view of the entire 
historical, social and economic background in which Abdul Amir Murad 
found himself in since the formation of his intellectual structure, and the 
resulting transformations had a wide impact and vivid fingerprints on the 
status of our poet. . The study - then - analyzed the text of (Al-Mutalmis 
newspaper) to reveal the hidden controversy of the relationship, trying to find 
the implicit connotations that remained in his poetic discourse and its 
ambiguous relationship with the problems of authority over the course of his 
experiments. 
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 ٕاضا ت:



 اىي سػ اىخػ ازن إلعػاهت مًشػ ةة مػن سػعَا اكفّػة، تخ،ٌَاثَ يٌ اقا مذ حرت رؤًة اىشعر ًحقى 

َّػة، طحَعهتا يف املرتاوحة جعخحاراث من ٍل عة اض ر ٔبمام  عػىل اىشػاعر ابػرتط  ٕاذ اىقمي

 سػٌطة   حهػ ن ٔبن عػىل ػػ فهيػا ًطمػىل اىػيت ماكهخػَ ث رضِا ػ  جبّدًة واق ا ٍه ن ٔبن ه سَ

 سػٌطة ٔبن ت عَػَ اػد ًػدر  ٔلهّػَ ٍهذػة؛ ما خة  من مجِ رٍ، عىل ميارسِا ٔبن ٌس خطَا

 عػّدت مسػ خ ايث اخلطػاة ُػذا ًخضّمن ٔبن تدّ  ال  ن ، اى عي ٕاىل اى عي من  فذت اىلكمة

ػة اىحًِػة عيػار خػة  مػن عهنا ٍُهش  معَقة، تىن ٕاىل املحارشت من ثخدرح  يٌػيّص، ايٌؽً 

 ضؽطِا مشلّكة عيَ، املسه ث ٔبو ، اىؽَاة تًِة)  عٌهيا هطٌق ٔبن ميهن تًِة ُيا  وابىخايل

 اىخ افػق ٔبو ادلًيػاي اىخياسػق مػن ض رُا ثًذع هاليل، ث جه من عٌََ ثيط ي ما خة  من

 ثػ،، خطاابثػَ يف ٌسػ خدعي ضػار  اىشػاعر ٔبنّ  ٕاىل ِمِػو ممػا  ، واىرمػ  املعىن تني اجلديل

 ضػامذا ًحقػى قػد ٔبو ، وث هجاثَ مذ امئة بٓخر اِيًا  ٔبسط رًة خشطَاث ٔبو اِيًا حرازَة مناذح

 احلػاالث لك يف ىهٌّػَ حػام، عػام يف ًعػُ  ٔبهّػَ املخٌقي ذُن ٕاىل ًدداهر رمبا تقضااي مًشؽة

َّحة اىخجرتة ٔبم ًعُ   اىّطػعد عىل ٔبا ا  من ٍراٍ ما جتاٍ واى ّّن، ايٌؽ ي اىدشهِو ورا  املؽ

 ٔبن ٌسػ خقق ال  مػن ووػ ه هدِ،ػة اإلادػاط، مػن حػاة ختٌػق اىيت اىس َاسة س امي ال لكِّا،

 اىػيت احلقِقِّػة اىقِػاهت ػَػاة عػن فراغً  فِيخع ، احلنك ُسّدت عىل اىحةه، بؤون ٕاهارت ًخ ىّل 

 ُػذا وعػىل. مذاكمػو اِػا ّ  مرشػوع تيػا  يف عػّ   مهنػا وجيعٌػ ا هبػا ًعزتوا ٔبن يٌياس ميهن

َّا معاهال خيٌق اىيق   افذقػاٍر ٔبسػاس عػىل ال املقاومػة، خطر ه سَ اكفِا هط ضَ يف م ض ع

ؽا تػػو يٌشػ،اعة،  وميهػػن. مجِػػ رٍ يف اذلػػاس روخ تػر يف مذعاىَػػة مّهػػة عػػن ً طػىل جسػػً 

 ٕاىل ٔبخػرى ٔباِػان يف واكبػ ا ٔباِا ، م ارابً  اىشاعر ٌسعى اىيت اىرؤى ث، ثٌم( يٌقارئ

 حوكػن ٕاهٌّل ألهة فاعٌَة ٔلنّ  املرح ؛ مبخطٌحاث اى فا  يف اىرضورت حلنك خاضعا هّطَ، يف جّّثا

لذن ما ث دّلٍ  حػاة اإلادػاط ػػػ  واخلي ع، اخلض ع مرح  ىخ،اوز طًرق، خارطة وضا يف

من مساحة مٌاس حة يٌخخََو ًدٌ ( فهيا املحدع طاقة ثع ه عىل خطاتَ اىشػعري    ٔباِا  ػػ

 مػن ٍل عػة وثخػّن املعػا،، ثػ، اسػ خهٌاٍ ٕاىل ادلارس ًػدع  ما وىعوّ مبس خ ى من اىرثا  . 

