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 نموذجا

ً*عماد عبد الوهاب الضموًر

ً: تلخيص

الحداثة في الشعر األردني م( أحد رموز قصيدة 1993-1929) الرحيم عمر  يعّد الشاعر عبد 

املعاصر، ممن نظموا الشعر العمودي، وشعر التفعيلة، حيث صدرت له مجموعة من الدواوين 

ل موضوع الدراسة.
ّ
 الشعرّية املتمّيزة، كان آخرها ديوان بعد كّل ذلك الذي يشك

ديوانه لذلك فإن هذه الدراسة محاولة جادة للوقوف على أهم الظواهر األسلوبّية التي منحت 

ت في الصورة الفنية، وأسلوب التقديم والتأخير، واالنزياح، واستدعاء 
ّ
شعرّية واضحة، إذ تجل

 الذاكرة، وبزوغ الحلم بالتحرر.

 مقدمة: 

م، وقددد 14/8/1929ُجّيوس  إحدددق قرق لولمرم في الشدددددددددددددداعر عبددد الرحيم عمر في قريددة  ولددد 

 في الكويت، ثم عاد إلى األردن عام 1948انتقل بعد نمبة 
ً
 1959م، ليعمل معلما

ً
م، فالتحق مذيعا

 لها عام 
ً
 للبرامج الثقافية في إذاعة اململمة األردنية الهاشدددددددددددددمية، حت  أصدددددددددددددب  مديرا

ً
م، 1970ومنتجا

 لدائرة الثقافة و 
ً
 م. 1971الفنون عام وبعد ذلك مديرا

ة في األردن، وكان أحد مؤسددددد ددددد ي وقد أسدددددهم من خله عمله الثقافي في تاشددددديل الحركة الثقافيّ  

  .1م1993م، توفي عام 1974رابطة المّتاب األردنيين عام 

ويعّد عبد الرحيم عمر من جيل شددددددعراء التددددددترنيات من القرن املاودددددد ي، ومن دواوينه الشددددددعرّية  

م، 1979عام  قصممممممممممما د م رقةم، و1969عام  من قبل ومن بعدم، و1963عام  للصمممممممممممم  أغنيات

عام  تيه ونارم، و1989عام  الجزء األوه، األعمال الكاملةم، و1984عام  أغاني الرحيل السممممماب و

ا مؤلفدداتدده املتدددددددددددددرحيددة ف ي   م،1993 ، تممل العرا  ، وحوريممات ع ن القمر، وكلمممات لن تموتأمددّ

م  صددددددددددددددر ديوانه  بعد كل ذلك  أي 1997. وفي عام  خالدة، ون العيوًنوجه بمالي ، وآباء وأبناءو

بعد وفاته بتدددددددددددددنوات، والديوان يادددددددددددددم مجموعة من القصدددددددددددددائد التي  عود إلى   اية الثمانيايات من 

القرن املاوددددد ي، ولم ياشدددددرها الشددددداعر، أو أن املوت قد اسدددددت جله، فلم ترال لريقها إلى الاشدددددر إال بعد 

 وفاته. 
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الشدددداعر، والتي عي بعيدة الفور في إبداعه الشددددعري، فإن القراءة النصددددّية لشددددعره أما عن ثقافة 

تمشددددددددددمل عن بعا املفاتي  الرئرتددددددددددية التي تكون بمثابة عتبات للقصددددددددددائد أو إشددددددددددارات أسددددددددددطورية، 

 . 2وتاريخية، ودياية، وفمرية، وفلتفية

لك عريته امللت بة، ذوقد أسدددددهمت املأسددددداة الفلتدددددطياية في إثراء تجربة الشددددداعر، بل إ  ا وقود شددددد

أ  ا أسددددددهمت في  شددددددميل الشددددددعر األردني، وصدددددديارة أماني الشددددددعراء في التحرر وال لص، وهذا جعل 

 شددددددعرّية جديدة تجعل من  -ومن م عبد الرحيم عمر –شددددددعراء املعاناة الفلتددددددطياية 
ً
يبدعون أنمالا

 األبواب الشدددددددعرّية بر ية التدددددددرد باية شدددددددعرّية إبداعية قادرة على اقتحام ا،فاط املتدددددددتقبلية، ولرط 

 .
ً
 جديدة، وأسلوب فني يشّع شعرّية وإبداعا

، والشعر هو وسيلته اإليصالية، وقد برز 
ً
وقصيدة عبد الرحيم عمر عي قصيدة ال طاب أساسا

أغنيات ، ومن قبل ومن بعد، و قصممممممما د م رقة، وأغاني الرحيل السممممممماب   ذلك من خله دواوينه

الشدددددددعر أداة للحتجاق ضدددددددد القهر، ووسددددددديلة للتفني بالولن وذلك وهو خطاب يتخذ من  .للصمممممممم 

 .لبيان ر اه الفمرية. 3عن لريق نجاحه المبير في توظيمل املوروث الديني

ة، وانبعددداث ر اه الفمريدددة جعلدددت النددداقدددد العربي  ولعدددّل نجددداح تجربدددة عبدددد الرحيم عمر الشدددددددددددددعريدددّ

ه ال يقل شدددددددداعرّية عن البيا
ّ
م( وريره من أعلم 1999 - 1926)  يالدكتور صددددددددلح فاددددددددل يصددددددددفه بأن

 للصدوت الفنا ي الرائق الفائق في عذوبته، وهو 
ً
الشدعر العربي الحديث   إذ يممن أن نعتبره نموذجا

يقدم بخطوط منتظمة واضدددددددددددددحة شدددددددددددددفيفة صدددددددددددددورة وعيه، وو ي أبناء جيله في هذه العقود األربعة 

 تصدددددّوره لنفتددددده، ودعوته لمخرين، أي مناملاضدددددية، بموقفهم القومي ور يت م ملوقعهم التاريري عبر 

 . 4خله تخّيله لذاته، وللعالم من حوله  

وهو علوة على ذلك شدددداعر ثائر، يتطلع إلى خلص ثوري، إذ تتصدددداعد نبرة االحتجاق والتحريا 

في شددددددعره، مع اسددددددتمرار الصددددددراع بين ثنائية الحياة واملوت، األمل واليأس، مّما من  قصددددددائده تجربة 

 .5ميزةشعرّية م

ومع أن الشاعر يحتّل مكانة واضحة في الحركة الشعرّية في األردن، إال أن الدراسات التي تناولت 

