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أ. د  حممد عبد احلسني اخلطيب   م.م . وسيم عبد األمري درويش  

امللخص 

د الباحثان يف هذه الدراسة املوجزة أثر القرآن الكريم يف شعر الشاعر ماجد حاكم  رصَ
موجد وهو من طبقة الشعراء العراقيني الناظمني للشعر املنثور إّبان التسعينات من القرن 
املايض ، ووقفت هذه الدراسة عند األثر القرآين يف أهم أعاملهِ ومها ديواناه ) ما تساقط بل 
أوشك للشمس( و) حتت القمر .. فوق الورد( ، وقد نظم الشاعر نصوصه فيهام بالشعر 
رصد  يف  الباحثان  اجتهد  وقد   ، و1999   1997 بني  املحصورة  السنوات  ضمن  املنثور 
التأثري القرآين تعبريًا ومغز يف شعر الشاعر املذكور ، إذ أوضحت الدراسة مقدار إفادة 
الشاعر ماجد حاكم موجد من القرآن الكريم وتفاعلهِ معه عرب أسلوب ـــ التناص ــ ومن 

خالل حمورين : 

لطةِ احلاكِمةِ للشعب ، وغدرها. األول : ظلم السُ

ربَة والتطلع للهرب من الواقع األليم . الثاين : الغُ

وأشار الباحثان إىل مالمح تأثري القرآن يف الشعر احلديث ، متخذين من شعر الشاعر 
ماجد حاكم موجد جماالً للبحث الذي تعددت وجوه التناص فيهِ ، مع القرآن الكريم  عىل 
صعيد املفردة ، والرتكيب ، واملضمون ، فضاًل عن اإلقتداء بالغايات واألفكار ، واستيحاء 
املضامني اجلزئية ، وكان للمحاور املُتناص معها دور يف إنتاج الدالالت اجلديدة وتوجيهها 

، واكساب النص دالالت متعددة .

الشاعر ماجد حاكم موجد  قامتة وحزينة عن وطن    إبراز رؤ أن  البحث  وأوضح 
اآليات  مع  للتناص  األسايس  دافعه  تشّكل  ظلت   ، املجهول  ومستقبلهِ  املؤمل  وحارضهِ 
يعني  ال  املواضع  من  عدد  يف  تناصهُ  أن  من  بالرغم  ؛  املقصودة  املعاين  تثري  التي  القرآنية 
يعني نجاحه كذلك يف كل مواطن  ، وال  املوّظفة  الداليل لآليات  األفق  التام مع  تطابقهُ 

التناص مع القرآن الكريم .
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أثر التناص القرآني يف  شعر ماجد حاكم موجد 

Abstract

     In this paper, the two researchers investigate the effect of the 
Holy Quran on Majid Hakim Mujed's poetry. Mujed is an Iraqi poet 
who writes prose poetry in the nineties of the last century. This 
study focuses on the Quranic intertextuality in most of his  import-
ant works, namely  " Never Falling , but Ascending to the Sun " and " 
Beneath the Moon, On Roses " . The poet inaugurates writing these 
texts in the years between 1997 and 1999. The researchers attempt 
to monitor the Quranic influence in his wording and expressions 
and show how the poet Majed Hakim Mujed interacts and benefits 
from the Holy Quran through the method of intertextuality by two 
domains:
Firstly: the injustice ruling power on people, and betrayal.
Secondly: the alienation and aspiration to escape from the pain-
ful reality; the exile is an expected result for the oppressed people 
who have kept in subservience and hardship, especially by the un-
just exercise of authority and the acts of power of intimidation and 
brutality.
     The researchers pointed the influence of Quran in the modern 
poetry, referring to Majid Hakim Mujed's poems which is the scope 
of the present research. The poems have many aspects of conver-
gence, with the Holly Quran in terms of individuality, composition 
and content. As well as, the intertextuality in the poems has a role 
in producing new indications and multiple new semantic connota-
tions.
     The research reveals that Majid Hakim Mujed's poetry presents 
dark and poignant visions of the homeland , describes his painful 
life and his unknown future and resorts to his main motive , the 
Quranic verses, to evoke the intended meanings of stability . 
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تقديــــم

بسم اهللا الرمحن الرحيم

العاملني،  يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه رب   , مباركًا  كثريًا  احلمدُ هللاِ محدًا 
آله  وعىل  للعاملني،  رمحة  املبعوث  حممد  نبينا  عىل  التسليم  وأتم  الصالة  وأفضل 

األخيار املنتجبني إىل يوم الدين  .

القرآن عىل  ل  نزَ إلجلها  التي  النبيلة  واملقاصد  السامية  األهداف  فإن  ؛   بعد  و 
منعوته،  عىل  تدل  اخلالد  الكتاب  هذا  فنعوت  ؛  لب  ذي  كل  عىل  ختفى  ال  الناس 
والذكر  املبني،  والكتاب  العزيز،  والكتاب  املجيد،  والقرآن  الكريم،  القرآن  فهو  
صص، وأحسن احلديث،  احلكيم، والذكر املبارك، والصحف املطّهرة، وأحسن القَ
تدّل عىل رشف  والربهان، والفرقان، واحلّق، والرساج، والبالغ... وهذه األسامء 

املسّمى وعلو رتبته وسمو درجته .

    وإن للقرآن روحانيًة خاصة، وتأثريًا غري خافٍ يف النفوس؛ ملا استعذبته من 
وهج بيانهِ ودقة تعبريه ؛ وقد صقل فحول األدب وأعالم البيان نصوصهم بأساليب 
القرآن وحذوا حذوه يف النظر واقتبسوا من نوره  يف كل غرضٍ ومقصدٍ ؛ ألنه كان 

املنارة والقدوة هلم وإن اختلفت األقطار وتباعدت األمصار .

ّتاب واخلطباء والشعراء عىل أن يضمنوا شيئًا من مفرداتهِ       وكان حلرص الكُ
، وعباراته، ومعانيه يف نصوصهم أثرٌ نافذٌ يف نفوس املتلقني ؛ فضاًل عن األهداف 

األخر املتوخاة من االقتباس النص ، أو التناص املعنوي .
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أثر التناص القرآني يف  شعر ماجد حاكم موجد 

هم الواضح يف صياغتهم     وقد عرف كثريٌ من األدباء األقدمني واملحدثني بتأثرِ
احلُجج وعرضهم القِصص، والوصف ، واجلدل ، واملوعظة احلسنة، بنهج القرآن 

الكريم وآياته  . 