ةث  الٓخػر، اىطػر  ل ّػة ثػؤرح اىػيت املخؽػرياث وثةطػم اىرصػاع، مرح  عظم ُ  اىخبًٔو

مييخَ  ومن مٌه ثَ؛ ٔبفة  يف ًدور ورم س ى ىُ( هوهَ ما ؤبن ألقدر، ٔبهَّ واعخقاهٍ ، ُو



 ٕاىل اىسػعي ٔباِػا  امل ارتػة، من حن  وعىل اىعقة،، فِحاو  ٔبعقد، اىرصاع معاهة ثؽدو ّّ 

ن  ٔبو اىسػ َا،، اىعمو جحم ثضارع فٌَّة تطًرقة وألفاكر اىرؤى من اىؽٌحة ببٔهَ من ما ثدٍو

ذا ٔباِا ، عٌََ ثخ  ق قد  ًًشػد ٕاهػَ ثػ ،، ىػُ( فِػ  ٔبتػدا، ى حدٍ، اكفِا ٍه ن ال قد ُو

 اىيػػاس، سػػ اه ه ػػ س يف ملػػا اىػػ اعي اإلهرا  ختػػ م يف عٌَػػَ اىعرػػ ر جيػػة ا ي اخلػػةص،

قَ  مثػريا،  جضػا، ىَهػ ن ألهيب؛ ادلػا  مقػاًُ( مػن سػ اُا ومػا جس خعاراث عرب وجسً 

 اسػخٌاُا مػا ٕاذا فقػ،، رؤًػة ٕاهنػا حسًرػة، وضػ ة ًقدم ال ٔلهَ ممهن؛ ؼري ٍه ن وقد ممهٌاً 

 مؤجػو مؽٌ ػًا، سػُدقى فٕاهػَ معىن، عىل ايٌ ظَة اىيااِة من هىّت ٕان ويه اىيقد، حبساابث

 املعػىن فُسػدِق  املخبٔهَػة، اىقػرا ت ت عػو ٕااّل  ه سػَ عن اىهش  ٕاىل طًرقَ جيد ال احلض ر،

 .  ُرسَ  ما عىل هىَة ه سَ ًقمي ٔبن الًّن ّّ  ومضطراب، قٌقا،

 عػن عحػارت ٕاهنػا اىسػط ر، ثػ، يف طرحَ ٕاىل هطمىل ما ىةّ  يه ، حراوه  اىيت اى هرت ٕانّ   

 حػّ   ٕاىل اىعحػ ر حنػ  وٌلعَػة ٔبحاسػُ( زًِااا يف حتمو اىيت اىخط راث من وٌلعي طق(

َّا جاهحا واىخط راث ألحاسُ( ىخ،  حي   بٓمن   تػَ اىشع ر ٔبو مةاظخَ املمهن من ه س 

 احلاضػو اىعجػ  ىُسػدّ  تػدًة اىشػعر ىَيدفا. الٓخٍرن حبسة فّظا بُئاً  وىُ( طحَعّي، تبٔهَ

َّة يف  ٔبتػ اة عهنػا ث ػذىّل اىػيت اجلذوت ىِيي ألى اظ خٌ  احملدشدت ادلالالث ٔلنّ  احلَات؛ جدى

 .اىرؤاي

 حصَ ػة) اىشػعًرّة ٍل عخَ يف مراه ألمري عحد اىشاعر جترتة عيد س يق  امليطٌق ُذا من 

ػة اىشػعارر ٍل عػة اىيظػر، تٌط  بٓخذٍن  املخٌم(  اىشػعر جػد  عػن اىهشػ  يف اىرؤًً 

 . ث، ٍل عخَ هص ) حصَ ة املخٌم(  من يف واىسٌطة

 

 ثمية اىعي ان:

 ، مػا جهِ ِّػة ، ا م عػة هط ص جتما وافرتاق اىخقا  هقطة ت ض ِا اىعي هة من اوشؽاىيا هحدبٔ   

 مػثة ًرُضػة  قػدم مبٔز ر وفق عىل مؤسساً  ا م عة عي ان جا  ٕاذ ٔبخرى، جهِ ِّة وث رقِا



َّة تؤرت ممرة ، اذ َ فَِ لخااب حيمو ملن  يف خطاتػَ خٌػق عػىل اىشػاعر فهيػا حياف  ومروع

 اىعػػارم جمذػػداه ُػػذا وابإلوسػػان، ألرض بػػِ ت يف تبٔضػػاة املمخػػدت جبػػذورٍ ًخّطػػو وسػػق

ة اىعةقاث ثؤهٍ م ما فراغ متلٔ  اىيت ألوساق من ٍل عة جشهِ  عىل ثضافر  اىظػاُرت ايٌؽً 

 اىشػعري ابملػ روج مػرثح، فِػ  ػػ هط ضَ يف عيَ وره ما وحبسة. اخلطاة مه  ث يف

َّا اىط يف جرثحاط ٔبثر ٔب ِر ورمبا سائد، ُ  ملا خماى ا وعَا ميرّو اّ ي  اىػرؤاي ثعمَق يف جٌ

 مػا ٔبمػر عػن ًيضػ  مطػروخ ُ  ما يف اىاكمن احلّ(  عيرص ٔلنّ  اى هر؛ ثرري اىيت اىشعًرة

َّة عةقة خة  من  .واى اقا ا اثَة اىرؤًة تني جدى

 قرا ت اىيص:

 جيػيىل  ن مدػارشت؛ عهنػا اىخعحػري ميهػن ال لقميػة ًػرتخ املٌؽ  امل ق  ٕان فَِ البك مما   

 فشخطػَة اىػرتاج، معػق مػن مب اقػ  عيّػا اسػ خرت مػا خة  من اى عي ث وَِ ٕاىل اىشاعر

َّة ٔبخرى، ثشخطَاث مذح عة تد ًا، املخٌم(  ه سػِا طراػت واملخًيب، اىعة ، ٔبيب نشخط

َّة ٔكهواث  اىػرفظ، تػني مذ زعػة اِػات حمػااكت عػرب اىشاعر، معا ت خةىِا من اهعهست فٌ

:عي اهَ ا م عة حتمو ا ي اىيص  املخٌم( حصَ ة) هطَ ف ي. وجؼرتاة واىدشدت،
(i 

 

 ألزمان من مر   مك

َّاه ؤب   اخملط طاث يف ًحقر نط

  يٌم ث ؤبخرى يٌقّةِ  خمط طاث) 