ل 
ّ
شعره كانت قليلة، تمتفي دددددد في أرل  ا دددددد باإلشارة إلى موضوعات شعره، دون الفوص في كيفّية  شك
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لوقوف عليه. ، وهذا ما حاولت هذه الدراسدددددددددددددة ا6نصدددددددددددددوصددددددددددددده الشدددددددددددددعرّية، وأدوا  ا الفنّية ال صدددددددددددددبة

 لتالية   في الجوانب االتي أنتجت الشعرّية في ديوانه  بعد كّل ذلكوتتل ص أهم الظواهر األسلوبّية 

ًشعرّية الصورة:  -أ

تحتل الصورة مكانة مهمة في النص الشعري، وقد التفت النقاد العرب إلى أهمية الصورة في جماه 

ت في الصورة حت  اختلطت املفهومات، و شعّبت النص، وإبراز جوانبه اإلبداعية، فمثرت املؤلفا

املناهج، فنجد عز الدين إسماعيل يؤصل  شميلين للصورة الفنية في الشعر املعاصر، األوه  زماني، 

. لذلك أصبحت الصورة الفنية 7وهو الصورة التي يبعث ا النفم، والثاني  مكاني، وهو الصورة الحّتية

ّية، بمعن  أ  ا فقدت معناها القديم القائم على االستقللية وسيلة من وسائل متعددة للفة الشعر 

 يتداخل مع الاتيج الملي للنص، 
ً
 مهما

ً
في النص، بل إ  ا دخلت في النقد الحديث، وأصبحت نتيجا

يتتطيع املؤلمل باستخدامها أن يحقق ملم  التااد ذا املعن  أداة من أدوات اللفة  وعي ب 

 ع والتناسب في النص
ً
 متتثيرا

ً
 جديدا

ً
 خياليا

ً
 . 8 املا

إّن تمييز النص الشعري وخصوصرته تنطلق من قدرة الشاعر على التلعب باأللفاظ، و شميل   

باية خاصة به، وهذا ال يتم بلفة عادية، وال بصور تقليدية مألوفة، لذلك جاء  شميل الصورة 

 في  شميل النص الشعري، وإضفاء سمات إنتانية عليه، تمن
ً
 مهما

ً
 جزءا

ً
 وفنيا

ً
 فمريا

ً
حه نضجا

 عن النثرية، وبخاصة إذا جاء التشميل االستعاري 
ً
 بالشعرّية، وبعدا

ً
، وتجعله أكثر التصاقا

ً
واضحا

 مع عناصر الشعرّية األخرق كالتمرار، واإليقاع الداخلي املتمثل بتمرار حروف معينة، 
ً
للنص مّتحدا

، يقوه عبد الرحيم عمر
ً
 متفّجرا

ً
  9تتخذ لابعا

ّيق    صدُر هذا الزمان   ضال

 رادر  رادر  

هُ 
ُ
ّيق  عرش ّيق  فمُرهُ .ضال  .. ضال

 نادر  نادر  فيه وُجه الحنان  

 مع تجربة قاسية عّبر عن ا الشاعر  
ً
 جاء ماسجما

ً
ُه صفاٍت بشرية وال يخفى أن أنتنة الزمان، ومنحال

، إذ تبدو األبيات أكثر نثرية بالق
ً
 وخارجيا

ً
 ة ددددعميقة الددددبايددددراءة الددددا، إال أن قددددطحية لهددددراءة التددددداخليا

  .لأللفاظ تمن  النص شعرّية واضحة على املتتويين الداللي واإليقا ي
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 يتهم في إضفاء شعرّية مااعفة، ترفدها قدرة الشاعر   
ً
 رمزيا

ً
وقد تحمل الصورة الشعرّية ُبعدا

، يبحث عن الجماه الذي 
ً
، وصيادا

ً
على البوح الحزين بممنونات النفس، إذ يجعل من نفته عاشقا

راكم وتتمثله الفزالة )الولن الاا ع(، وهذا املعن  ال يتم بلفة عادية، بل بتمثيمل االستعارة، 

االنزياحات التي ترسم معاناة الفلتطيني، وقتوة التنين عليه، حيث يعّبر الشاعر عن هذا املعن  

 
ً
   10قائل

 ُيطاِرُد الفزاله  

يل ما أرعوق 
ّ
 والعاشُق الال

رت على جبرنه الّتنين    تمتَّ

 ورسمت صلي ال ا املأثور  

 الّدهور  
ُ
مة

 
ه حم

 
 وراودت

يُل ال يلين  
ّ
 والعاشُق الال

 في تي ِه املقهور  مايَّ 
ً
 عا

وقد جاء نعت التيه باملقهور، ليمشمل عن عمق املعاناة، وال جز الذي ُيمارس ضده. وترتبل صورة  

املعاناة بصور أخرق ُمتببة لها، وعي صورة األمة التي ياتمي إلي ا الشاعر، فتتمازق الصورتان في 

األشياء املادية بتمثيمل استعاري صورة واحدة، تتضح معاملها بأسلوب تمراري، تخالطه أنتنة 

  11معّبر، يمشمل في لياته عن ا  زامية، وشعور باالستلب والاياع، حيث يقوه 

 
ً
 دماُء األهِل جارية

 وما زالت 

 
ً
 األهِل ظامئة

ُ
 وما زالت  سيوف

لي و   وما زاهال الردق ينداُح من حال

لي ت 
ال
 تآمرال يبتغي ق

ً
 مجتمعا

 كأن الكونال

  
ً
 مهما

ً
 ويلعب اللون دورا

ً
في من  الصورة شعرّية خصبة، إذ تتخذ شعرّية الصورة عند الشاعر ُبعدا

آخر يتكئ على عنصر اللون؛ إلضفاء أبعاد داللية على النص الشعري، فوجه املحبوبة يبعث على 

االرتياح، وهو مصدر لل صب، والتعادة الدائمة، واألمل، إذ ي طل منه املطر، ولمنه يختلمل عن 

 تم إنااجها  املطر املألوف الذي
ً
ه مطر أخار يحمل بين لياته خصًبا وثمارا

ّ
يتبب ال صب، إن

  12بحّب الولن، حيث يقوه 
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 لم يزه  وجهِك في عينّي ي مي

 
ً
  ،، أخارمطرا

ً
 نائيه   ،أشواقا

ً
 ليوفا

 من اإليحائية   
ً
ويلجأ الشاعر إلى التشميل االستعاري في بناء صوره الشعرّية؛ لتوفر لها قدرا

