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 مدلولسوف نتناول يف هذا املقال 
الشخصية املدينية عند الشاعر اجلزائري ٔامحد 
الطيب معاش؛ اbي احتوى شعره عىل مدن 
متنوعة؛ ذات سامت وعالمات منحهتا تفردها، 

ودراسة املدينة كشخصية وفق وخصوصيهتا؛ 
نظرية هامون اليت تطبق ٔاساسا عىل النصوص 

يد مل نعرث عىل ٔاي دراسة الرسدية ٔامر جد
مماثv طبقت هذه النظرية عىل الشعر يف 
حدود علمنا،  وما سـنفعz يف هذا البحث هو 
تتبع الشخصية من خالل حتليل مدلولها، عن 
طريق بعض إالجراءات التقنية اليت اقرت�ا 

سـمييولوجية :(فيليب هامون، يف كتابه الشهري

 وٕان اسـتخراج هذه؛ )الشخصيات الروائية
أالفاكر هو نوع من الكشف عن البنية التحتية 

 .لهذه الشخصيات وٕاظهار رمزيهتا
 

     

Résumé: 
Nous allons traiter dans travail le 

personnage de la ville en tant que 

signifiant chez le poète algérien Ahmed 

Tayeb Maache, dont la poésie contient 

des noms de différentes villes avec des 

traits et des signes qui les ont rendues 

uniques. Et l’étude de la ville en tant 

que personnage selon la théorie de 

Philipe Hamon qui s’applique sur les 

textes narratifs est une approche 

nouvelle, puisque nous n’avons pas 

trouvé jusqu’à présent d’étude similaire 

qui s’applique à la poésie. 

Nous allons, dans ce travail, étudier 

le personnage à traves l’analyse de son 

signifié, en appliquant quelques 

procédures techniques proposées par 

Philippe Hamon dans son livre 

« Sémiologie du personnage 

romanesque », car la mise en évidence 

de ces idées est une sorte de détection 

de la structure sous jacente du 

personnage et de sa symbolique.  
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        : : : : مقدمة مهنجيةمقدمة مهنجيةمقدمة مهنجيةمقدمة مهنجية- - - - ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال
الرتاوحي ( 1يف حتليلنا سوف نقترص عىل مجموعة القصائد يف ديوان الشاعر ٔامحد الطيب معاش

اليت ميزيها مفهوم املدينة والفرق بيهنا وبني القرية، وت¤ اليت يعطي الشاعر عنوا¢ لها ) اين اخليامؤاغ
خشصية املدينة اليت يريد التحدث عهنا، ولقد ٔاحصينا مجموع النصوص اليت من هذا النوع؛ فوجد¢ها 

Jتنة، عنابة، :(يهٕاحدى عرشة قصيدة، يتحدث الشاعر فهيا عن عرش مدن جزائرية وعربية وغربية؛ 
، مع مالحظة ٔان )بسكرة، قسـنطينة، أالصنام ٔاو الشلف حاليا، القدس، حيفا، دمشق، جنيف، ل¯ن

الشاعر ٔافرد للك مدينة قصيدة واحدة، ماعدا مدينة قسـنطينة؛ فقد خصص لها الشاعر قصيدتني 
 اللية للك خشصية مدينة،اثنتني وسـنتناول يف حتليلنا صفات الشخصيات املدن، ووظائفها والبطاقة ا9

وخشصية املدينة هنا ليست جاهزة مسـبقا، ٔاي ٔاهنا ال تكون دليال، ٕاال حي´ يتوحض بناؤها يف النص 
عندما تتكرر وحدات داللية واحدة يف مرات عديدة "فتصبح د¸، وهذا ما عناه روالن Jرت بقو· 

وما سـنفعz يف هذا  2،"تاج معل تأليفيالمس واحد وتبدو #بتة، وهذا ما يو9 الشخصية ويه بذ« ن 
الفصل هو تتبع الشخصية من خالل حتليل مدلولها، ودالها عن طريق بعض إالجراءات التقنية 

نربط جسورا بني التحليل اbي ينظر ٕاىل الشخصية كسلسv من أالدوار املسننة داخل البنية "ؤان
ل مسنن هو االٓخر ولكن داخل نص الثقافة هذه ا9اللية أالولية، وبني التحليل اbي ينظر ٕالهيا مكحف

، وببحثنا عن مدلول 3"ٕان عىل مسـتوى ا9ال، ٔاو عىل مسـتوى املدلول  ٔاو عىل املسـتويني معا ،املرة
تتجىل من خالل دال متقطع حييل عىل "ودال الشخصية تتحدد لنا معاملها ويسهل لنا رمسها، ٔالهنا 