  ؤبلد س مر، احلريت، همل ن، ابتو،) اىحاقِة املدن ٔبايص

  حنن)اى ائ  واملدن

 و...و....و...ألمري عحد ٕاىل لكاكم  من

 ألبخاص اترخي ٕااّل  اترخي وال



َّة اِػات عػىل ابػ خؽو ا ي اىيّص مطٌا يف    ٕاىل املًسػ ة اى عػو ًقػا اىشػاعر،/ اىشخطػ

َّة  ، مػذاكمة ّ،  ت و هُػا اّ اث تػني املسػافة ٔلنّ  اى اقػا؛ مػا هرامِّػة م اهجة يف اىشخط

 تٌطػ  ألخػذ مػا واقعػا ًحقػى مذخػَ ة اكن همػٌل فاى اقا معَاري، ابرتا  يف ثدخو ان التدّ 

َّة اىيظر َّو تني اىخط ري اى ضا  اساس  واىةمذخَو، ساعَا المذة   املخخ
((
قدرت متازػو   

قػػدرت احلػػي ا ي تػػَ ًعَػػد املػػر  اىخػػ ازن تػػني املمهػػن واىةممهػػن 
   (ii 

 فِيػػا ٌسػػ خ ري ٔكهػػَو  

 اىشػعًرة اىطاقػة ًعػ ز ممػا اخلطاة مؤهايث تني جدىَا، رتطا ىَققق يٌخخََو اكفِة مساحة

 .ألخاذت اىطًرقة تخ، اىشعًرة مج  ُيدسة خة  من املخ خات

 جحػم مضػاع ة  الٓن)  وتػني  اإلحبػار)  فعو تداًة تني اىراضدت املسافة ثعنّي  اخلرًبة فنك   

 ٌسػ َطر مػا بػع ر مثّػة اىػ ائ ، املػدن/ اىحاقِة املدن امل ث،/ احلة: ت ٌائَة املمترو املعا ت،

 عػىل قامئػة مشػِدًّة م اهجػة ٕاىَػَ ثقػ ه  اىحقػر ُػذا ٔبنّ  وعػي تؽػري ٔبو مٌػا، تػ عي عٌَيا،

 اىسائدت اىيظر وهجة قٌة وفَِ ػ ٔباِا  هخطّ ر لٌل ػ املايض وتني املعُ ، اى اقا تني اىخّضاه

 :املحاهرت ج مام ىةمسا 

 اىطؽات=  املدن

 اىشع ة= حنن

 ضػ ات مترػو  حنػن) و  ائػذمه، حيقػق مػا يف تػو بػع هبم، يف ىُ( ٔبجماهمه ًخٌ ن اىطؽات  

ػػة مترٌَِػػا مبقػػدار خاّضػػا  ى حػػدت اسػػداراً  ٕااّل  اىهِ ِّػػة تػػخ، عهنػػا اىخعحػػري ومػػا اىشػػع ة، ىًِ 

ػو ٔبجو من لذن املطري،  ًخضػافر ٔبن ٔبجػو مػن املسػ خٌحة؛ ذوااػم ٕاىل اىعمػ م ٔبهظػار حتً 

 ًقػػ   ن ٔبخػػرى؛ هناًػػة القػػرتاخ وث وهيِػػا اىقػػّ ت اسػػ خجٌلع عػػىل وفهػػرا هجػػدًا، ، ادلَػػا

:مذبٔمة
)iii 

 

 جكٓتة ٔبجرايج ٔباّجى

 اىعام ُذا من ا رت ب ا عىل ٔكهّن



 ...!ٔبق 

  ى اق  بكّ  امل ث يف وما) 

 ٔبن املياسػة ؼػري مفػن. ًحد  ٔبن ًًدؽي ما مةمىل حمدها حنن/ ه سَ ٕازا  ًق  ٔبن ًًدؽي ٕاهَّ

 هبػا، حيَ، ما اقِقة وثعر  تبٔوجاعِا، ا اث احتاه ٍهمتو حفَر اىقمي، ابحنطاط الئذاً  ًحقى

 من ا اث ث، يف ًعمتو ما ما  ، مرور و از س حقَ ما لكل  اكن واقعا جسدرش  ٔبن الث ذبٔ 

 خمػػَ  حهػػ ن ٔبن ٕااّل  ثػػ، ابىهِ ِّػػة ًخػػ افر ٔبن ميهػػن ال ذن ٔبن وحنسػػة وػضػػة، خسػػ،

 تػني فاضػو حد    ٔبق )  فاى عو. رؤٍهتا اهخقا  حّ   يف اىي ( ث جل مُر ة، مذعاىًَة، اىشاعر

ة، عيارٍ جشهِو ٕاىل امل يض واىخبٔمو ،  اىحقر) اإلحبار: مرحٌخني  جقذطػاه تٌؽة اىرؤًً 

 اىػ عي اهطػةق عػن اىهشػ  ورمبػا امل اهجػة، ثقدػو يف جس خقةىَة تط ر اىيص متدّ  اىيت

َّة هكسٌّمة قٌاعخَ اىشاعر ًطرخ  ن اإلاساس؛ حبض ر  يف ومػا)  خة  من ًطرهحا هنائ

 ٔبيب تقػ ة مسػ خعَيا حمطمػة، ذاثػَ مشاُدت عىل قاهرت قّ ت ذو ُ  فٕاذا  ى اق  بك امل ث

ا مذٌمسا ث، اىطَة  واسػ خعٌل  ، مذضػاهان املػ ق ني ٔلن اإلهُػاش؛ ؼاًػة يف ث سػريا عرُب