ين الدواه، وذلك بعلقة اتحاد بالطبيعة التي تمّده بحاجته الشعرّية، فالن ر يخاف، واللمجانتة ب

 عن وصوه الن ر إلى حالة الثمالة، وحيرة الحدائق، مما جعل النص يشع شعرّية 
ً
واألمل يداري، فال

   13ويتقّد إيحاًء، يقوه 

 أجفل الن ُر وما زالت أراني

ملى
ال
 ، وجنّياُ  ا الحيرق دجلة الث

 ري ا األمل  ُيدا

وتتحرك األلفاظ في نصوص الشاعر بحركة عوالفه، ومن هنا فإن اللفة الشعرّية لفة إنتانية  

تتشكل في قوالب مبدعها الجاهزة في نفته، وهذا يتري على أجزاء النص الذي تكونه اللفة، 

   14يقوه 

 وأللَّ ليفِك بعدال آماد من ال طو الكؤود  

 الوجود  ، واهتزال بالفرِح ضجَّ الاحى

 وكأن عشقال الكوِن، كلُّ رعونِة العشِق الجموِح 

حيث تظهر حركّية األداء الشعري من خله األلفاظ املكونة للصورة )ألّل، ضّج، اهتّز، رعونة،  

الجموح(، وهذه األلفاظ لم تأِت منبتة عن باية النص الشعري، بل متتقة مع املفردات األخرق 

قة اللمجانتة بين الفعل وفاعله )ألّل ليفك، ضّج الاحى، التي زادت من شعريته، لوجود عل

اهتّز الوجود(، وذلك بانزياحات إسنادية كترت باية التوقعات، وأكتبت النص شعرّية واضحة، 

لوصمل العشق  امتدت إلى انزياحات نعتية لم تنفصل عن نطاط الحركية الشعرّية التي هيأت

 . بالرعونة والجموح

خرق هذه الصو  
ُ
ر الحركّية األبيات عن نطاط التجربة العالفية إلى تجربة ناالية أوسع تخترط وقد ت

 حاجز الزمن، وتبشر بالثورة املنتظرة. 

ويتفجر االستعماه االستعاري في شعر عبد الرحيم عمر، ليخلق شعرّية مفرقة في األلم والحزن،  

ع، ولمن هذه املعاني لم وذلك باستخدام صور كلية تبعث على اليأس، حيث مظاهر القتل والجو 

                                                 
 .53املصدر نفته، ص 13
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تأِت بأسلوب مباشر، أو أن تلقي ا كان بتهولة، بل جاءت بلفة شعرّية تبعث على اإليحاء، حيث 

   15يقوه 

 !يا صاحبال الوجِه الفريب  

 عادال الشتاءُ 

هُ  عال  الرجاء   ولم  يعد مال

 األسمنِت 
ال
ُد رابة  مطر  ي ّدِ

ماء   ِ
ّ
شرط بالظ

ُ
 والطرقات  

 الدموع وفي النحيب  ومدينة الفرباء  فرط في 

 يتتم   
ً
 فمريا

ً
إذ استطاع الشاعر بالعلقات الفريبة التي خلقها بين الدواه أن يعطي النص ُبعدا

 من ال صب، وأمطاره املتتاقطة 
ً
 عن معن  اليأس، فالشتاء يرجع مقفرا

ً
بالحزن والاياع، فال

لوف بين املفردات؛ فاملطر في )  دد رابة األسمنت(، وهنا وصل املعن  إلى درجة عالية من اللمأ

صورة جرش ي دد الفابة، حيث ياتظر املتلقي أن تكون رابة نخيل أو أشجار إلى رير ذلك مما يده 

 عن 
ً
على الفابة، لمن الشاعر أضاف الفابة إلى األسمنت، مما جعل العبارة الشعرّية تبتعد كثيرا

، وفي هذا التعبير ما يده على عقم املطر توقعات املتلقي القائمة على استخدامات اللفة وعلقا  ا

 .املتتاقل، وعدم قدرته على اإلخصاب والنماء

اكيب جديدة قادرة على خلق ويتتمر الشاعر في خرقه للمألوف، وصدمه لباية التوقعات بتر  

 للصورة العامة الفجوة
ً
  متافة التوتر )والطرقات  شرط بالظماء( حيث يبدو مطلع البرت مفايرا

؛ فالفعل ) شرط( يوحي باألمل وال لص، مما يجعل املتلقي يتوقع أن يكون هذا اإلشراط لألبيات

 
ً
 أو أمل

ً
 للفهم، ولمن سرعان ما تن ار التوقعات من جديد، وتتتع .نورا

ً
.. الخ، مما يجعل املعن  قريبا

 من الاياء، إ  ا صورة تقتل ال
ً
؛ لذلك حياةمتافة التوتر عندما يجعل الطرقات  شرط بالظماء بدال

 وتجهش بالبكاء.  فمدينة املاطهدين  فرط في الدموع،

ويؤسس الشاعر في صوره ملا يتم  بشعرّية الحزن، فيرسم صورة شعرّية حزينة لأللم املقيم،  

 يتحوه من حالته 
ً
 ماديا

ً
ويتلعب باأللفاظ؛ إلقامة علقات جديدة بين ا، حيث يجعل من الدمع شرئا

ستخدام الفعل املاارع )يعشش( الذي فيه من القوة وااللتصاط ما يمفي أن التائلة إلى الصلبة با

يجعل دموع املعذبين  تتقر في مكامن ا، لتترافق مع حالة الصمت املطبق التي يحياها هؤالء 

، حيث يقوه 
ً
 رزيرا

ً
  16املعذبون، ولمن ا عند انفجارها تاتج دما
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 دم  يعشش في عيون الظاعنين

 وفي قلوب القاعدين

 ول
ً
 و عفا عنه الحياُء  لحاه دّما

 وا  مر

ولعّل استخدام الشاعر أللفاظ معّبرة، وتوظيفها بشكل تنافري في باية النص الشعري، يجعله أكثر  

 عن 
ً
مل الصور والرمز بلفة شعرّية تنقل املعن  بعيدا

ّ
 في ا،خرين، إذ يوظ

ً
، وأعمق ر ية وتأثيرا

ً
نضجا

يتضح ذلك بتشميله للصورة الشعرّية بكافة أبعادها الزمانية  املباشرة والتقليدية في البناء، حيث