يل تقوم إالرسالية ببنائه؛ فا9ال يتحدد من خالل امس العمل هبذا جزءا من جذر ٔاص دوتع. مدلول متقطع
ومن خالل مجموع التحديدات أالخرى، ويسـتخرج املدلول من شـبكة من املسارات ا9اللية الزتامنية 

؛ وJختصار فا9ال هو الشخصية الظاهرة بأفعالها ؤاقوالها واملدلول يه 4"اليت حتيل عىل هذه الشخصية
فصح عهنا وٕان اسـتخراج هذه أالفاكر هو نوع من الكشف عن البنية التحتية لهذه أالفاكر اليت مل ي

zالشخصيات وٕاظهار رمزيهتا وهذا طبعا ما سـنحاول فع. 
وٕاذا اعترب¢ الشخصية املدينة يف شعر ٔامحد الطيب معاش وحدات معىن مت¤ طابعها ا9ال 

مجموع السامت املركبة، والبسـيطة اليت تضفي واملنفرد؛ فٕاننا نسـتطيع المتيزي بني لك خشصية مدينة من 
لومتان يرى ٔان الشخصية يه مجموعة "عىل لك مهنا طابعا خاصا جيعلها تسـتقل عن أالخرى دالليا فـ 

ال تمنو ٕاال من وحدات املعىن، ٕاهنا "، ٔاما فيليب هامون فريى ٔاهنا 5"السامت اÚتلفة والسامت املمزية
  .6"ٔاو ينطقها االٓخر عهناتصنع من اجلُمل اليت تنطقها يه 

والشخصية يظهر مدلولها يف النص بفضل خمتلف العالمات السـياقية اÚتلفة واليت تبدو عىل 
وهذا ما .شلك ٔافعال، ؤاقوال، ٔاو ٔاسامء، وحروف، ٔاو صفات، وسلواكت؛ فهـي ٕاذن وحدة معىن

ذا املدلول قابل ه"سوف نراه يف حبثنا عن مدلول لك خشصية مدينة يف شعر ٔامحد الطيب معاش فـ
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ؤان هذه الشخصية ال تبين ٕاال من خالل مجل تتلفظ هبا يه، ٔاو يُتلفظ هبا عهنا (...) للتحليل والوصف 
والشخصية هبذا املعىن سـتكون سـندا لتحوالت متعددة  7،"فٕاهنا سـتكون سـندا حلفظ وحتوالت احلاكية

يعتربون لكسـ¯ت ينتظمون بفضل ٔان املمثلني "حىت يتشلك مدلولها؛ وهذا ما عناه غرمياس بقو· 
  .8"عالمات تركيبية يف ملفوظات وحيدة املعىن

طة مجل متفرقة يف النص، ٔاو امجموع ما يقال عهنا بوس"بوصفها مدلوال يه  الشخصية ٕان
بوساطة سلوكها، ؤاقوالها، وترصحياهتا، وصورة هذه الشخصية ال تكمتل ٕاال حي´ يكون النص الرسدي 

  .9.يئ، ووصل ٕاىل هنايته املعنوية ؤاصبح النص ال حيمتل ٔاي يشء يقالقد بلغ ٔاوجه احلاك
ومن هنا فتحليلنا ملدلول خشصية لك مدينة سوف يمت Jلرجوع ٕاىل السامت اليت تكتسـهبا ٔاو تفقدها؛ من 

الشخصية قبل لك "فـ.خالل أالدوار العاملية، والتحوالت اليت يشهدها النص الشعري يف لك قصيدة
وعامل حاكيئ قابل للتحليل يف ثنائيات تقابلية خمتلفة التنسـيق عىل مسـتوى لك  يشء يه سـند،

  .10"خشصية
لقد احتوى شعر ٔامحد الطيب معاش عىل مدن متنوعة؛ ذات سامت وعالمات منحهتا تفردها، 
وخصوصيهتا، ومع تطور الرسد والوصف اbي يلجأ ٕاليه الشاعر غالبا حتدث هناك تغريات عىل مسـتوى 

  .والوظائف كام سوف نرىاحلاالت 
  :صفات الشخصيات املدنصفات الشخصيات املدنصفات الشخصيات املدنصفات الشخصيات املدن----#نيا#نيا#نيا#نيا

حناول يف اجلدول االٓيت ٔان نبني الصفات املمزية للك خشصية مدينة؛ ونعين هبا الصفات 
اجلوهرية فقط دون العرضية، وهذه الصفات من الصعب مباكن القبض علهيا لكها، وعدا هذا فٕان معظم 