وقد رصد الباحثان يف هذه الدراسة املوجزة أثر القرآن الكريم يف شعر الشاعر 
إّبان  املنثور  للشعر  الناظمني  العراقيني  الشعراء  ماجد حاكم موجد وهو من طبقة 
بجيل  تسميته  عىل  اصطلح  الذي  اجليل  إىل  منتميًا   ، املايض  القرن  من  التسعينات 
تلك احلقبة من  العراق يف  الناس يف  لبيان معاناة  ، والتسمية وضعت جمازًا  الرماد 
آثار احلروب ، واالضطهاد السلطوي ، واحلصار ، وبسبب كل ذلك هاجر الشاعر 

ماجد إىل املنايف بوصفها مالذًا آمنًا ، فأقام يف دبلن من ذلك احلني . 

ووقفت هذه الدراسة عند األثر القرآين يف أهم أعاملهِ ومها ديواناه ) ما تساقط بل 
أوشك للشمس( و) حتت القمر .. فوق الورد( وقد كتب الشاعر قصائدمها بالشعر 
يف  الباحثان  اجتهد  وقد   ، و1999   1997 بني  املحصورة  السنوات  ضمن  املنثور 
الدراسة مقدار  إذ أوضحت   ، الشاعر  القرآين تعبريًا ومغز يف شعر  التأثري  رصد 
إفادةِ الشاعر ماجد حاكم موجد وتفاعلهِ مع النص القرآين عرب أسلوب ـــ التناص 

ــ وذلك عرب حمورين : 

لطةِ احلاكِمةِ للشعب ، وغدرها . األول : ظلم السُ

ربَة والتطلع للهرب من الواقع األليم .  الثاين : الغُ

ويأمل الباحثان يف هذه الدراسة املوجزة أن يبينا مقدار إفادةِ الشاعر من التناص 
القرآين لآليات القرآنية الكريمة املمزوجة يف شعره ، وهل مّكنه التناص من اخلروج 
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م املرادَ ، وتقّوي اخليالَ ، وتؤّثر بالنفسِ . وباالعتامد عىل خطة البحث  بدالالت تدعِّ
يرجو الباحاثان أن يتحقق املبتغى وتعّم الفائدة ، واهللا املُستعان ...

داللة موجزة للتناص

تتفق معظم اآلراء النقدية بأن ــ التناص ــ  مصطلحٌ حديثٌ ، ملفهوم قديم ، يشري 
بنى عليه النص ، معتمدًا مبدأ التفاعل ، والتداخل، والتوظيف  إىل األسلوب الذي يُ
لنصوص أسبق منه أو معارصة له ؛ فإذا تلقى القارئ نصًا يتداخل مع نص آخر ذي 
لت ذاكِرة القارئ إىل داللة النصوص  ليا هبيأة التناص ، ارحتَ تأثري واسع أو قيمة عُ
املوّظفة املُقتطعة من سياقاهتا ؛  مع أن صاحب النص اجلديد كثريًا ما حيّور يف بنية 
اإلبقاء عىل  ف مع  ذِ أو حيَ ل  مِ أو جيُ ز  يُوجِ أو  ر  يُؤخِّ أو  م  قدِّ يُ بأن  املوّظفة  النصوص 
اإلشاراتِ اخلاصةِ بالنص األصيل ؛ ليُنّمي املعنى اخلاص بنصهِ ، وهو معنى يتوخاهُ 
املؤلف ويرّكز عليه . وإذا كان التناص يف نظر بعض النقاد  )) أحد مميزات النص 
فإن   )1))) هلا  معارصة  أو   ، عنها  سابقة   أخر نصوص  عىل  يل  حتُ التي  األساسية 
التناص ))  تتم عرب  إذ   ، تيحها هذا األسلوب  يُ التي  املهمة  النتائج  يأكدون  آخرين 
إعادة استيعاب ، غري حمدد ، ملواد النص ، بحيث تظهر خمتلف مقاطع النص األديب 
، عبارة عن حتويالت ملقاطع ، مأخوذة من خطابات أخر ، داخل مكون أيدلوجي 

شامل (((2( .

 واملالحظ أن اآلراء السابقة تشرتك يف ــ فكرة التفاعل ـــ احليوي بني النصوص 
الناجتة عن أسلوب التناص ، وتبقى املقدرة الفنية لصاحب النص ، املعيار الفاصل 
األديب  أحسن  ما  إذا  الداللة  قيمة  فرتتفع  ؛  واملشاركة  التوظيف  من  اإلفادة  يف 
املالءمة بني النصني وختبو إذا فرتَ إحساسهُ ، ونضبت مقدرته ... والتفاوت يف األداء 



٤٨٦

أثر التناص القرآني يف  شعر ماجد حاكم موجد 

الباحثان عند ترمجةٍ موجزةٍ  له نصيبٌ من األعامل األدبية بشكل عام ، وقد وقف 
للشاعر ماجد حاكم موجد متهيدًا لبيان أثر التناص القرآين يف شعره ...  

الشاعر ماجد حاكم موجد يف سطور

 ، القادسية  : من مواليد 1972 يف حمافظة  الشاعر ماجد حاكم موجد            
مدينة الديوانية ، تنّقل بالسكن بني الديوانية وكربالء وبغداد ، صدرت له الدواوين 
الشعرية اآلتية :) ما تساقط بل أوشك للشمس ( ، ) حتت القمر ، فوق الورد ( ،   
)غرابيل (  ، وما زال يكتب ...  عمل يف جمال الصحافة واإلعالم الثقايف ، هاجر من 
العراق إىل مرص يف عام 2009 ، ويقيم حاليًا يف دبلن ، وله مقاالت نقدية يف الشعر 
العراقي منشورة يف الصحف العراقية(3( . وعند إنعام النظر يف شعرهِ املنثور ضمن 
ديوانيه ؛ نجد يف جانب من خصائصه، تأثره بالقرآن الكريم ، هيأة تناص،  لريسم 
الشكل ، واألداء ، والقصدية ، ومن ذلك األخذ من القرآن الكريم مما يتجاوز نطاق 
املفردة و الرتكيب إىل التلميح املعنوي ، فيشّكل حضورًا الفتًا وبارزًا يف شعر الرجل 
ّل اهتامم الشاعر ماجد حاكم موجد بالقرآن الكريم يف ديوانيه موضع  ... وقد دار جُ

الدراسة حول حمورين رئيسني:

املحور األول : ظُلم السلطة . 