 عػرب رضػدٍ مػا جحػم مػا املؽػامرت تعظم اىشع ر هدِ،ة ُ  ألمر ُذا عن يٌخعحري اىعحارت ث،

 ه سػَ مػن ضػاهعا طحَعػي، ب حَ امل ق  ىَحدو تَ، حيَ، ما فظا ة من جس خعاراث خت م

َّحا تطة َّة اىٌِ سة ٔبباك  من بالك ألمر ًحدو ٔبو ، حنن) اىػ ذاثَ يف مؽ  حُػري اىيت اىي س 

 ُػ  مػا تػني اىخحػاٍن ثػبٔزري حتت احلاىخان ثخ ق حا  ٔبًة وعىل املهد ثة، ايٌمحاث ث، الٓخر

 .  س َه ن ما وتني ٔبضة اكرن

 ٔبهقايض/  ٔبثبٔمو فػ 

 حاطة ؼري/ ٔبرى ال

 عٌهيػا، اكن اىػيت احلػا : حػاىني تني املقارهة عىل املحًِّة ا ُيَة املراوعة من حاة ُ  فاىخبٔمو

 لك مػا ىهٌّػَ سػٌيّب، والٓخػر ٕاجيػايب، ٔبحػدٌُل: مسػاٍرن ثخخذ وقد ٕاًهيا، اىهتيى اىيت واحلا 

 اىقٌػػق مػػن حنػػ  عػػىل اىخجرتػػة اطػػَ  ُػػٌل املسػػاٍرن ت ضػػ  بٓخػػر ىرشػػوع ًؤسػػ( ذن



 ال رمبػا وثشػلك ابحلَػات، ت ىعِػا ثػدٍن ت ضػ ِا  حنػن) اىػ/  اب اث حيَ، ما اِا  اىي س،

َّا، ًحدو ا مَي ىهتا، ت ِم ًخطو ما ٕاىل املخؽرياث ث، هبا ثيعط  طحَع ػا من ومتاٍُ   مػن ؼرُي

 .امل و هاث

 جسػددطا، اىخحٌَػو قدَػو مػن ُػ  ػ ذن ق   ىيا جاز ٕانْ  ػ ثبٔهًخَ اىشاعر حياو  ما ٕانّ  

 ذتػذابث مػا مًسقة تط رت جا ث وٕانْ  وألم، ابيذلت مش  عة  ٌَ  ٔبفاكر عن ًي،ًل ا ي

 ىػ اع مػن جيػري مػا ٔبن حب،ػة اىعَا،؛ اى اقا يف مرض ه ُ  ما عن مؽاٍر وثشلك بع رٍ،

ة، وعَا، ايٌقظاث ٔبلرث ٕاىََ ٌس ق اخملخٌ ة، اىسنن تني  هامئػا، ًًذ ظ اىياجض فاى عي واًِ 

 ٔباكن س ا  واى و ه، اإلوسان تني احلقِقِة اىعةقة خمخرب فِ  جىهتااكث، سخِ  ثعرتض وال

س خعذة ا اسَ، هيذة اِامن فاملر  خش ضا، ٔبو حداث، ٔبو ،  اُرت اى و ه ُذا  ًٍرد ما ٌو

 اػػ افر ثٌ لػػَ حاطػػة ؼػػري ٔبرى ال)  فػػػ  عذاتػػَ، ٌسػػ مترئ اىعٌَػػا ادلرجػػة ٕاىل تػػَ اىخ ضػػو

 اىؽمػػ ض ُػػذا.... املػػ ث/  اى قػػر/ املػػرض/ املسػػددّدت اىسػػٌطة/ اىؽامشػػة اىقػػ ت ٕانّ   اىعيقػػا 

ا، واإلاساس املسمَاث، ُذٍ متهن هواعي ٍهذي  ا ي اىّّسي َّا، تبٔثُر َّا، واقع  ال وه سػ 

 اىخّطػدي عىل اىقدرت وعدم واإلهرا ، ، فاملعرفة ىِا، جمذرا  ًعّن ابحلّ(ِ  معرفهتا ٔبنّ  ًعّن

 ثػ، عيػد اىشػاعر اىهتػا  ومػا ُمسػٌ ٌلٌث، ؤكهنػا هبػا، اىّشع ر ٕاىل ابملر  ً يض اى اقا يف ىِا

  اىقٌعػة سػاًرة عػىل قشػة ، اػدىل خارت يف مدًة)  لػ مذدىَاً  رٔبسَ فهيا ٍرى اىيت املرح 

 فِػو اىٌِهة، جفَعة خٌ  خمحبٔت ٕاراهت ُيا  ثحقى ٕاراهثَ حُسقت مفٌِل اىةاىهتا ، عىل هالة ٕااّل 

 ٕاىل اىخ،ػارة وطبٔت تعد ىٌَ،بٔ  ، ابإلوسان اى من فعو عن  جت حمخ م قضا  حيطو ا ي ُذا

ػة اىحػىن ٔلنّ  ٍروًػَ، مػا مػا مدَُػا اىشػاعر/ اىراوي ىرى    احلوكة؟ طٌة  يٌػيص ايٌؽً 

َّة ًضػاع  اى اقػا/  اىشػاعر تػني اى عػًل اىخػداخو ٔبن تَػد ، اى ِػم ُذا ٕاىل حتَو   خط ضػ

 مػا ٕاًهيػا ًق ه  اثهَة، ى حة ألوىل ايٌ حة عن ٍمتخظ وابىخايل اىقرا ت، فعو عن اىياجت ألثر

 :احلوكة ًطٌة ُيا فٌ،دٍ واىخةيش جىهتا  ٔبثر عن هخع
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 ايذلت تعياقِد م زي ميلٔ  من