ً 17واملكانية والنفتية، يقوه 

 يطارُد سربال أحلم الّنيام الحاملين
 الليُل تّنين 

 ؟فمت  الّصباح

 هل يزهر الّصوان في بلدنا

 وفي صحاري امللح يطلع األقاح

 وتات ي املواجع العميقه  

 وسورة الوعظ التي تطلقها األلتنة األثيمه  

فالشاعر يعّبر عن قتوة املعاناة في صور شعرّية  عّمق بشاعة االحتله، وبصور حزينة يئن في ا   

 ال لص، لذلك تبدو في األبيات حركية الزمن من خله األفعاه املاارعة )يزهر، 
ً
الشاعر ناشدا

القوة والنماء، مما يظهر قدرة الشاعر على استفله يطلع، تات ي، تطلقها(، وعي أفعاه تتصمل ب

الطاقة اإليحائية التي تمتلمها هذه األفعاه لبناء صوره، التي تمشمل عن حركة شعرّية مفعمة 

بالرومانتية الجامحة، وصور جزئية مشبعة بالحزن، فالليل تنين، وواضح ما يده عليه التنين من 

ار وتخريب، وكذلك حاه االحتله الذي يجعله الشاعر صورته من دم إرهاب وبطش، وما تقترن به

ي،   بالتنين( تتجلى في ا بشاعة اإلرهاب املادي والح  ّ
ً
في صورة موحشة ومنّفرة )صورة الليل مقترنا

ومما زاد في شعرّية النص ذلك التتابع في  شميل العلقات املتباعدة من ناحيتي اللفظ واملعن  بين 

ليل يطارد بحجمه املرعب سرًبا، ولعّل املتلقي يتوقع أن تقوده الصورة إلى الداه واملدلوه، فتنين ال

  .املعن  القريب، بأن يكون هذا الترب من الطيور، كما هو متوقع في التياط امل جمي

لمن سرعان ما يفاجئ املتلقي بانت اك جديد لباية اللفة، والتوقعات بإضافة لفظة )سرب( إلى  

 ا داللة على قمع االحتله للحريات وا،ماه. )أحلم النيام(، وفي هذ
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ويخرق الشاعر عن املعن  اإلخباري للبرت األوه، فيتحوه إلى أسلوب إنشا ي يتتم باالنفعاه؛ ليعّبر  

؟(، ويتبع ذلك بتؤاه موحي  )هل يزهر الّصوان في بلدنا(. وفي فمت  الصباح)عن حاجته إلى الحرية 

مّر متتحيل على الواقع، أو في اللفة امل جمية، ولمنه من الناحية حقيقة األمر أن إزهار الصوان أ

 أمام املقاومة، ولعّل فعل 
ً
 ضعيفا

ً
الشعرّية أمر مرروب فيه، يجعل من بطش االحتله وقوته لرفا

اإلزهار مرتبل بالتحرر، واألمل بفد مشرط، كما أن األقاح سيابت في صحاري امللح، وما هذه 

 .   وان القوي إال داللة على أن الزهرة قادرة على النمو من جديدالصحاري الجرداء، والص

وال بّد من اإلشارة إلى أن  تا ه الشاعر، هو  تا ه العارف باألمور املدرك للحقيقة بأن النصر   

 قادم مهما كانت الليالي حالمة. 

ًشعرّية التقديم والتأخ ر:  -ب

ز على التقديم املكاني، وتأخير ومما يمّيز شعرّية التقديم والتأخير في شعر  
ّ
عبد الرحيم عمر، أنه يرك

 ما ترتبل باملكان الذي يده على أثر الفاعل، 
ً
الفاعل، وفي هذا ما يده على عمق املعاناة التي رالبا

 أحد رموز الثورة الفلتطياية في املعتقل
ً
   18وسطوته عليه، يقوه مخالبا

فاِد   ها أنتال في األص 

 راهُ والولُن األسير كما ت

مه القيود    تحزُّ ِمعصال

ُه الُجنود  
ُ
 والليُل يمأل

، خرجت فيه اللفة عن املألوف في   
ً
 لفويا

ً
إذ إن هذا التقديم والتأخير في البن  اللفوّية يعّد انزياحا

ترترب أجزاء الجملة، إذ يعّد هذا النمل من االنزياح بمثابة من  ات فنية يعمد إلي ا املبدع؛ ليخلق 

 . 19متميزةصورة فنية 

فقد تركت القيود أثرها في املعصم الذي تر تم فيه قصة الولن ومأساته، ذلك أن سياط األبيات    

يده على ما أصاب الولن، ثم عاد في البرت الثالث ليقّدم العنصر الزماني املمثل للولن )الليل( 

 أداة الفعل 
ً
ين وذلك في علقة تبادلية ب الجنود( في   اية الجملة،)على العنصر الفعلي )يمأل( مبقيا

ولعّل تركيزه على الجملة الفعلية أتاح له هذه الشعرّية، واملرونة في تباده  .عناصر الجملة الفعلية

مواقع ألفاظ اللفة، ملا يمتاز به األسلوب من حيوية، ووضوح وتنويع خصب؛ لتعدد أزمان الفعل 

  .20وحاالته، واستثماره لطاقة اللفة ال لقة

                                                 
 .71املصدر نفته، ص 18

 .51م، ص1984، مصر، الهيئة املصرية العامة للمتاب، البالغة واألسلوبيةعبد املطلب، محمد   ُينظر  19

 .241، صعلم األسلوب )مباد ه وإجراءاته(ُينظر  فال، صلح   20



ً ”بعد كل ذلك“الرحيم عمر: ديوان  ظواهر أسلوبّية في شعر عبد
 
  نموذجا

 165 صفحة (،2015) 9 املجمع، العدد

التأخير للفاعل في جمل عبد الرحيم عمر الشعرّية، وذلك في حركة فعلية متتمرة، كما في  ويتمرر  

  21قوله

دايا  كّل يوم تطلع الّداُر هال

بايا  يزهُو ب ا ليُل الصال
ً
 أبدا

 كلما تاهت بسحر الاوء نجمه  

 وتباهت بالحيا والطّل ريمه  

اط في ليل النخيل  
َّ
ى قمُر العش

ّ
 أو تجل

نه في أساليب الفن الشعري،   
ّ
وتظهر األبيات التابقة نضج تجربة عبد الرحيم عمر الشعرّية، وتمم