 ، السلطة  ظلم  موضوع  ـــ  أنامطه  بمختلف  ـــ  احلديث  العريب  الشعر  يف  كثُر 
؛  القصائد  من  القرآين يف عدد  النص  مع  الشاعر  تعاطى  الثيمة  مدار هذه  وضمن 

إلنتاج دالالت معينة مقصودة لذاهتا .

    ويف العموم ال ينأ الشعر املنثور عن هذه القاعدة يف طرائق تعبريه ؛ حتى 
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رة  أضحى النص الشعري   )) نسيجًا من االقتباسات واإلحاالت ، واألصداء املتحدِّ
من مصادر ثقافية متعددة ... ترّشهبا النص بطريقة ما .(((4( والشاعر ماجد حاكم 
موجد يرّكز يف تناصه مع القرآن الكريم عىل املعاين التي تربز القضية املرتبطة بظلم 

السلطة ، واضطهاد الشعب ،  مثلام نلحظ يف قوله :

  )) أصحابُ االيكةِ يتناسلونَ بال ترائب

لِتُ من دم يتيم (((5( وال يكرهون الغنائمَ عندما تنْفَ

انَ  كَ إِنْ  تعاىل ))وَ الشاعر مع قولهِ  تناص  املوجز نلحظ  الشعري  النص  يف هذا 
األشجار  كثيفةِ  عةٍ  قْ بُ )سكان  وهم  األيكة  فأصحاب   )٦)) ظَاملِِنيَ لَ ةِ  كَ َيْ األْ ابُ  حَ أَصْ
عز  اهللا  من  gاملرسل  عيب  شُ للنبي  العداوة  أظهروا  وقد  شعيب(((7(  قوم  وهم 
وجل ، وقد أفاد الشاعر من هذه الداللة  املتعلقة بسوء الفعال ؛ يف إشارة إىل مجاعة 
تشبه أولئك يف السوء إذ سلكت طريق الضالل والظلم ، واملعنى حيمل داللة إدانة 

موجهة ألي سلطة غاشمة تستعبد رعاياها . 

 و يف املقطع الالحق من النص الشعري نفسه ، يرد تناص من كتاب اهللا العزيز 
اءَ  ا إِن شَ إِنَّ يْنَا وَ لَ هَ عَ ابَ رَ تَشَ بَقَ يَ إِنَّ الْ ا هِ نَا مَ بَنيِّ لَّ بَّكَ يُ عُ لــــــَنَا رَ وا ادْ الُ يف قوله تعاىل )) قَ

(( (٨( ضمن قول الشاعر : ونَ تَدُ اهللاَُّ ملَُهْ

لينا احلجرُ ... ابه عَ فتشَ

احلجرُ ، اللغةُ 

والقراءةُ / يدٌ تنفلتُ (((9(
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تشابه   ( الرتكيب  داللة  تتبع  يف  كبرية  صعوبة  يواجه  ال   ، الشعري  للنص  فالقارئ 
علينا( املُتعلقة بقصة بقرة بني إرسائيل ، وأداء نبي اهللا موسى gيف حل القضية ، وكشف 
هوية القاتل بإذن اهللا تعاىل ، ودور قوم موسى املُشني يف االستهزاء تارة ، ويف التهاون تارة 

أخر حتى وقعوا يف عدم الطاعة ؛ فنزل قول اهللا تفصياًل يف ذلك اخلرب(10( .

وحني نر أن املقصود من تناص شعر الشاعر مع النص القرآين ، توجيه االهتام 
إىل السلطة الظاملة عىل ما جر للناس من مهانة ، فإننا يف الوقت نفسه مل نرَ صلة 
متميزة يف ذلك التناص الشعري تنجح يف رسم العالقة بني معاين احلرية ، والشك ، 
والظلم املعاش يف زمن الشاعر مع القصة القديمة ؛ وقد أّد ذلك إىل ضعف تبيان 
اآلرصة  يف النص الشعري بني ) الفحولة الساقطة ، واحلجر الذي يوازي اللغة ( 

فضاًل عن داللة القراءة وداللة اليد وهي يف حالة إنفالت .

  ومن الرتاكيب التي تقرتب يف شيوعها من الرتكيب القرآين ))رمجًا بالغيب(( 
مْ  هُ ادِسُ ةٌ سَ ْسَ ولُونَ مخَ قُ يَ مْ وَ بُهُ لْ مْ كَ هُ ابِعُ ةٌ رَّ ثَ ولُونَ ثَالَ يَقُ الذي ورد يف قوله تعاىل ))سَ

يْبِ (((11( فإنه ورد يف قول الشاعر ضمن القصيدة نفسها : غَ ًا بِالْ مجْ مْ رَ بُهُ لْ كَ

))كي نعرف ؛

ا دمعةٌ مقفلة كل ضحكة مسافاهتُ

كل هذا الصهيل رمجًا بالغيب 

كل حلظة غامضة ، منجاًم للفراغ 

كي نعرف (((12(
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فاليقني يف عدد أصحاب الكهف رجمٌ بالغيب ، وصهيل األفراس عند الشاعر 
رجمٌ بالغيب ، وادعاء السلطة املزيف بالنرص رجمٌ بالغيب ، وفسحة األمل يف ذلك 
الوقت رجمٌ بالغيب ، والداللة األكيدة ترتبط باألمل املتبدد عند الشاعر من جرّاء 
فِعال السلطة احلاكمة والقائمة عىل التضليل واخلداع ، والشاعر عمد إىل أسلوب 
التناص القرآين يف أكثر من مناسبة بدالالت ما يعانيه املواطن من قهر واستبداد عىل 
أيدي الزمرة املتنفذة مع ميلهِ للتلميح والتكثيف للمعنى املُراد ، مثلام نلحظ يف قوله : 

 ))من نّبأ النسيم رؤ اجلزيرة

حتى أن تسعَ بقرات عجاف يأكلهنَّ السمني 

وتسعُ بقراتٍ سامنٍ ، اضعن الفحولة 

)13) )) حلظةُ الطلقةِ ختتبيء كي ِإهب العمرَ يف الثواين العجافِ

نٍ  امَ سِ اتٍ  رَ قَ بَ بْعَ  سَ  ٰ أَرَ إِينِّ  املَْلِكُ  الَ  قَ ))وَ تعاىل  قولهِ  مع  الينكر  تناص  وهذا 
يفِ  تُوينِ  أَفْ  ُ املَْألَ َا  أَهيُّ ا  يَ اتٍ   ابِسَ يَ رَ  أُخَ وَ  ٍ رضْ خُ تٍ  نبُالَ سُ بْعَ  سَ وَ افٌ  جَ عِ بْعٌ  سَ نَّ  لُهُ أْكُ يَ
واقع  إىل  احللم  أو  الرؤية  تناص حييل  لكنه   ،)14))) ونَ  ُ ربُ تَعْ ا  يَ ؤْ لِلرُّ نتُمْ  كُ إِن  ايَ  يَ ؤْ رُ
ملموس وينقل املكان من مرص الفرعونية إىل بالدنا يف هذا الزمن ، ويوصل املعرفة 

القديمة يف تأويل األحالم بمعارف اليوم املدعومة بشواهد الواقع املُر .