 احلوكة مقايه يف ٔبحد ال و



 ٔبى ِا بٔ  م دلروة جترور،

 ٔبوضايل من ثحقى ما ثعرص

 ٔبن حػاو  ٕاهّػَ ، اىطػرخ يف املحػارشت ًٌػزتم م رسهي جشػهِو واحلوكة، ، ايذلت عن فاىحقر

 احلرلػة ٔلنّ  ادلالة؛ ٕاهخػاح مسػ خ ى عػىل مرمحػة ضػ ة ذا وسػ َ،ا واىخهثَ  ، اإلحيا  جيعو

 ٔبيب قػ ة مسػ خعريا اىػ من، ى قػا فُسدسػي ألحاسُ(، ٕاىل مدارشت جسدٌد املبٔزومة ا ُيَة

: اىطَة
(v 

 

 اى ما  ذا قدٌيا اىياس حصة)

 عيا  ما ببٔهَ من وعيامه  

 مٌػ لكِم تؽّطة وث ى ا

  ٔباِا  تعضِم رسّ  وٕان ـَ  

 تقػدر اى اقػا، عػىل مذعاىَة ثحدو ال ُياػػػ م ضعِا يف ػػػ ألتَاث ىِذٍ املبٔى فة املسحة ٕانّ     

 اىػ من؛ تعمق املمخدت اىهساٍر جترتة اىشاعر خيزت  ٕاذّ  جخنذا ، مشِد معاًية ٕاىل حتٌَيا ما

/ عقٌَػػة رؤًػػة ٕاىل ًقػػ ه ا ي اىخعٌػػًَل، جسػػ خدرا  عػػىل مسػػدٌدت ع هاػػا يف ذاثػػَ ىرتثػػد

ذا يٌ اقا، اوكَة  ثُظِػر حتػ الث ٔبزمػة يف ه سػَ ٍػرى فاىشػاعر احلدس، ابة من ىُ( ُو

 مػن اىطَػة ٔبيب رخػة حسػة ٕانّ  ٕاذ الٓخػر، مػا اىرصاع جترتة/ اى و هًة اىخجرتة ااذدام

ػو و ُر ٔبنّ  ثًيب اى مّن، معقِا  ثػؤهي سػ   اىػيت اىرػ رت روخ اباذػدام ًخطػو ٕامنػا اىخبًٔو

 اىػرؤاي عرب ٕاال جيسد ال امل ث/  احلَات فعو عيَ متخظ ما ٔلنّ  اىخرخت؛ ٕاىل اىشاعر مب ق 

َّد اىيت   ن عي ػ ان، جػلك مؽامراػا خلػ ض ثبٌُِٔػا ىخرخػَت  اىطػريورت، وفعػو احلض ر جش 

 حهػػ ن ٔبن اىعجػػ  مفػػن/ تػػدّ  املػػ ث مػػن ٍهػػن م وٕاذا: ) تقػػ   ٔبتَاثػػَ يف اىطَػػة ٔبتػػ  اىهتػػيى

 عػىل مػؤرشت ىِػا، ومتِػد ثػ، اىرؤًػة جسػ خ عة املاكهَة/ اى ماهَة فألاِاز وتذن ، ودا 

 .اىخجرتة  مةثساث ٕاىََ ثًهتيي ٔبن ميهن مبا ه سِا،



ًهتيي اىشاعر مٌَ ًيطٌق ما فٕانّ  ػ حماة ال ػ حاضو ألمر هام وما     مب،ازاثػَ حي ػو ٕاىََ، ًو

 ٔبن ٕاىل ٌسػعى فعيػدُا ًًهتػيي، ال ا ي اجلػد  ُػذا مةثسػاث ىهش  سخِة ضارث اىيت

 ومػّرت ذاثػَ، مػا مّرت ٕاباكيل ا ار  وعرب. اى مّن ُذا ورا  وما اى مّن، من هاخ  ما ً حض

ة املمػزتح اىعمَػق، ادلًػّن احل( عرب ٍراوهٍ ما مصمي يف ًي ذ الٓخر ما  جسػدٌاكر؛ مببٔسػاًو

:اىي ّري قا  مبا ًطدخ ىراٍ  ن
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 اىطةت ٕاىل مقت ٕاذا عحد اي) 

 قدمِهػ حتت يش ٍ  لك   فاوعو

  مّّن  ِتِع ض اىيش  مف يش  لكّ  عىل ثي قّن ال عحد اي

 قػاهر ٔلهّػَ امل اهجػة؛ خضػم يف اىخبّٔمو عىل اىقدرت ُ  ػػػػ ابحلقِقة ػػػ اىشاعر ٌسدمثٍر ما ٕانّ  

 اىػروخ؛ ىِػا جسػ خهني اىػيت اى ِ ضاث ث، تَ ًحٌغ مبا ثضطٌا عقدًّة ٕازحااتث ًعطيَ  ٔبنْ  عىل

 ٕاهرا  ٕاماكهَػة يف احلػّ(ِ  طاقػة ث وِػَ يف ػػ ألاِػان ٔبؼٌػة يف ػ قارت ٕاهنا من اىرمغ عىل

َّة، تط رت احلقِقة  ًمييىل اىشعًرة، مج  يف اى عٌَة اىطاقة اسدار حن  اىشاعر جييىل  ن لك

 ميَػو ٕاذ ؛ اىػيّص ارلػة يف ًخقنك مذ مه، اهخطار اس خحداج ٕاطار يف جش خؽو رسهًّة هّطَ

 مػن وهقػص واجلػ ع اخلػ   مػن ثيشػ )... اىقػربٓ، اىػيّص مػن اإلفاهت ٕاىل ه سَ ابٔلسٌ ة