 عن تمرده على 
ً
 من لاقا  ا اإليحائية، ودالال  ا التركيبية، ومعّبرا

ً
فهو يتتنطق اللفة متتفيدا

 الشاع قواعدها املألوفة، التي ال تتناسب مع خياله ال صب، وأفكاره املتشعبة، لذلك يجري 
ً
ر  عديل

 عن الطاقة الشعرّية 
ً
 في الصيارة الشعرّية بشكل يتتق مع املعن  العام للنص الشعري، فال

ً
بنائيا

املتفجرة في األبيات التي تظهر من خله كتر باية التوقعات للمتلقي بألفاظ شعرّية املعن ، شاعرية 

 فرضه عليه ال
ً
 وتأخيرا

ً
لاإليقاع، يجري الشاعر في ا تقديما

ّ
ة بناء الشعري، وخصوصية األلفاظ املشك

ر الفاعل 
ّ
ر الفاعل، كذلك قّدم )بالحيا والطّل(، وأخ

ّ
للنص، فقّدم شبه الجملة )بسحر الاوء(، وأخ

  .)ريمه(

ويممن تفتير هذه التفيرات التي أجراها الشاعر في جمله التركيبية برربته في إحداث هزة عنيفة   

 ته العامة. في ذهن املتلقي، و عميق معانا

وقد أسهم االنزياح اإلضافي في تدعيم هذه القوة الشعرّية من خله لفظة )الليل(، وما أضيمل  

إلي ا، فمّرة )ليل الصبايا(، ومّرة أخرق )ليل النخيل(، وفي كلتا الحالتين داللة عميقة تحمل صراع 

ى(، وانحتار ما يده على األمل واليأس في نفس الشاعر، مع رلبة األمل بأفعاله )يزهو، تباهت، 
ّ
تجل

  .اليأس )تاهت(

ًشعرّية الذاكرة )املاض ي(:  -ج

تمشمل نصوص عبد الرحيم عمر عن حاور متمّيز للذاكرة، وهو حاور يصدر عن حنين دائم،   

وعشق لتراب الولن، إذ إن الذاكرة في وجدان عبد الرحيم عمر منتجة وفاعلة في النص الشعري، 

 بمفردات موحية، وصور معّبرةتمتنز بخبرات وتجارب و 
ً
  .معاناة يختز  ا العقل البالن، ويفّررها شعرا

د صور وأشكاه شعرّية، تتتم بقدر كبير من اإلبداع واملعان 
ّ
 اة ددومما يمّيز نص الذاكرة في شعره تول
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 عن حيويت ا امللهمة لإلبداع، يقوه 
ً
  22فال

 أفاطال قبل أن تفيقال من ُسبا  ا الطيور  

هُ  نادق وُي َّ 
ُ
 صوت

ُه العالم املخمور    ولم ُيجب 

 فأدركال الحقيقه  

 لمّنه لم يتدارك عمره املهدور  

مِته د  صحو من صال  وقبل أن يال

هُ  ّدامال
ُ
 تبالأت  ونفرت  ق

 .. وابتعدت  .وابتعدت

 ورابت الفزاله  

 في النص الشعري من ضمير األنا الذي   
ً
 مهما

ً
ل تحوال

ّ
وحديث الشاعر عن نفته بامير الفائب شك

بدأ فيه املقطع األوه من القصيدة؛ ليؤكد على اندماق الاميرين األنا والفائب في تجربة واحدة، 

  .تحمل املعاناة، ولتبعد املتلقي عن أي شعور بامللل

سالي  ا أن ضمير الفائب   يدفع بالنص إلى دائرة الشعر امللحمي ويؤكد الباحثون في الشعرّية وأ 

بقوة، إذ يركز في تمحوره حوه الش ص الثالث على الوظيفة املرجعية، لمن جدلية علقته 

 . 23بالامائر األخرق خاصة ضمير املتكلم عي التي ترسم منحنياته الداللية  

الفلتطيايين، تبرز ملم  شعرّية الذاكرة التي وفي سياط حديث الشاعر عن تضحيات الشهداء  

يتردها لألجياه املتعاقبة؛ لتؤسس للمتتقبل املأموه، الذي تمثل الذاكرة بذوره املروية بالدم، 

 املاو ي املنبعث في نفته
ً
   24حيث يقوه متتحارا

ها ثوُب الحداد   لفُّ  والبلد يال
ً
 عشرون عاما

 حت  إذا للعت بذور كان رّواها الرفاط  

 بالدم والعرط املقدس والطهاره  

ق الشاعر ببلدته)جيوس(، فيرسمها برومانتية  تتمد ماد  ا من   
ّ
وتبرز شعرّية املاو ي في  عل

الطبيعة، ويتجلى ذلك بصورة املرأة التي ظهرت في ا جيوس، وهذا التجتيد للمكان بجتد امرأة 

 في الشعر العربي، فطاملا دأب الشعراء على  شبي
ً
 ه املكان باملرأة؛ لقداست ا في وجدانلرس جديدا
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الشعراء، لمن معشوقة عبد الرحيم عمر تختلمل عن ريرها، ف ي ذات دالالت نفتّية وفمرّية 

   25عميقة، تابا باالنتماء إلى األرض مصدر ال صب والتعادة، حيث يقوه 

 كانت مفاتي  العذاب  

 وما بّدلت ناي العاشقين  
ً
 ُحّبا

 سير  شفتاك من دحنون جّيوس األ 

 وجديلتاك هديتان ب ا حباك متا ها

ًشعرّية الُحلم )الرؤيا(  -د

 عّد الر يا أهم منجزات القصيدة العربية الحديثة، وتمتتب أهميت ا من فاعلية تأثيرها في النص   

، وإذا كانت الر ية عي من فعل الباصرة في حالة 26الشعري، ورناها بالتعارض والشموه والقلق

 . 27يا عي من فعل التخييل في أثناء الحلماليقظة، فإن الر  

ومما يميز نص الحلم ما يمتنزه من حاجات نفتية واجتماعية، يحتان ا فمر الشاعر، ويأمل في   

 من الشعرّيةتحقيقها، لذلك اختلفت آلية ال لق الشعر 
ً
 . ي، وأصب  أكثر قربا

 من روافد الشعرّية في ديوان عبد الرحيم عمر  بعد كل   
ً
 مهما

ً
لت شعرّية الحلم رافدا

ّ
وقد شك

ذلك ، إذ  عمس قدرة إبداعية في صيارة التجربة الحياتية في ر ق جديدة قادرة على استمشاف 