سم ببياض داليل؛ نظرا لبنيهتا ٔاو لطابعها اخلطايب اbي ظل تت ) نسـبة ٕاىل املدينة(الشخصيات املدينية 
#بتا، وحبسب حتليلنا للك نصوص خشصيات املدينة يف شعر ٔامحد الطيب معاش، تبّني لنا ٔان هناك 

  :11ٔاربع صفات جوهرية اتصفت هبا، نوحضها يف اجلدول التايل
  

  قبحال   امجلال  املرٔاة اللعوب  الفتاة الطاهرة  الشخصية    احملور 
  -  +  -  +  قسـنطينة

  -  +  -  +  عنابة
  -  +  -  +  بسكرة
  -  +  -  +  Jتنة

  +  -  -  +  أالصنام
  +  -  -  +  القدس
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  -  +  -  +  دمشق
  -  +  -  +  حيفا

  -  +  +  -  جنيف
  -  +  +  -  ل¯ن

يتبني لنا من خالل هذا اجلدول ٔان صفات الفتاة الطاهرة، واملرٔاة اللعوب، واحلسن والقبح، ُحتّدد لنا 
  :مجموعات متباينة؛ من حيث احملاور، والبطاقات ا9اللية يهثالث 

ومتناقضة من حيث ) خشصيات عربية(تتشلك من خشصيات متجانسة من حيث ¸نûء :الفئة أالوىلالفئة أالوىلالفئة أالوىلالفئة أالوىل-
  .القدس، أالصنام: ، ويه)القبح(الطبيعة

الطبيعة ومن حيث ) خشصيات عربية(تتشلك من خشصيات متجانسة من حيث ¸نûء :الفئة الثانيةالفئة الثانيةالفئة الثانيةالفئة الثانية-
  .قسـنطينة، عنابة، بسكرة، Jتنة، حيفا، دمشق: ويه 

( ومن حيث الطبيعة) خشصيات غربية(تتشلك من خشصيات متجانسة من حيث ¸نûء :الفئة الثالثةالفئة الثالثةالفئة الثالثةالفئة الثالثة-
  .جنيف، ل¯ن: ويه) احلسن 

  :يه: وهكذا ميكننا ٔان حنرص خشصية املدينة يف قصائد املنت الشعري املدروس يف ثالث خشصيات
  .الفتاة الطاهرة القبيحة-أ 

  .الفتاة الطاهرة امجليv-ب
 .املرٔاة اللعوب امجليv-ج

  :وظائف الشخصيات املدنوظائف الشخصيات املدنوظائف الشخصيات املدنوظائف الشخصيات املدن----#لثا#لثا#لثا#لثا
انطالقا من هذه النتاجئ اليت بيّنا فهيا بعض الصفات املتنوعة للشخصيات املدنية سوف نقوم 

املدن عىل مسـتوى لك Jجناز جدول #ن؛ نربز فيه خمتلف الوظائف اليت قامت هبا هذه الشخصيات 
  :12"الوحدة املعنوية البسـيطة اليت يتشلك مهنا الصنف الوظائفي" نص شعري، ٔالن وظيفهتا متثل

  الطلب  القهر  الشكوى  القسوة  منح احلب        الوظائف  الشخصيةالوظائف  الشخصيةالوظائف  الشخصيةالوظائف  الشخصية 
  -  +  -  -  +  قسـنطينة

  +  -  +  -  +  عنابة
  -  +  -  -  +  بسكرة
  -  +  -  -  +  Jتنة

  +  +  +  -  -  أالصنام
  +  -  +  -  -  القدس
  -  +  -  -  +  دمشق
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  -  -  +  -  -  حيفا
  -  -  -  +  -  جنيف
  -  -  -  +  +  ل¯ن

  :انطالقا من هذا اجلدول ميكن حتديد وظيفة لك خشصية مدينة اكلتايل
  :قسـنطينة- 1
  .مغرت فؤاد الشاعر Jلهوى-أ 

  .قهرت لك متجرب-ب
  :عنابة- 2
  تُسّيل عن الشاعر حبورها املنعامت -أ 

  .ي´ هيجرهاتشـتيك من الشاعر ح -ب
  .هيواها الشاعر، ويبغهيا-ج
  .تقسم عىل الشاعر ٔان يظل جبنهبا-د
        ::::بسكرة- 3
  .ملكت غرام الشاعر-أ 

  .قهرت لك متجرب-ب
  :Jتنة- 4
  .صانعة الروائع، وامجلال-أ 

  .Jذ� النفوس ٔالجل عز-ب
  .قاهرة العداة 9ى الزنال-ج
  .متنح احلب للشاعر-د
  :أالصنام- 5
  .ي ٔاصاهباصابرة يف املصاب اb-أ 