 جحػم خت ِػ  حيػاو  هاخػًل، ومبي ىػ ح مؽػاٍرت، قػرا ت ابقػرتاخ  واًمثػراث وأله ػ( ألم ا 

  ثطػِو/ اراُا/  ًيدىق/ ٔبتٌ / ٔبحم ) اى عٌَة اىّطَغ ث، يف ذن مةاظة وميهن اإلخ اق،

 اىطػاره اىقٌق وٌلخ ومحىل اى ج ت رهم اىشاعر تَ حياو  اّ ي اىخياي، من ه عاً  حهش  اىيت

 ُػذٍ فػٕانّ  وىعمػري ألتدًػة، ه اعري يف حبرارت ثطِو  اىقٌة ثي ر)  من اىطاحفة لكٌلثَ ىريى

 واّ ي جػدًا، املرم ق احلدس من مثرت يه معانٍ  من بام  ٔبمناط عن حهش  جس خعاراث

 ال م ذ حػا، مَػا  ووعػ  وػٌليل، ُ  مبا اىيص ثبٔزُر يف املمترس جهطحاع اسدار عن ًعرّب 

 .ثسِ ة ه سَ عن ٍهش 



 املعػا، من ُائة ىكّ  ىِا حيّشد واحدت، فهرت ًخخىّن  ، ط   من اىرمغ عىل اىشاعر هّص  ٕانّ   

ػو، عػام ًػدخ  فٕاهّػَ ما وابس خؽراقٍ  إلًضاهحا،  ألتعػاه ٕاهخػاح يف اىخبٔمػو حػدوه ىخحقػى اىخبًٔو

َّة َّة عػىل قامئػة يٌخجرتة اى ماكه  جهخطػار مػن هػ ع اسػ خحداج ٕاىل وضػ ال املخقققػة، اى رضػ

َ تَ اىشاعر ًٍرد ا ي  :فق   اخنذاالثَ، متً 
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  هَابني ًطري حني…  ألمحر يٌطمي ط ىب

 املرت اىكٔس ُاداة عىل

 ابى عَق ا ي هة ىٔلزمٌة ط ىب

 املؤج  امل ث ورسائو

 ايٌعية جساوِد عىل اىؽافِة يٌمدن ط ىب

 اىعاط  اكىساعاث ثرثثر ويه

  ىساهَ ٌس َو اىشاعر ى م ط ىب

 اىعراف ن ٕاال ًحٌُؽِا ال قطائدَ 

 ويٌم ىت. . .  ون. . .  يل ط ىب

   اهدهب ا ماث ا ٕاذا اىت هَامٌ  واىياُس ) 

 ويٌم ىت. . . ون. . .  يل ط ىب

 اى  ىض ضياهًَق  ىرج ٕاذ

 ألخرض  اى رهوس وعظام

 اىّسػهًّة ُػذٍ هك هػَ م ػاوز عىل حهنظ مضمر ىًسق اس خ،اتة ًحدو اّ ي اىخ وَِ هبذا    

ا حماًػػدت فعػػو رّهت ٕاىل جشػػري اىػػيت  مػػراث  6) ٍهررُػػا اىػػيت  طػػ ىب)  تػػػ اىشػػاعر/ ًحػػدُؤ



ػ  ىي سػَ ٍػروح ان هون مػن حمػظ عػاط ي مب اح ًؽح، ًّن ال ٕاهَ ثشؽ ، / اىشػاعر/ ُو

 ُػػذٍ ،...املَػػت اىػػ من اجػػن/ ايٌعيػػة جساوِػػد عػػىل اىؽافِػػة املػػدن اجػػن/  املَػػت/ اىػػ ارج

 .املسمَاث

ػذا واقعػَ، وتػني تٌَُ احلاض  املطاتقة ثؤلد ًؽحطِا اىيت اىخقطٌََة اىامنذح اس خهٌل  ٕانّ    ُو

 اىخضٌَو ُذا عرب ىَ،ٌ  ذاثَ، فَِ اىشاعر ٌس هت، اّ ي اىرتهي هوامة يف بٓخر ااد  لكَّ

َّة  ٍل عػة عرب ًعا، ما جحم وتني ُ  رؤًخَ تني اىخيامغ ُذا عىل حياف  ٔبن عىل اى اقا؛ ضحات

 وجساوِد ا ي هة، ألزمٌة)  فػ اىخقٍرري جس هتة  عن تعَدا هّطَ جتعو اىيت جس خعاراث

 اّ ي اىةعقػػة، ُػػذا  اى ػػرهوس وعظػػام اى ػػ ىض، وضػػياهًق ىسػػاهَ، ٌسػػ َو و ايٌعيػػة،

 مػػن رضابً  ػػػػ ألخةقِػػاث ِلسػػا  خٌػػا اّ ي ػػػ احملخػػ ى إلمسػػا  ُػػ  ثقػػد ، ٕاىل تيػػا ً يضػػ

 تخػ فري احلػّ(؛ اهطحاعػاث اخذحػارِ  عػن تعَػداً  تي سَِ  ه سَ ً ّّسُ  ا ي اىحاطن جس خدرا 

َّػة، وهبيدسػة اىعقػو، معاًري عٌهيا ثيطحق ال اىيت املعا، ٍل عة َُ  اىشػاعرُ  حُيػنك مجٌ  تػػ رؤًخػ

  اهدهب ا ماث ا ٕاذا اىت هَامٌ  واىياُس )
(viii 

. 