إن قوة اليوم ليست كقوة األمس فـ )) تسعُ بقراتٍ سامنٍ ، اضعن الفحولة (( 
وخرب اليوم القائم عىل التجربة ، ال كخرب املايض السحيق القائم عىل االستبصار ، 
فهذا   ، الشعري  بمقطعه  الشاعر  ناّمه  القرآين  واملقروء  للمألوف  عكيس  تناص  إنه 
التناص من ))نسيج من التعالقات املستقبلية حتقق له ارحتاله الدائم الذي حيدهُ من 
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القرآنية  الظالل  بهِ نحو قراءات ال هنائية((.(15( إن تقص  الواحد وينطلق  التأويل 
أن  ، والسيام  ، واستدعاء وإحالة  تأّمل  إىل  الشعرية حيتاج  املفردات والرتاكيب  يف 
إال  الكريم  القرآن  خلصوصية  ختضع  ولن   ، وحديثًا  قدياًم  متداولة  عامة  األلفاظ 
بقرينة ثابتة بّينة .(1٦( وبالرغم من أن التحوير الذي قام به الشاعر مل يوّظف تفاصيل 
ــــ بفضل  الشعري  املستحصل من نصهِ  املعنى  أن  إال  مثلام وردت  القرآنية  القصة 
العراقي  الشعب  التي عاشها  املحنة  صوب  اجته  قد  ــــ  الكريم  القرآن  مع  التناص 
وهو يتجرع غصص الفاقة واحلرمان بفعل احلروب املجانية التي خاضتها السلطة 

ألكثر من عقد ...

فيه  املقاصد وتتسّيد  فيه  تكثُر   ، الشعري عامل مكتنز  الشاعر ماجد حاكم  وعامل 
اطَ  َ الرصِّ نَا  دِ ))اهْ تعاىل  قولهِ  يف  ))الرصاط((  ف  رِ عُ املثال  سبيل  فعىل  املفارقات 
(((17(بمجاز العبور املؤدي إىل النجاة من النار يف اآلخرة ، لكن الرصاط يف  يمَ تَقِ املُْسْ
نص الشاعر املعنون   )) خارج عن رهبة املستقيم(( املتأثر بـ))الرصاط القرآين(( ، 
ستنسخ عن األصل  ل ، ومنحنِ ، وآيل للسقوط ، ومرتبِط بالفعل املتحرك ، ومُ نهدِ مُ

الثابت ، قال الشاعر ماجد حاكم موجد:

))والظل اهيا الرصاط املنهدل

اهنم يقربون رحم العافية 

بالعمى الراجع من صفري النهار(( (1٨(

يف  فالرصاط املوصوف باالستقامة يف النص القرآين ، أضحى رصاطًا يُرهب وخيُ
؛ ألن واضعيه  ) يقربون رحم العافية( والتناص ضمن هذا النص يصب يف دائرة  
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ظلم السلطة احلاكمة وسياستها القائمة عىل الرتهيب ، وقد تربز يف ظاهرة تناص 
العمل  نسيج  يف  بعضها  مع  تتامزج  متعددة  أصوات  الكريم  بالقرآن  املنثور  الشعر 
الشعري ، وقد تكمل بعضها بعضًا ، أو يسود النص املهيمن عىل رشكائه (19( ، وعند 
وقوفنا عند عنوان النص اآليت للشاعر ، نتلمس األثر الداليل العميق الذي تسبغه 

الداللة القرآنية عىل نص الشاعر املوجز بالكامل قال الشاعر :

))  خطاب القيامة((

وأشهد أين أسفت عىل واحدٍ ير((

يأخذُ جريت من ظل وجهي

)20) )) ويفتح من أملي املُنكرسِ

           إن لفظة )القيامة( يف عتبة النص تظل حمتفظة بقوة أصلها القرآين إهنا)) 
احلد الفاصل بني احلياة الدنيا وبني اآلخرة، وعليه فان منازل اآلخرة تبدأ بمجرد 
مغادرة الروح البدن (((21( وإن حاول الشعراء ومنهم شاعرنا حرف تفاصيلها إىل 
نفسه هلا جانب متميز راكز يف  الوقت  أهنا يف  ، إال  وجهات نظر اجتامعية وفكرية 
عن  أّخاذ  بخيال  التعبري  يف  للشعراء  جديدة  آفاق  بفتح  يسمح  اإلسالمي  املنظور 

مستقبل سيأيت ، أو ماضٍ اندثر .

والدمار  األمل  من  جانبًا  املذكور  نصه  يف  عرض  موجد  حاكم  ماجد  فالشاعر 
الذي أصاب بلدهُ أواخر القرن العرشين بشهادة الشاعر إذ قال : ))ويفتح من أملي 

(( وهو أمل املأسوف عىل وطنه ، بفعل توجهات السلطة ومآرهبا ... املُنكرسِ
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نسيج  يف  أساسية  بؤرة  إىل  القرآنية  املفردة  تتحول  للشاعر،  الحق  نص  يف  ثم 
النص و داللته ، من نحو ما نر ذلك يف قوله:  

بارُ                      )) ماذا حييك الغُ

لو صليلُ املسامريِ ، يرهبُ الذئبَ من قبلُ

لو قارورةٌ ختّبيء الصليبَ يف قميصِ الرصاحةِ

ص بلدةِ التمرِ والعنبِ والسكاكني  لو جتِيءُ عَ

ألقْ ...