ة من قاملتتقبل وتخطي الواقع املّر بزمنه املقّيد، لتنفت  الداللة على آفاط واسعة وجديدة، منطل

 . مألوفة، لتات ي إلى أحلم مأمولةبدايات 

 أحلمه، ويحقق أمانيه، 
ّ
 يخل

ً
 يتتلح باإلرادة، ويجعل الكلمة سلحا

ً
 وهمذا يكون الثوري دائما

 عامله املتخّيل
ً
   28حيث يقوه ُمتتحارا

هيمِن من ضياء  
ُ
ش امل بال

ال
 ال بدَّ للف

 ال بّد لألرض التي   فو إلى

ب املواسِم والعطاء    خص 

ماء   ِ
ّ
شر الظ  ال بّد للبال

 ...ِمن  موسم خصٍب 
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فقد نبعت الشدددعرّية من توافق الن ايات مع البدايات، ثم من تمرار الزمة شدددعرّية )البّد( بما تحمله   

 عن 
ً
، فادددددددل

ً
 بديل

ً
من تصدددددددميم على  فيير الواقع املمثل بالذاكرة، وإحله الحلم مكانه ليكون واقعا

تر تدددددم، يعود، يحلم، )مله من حركة واسدددددتمرارية على أفعاه الحلم سددددديطرة الفعل املادددددارع بما يح

  فو(، بعمس ألفدداظ الددذاكرة )الفبش، الظمدداء، القيود، التمتمددات(، والتي تحمددل داللددة الاددددددددددددديدداع، 

واسدددددددددددددتلب الحريددة واأللم، كمددا عّمق الشددددددددددددددداعر هددذه املعدداني بددانزيدداحددات نعتيددة عمتدددددددددددددددت قمع ا،خر 

ة، والتمتمددات حددانيددات، ممددا خلق في النص أجواء وسدددددددددددددطوتدده؛ فددالفبش مهيمن، والتفدداع يددل عصددددددددددددديددّ

  .شعرّية، تتبده في ا التراكيب؛ لتعّبر في الن اية عن معن  واحد هو الحرية

وتبقى ر يا الشاعر مفتوحة، وواسعة األفق، تنطلق من الذات إلى ا،خر متحّفزة لتحقيق واقع  

قادرة على اإليحاء بتفصيلت الحلم، ورسم جديد. وقد صاغ هذه الر يا الفمرية بباية شعرّية 

  29صورته، فبدأ بخطاب أهله في جمل إنشائية، يقوه 

 يا أخو ي !

رِح الوليد    يا أخوة الفال

هيد    فوط اشتعاه الشمس والقمر الشَّ

ن  ،بأعراِس القصائِد  ،بمُم 
ُ
 بامل

 وبكّلِ ما في لاقة امللهوِف 

 ومن عزٍم أكيد   ،من حّبٍ 

مَّ 
ُ
ُنحرط ث ا سال

ّ
 نخلُق من جديد  إن

! ُنخلُق من جديد  ا سال
ّ
 إن

ومن امللحظ أن هذه الجمل اإلنشائية تبعث على الحماس واألمل )الفرح الوليد(، وما ألنتنة   

الفرح، وبعثه في صورة الوليد من معن  إيحا ي مؤثر. وتبقى صورة الوالدة متيطرة حت  على 

ترسم صورة االحتراط ثم االنبعاث، وتجدد  املتتوق األسطوري في علقة  شابمية بين املفردات،

 . جعل من تضحيات شعبه منارة للحريةالحياة كطائر العنقاء ال الد، مما ي

ويزيد التمرار من جذوة هذه الشعرّية، إذ عمد الشاعر تمرار عملية ال لق من جديد؛ ألنه يمثل  

الفمرة املتيطرة على وجدانه، وحلم األجياه املرتقب، برنما فمرة التضحية، واالحتراط متتمرة ال 

 حاجة لتمرارها. 

عرّية ثالث، ليبعث في النص شوعلى املتتوق الصو ي جاء تمرار حرف الشين ثلث مرات في البرت ال  

مااعفة، تمتاز بجرس إيقا ي زاد من وهجها أ  ا وقعت في ألفاظ تباعدت في ا العلقة بين الداه 
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قاد الشمس املتتمر، وعدم إمكانية إخمادها، هو الذي أوحى للشاعر بإضافة 
ّ
واملدلوه، ذلك أن ات

وسيلة لتحقيق الحلم، ثم جاء نعت  االشتعاه إلى الشمس، وهمذا الثورة الفلتطياية التي تمثل

 . ادة؛ ليخلق متافة التوتر من جديدالقمر بالشه

لعّل هذه الشعرّية ما كانت لتتحقق لوال قدرة الشاعر على استفله إمكانات اللفة، وقدر  ا   

 . صيغ جديدة تخدم الر يا الشعرّية التعبيرية في بناء

 في   
ً
 كبيرا

ً
ا وتلعب األفعاه املاارعة دورا

ً
رسم شعرّية الحلم، ذلك أن الفعل املاارع يرتبل ارتبال

 في تكوينه، حيث يقوه في رثاء الشهيد خالد نزاه
ً
 كبيرا

ً
  30وثيًقا بالحلم، ويلعب دورا

 في كل متتولنه  

! زمجر ثورتنا املزمنه 
ُ
 ت

 وتنفُا األرُض 

فُا  اتفُا الرَّ  يال

ذرو انتفاضتنا زيفهم
ال
 وت

 
ُ
هادة أعلى ذ  راهويحتلُّ مجد الشَّ

إذ تبرز شعرّية الر يا من خله الحلم املتتقبلي الذي ترسمه األفعاه املاارعة )تزمجر، تاتفا،  

ياتفا، تذرو، يحتل(، وعي أفعاه مفعمة بالحركة والقوة، حيث يتتفل الشاعر الطاقة اإليحائية 

اس في صدور ا األنفالتي تمتلمها األفعاه املاارعة في بناء صوره بحركية را عة للزمن، تبث من خلله

الفلتطيايين، ولعّل هذا االستخدام املااعمل للفعل املاارع له ما يعلله من قوة الداللة، واإليماء 

بالزمن والحركة والتحوه من زمن آخر، ومن حالة إلى أخرق، وهو في األساس تمهيد للحرية املنتظرة، 

 عن ما يحمله الفعل املاارع من القدرة على التخييل و 
ً
استيعاب املتتقبل والزمن ا، ي. فال