  .حطمت ٔاصنام أالعداء -ب
  :القدس- 6
  .ترصخ رصخات حنيب، واسـتجداء -أ 

  .ٔاسالت دموعا، ولطمت خدا-ب
  .تلوت من سقام ٔاصاهبا-ج
  .سقطت من تعب، وعناء ٔاصاهبا-د
  .لفحها احلزن، ؤاظلمت ٔا�ا-ه
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  .تطلب النجدة، والعون- و
  دمشق- 7
  .متنح احلب للشاعر-أ 

  .ارتقهر العداة، ومالذ لٔالحر -ب
  .تُأنس الشاعر يف وحدته-ج
  :حيفا- 8
  .تشكو ما ٔاّمل هبا من ظمل، وٕاحجاف-أ 
  :جنيف- 9
  .قست عىل الشاعر، ؤاسكتته-أ 

  .خبلت حبسـهنا عليه-ب
  .ٔاخلفت وعدها معه-ج
  .نسيت هواه وحمبته-د

  :ل¯ن-10
َعْت احلور وامجلال حولها-أ أ أ أ    .َمجَ

ْت ٕالهيا املولعني هبا-ب   .َمض�
َعْت جمو¢  -ج   .واحنالالَمجَ

ومن خالل هذا اجلدول يتحدد لنا ٔان ٔامه الوظائف ارتباطا Jلشخصيات املدنية يه وظيفة منح احلب، 
مث وظيفة قهر أالعداء، وها�ن الوظيفتان متثل لك واحدة مهنام صنفا وظائفيا؛ حيدد لنا خشصية املدينة؛ 

الشخصيات املدينية ارتبطت فأغلب  13؛"لك صنف وظائفي ميثل مكو¢ من مكو¢ت قضية تتطور" فـ
  .هباتني الوظيفتني 

        ::::البطاقة ا9اللية للشخصيات املدنالبطاقة ا9اللية للشخصيات املدنالبطاقة ا9اللية للشخصيات املدنالبطاقة ا9اللية للشخصيات املدن- - - - رابعارابعارابعارابعا
الشخصية تقوم من "حىت نتعمق ٔاكرث جيب دراسة البطاقات ا9اللية لهذه الشخصيات فـ

خالل دال متواصل؛ ٔاي مجموعة غري متناثرة نسمهيا بطاقة داللية، ويه ختضع بصفة عامة الختيارات 
والبطاقة ا9اللية للشخصية متحركة وليست معطاة بشلك قبيل؛ يتوجب الوقوف  14،"مجلاليةالاكتب ا

عنده والتعرف ٕاليه؛ بل يه بناء يتو9 ٔاثناء فعل القراءة مع القارئ، وJلتايل يه شلك فارغ تقوم 
 .16اÚتلفة مبلهئا15احملموالت

  :وسـنضبط البطاقة ا9اللية للشخصيات املدن وفق ماييل
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   :طاقة ا9اللية للشخصية قسـنطينةطاقة ا9اللية للشخصية قسـنطينةطاقة ا9اللية للشخصية قسـنطينةطاقة ا9اللية للشخصية قسـنطينةالبالبالبالب----1
، اbي يتضح من خالل منادة الشاعر للمدينة، بأهنا درة مغرت فؤاده Jلهوى، احلباحلباحلباحلبتمتثل يف 
، وبأنه تعلق هبا واكتوى حبهبا، ؤانه فوق هذا قد )والصبابة ٕاحدى حاالت احلب( وبأنه متمي هبا وَصٌب 

ٔالحد ٔان حياسـبه عىل غرامه لها، ويتجىل هذا من  ُشغف هبا منذ صباه، وهو حمب قدمي لها، وال ميكن
َمغَرت :( ؛ حتيلنا مبارشة عىل البطاقة ا9اللية للحب مثل)احملموالت(خالل مجموعة من أاللفاظ والعبارات

Jلهوى، صاحبك املتمي، هال ٔاجبت الصّب، تعلق Jملليحة، ٕاىل ما ٔاحب يف رس�، شغفت برس�، 
  . وغريها..) حمب قدمي

  :17شاعريقول ال 
  وىــة مغرْت فؤادي Jلهدرّ  اـي

  و« جاُمث متأملٌ ـــُر حــا9ه
  ود يف السامء معلقــهل ٔانِت ط

  ل ٔان ّرسِك يف الروائع والرؤىـه
  ات صقورهاـٔام يف اجلسور احلالق

  