ٕاّن اإلًقاع اّ ي حياو  اىشاعر تَ ٕاعػاهت ث ازهػَ ، ىػُ( مبسػ خ ى مػا ًعاهَػَ،  ن ًطػرخ  

َّػة، ٔبو، ااِػا   رؤًخَ عىل حن  من اىخبٔزري املخحػاٍن اّ ي ًعمػق هوافػا اإلمسػا  تػيق  اهقةت

َّػػة يف اىحيػػا   . فػػاعده اى عٌ ميػػيىل ه سػػَ فضػػاً  همػػزّت اىقٌاعػػة مبػػا ميهػػن ٔبن ًػػؤو  ٕاىَػػَ مطػػرٍي

َّة ذاث اىشػاعر وتػني فعػو اى اقػا/ ا ىدشهًِل ٌس خدعي تيػا  عةقػة اقِقِّػة تػني اسػ خقةى

اىسٌطة مػن خػة  ٕاضػ ا  رمً ػة ثعحرًيّػة ثًهتػيي ٕاىل ٔبمنػ ذح مقػرتخ مػن احلػو املٌِِػو، ٔبو 

جس خاكهة يف ٔبؼٌة ألا ا : 
(ix 

 

 و  ، مو َ  ابدلر/ ؤبػ   اىياحو َوسدي سبٔهثر

 اخلٌ ه /خيطُ ِا ٔكفعى وايٌَايل ألايمُ  ثقُرضّن

 ًَمني يف ٔبثٌّ ى اكملي،و ٔبهذا ُا

 ط فان يف ق  اى ضَةة /وعرويق اى ارع



   واقا تعذاٍة )  ٔبهذُرمك ال

 املعٌقاث عرق من  ًعطُمّن َوَدوٍ  اىل سبٓوي)  فػ

 اىرح  م ز يف ضدًقي اي وبو من ألطة /وما ومش عىل واىحاك ِ 

 . . . . ًيقذ 

حتمو ىيا ومضاث امل اهجة املحطيػة ، تعػرض ىػُ( ٔبلػرث ث طػَة  رؤًة بكّ  هون من ٕاهّنا  

من اىخ قعاث اىيت ًضطٌا هبػا املػر ، اِػامن ال ٌسػ خطَا ٔبن حيػ ز طروحػاث حتػدهُا طاقػة 

 احلدس يف اىخؽَري؛ فِحقى معٌقا حبحا  خِحخَ !

 اخل   ىُػَجع يف ػرميان فالك 

 حصرا ٌ  واملعرب. . . ػَرميان

 . حصرا  يف

َّػػة   ٕاّن اىحقػػر عػػن خػػةص يف خضػػم املعػػاهة اى و هًػػة ثرتمػػة م اُميػػَ مػػن رؤًػػة فرهاه

جس خق ذ عىل مع مِّخَ ، ل ِو تبٔن جيعو ادلوامة قامئة؛ ٔلّن معا ت امل ث/ جهحعاج م حػ   

حهّ ر واقا ث، ا اث املخخامصة ما واقعِا اىي س/ اخلػاريج، واملخطػاحلة معػَ ٔباِػا ، مبػا 

س حاة املطاحلة؛  ن ىراٍ ًيطِر مّرت ما اى اقا وخيضػا ملةثسػاثَ، جهِ ِّػة مػا، ً فٍر من بٔ 

ذا ما ثظٍِر ألوساق اىيت ًعرض ىِا من خة  جترتخَ، ىهٌّػَ مػا ذن حيػاو  مػٌىل ىؽخػَ  ُو

ه عا من اجلَياث اىيت ثحقي اىقٌػق، واىؽمػ ض، واخلػ  ، ؤباِػا  اىةجػدوى، يف حهثَػ  

لٌل يف ق  :  رؤًخَ املي ذحة/ امليؽٌقة
(x 

 

َ  ٔبن ُذا اي يل بٓن  مربٓ  ٔبمّّسِ

  نطري ادائًل من ٔبخرحَ  يك

   املشق ن اى ، اىل ٔبتَق ) 



َّػة، ٔبو ثعطػي عػىل ٔبقػو ثقػدٍر، ومضػة ٔبمػٍو، ىهٌّػَ حػني  قد حه ن اىرؤًة املطروحػة ٕاجيات

املشق ن   اى ، اىل ٔبتَق  ًدٌاص ما ق   ثعاىل:)
(xi 

ا ي ًداظ ُذا املس خ ى املخققػق  

هجد فَِ إل ِار ثؽَري اس خ ٌايئ من خة  اس خعٌل  اى عٌني: ٔبمّس ، ؤبخػرح، مػّرت ٔبخػرى؛ 

دٍ ا ذوهت ال ثق ى.  ٔلهَّ مدر  متاما ٔبن اخلةص حيخاح ٕاىل معج ت ًو

 عطااي  من احلطاة ًطو مبا ٔلف ز

 املخٌم(

 ألرقام ق ازَ  ؤبريث

 يٌشعر ٔبمس َة اىشِر ُذا من اىساتا اىَ م يف

 يٌيقد ٔبمس َة اىقاهم ألس ح ع يف ػ اوطحع

 . . . ! ُا. . .  ُا. . .  ُا. . .  ُا

 اكىحَدر. . . جدا وفري اىشِريّ  وراثُحك

هُسان اضريت يف
(xii 

 

ورتطا تني اىع  واملعٌ  ، وحبوكػة اىعػار  ًعػ ه مػّرت ٔبخػرى مدسػهعا يف م ػاوز اىؽَػاة،  

واخلضػػ ع، وجهقِػػاه، وجرمً ّػػة هممييػػة، ومبشػػِد رسهّي ثخػػ زع فِػػَ جخنػػذجث تطػػ رت 