خترج رأسكَ بيضاءُ من املسغبة(( (22(

فاظًا من قصص قرآنية متعددة كلفظتي        إن الناظر لنص الشاعر، يلحظ أخذه ألْ
تعاىل  قوله  يف   ، السالم  عليهِ  يوسف  بقصة  متعلقتان  ومها   ) القميص  و  الذئب   (
وا  الُ قَ افِلُونَ  نْهُ غَ أَنتُمْ عَ ئْبُ وَ هُ الذِّ لَ أْكُ يَ أَن  افُ  أَخَ بِهِ وَ بُوا  هَ تَذْ أَن  نِي  نُ زُ يَحْ لَ إِينِّ  الَ  ))قَ
(((23(، ويف قوله تعاىل ضمن السورة  ونَ ُ َارسِ ا إًِذا خلَّ بَةٌ إِنَّ صْ نُ عُ نَحْ ئْبُ وَ هُ الذِّ لَ ئِنْ أَكَ لَ
 ٌ ربْ ًرا  فَصَ أَمْ مْ  كُ سُ أَنفُ مْ  كُ لَتْ لَ وَّ الَ بَلْ سَ بٍ  قَ ذِ مٍ كَ بِدَ هِ  يصِ ٰ قَمِ ىلَ وا عَ اءُ جَ نفسها ))وَ

. )24))) ونَ فُ ا تَصِ ٰ مَ ىلَ انُ عَ تَعَ اهللاَُّ املُْسْ ِيلٌ  وَ مجَ

للرش  رمزًا  بوصفهِ  )الذئب(  أن خياف  الشاعر  يتمنى  الشعري  النص   ويف هذا 
من الشعب ؛ فال يفتك هبم ويمزقهم ، ومتنى أن تكون عبارة ) قميص الرصاحة( 
به  غدر  من  صفة  وبيان  احلق  موضع  يف  عليه  واملصلوب  الصليب  لضم  مدخاًل 

باسلوبه املعسول املخادع وما أشبه اليوم بالبارحة .
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الكريمة  اآلية  سياق  من  استيحاؤمها  تم  فقد   )) ألقِ  ــ  عص   (( املفردتان  أما 
(((25(  وتقعان ضمن  ونَ أْفِكُ ا يَ فُ مَ لْقَ يَ تَ ا هِ إِذَ اكَ  فَ صَ ٰى أَنْ أَلْقِ عَ وسَ ٰ مُ يْنَا إِىلَ حَ أَوْ ))وَ
حميط املعنى السابق ؛ بام يشيعان من أعامل تتصل باخلديعة والتزييف وهي سياسة 

ترافق سياسة البطش التي اعتادت السلطة ممارستها ضد الشعب .

فيهِ  فالتناص  املسغبة(  من  بيضاء  رأسك  )خترج  املقطع  من  األخرية  احللقة  أما 
عِ  وءٍ  يفِ تِسْ ِ سُ ريْ نْ غَ اءَ مِ يْضَ جْ بَ ْرُ يْبِكَ ختَ كَ يفِ جَ دَ لْ يَ أَدْخِ واضح مع قولهِ تعاىل )) وَ

. )2٦))) قِنيَ ًما فَاسِ وْ انُوا قَ ُمْ كَ هِ  إِهنَّ مِ وْ قَ نَ وَ وْ عَ ٰ فِرْ آيَاتٍ إِىلَ

الفعل  التداخل احلاصلة عرب  الشعري والقرآين ، ضمن بؤرة  السياقني  ب  فتقارُ
)خترج( ال تعني اتفاقهام يف النتيجة ؛ فالنص القرآين يشري إىل أحد معجزات النبي 
موسى gالغالبة ، يف حني أن نص الشاعر ماجد حاكم موجد ، يوحي بام سيؤول 
إليه حال املواطن بعد سنوات القهر ؛ فاللون األبيض سيكون خامتة املطاف سلبًا أو 
التي أسهمت اسهامًا واضحًا يف تعدد داللة ))بيضاء(( بني  املفردة  إجيابًا ، عىل أن 
غبَة( التي وردت يف القرآن الكريم بقوله تعاىل  سْ النصني القرآين والشعري ، هي )مَ
(27( وأحاهلا الشاعر إىل مفاهيم احلرمان بأشكاله املختلفة. بَةٍ غَ سْ مٍ ذِي مَ وْ امٌ يفِ يَ أَوْ إِطْعَ

ويُعز انتاج الشاعر صوره وتكثيفها يف هذا املقطع ؛ إىل املفردة القرآنية املوّظفة 
الشعور  بتكثيف   (( ز  املحفِّ إىل خلق  التوظيف  ، وأد نجاحه يف  املنتجة  ومعانيها 
واإلحساس الذي تثريه فكرة من افكاره وتسعى التجربة الشعرية من خالل صورها 

إىل جتسيده حسًا وفكرًا يف آن واحد(((2٨( 

ويف موضع آخر من نصوص الشاعر )مدار الدراسة(  وردت لفظة  ) عرجون ( 
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رَ  مَ قَ الْ (((29(  ، واملذكورة يف قولهِ تعاىل ))وَ و))العرجون هو كعودِ عذق النخلةِ العتيقِ
(((30( إذ وّظفها الشاعر بالتناص ضمن  يمِ دِ قَ ونِ الْ جُ رْ عُ الْ ادَ كَ تَّٰى عَ لَ حَ نَازِ اهُ مَ نَ رْ دَّ قَ

قوله :

د يف اعتدالك !؟ سِّ ون بعدُ إذ ، جُ رجُ ))هل العُ

هل احلارضُ رمّم رصامة التواتر!؟

احلارض وجع يف اللغة ، وانكسار اخلريطة(( (31(

دها يف تعبري  لقد حاول الشاعر يف هذا املوضع ، أن يمتص معنى املفردة وجيسِّ
الشطرين  بداللة   ، احلياة  حال  إىل  االعوجاج  يُنسب  بأن  ؛  مضافة   وداللة  جديد 
الالحقني اللذين ينميان هذا املعنى ؛ فاحلارض بعني الشاعر دائرة من التوتر والوجع 
والتفرقة ، وهذه املعاين تنطبق عىل واقع احلقبة الزمنية التي عاشها الشاعر ونظم فيها 
عددًا من القصائد وهي سنوات احلصار . وهذا املعنى املتقدم يتكرر عند الشاعر يف 

موقع آخر بقوله :