  ..وا ـَصدَق اbي سامك عامصة اله
  ّل صاحبِك املتّمي ٔاو غوىـهل ض

  م يف الفضاء وما هوىـٔام ٔانِت جن
  ان وما روىـٔام ٔان ّرسِك يف الزم

  د ٔاو عوىـيف اجلو تطرد من توع

   ::::البطاقة ا9اللية للشخصية عنّابةالبطاقة ا9اللية للشخصية عنّابةالبطاقة ا9اللية للشخصية عنّابةالبطاقة ا9اللية للشخصية عنّابة----2
، فاحلب يبدٔا من خالل ٕابراز الشاعر صفات احلسن وامجلال اليت هبا احلب والعتاباحلب والعتاباحلب والعتاباحلب والعتابتمتثل يف 

تقل الشاعر بعدها ٕاىل تعلق الشاعر بعنابة، فهـي ابنة جمد وجامل بديع، ؤان فهيا حور منعامت وغيد، لين 
ٕابراز حبه وتعلقه هبا؛ من خالل قو· بأنه هيوى حبيبة قلبه اليت يه عنابة، وبأنه متمي هبا وعاشق؛ 

ٔا¢ :(ويتجىل هذا من خالل مجموعة من أاللفاظ والعبارات حتيلنا مبارشة عىل البطاقة ا9اللية للحب مثل
قرين احلب؛ فال حب من دون عتاب، مفدينة عنابة  ، ٔاما العتاب فهو..)ٔاهواك، حبيبة قليب، ٕاين متمي

حني حتب الشاعر فٕاهنا تعتب عليه ٔانه ال ميكث هبا كثريا؛ رمغ ٔاهنا حتبه وحيهبا، ولهذا تشكيه لبحرها 
اbي يشّلك حظوة عند الشاعر، اbي ال ميكن ٔان يرفض · طلبا؛ ويتجىل هذا من خالل مجموعة من 

عنابيت تشـتكيين تشـتكيين :( ة عىل البطاقة ا9اللية للعتاب مثلأاللفاظ والعبارات حتيلنا مبارش 
  ..).لبحرها

  :18يقول الشاعر
  عِ ـد وامجلاِل البديـَة ا�ـا ابنـي
  اُب ـّــــرى ُعنــٌب ٔانت ٔام تَـ ِعن
  دٌ ـاٌت وغيـِك حوٌر ُمنّعمـفي

  ينـابيت تشـتكيـّ م عنـمن قدي

  ٍة وربيعِ ـا يف هبجـٔانِت دوم
  عِ ـل عذبُة الرتجيـٔام عنادي

  عــو دنّف امللسـجابرات للم
  اىل حبيب امجليع –ري ــعند جه
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  ا فعساهُ ـرهــي لبحـــتشـتكين
ْــ ذا جئت بعد عشـفل   ر وعْرشٍ ــ

  ل يف املوضوعِ ـ للفصـّيب قد يل
ـٔالُمث الثغ   وعِ ـــر ضاغطا للضلـْ

  : البطاقة ا9اللية للشخصية بسكرةالبطاقة ا9اللية للشخصية بسكرةالبطاقة ا9اللية للشخصية بسكرةالبطاقة ا9اللية للشخصية بسكرة----3
، فالشاعر يبدٔا ٔاوال Jٕبراز خمتلف الصفات اليت جعلته حيب بسكرة وهيواها؛ احلباحلباحلباحلبتمتثل يف 

فهـي ذات حسر عطرة، نرية من جاملها اكلالٓلئ، و4ها نرض، درة؛ يف حسـهنا ال تضاههيا ٔاي مدينة 
ٔاخرى، ولهذا يعلن الشاعر ٔاهنا قد ملكت ٔاكرث غرامه، ويتجىل هذا من خالل مجموعة من أاللفاظ 

ذات حسر، عطرة  اكلالٓلئ، نرية، و4ها ما :(حتيلنا مبارشة عىل البطاقة ا9اللية للحب مثل والعبارات
  ..).ٔانرضه، ملكت من غرايم

  :19يقول الشاعر
َ ا يف ـهل ٔان   َرةــْسكب
  ةٍ ـَ ا يف واحـٔام ٔان
  ي رْوَضةٍ ـــا فـٔام ٔان
  ي دّرةـــا فـٔام ٔان

  د َملَكْت ـدة قـبل
  بٌ ـِ طيو  ــرٌ ا ِعطـجّوه

  رٌ ــا عذب منيـماؤه
  ر ويفءــــا خيـخنله

  