َّا ، ُو  ٌسخر من ُذا املشِد اّ ي ًط ق ه سَ هبمػَ  هراماثَهِة ضاهمة، ًخةىش ثدرجي

هاخ  رخة حتاو  ٔبن ثيػرث راكمػَ، وتؽم ضػَ اىّّسػي ا ي ٍهذيػ   اىَ ي/ ألزيل، ويف

هّطَ، حياو  ٔبن ًعرّي ذاثَ ما اس خطاع ٕاىل ذن سخِة؛ ٔلّن حاضية اه عا ، ثػدفا ابملعػا، 

ػة  ىيك ثخدفق، ابىرمغ من ٔبن ٔبى ا َ ثقِّظ   ٔبن ًحقى ؼامضا، وعىل ما ميػيىل ضػ رثَ احلًَ 

خة  ايٌج   ٕاىل ألفعػا  ت ضػ ِام مسػؤوة ؼاىحػا عػن ارختػا  ىراٍ مييقِا طاتعا هًيامِّا من 

ام احلرلة يف اىط رت، ٔبو، ث حُر
(xiii 

، ومن اىطحَعي ٔبن سٌس  اىطػ ر اىػيت يه ٔبزخػت مػا  

ٍه ن يف جتس َد اى هرت ، فِػ  حيػاو  متََػا رهت فعػ  اه عػا  تبٔقػو ألوضػا  اىػيت ثقذيضػ 



 احلػر  ميدشػق بٓخر حةجا ورماهي/  ُهذا ه ع من اىط ر؛ عطا ػضيب/ جح يل ضٌطا 

/ ، ىَدىيا إبااكم عحارثَ عىل ض رت امل ِ م ، اّ ي ٌشري عىل ٔبن اى فاق ميسػ مسػ خقَة 

ما الٓخر/ اىسٌطة.... : 
(xiv 

 

 اىسق  من ثطةن عَياي

 اى اشة حدائق من ٌشِق لؽًرق

 قّداي ػََضيب وعطا

 ل ػّي ثقطاُ  ل ي فبٔرى

 جراكن من ً ٌُت  ضٌطاالً  وجح يل

   احلر  ميدشق بٓخر حةجا ورماهي

ذّري  اىحرصت عرو ن عىل اىعمر من  و ما ًو

 م فان ٔبو

وابس خعٌل  احل ار ، وعرب اهعطافة اس خ ِامِّة، ًيدفا اىشاعر، ممخرة ىرػحػة حتقػق    .1

َّة املاز  يف  تدًة ، عرب مذخَو ٍرت، اىرؤًة اىط فِة، املعمتدت عىل احلدس و احلس 

ألمٌَاث املقرتحة / ٔبعٌ  عىل اىياس/ ٔب  نطارر يف ٔبرض هللا: 
(xv 

   

 

   رحا يل ٔبجنِ )   : قا 
(xvi 

 

 اىياس عىل فَِ ٔبعٌ 

َّا  ًبٔ  من ؤبلكـّم  جحاة خٌ  من ىخق

   ار  واحل،اة جحاةٌ  احلر : )  قٌت



 تعظاي مديَاث. . .    ا )  ٔبهّيا روحك وث،

 هللا ٔبرض يف نطارر ؤب 

 املعّري اطريت عىل اإلقامة قدو ٔبثدجرُ 

 واخلرض م ىس قطة

َّا يف ؤبعاقر  اىعيقا  ػحار اىمي مح

ا اىيت ألرَض  ٔلن   لرريا ؤبطمئُ   هُعمُر

َّدُ   . . ! ٔبخرى وقةعا. . قةعا يٌم ث فهيا ووُش 

ـُيّن اى اق  ألى  ار  ٔبن  ٌسه

 اىياس تني ألى ة لياي

َّة،  ػ  حيمتػي ابوسػحاق ٕاماكهَاثػَ احلسػ  ُع اىخعحرَي عن مهٌ هَ، ُو ًل ًيّضِ وهبذا اىخ،ًل اىخبًٔو

اىيت ثقذاث عىل حٌمَ ، ؤكهَ عػىل وفػاق اتم مػا مدٌ را ىيا ثّسهًخَ املعِ هت خامتة اى جَعة 

ما ختّطى من معا، فّسُا ىيا عرب اسدهناض ما اخذٌع من اه عاالث م رطػة اهحجسػت مػن 

 ٔبعٌلق ه سَ .

 

 اخلامتة:

ىقد نش  عحػد ألمػري مػراه يف ُػذٍ اىقطػَدت عػن ه سػَ، فػي ٍهػن حمرجػا، وٕان اكن    

معٌيػا  ًرّة قرٔبث ىيا خارطة معا ثَ اىيت ًي   حبمٌِػا،لذن فاس خعاراثَ ألهَقة حبم الاا اى ه

م ق َ من اىسٌطة تدٌ عااا، وا ي ميهن اىعر ر عٌَة مذٌخسػا، ػػػ  هبػذا اىًسػق ػػػ يٌػرتو  

عن اىي (، ىهن ُهياث ٔبن ثؽدو ُذٍ اىلكٌلث تبٔوسػاقِا اخملحػ  ت، جمػره ا ميػاث ىػن ثعػرب 

متدث تعد اىرم  واإلحيػا ، اىَػ ي املعػُ  يف عن م ق  ما، تو ثحنّي ٔبهنا رخة جمٌ،  اع 



اىهش  عن م ق  ز ري، ًخخذ ايٌؽة امل اِػة سػخِة  وعػا السػدهناض اىػروخ، وفضػىل 

اىػيت جسػ قَ  ة ) عحػد ألمػري مػراه  ومبشاُد اىيص اىدسعة لخخت ألايم حصَ ػاخملح  ...   

 اذ  بٓخر.  حلخ  لكٌل ٔباوكت عراٍ خرح مُ  ا جبراحَ، مٌخرصا تحقائَ عىل قِد
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