 ))اشتهاءٌ إىل نخلةٍ

تنفلتُ عن غيابِ الظاللِ

أظّللُ عرجون قلبي بأقامرها 

وأشهدُ (((32( 

فقلبه اخلاوي كالعرجون لن حتتضنه إال نخلة هي رمز للوطن ، فالفجيعة كبرية 
، والرغبة شديدة كي يعود الوطن إىل سابق عهده .
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((33( الواردة يف الذكر  وملا أراد الشاعر أن يتساءل ، عنون إحد قصائده )عمَّ
(((34( وهو تناص إبتدائي قبل الولوج إىل غامر  لُونَ اءَ تَسَ مَّ يَ احلكيم بقوله تعاىل ))عَ
النص ، يتشارك فيه النص القرآين مع النص الشعري يف طرح األسئلة املتشعبة إىل 

مقاصد متعددة  ـ

لة ملا سبق ، فقد نتج إحساس  ــ باالضطهاد ـــ لد الشاعر ماجد حاكم  وحمصِّ
موجد، وترافقت معه رغبة باهلروب من الواقع األليم ؛ لذا نتلمس ميله بعد ذلك 
إىل التناص مع اآليات القرآنية التي توحي بمعاين الغربة يف املنايف مثلام سنلحظ يف 

املحور الثاين .

املحور الثاين : الغربة والتناص القرآين .

إن القرآن الكريم باعجازه البياين ، ومضامينه الساطعة ، فتح بابًا لكل من يريد 
متثيله والنهج عىل منواله ، لذا قيل ))ان القرآن سيطر عىل امللكات األدبية منذ نزل ، 
الشاعر يف  البحث ميل  وسحر األلباب بجامل أسلوبهِ (((35( ، وقد ذكرنا يف مقدمة 
مواضع متعددة إىل التأثر باخلطاب القرآين وما يستوحى منه ، أداًء ، ومغزً ، صوب 
بام حيذو  الشاعر شعره  نظْم  ، وإن  نظر  تفنيد وجهة  أو  تعزيز فكرة،  أو  عرض رأي 
حذو القرآن الكريم يف األساليب والدالالت سالح ذو حدين ؛ فأما أن ينجح بذلك 
التوظيف أو احلذو ؛ فيثري صوره وينعش أفكاره ، وأما أن يضعف أداء تلك املزية .

ع مالمسة معاين اآليات  والشاعر ماجد حاكم موجد ، حاول يف أكثر من موضِ
، وإذا كان قد عرّب يف جانب من نصوصه عن  اإلفادة من داللتها  املُباركة وحتقيق 
فكرة الظلم والتعّسف بوصفها هنجًا اتبعته السلطة احلاكمة وقتها ، فأنه يف نصوص 
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ب من معاين الغربة واهلروب من الواقع القلق إىل الواقع األكثر أمنًا  أخر قد اقرتَ
رغبته  الكريمة  القرآنية  لآليات  الداليل  املدار  مع  التناص  له  وحقق  واستقرارًا، 
املُظهرة  الشعرية  النصوص  أمثلة  ومن   ، الفنية  مقدرته  و  يناسب  بشكل  املنشودة 
ف ذهنُ املتلقي يف رحلة الذاكرة إىل نص  ضمنًا معاين الغربة ، املقطع اآليت إذ ينرصِ

قرآين آخر متازج مع قول الشاعر  :

)) خذ القمحَ ، وافرك طحنيَ البياض 

وابتديء حمنًة تقرض االشتعال / يرجعون 

تر الشمس اذا طلعتْ تزاورُ عن لغةِ يعجموهنا 

ر الدراهم  ستشهِ

كي تبيع دنانريَ املاء

ال تبع / باعوا ... (((3٦(

سَ  مْ  الشَّ تَرَ إذ يرد يف نص الشاعر تركيب قرآين، وهو جانب من قولهِ تعاىل ))وَ
مْ يفِ  هُ لِ وَ امَ اتَ الشِّ مْ ذَ هُ ضُ رِ قْ بَت تَّ رَ ا غَ إِذَ نيِ وَ يَمِ اتَ الْ مْ ذَ هِ فِ هْ ن كَ رُ عَ اوَ زَ ت تَّ ا طَلَعَ إِذَ
نْهُ (((37( وتتجه داللة اآلية القرآنية إىل معاين اللطف اآلهلي ، بالفتية النائمني  ةٍ    مِّ وَ فَجْ
يف الكهف ، املتمثلة بميالن الشمس ))تزاور : متيل وتعدل(((3٨( عند الطلوع كي 
ال حترقهم ، وعند الغروب كي يناهلم نصيبٌ منها  مع داللة )) تقرضهم(( : ))أي 

تذرهم أو تعدل عنهم وتبتعد(( (39(. 

 ، الكهف  سورة  من  الكريمة  القرآنية  اآليات  بعض  من  املستوحاة  الداللة  إن 
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ومتازجها مع النص الشعري املذكور للشاعر، ناجتة عن عملية توظيف منصهرة يف 
جعلت  متعددة  بعوامل  حمكوم  هنا  فالتوظيف   ، املتلقي  عىل  لبسًا  التشكل  منطقة 
الشاعر يربز املعنى األول املتصل بالنص القرآين ، ويّموه باملعنى الثاين املتصل بداللة 
النص الشعري يف اهلروب من بطش السلطة آنذاك ، واللجوء إىل املنطقة اآلمنة مع 
ما حيمله الشاعر من ذكريات قديمة ، ورغبة يف حماكاة نسيج قرآين برؤية جديدة ، 
فضاًل عن إثبات املقدرة األدبية ، وامتالك الثقافة ، والوعي، واستدعاء الرتاث ومنه 
القرآن الكريم حني ير ذلك رضوريا )) فأساس انتاج أي نص هو معرفة صاحبه 

للعامل ، وهذه املعرفة هي ركيزة تأويل النص من قبل املتلقي أيضًا(((40( .