والشاعر يتتفل الفاعلية املتمثلة في الزمن الحاضر )أي معن  االستمرار( ذلك أن الفعل املاارع 

 . ملتتقبليمتلك خاصية متميزة، وعي تجاوزه الحاضر إلى ا

ً: شعرّية االنزياح -هم

، دارت 
ً
 بارزا

ً
لت محورا

ّ
لت يعّد االنزياح ظاهرة أسلوبية مهمة شك

ّ
حوله كل املباحث التي شك

 عن املألوف اللفوي،
ً
شعرّية ويمّيز اللفة ال جوهر النظرية العربية في اللفة األدبية؛ ألنه يشكل خروجا

   ، ويممننا دراسة هذا املنبه األسلوبي عند الشاعر في املحاور التالية31عن اللفة النثرية
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ً :االنزياح اإلسنادي الفعلي -1

ن الجملة الفعلية تتكون من لرفين أساسرتين  فعل وفاعل، حيث يتند الفعل من املعلوم أ    

التام إلى الفاعل في انسجام واضح؛ ليعّبر عن داللة إيصالية أو إخبارية محددة، وهذا ما يكون في 

، إذ يلجأ الشاعر إلى سلح االنزياح 
ً
اللفة املعيارية، أّما في اللفة الشعرّية فإن األمر مختلمل تماما

األسلوبي، ليتخلص من هذا االنسجام بين لرفي اإلسناد، والذي ال يخدم فمرته، إذ يأ ي هذا 

 ملذهب الشاعر األدبي، حيث يقوه 
ً
  32االنزياح ممثل

 وتئنُّ الريُ  في الشرفِة 

رِك األشقرال  ع 
ال
 تذرو ش

هإذ إن املذهب الرومان  ي الواقعي د الذي يمثله الشاعر د دفعه إلى االستعانة بالط  
ّ
ا؛ بيعة، وتمثل

للتعبير عن تجربته، ولمن بأسلوب لجأ فيه إلى انزياحات إسنادية واضحة، فقد أسند األنين إلى 

الري ؛ ليعّبر عن معاناته، حيث يحمل األنين داللة ألم عميقة، وهو أنين متموع للجميع من خله 

 .الشرفة العالية

ه من هذا الزمان الفريب، والذي يتتم بالتناقا وقد يأ ي هذا االنزياح اإلسنادي؛ ليعّبر عن   جب  

  33بين األشياء، يقوه 

 ويجيء يوم  يأنس البؤساء فيه سراب أحلم قديمه  

ياح    و عانُق األشجار أرتاه الرَّ

 
 ويعانق الرعُد التكونال

فقد أسند املعانقة إلى األشجار، وهذا رير جائز على املتتوق امل جمي، لتباعد املتافة بين الداه   

واملدلوه، فاملعانقة صفة إنتانية تفيد املشاركة، ومما عّمق هذا االنزياح هو جعل األشجار  شترك 

  .في املعانقة مع أرتاه الرياح

ً :االنزياح في الصفات م النعوت م -2

عروف أن الصفة تطابق املوصوف من الناحيتين التركيبية والداللية، وهذا يتتد ي ترافق من امل  

، أّما إذا وقعت الصفة في 
ً
الصفة مع املوصوف، وبالتالي استدعاء صفة مناسبة للموصوف م جمّيا

 من االنزياح النعتي، مما 
ً
التياط رير متجانتة مع موصوفها ومتنافرة معه، فإن ذلك ُيعّد نوعا

  .حقق درجة عالية من الشعرّيةي
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ويرق كثير من النقاد املحدثين أن إسناد النعوت التي تتمتع بدرجة كبيرة من عدم املناسبة يعّد   

 . 34املدرق األّوه للتخييل الشعري 

حيث أكتب الشاعر النعوت  ،بعد كل ذلكواألمثلة على هذا النوع من االنزياح كثيرة في ديوان   

ا،  إنتانيًّ
ً
  35من  شعره دالالت جديدة، فنجده يقوه  جانبا

 في القلِب األماني الفافيه  
ُ
 قمر  يوقظ

إن قتوة الواقع وإحبالاته تفرض على األمنيات أن تكون بعيدة املناه، وقد عّبر الشاعر عن هذا   

املعن  الداللي بتياط شعري، خلق ما يتم  بمتافة التوتر  الفجوة، إذ من رير املعقوه أن توصمل 

بين  تقارب األماني بالنوم، الذي يحمل صفة الكائن الحي، ولمن هذا مممن في اللفة الشعرّية التي

املتباعدات وتؤنتن األشياء من خله بناء علقات انزياحية بين الداه واملدلوه، إذ إّن تأويل القارئ 

طأ خاح النعتي، ذلك أن االنزياح هو  للمعن  يقود إلى تصحي  ال طأ املنطقي املتمثل في االنزي

 . 36مقصود للوصوه إلى التصحي  

 العملية اإلبداعية، التي تنطلق من إيمان ويتحدث الشاعر عن معاناته 
ً
الشعرّية، حيث يقوه مفترا

  37الشاعر بقاايا أمته وضرورة الدفاع عن ا

 
ُ
 تظل  

ً
 عتيقه  أبدا

 
ب الشعراء أمنية

ّ
 عذ

 تتجاوز القوه العص يَّ 

فالشاعر يصمل األماني د وعي ش يء معنوي د بما يخالمل التوقعات التي تدور في ذهن املتلقي     

يلة، الحزينة، المثيرة...( وذلك بنعت ا بكلمة )عتيقه( التي تده على ش يء مادي، مما يجعل من )الجم

 
ً
 للروح والجتد معا

ً
ا صالًحا ألن يكون ممثل

ً
 ولعّل هذا األسلوب االنزياحي قد .املفردات املتخيلة عامل

ر للشاعر متافة واسعة للتعبير عن مشاعره الحزينة في
ّ
   38، يقوه ظل االحتله الجاثم وف

 .. ونحن نقتل من جديد.سقل القناع

 ونعود نفرط في متاهات من الدم املعّتق

 فاصبر أو العق ملح مذبحك القديم

إن نعت الدم بد )املعتق( واملذب  بد )القديم( فيه من املجاوزة للمعن  اللفوي والتياقي ما يده على   

 لوه فترة التضحية الناالية، وعمق الجرح واملعاناة.
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ً :االنزياح اإلضافي )املضاف واملضاف إليه( -3 