  َرة ؟ــٍر َعطِ ـــذات ِحسْ 
  َرة ؟ــــّ االٓيل نيـك

  ؟)سكَرة(اين ـمن مع
  ؟) ِبسَكرة(وها ــــلقب

  ي ٔاكَرثهـــــمن غرام
  ...ا ما ٔانَْرضه ـو4ه
  رهـراها َميسَ ــــوث

  َرةــا ٌمزدهـٔارضه
  

  :ية Jتنةية Jتنةية Jتنةية Jتنةالبطاقة ا9اللية للشخص البطاقة ا9اللية للشخص البطاقة ا9اللية للشخص البطاقة ا9اللية للشخص ----4
حيث يبدٔا الشاعر Jٕبرازه لصفات احلسن وامجلال اليت جعلته يتعلق احلب، احلب، احلب، احلب، تمتثل كذ« يف 

بشخصية Jتنة؛ فهـي عنده صانعة امجلال والروائع، ويه ذات حسن واعتدال واصطبار، تمتزي بصفاء يف 
علت الشاعر يتعلق الرسيرة ونقاء يف أالفعال وأالقوال، وبطبع نقي طاهر، ولك هذه الصفات يه اليت ج

هبا وحيهبا رمغ بعده وغربته عهنا؛ ويتجىل هذا من خالل مجموعة من أاللفاظ والعبارات حتيلنا مبارشة عىل 
صانعة الروائع وامجلال، Jذ� النفوس ،ساليم، حيب رمغ ٔارزايئ، ٔاJتنيت :(البطاقة ا9اللية للحب مثل

  ..). فديتك، � مليحة، جامل واعتدال، صفاء يف الرسيرة
  :20يقول الشاعر

  الِ ـعِ واجلبـَة املرابـنJت أ 
  زٍّ ــــِل عـوس ٔالجـــوJذَ� النف

  ريــايل وجهـرحــي مث تــسالم

  الِ ـعِ وامجلـَة الروائـوصانع
  زالِ ـداِة 9ى النـرَة العـــوقاه
  ي وحايلــم ٔارزائـي رغــّ وحب
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ٍ ذ َعقْ ـِك منُـ ترْكت   داـد اكن عهـ
  ارت جليداـد صـور الروض قــزه

  اـي قلوبـــُحيي. ُة ـاؤِك ثلجـشت
  اـؤذي نُفوســه يـال شـ; بـف
  ن عرينـــِك مـاِتنِيت فديتُ َـ ٔاب

  رــاد برمغ فقـي اجلهــفأبلَيِت ف
  اةٍ ـن فتـــُة مـفديتِك Jمليح

  

  ْول اكملُحالــُذ حـِك منـوجئت
  لوي يف التالــح يعــوَصْوت الري
  يـٔاو الٓل اءـا مبـويغسلُه

  ..ال ـٍل ٔاو مقـوال غٌش بفع
عـب ْسٌد ا=   َدْت للنضالــــــِ ه ا=

  ن احتاللـــالد مـوحررِت الب
  ُر يف اجلبالـــا ٔاوراس تفخـهب

   ::::البطاقة ا9اللية للشخصية أالصنامالبطاقة ا9اللية للشخصية أالصنامالبطاقة ا9اللية للشخصية أالصنامالبطاقة ا9اللية للشخصية أالصنام    ----5
أالصنام مما ٔاصاهبا من الزلزال ؛ تأمل خشصية JلتأملJلتأملJلتأملJلتأملال تربز بوضوح، لكهنا يف معوا تتعلق 

املدمر ولو عىل لسان الشاعر  فنكبة هذه الشخصية مل هتز فقط قلب الشاعر؛ بل هزت قلوب امجليع، 
وجعلت الشاعر يتحري من وقعها أاللمي، حىت ٔان ا9موع مل تعد تكفي لتويف هذه النكبة حقها ويتجىل 

غابت :( مبارشة عىل البطاقة ا9اللية للتأمل مثل هذا من خالل مجموعة من أاللفاظ والعبارات حتيلنا
أالصنام، � نكبة هزت شغاف قلوبنا، لهفي عليك، قد هدمهتا هبة، هدت حصونك هزة، يف لك شرب 

  ...). للمنا� صو�، ا9ور هتوي القبور تقام
  :21يقول الشاعر

  )أالْصنامُ (ُحّم القضاُء وغابِت 
  ناـِ � نْكبًة هّزْت ِشغاَف قُلوب 
  ةـعرشون ٔالفا غيّبْهتُْم حلظ

  وهل يُفيُد تلّهفي...لهفي عليِك 
  ا َهبّةٌ ـا قلعة قْد هّدمهتـي

  صربا مجيال يف املُصاِب فٕانّنا 
  ةٍ ـرْمغ جفيعَ ) الشلِْف (صربا ٔاِبنَْت 

  