 وجتدر اإلشارة إىل إفادة الشاعر يف نصه املذكور من ) الزمكان( القرآين ضمن 
ب فيه الشاعر من زمان أحداث قصة  اآلية الكريمة املدونة ، ففي الوقت الذي هرَ
غلقًا عىل من ينشد احلرية  أصحاب الكهف إىل الزمن احلارض ، فإن املكان مل يعد مُ
تناصه مع  فالشاعر قد حاول من خالل  ؛  الكريمة   القرآنية  القصة  الكهف يف  كام 
قد   ، اجلائر  احلكم  أعنيُ  عن  املتوارين  بالفتية  املتعلق  القرآين  القصص  من  مقطع 
باملظلومني  ّف  اآلهلية حتُ الرمحة  مادامت  أو االنسحاب  بالتوراي  إما  اقرتح احللول 
د املعنى املامثل لد الشاعر يف  ّب يف دائرة االحتامء من البطش . ونجِ ، واملعنى يصُ

موقع الحق يف قوله :

يعةِ ))هو احلدودُ ، حتى كان آخر الغيابِ وأّول الضَ

يكُ النو كي ينام ، حتى حيَ

نريُ الغياهبَ ويفتلُ الرحيلَ لقمصاننا حتى يُ
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حتى رأوا عىل جذعِ خارطةٍ دمَ التأويل 

حتى أووا اىل كرسةٍ وانكسارٍ

حتى هيزَّ عىل نومهم صافرات املجيء 

هم أخوة ، وهو العواء ، ذاهبًا ، والعواء(((41( 

تأثِّر بقصة يوسف gيف القرآن وما توحيه تفصيالهتا كــ )غيابت  ونص الشاعر مُ
ُبِّ  اجلْ يَابَتِ  غَ يفِ  وهُ  قُ أَلْ وَ فَ  يُوسُ تُلُوا  قْ تَ الَ  مْ  نْهُ مِّ ائِلٌ  قَ الَ  ))قَ تعاىل  قوله  يف  اجلب( 
ىلَ  وا عَ اءُ جَ (((42( وقميصه يف قوله تعاىل ))وَ لِنيَ اعِ فَ نتُمْ  كُ إِن  ةِ  يَّارَ السَّ بَعْضُ  طْهُ  تَقِ لْ يَ
ىلَ  انُ عَ تَعَ اهللاَُّ املُْسْ ِيلٌ وَ ٌ مجَ ربْ ًرا فَصَ مْ أَمْ كُ سُ مْ أَنْفُ كُ لَتْ لَ وَّ الَ بَلْ سَ بٍ قَ ذِ مٍ كَ هِ بِدَ يصِ قَمِ

. )43)))1٨ ونَ فُ ا تَصِ مَ

وخيانة   ، اخلالن  ر  غدْ  : مها  للغاية  متقاربني  مدارين  عىل  كان  النصني  فمسار 
 ، ثانية  الويالت من جهة  املخّلصة من  املُنقذة  درة  القُ ، ووجود  األقارب من جهة 
وكال املدارين متالزمان ، فتناص التقارب يف اهلدف أعظم من تناص االختالف يف 

الشخوص واألزمان واألماكن .

وتبدو املقاربة يف األسطر األخرية من النص الشعري املتقدم جلّية مع قوله تعاىل  
ًدا(( شَ نَا رَ رِ نْ أَمْ نَا مِ يِّئْ لَ هَ ًَة وَ محْ نكَ رَ دُ ن لَّ نَا آتِنَا مِ بَّ وا رَ الُ قَ فِ فَ هْ تْيَةُ إِىلَ الْكَ فِ  الْ ))إِذْ أَوَ
هنائيتهِ  عن  خمتلفة  خاصة  بنهاية  ولكن  القرآين  باإلحياء  يقتَدي  الشاعر  وكأن   )44)

األصلية يف النسيج القرآين التي تتجهِ إىل االحتامء من البطش ، أما يف النص الشعري 
وهذا  ربة  والغُ  ، واالنكسار   ، املهانة  إىل  الركون  إىل  يشري   ) )آووا  الفعل  كان  فقد 
مؤرش عىل عدم القدرة عىل املواجهة . ومن النافع الذكر أن الشاعر عندما يتعامل 
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مع نص تراثي فإن هذا التعامل خيلق ))جرسًا بني نصني ، النص املصدر ، والنص 
املحدث فإن وفق الشاعر يف االختيار والتعبري وصل إىل جذر عملية التناص(((45( 
والشاعر املندوب يف هذه الدراسة حاول اإلفادة من النص القرآين املوّظف يف أكثر 

من موضع بقدر ما يتمكن .

 وقريب من الشاهد املتقدم ، نص الشاعر ماجد حاكم موجد اآليت :

))أنى لك وجعُ اخلطيئات 

قال :  كذلك 

لن تر ، وإن دخل البعريُ 

لْ ها : أدخِ سيقولُ حراسُ

عليك ثيابَ اخلديعةِ (((4٦(

تأثِّر يف نسيجه اللغوي إىل حد ملحوظ بقوله  إذ يتبني للمتتبع أن املقطع الثالث مُ
)) نيَ مِ رِ ي املُْجْ زِ لِكَ نَجْ ذَ كَ يَاطِ وَ ِ مِّ اخلْ لُ يفِ سَ َمَ لِجَ اجلْ تَّى يَ َنَّةَ حَ لُونَ اجلْ خُ دْ ال يَ تعاىل ))وَ

ل فيام اليمكن دخوله  ،  (47( ووجه االتفاق األقو بني النصني الرشط بدخول اجلَمَ

وإذاما كان اخلطاب القرآين موّجها من رّب العزة للمجرمني املعاندين بأن الغفران 
لُ من منفذ آلة اخلياط وهو أمرٌ مستحيل ؛ مما يبدد مناهم ويفشل  هلم إال أن يلج اجلَمَ
أحالمهم ، فإن نص الشاعر حاول كذلك أن يقرتب من داللة االستحالة ، يف معرفة 
طعم األمل الذي يتجرعه كل من ذاق ويالت احلروب ، ونفاق املتسلطني عىل رقاب 
الناس والفرار إىل بلدان االغرتاب وهو احلل غري املرّصح به ، واقتَنص الشاعر يف 
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(((4٨(  ليستوحيه يف قوله : ظِيمٍ بْحٍ عَ نَاهُ بِذِ يْ دَ فَ موقع الحق قوله تعاىل  ))وَ

 ))هو امحرار يابسٌ وأنا قدحةُ الظلمةِ

حتى رآه يقيل دمي ورآين افتدي بكبشِ صباي صلواته اهلرمة(( (49(  

g إنقاذ إلسامعيل  القرآين كان الكبش وسيلة  الفكرتان ؛ ففي النص  وتتباين 
من الذبح ، ويف النص الشعري للشاعر ماجد كان الكبش صباه املذبوح . والشاعر 
ربة النفسية واملكانية التي عاشها الشاعر  ب الغُ أظهر أسفه عىل عمره الضائع ، وسحَ

يف املهاجر . 
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اخلامتة ونتائج البحث

، وقد تفاوت  املنظوم واملنثور  أثرًا ملحوظًا  يف   ، الكريم منذ نزولهِ  للقرآن  إن 
نتج  مُ هبا  ر  يشعُ التي  األُلفة  ؛ بحسب  العصور  مر  أعامل عىل  أُنتج من  ما  تأثريهُ يف 

كه يف مكوناته الثقافية .   النص جتاه لغة القرآن ، ومد التأثري الذي يرتُ

ثرة الرتاكيب واملفردات القرآنية املوّظفة يف  ومن مالمح تأثري القرآن يف الشعر ، كَ
بناء لغة الشعر ، فضاًل عن االقتداء بالغايات واألفكار واستيحاء املضامني اجلزئية .