 من الترابل بين ما على املتتويين امل جمي   
ً
إّن إضافة االسم إلى اسم آخر في اللفة يقتض ي نوعا

والداللي، برنما في النص الشعري يحدث تنافر لفظي بين املفردات لداللة معنوية وفنية، تبعد النص 

  39لية من الشعرّية، حيث يقوه عن النثرية، وتوصله إلى درجة عا

لمات  
ُّ
 واستجرت ساعة امتّدت أفا ي الظ

 أصوهال الكلمات  
ُّ
 تقطع األوتار من صو ي وتجتث

 من الحاجة لمخر،   
ً
 كافيا

ً
برز قدرا

ُ
وقد تبدو هذه البداية نثرية، لألسلوب اإلخباري الذي نهجته، إذ ت

 للنص، وعّمقت الشعور بجموح ا،خر، وقمعه لمن إضافة  األفا ي  لد 
ً
 جديدا

ً
الظلمات  أعطت ُبعدا

لألنا من خله الفعلين )تقطع، تجتث(، وذلك بعلقة انزياحية، لرقت وجدان املتلقي، وأثارت 

  . عالفه مع األنا

 ىويتهم الحاور االنزياحي املمثمل في إذكاء جذوة الشعرّية في النص، وخلق قارئ واٍع قادر عل  

ربل الصلت بين األلفاظ، وإدراك العلقات ال فية التي يوحي ب ا النص الشعري دون أن يصرح، 

فلرتت املباشرة سمة النص الشعري، ولرتت العلقات املألوفة من أساليب الشاعر، أو راية 

بولة، قاملتلقي الذي يبحث عن املتعة الفنية، والفمر الناضج، وإنما الشعرّية بسحرها، و عميت ا امل

ً: 40عي آماه املبدع واملتلقي على التواء، يقوه 

 
 
 امتدت زحوف

ال
 ناديت باسمك ساعة

 الليُل فوط رللِة القمِر الجري   

 انثالت نصاه العارِ 
ال
 ناديت باسمك ساعة

 في أحشاء مولننا الذبي   

ه، إضعاف ا،ماحيث ُيبرز الشاعر صورة مرعبة لليل، الذي يمتلك لاقة تدميرّية هائلة تؤدي إلى     

و عميق الجراح، وذلك عن لريق انزياح إضافي )زحوف الليل( اتبعه بانزياح نعتي )القمر الجري (، 

وقد يتفاوت االنزياح في درجته، وفي إيحائه الفمري، ولمنه في الن اية خروق صارخ على باية اللفة 

الذبي ، تقارب املعن  في كلمتي أحشاء و املألوفة وداللت ا املباشرة، كما في )أحشاء مولننا الذبي (، إذ ي

ولمن ال تلبث أن تتنافر بإضافة كلمة )أحشاء( إلى كلمة )ولننا( ثم نعته بالذبي  )بكل ما تحمله من 

 لإلنتان املتيي عميق للذب ( إذ ال يممن تصّور الولن بأحشاء إال 
ً
 .  إذا كان ممثل
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فة بتلعب الشاعر بمفردا  ا، وإعادة ترتي  ا في سياط ولعّل هذه اإليحائية العالية التي تحملها الل    

  .جديد عي القادرة على حمل النص من أجواء النثرية إلى عالم الشعرّية ال صب

ولعّل ربل االنزياح اإلضافي بتجربة الشاعر، ومعاناة شعبه، يقدم دالالت جديدة على املتتويين   

  41ا قيمة الصبر في ثوب فني إبدا يالفمري والفني في النص الشعري، حيث يقوه مبرًز 

 فأدر يا ساقيال الصبر الجميل  

 يا ُمجيري!

 ها أنا ُعدُت إليك  

فقد أضاف كلمة )ساقي( إلى الصبر، مع التنافر الواضح بين اللفظتين على املتتوق امل جمي،     

 يتصمل بالتيولة، ويتم شربه، لمن ال يقدم بأي حاه من 
ً
 مادّيا

ً
لصبر األحواه افالتاقي يقدم شرئا

 لشعبه الصامد في وجه االحتله، وهو سلح 
ً
 مهما

ً
مادة للشرب، ولمن الشاعر أراد أن يقّدم سلحا

وقد أسهم االنزياح اإلضافي في شعره متاهمة فاعلة في  .الصبر الذي يعّمق أهميته بنعته بالجميل

  42تصوير حالة ال جز التي  تود األمة، حيث يقوه 

عّد رسوه 
ال
 جرش الظلمة الدهماء في ليل التنين  ماذا أ

ويبرز االنزياح اإلضافي في )جرش الظلمة(، إذ ال يتوقع أن يكون الجرش من الظلمة إال إذا أراد  

الشاعر أن يعّبر عن حالة الاياع وسرابّية املوقمل، لذلك فإن هذا االنزياح اإلضافي أثبت عجز 

  .قوة التي عي بحجم الليل بانتشارهالعرب عن الفعل التحرري بالررم من كثافة هذه ال

لت القاية الفلتطياية وقود الشعرّية في الديوان، ذلك أ  ا ألهبت وجدان الشاعر،  
ّ
لقد شك

وأوقدت فيه نار الحنين إلى الولن، وعي في الوقت نفته شعرّية ذات علقات متجددة، ومتنوعة 

 عن كو  ا رنية ب
ً
أشكاه الحوار مع الذات وا،خر  التاريخ، على املتتويين الداخلي وال ارجي، فال

واألسطورة، والتراث، باإلضافة إلى إيقاعية القصيدة، وشعرّية اللفة، مما فّجر لاقة إيحائية كبيرة 

  .عند املتلقي

ُيلحظ على ديوان الشاعر بروز ما يتم  بشعرّية الترد، إذ أن الترد لم يقتل الشعر، ولم يخمد   

 يقوم على استثارة الذاكرة، بتمثيمل جذوته، بل أشعل فيه ح
ً
 شعرّيا

ً
د أسلوبا

ّ
رارة املعاناة، وول

الصورة، وتخصرب األلفاظ؛ لتكون قادرة على حمل املعاناة، فامتزق أسلوب الترد بعفويته، ولرقه 

املباشر لألذهان، باألسلوب الشعري بمجازاته وقفزاته الزمنية من املاو ي الحالم إلى الحاضر األليم 

ًً .رّية تجّتد حركة الحياة، وتبشر باملتتقبلفي شع
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