  ..فبىك علهيا الُعْرُب وإالْسالُم 
  امُ ـوحتّريْت من وْقعها أالفه

  وعلَْت عىل ت¤ أاللوِف ُراكمُ 
  ...و دْمَع عيين ٔاو يُفيد Bُم أ 

  ...وعََدْت عىل جنازهتا أالنْساُم 
  ابُُه االٓالمـْت ٔاعصـَ َشْعٌب بَن

  ..اُم ـفُِجَعت لها أالْخواُل وأالْمع 

   ::::البطاقة ا9اللية للشخصية القدسالبطاقة ا9اللية للشخصية القدسالبطاقة ا9اللية للشخصية القدسالبطاقة ا9اللية للشخصية القدس----6
 فهذه الشخصية متارس تأملها من خالل الشكوى والرصاخ، بل Jلنحيب ،،،،كذ«التأمل التأمل التأمل التأمل تمتثل يف 

ولطم اخلدود وكرثة الباكء ويه ٔاعظم درجات التأمل؛ اbي من شدته سقطت ٔارضا، ؤاصبح حمياها ذاو� 
من احلزن ؛من بعد ما اكن مضيئا Jٔالمس القريب فقط، فهـي ٕان مشت تبدوا كظل Jهت ٔاو متثال 

ا اbين اكنوا هزيل من شدة تأملها، كيف ال وقد فقدت عزها ورشفها بعدما اكنت حرة وفقدت ٔاهلها وبنهي



 العدد اخلامس والعرشون  -12ا��                                          جمv لكية االٓداب و اللغات

 2019جوان                                          312                                         لكية االٓداب و اللغات

يذودون عن حامها، ويتجىل هذا من خالل مجموعة من أاللفاظ والعبارات حتيلنا مبارشة عىل البطاقة 
رصخات من فتاة تنتحب، لطمت خدا، ٔادمت مقv، ٔاسالت عبارات، تلوت من :(ا9اللية للتأمل مثل

دت عزا، اكنت حرة  سقام، هتاوت من عناء لفح احلزن حميا، ٔاظلمت ٔا�ا، تبدو كظل Jهت، فق
  ...).فقدت ٕالفا براها السهد

  :22يقول الشاعر
  اٌت من فتاٍة تنتَِحْب ـرصخ

 ًvلََطمْت خّدا ؤاْدَمْت ُمْق  
  ن ِسقاٍم مّضهاـقد تلّوْت م

ً ـ زُن ُمح ُـ لفُح احل   اـيّا ذاوي
  ن حولها ٔاّ�ُمهاـٔاظلمْت م

  ٕان مشْت تبدو كظّلٍ Jِهٍت 
  

  )رْب ـعَ (� ارٌة منُمك ٕالهيــنظْ 
  ِهْب ــَ راٍت تلت ـالَْت عبـؤاس
  ْب ـاٍء وتعـن عنـاوْت مـوهت

  ا اكلُشهبـاكن Jٔالْمس ُمضيئ
  ل، ال نشبـاء،ال معيـال ضي
  ل من َخشْب ـاٍل هزيـٔاو كِتمث

  :البطاقة ا9اللية للشخصية دمشقالبطاقة ا9اللية للشخصية دمشقالبطاقة ا9اللية للشخصية دمشقالبطاقة ا9اللية للشخصية دمشق----7
ها؛ ، فالشاعر يبدٔا ٔاوال Jٕبراز خمتلف الصفات اليت جعلته حيب دمشق وهيوااحلباحلباحلباحلبتمتثل يف  

فهـي مالذ أالحرار ومقصد العشاق، ذات حدائق الورود والبساتني الغنّاء، ويه ٕاىل هذا لكه موطن 
امجليالت الفاتنات اللوايت سلنب فؤاد الشاعر؛ اbي يعلن حبه 9مشق واشتياقه املسـمتر لها  فهـي ٔانسه 

ارات حتيلنا مبارشة عىل يف وحدته وهبجته يف غربته،  ويتجىل هذا من خالل مجموعة من أاللفاظ والعب
يه للحر مالذ، مرام للمريد، بساتني وروود، يف الشام ظباء سلنب قليب، :( البطاقة ا9اللية للحب مثل

  ..).يه يف الوحدة ٔانيس، جامل يف اخلدود، طال للشام اشتيايق،
  :23يقول الشاعر

  ِد ـاِم ا�يـّ ا ُذرى الشـي
  ي ــاقـم اشـتيـاال للشّ ـط
  ق ـــى بدمشـّــتغن مْ ـك
  الذٌ ـّر مــــي للحـــفه
  ٌل ـاِء غيـي الهيجــي فــوه
  ان ـم ِجنـْ ي يف الِسلـــوه
  الٌع ـْرب قـــي للعُ ــوه
  