 ، معه  التناص  عرب   ، الكريم  بالقرآن  التأثر  نطاق  عن  املنثور  الشعر  يشذ  وال 
فيكتسب النص دالالت ال متناهية ،ويُرفد بطاقة متجددة تُثري معناه وتوّجه داللتهُ 
الذي تعددت  أبعاد جديدة ، وخري دليل عىل ذلك شعر ماجد حاكم موجد  نحو 
وجوه التناص فيهِ ، مع القرآن الكريم ، عىل صعيد املفردة ، والرتكيب ، واملضمون .

متتلكه  بام   ، وتوجيهها  الدالالت  إنتاج  يف  دور  معها  املُتناص  للمحاور  وكان 
من خصائص ثّرة ، وقد تركزت أهم دالالت تأثر شعر الشاعر بالقرآن الكريم يف 
، وقد  بالشعب   السلطة احلاكمة  ما يدور يف نطاق غدر   : حمورين رئيسني  األول 
كقصة  ؛  املعنى  هذا  حول  تدور  قرآنية  وبأساليب  بألفاظ  يستعني  الشاعر  وجدنا 
يوسف gمع إخوته . و الثاين : ما يدور يف فلك اهلروب والغربة يف بلدان اللجوء 
الكهف  سورة  من  ورد  ما  بدليل  واالضطهاد،  الظلم  عن  ناجتة  حمصلة  بوصفها 

وسورة العرص يف نصوصه.

املؤمل  وحارضهِ  وطنهِ  عن  وحزينة  قامتة   رؤ إبراز  عىل  الشاعر  تركيز  ولعل 
التي  القرآنية  اآليات  للتناص مع  دافعه األساس  تشّكل  املجهول ظلت  ومستقبلهِ 
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تثري املعاين املقصودة ؛ بالرغم من أن تناصهُ يف عدد من املواضع ال يعني تطابقهُ التام 
مع األفق الداليل لآليات املوّظفة ، وال يعني نجاحه كذلك يف كل مواطن التناص 

مع القرآن الكريم .

ا مغّلًفا بالغموض واإلهيام لتمرير مبتغاه ، وربام   ولقد هنج الشاعر طريقًا شعريًّ
يعود هذا النهج لتقليل كلفة الصدام مع السلطة ؛ لذا تطّلب نصهُ قراءة متأنية تفك 

شفرتهُ ، وتُبنيِّ أفكاره ، ومن اهللا التوفيق . 
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قائمة املصادر واملراجع

  القرآن الكريم .

إىل  العريب  النقد  تطّور  يف  القرآن  أثر  ـــ   1
زغلول  حممد  د.   : اهلجري  الرابع  القرن  آخر 

سالم : مكتبة الشباب ــــ ط1 ــــ د. ت .

ــ أثر القرآن الكريم يف الشعر الفلسطيني  2ـ 
إرشاف   : النوافعة  فالح  مجال   : احلديث 
 : ـــ رسالة دكتوراة   الرواشدة  الدكتور سامح 

جامعة مؤتة : 200٨ .

رشدي  اإلسالمي:  الدين  أصول  ــــ   3
الدوري: مطبعة  الرمحن  عليان، وقحطان عبد 

جامعة بغداد: ط2ــــ 19٨1.

ودرر  الفوائد  )غرر  املرتىض  أمايل  ـــــ   4
احلسني  بن  عيل  املرتىض  (:الرشيف  القالئد 
العرصية  املكتبة  )43٦هـ(:  العلوي  املوسوي 

:د.ط ــ 2009 .

ماجد   : الورد  فوق   .. القمر  حتت  ـــ   5
 : العامة   الثقافية  الشؤون  :دار  موجد  حاكم 

ط1 ـــ دت .

٦ ـــ حتليل اخلطاب الشعري ) اسرتاتيجية 
التناص( : د. حممد مفتاح : املركز الثقايف العريب 

: ط3 ــ 1992 .

النظرية   ، التناصية  النص  التفاعل  ـــ   7

العامة  اهليأة   : األمحد  فيصل  هنلة   : واملنهج 
لقصور الثقافة : ط1 ـــ 2010 .

العراق  يف  التسعينية  النثر  قصيدة  ــ   ٨
)رسالة  وخصائصها  اجتاهاهتا   ، أنامطها 
عباس  خضري  كاظم  عامد   : إعداد  ماجستري( 
العبيدي :إرشاف د. فاروق احلبويب  ــــ جامعة 
كربالء ، كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية : 2011 

.

الشيخ   : وبيان  تفسري  القرآن  كلامت  ـــ   9
ـــ  د.ط   : ابن حزم  دار   : حسني حممد خملوف 

. 1997

 : للشمس  أوشك  بل  تساقط  ما  ـــ   10
الثقافية  الشؤون  دار   : موجد  حاكم  ماجد 

العامة : ط1 ــــ 1997 .

النوعية  االنامط  ـــ  نرسيس  مرايا  ــ   11
 : احلديثة  الرسد  لقصيدة  البنائية  والتشكيالت 
د. حاتم الصكر : املؤسسة اجلامعية للدراسات 

والنرش والتوزيع ــــ ط1 : 1999.

12 ـــ مستقبل الشعر ، وقضايا نقدية : د. 
ــــ   العامة  الثقافية  الشؤون  دار   : غزوان  عناد 

ط1 1994 .

ــ معجم املصطلحات األدبية املعارصة  13ـ 
ـــ عرض وتقديم وترمجة : د. سعيد علوش : 

دار الكتب اللبناين ــ بريوت ــ ط1 ــ 19٨5 .