  

  ِد ؟ـن جديــٍق مــهل ِبا=فْ 
  دي ـاَل نشيـمثْلام ط

  ِد ـاٍن جميـّ ّل فنـك
ُــ راٌم للمــــوم   ِد ـريـ
  ِد ـاIس الشديـذوي البـل

  ُن وروِد ـــاتيــــــوبس
  ودِ ـــــرى شوٍس ٔاســوش
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   ::::البطاقة ا9اللية للشخصية حيفاالبطاقة ا9اللية للشخصية حيفاالبطاقة ا9اللية للشخصية حيفاالبطاقة ا9اللية للشخصية حيفا----8
فهذه الشخصية متارس تأملها من خالل ما ٔاصاهبا من حيف وٕاحجاف، وتسلط  التأمل،التأمل،التأمل،التأمل،تمتثل يف 

ا ت¤ الز�رة املشؤمة العدو الغامش علهيا، وحياهتا املليئة Jملآيس وأالحزان، اليت زاد من ٔاثرها ووقعه
لعدوها؛ ويتجىل هذا من خالل مجموعة من أاللفاظ والعبارات حتيلنا مبارشة عىل البطاقة ا9اللية للتأمل 

حيفا براك احليف، طبع العدو عىل جبينك غدره، رمتك Jجلوى، مضتك ٔاوزار، عبثت ٔاصابعه :(مثل
  ...).برم¤، 

  :24يقول الشاعر
  اُف ـوإالْجح راِك احلَْيُف ـَ ب) حْيفا(

  ى جبينِك غدرهُ ـدوM علـَع العـطب
  وىــَ اثَر سـْبعٍ Jجل) سـبعٌ (وَرمْتِك 

  )رٌ ـــزائ(ِك ٔاوزاٌر وزادِك ْـ مّضت
  الـتطفّ ) ة اللئامِ ـمأدب(اءَ ـقد ج

  ِة راضياـوم الكرهيـاِك يف يـؤات
    

  اُف ؟ـّق وإالنصـُن اجلزاُء احلـٔاي
  ) ...ُجوزاُف (غاُ· ) يوسَف (ن حني ـم

ْنُو حي   ..ن� ِجعاُف ــاتِك لكّهـفَسـُ
  اُف ـُن وأالوصــِوْزرا، ؤانِت احلُس

 ّ   اُف ـاُه املُجِحُف اِملضيـا دعـمل
  اُف ـُه أالطيـُدو محلـJلُغِنب، حت

   ::::البطاقة ا9اللية للشخصية جنيفالبطاقة ا9اللية للشخصية جنيفالبطاقة ا9اللية للشخصية جنيفالبطاقة ا9اللية للشخصية جنيف----9
 جاءت اليت متارسها جنيف عىل الشاعر، حي´ خبلت بشمسها عليه، وحي´القسوة القسوة القسوة القسوة تمتثل يف 

ثلو4ا قبل املتوقع، وقبل أالوان رمغ علمها بولع الشاعر جبوها ا9اO؛ اbي حيلوا · فيه التغين وقول 
الشعر  وقسوة جنيف عىل الشاعر جعلت الشاعر ٔايضا يقسوا علهيا حي´ يقول لها بأن فؤادها مثل 

ع وال يسـتجيب ·، ويتجىل هذا من اجلليد، وبأهنا امرٔاة لعوب ليس لها وفاء، ؤان لها قلبا ٔامص ال يسـمت
جنيت عىل :( خالل مجموعة من أاللفاظ والعبارات حتيلنا مبارشة عىل البطاقة ا9اللية للتأمل مثل

العندليب، ٔاسكت حلن الهزار، خبلت بشمسك، قد نسيت اbي قد هواك، فؤادك مثل جليد، فيك 
  ..).قلب ٔامصرمغ الوفاء جفاء، فيك رمغ العفاف صفات اللعوب، « جنيف 

  :25يقول الشاعر
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  : البطاقة ا9اللية للشخصية ل¯نالبطاقة ا9اللية للشخصية ل¯نالبطاقة ا9اللية للشخصية ل¯نالبطاقة ا9اللية للشخصية ل¯ن- - - - 10
جعلته حيب ل¯ن ؛ اليت  ، من خالل ٕابراز الشاعر Úتلف الصفات اليت احلباحلباحلباحلبتمتثل يف 

مجعت احلور وامجليالت، ومضت لك ٔانواع احلسن؛ ويتجىل هذا من خالل مجموعة من أاللفاظ 
َمجْعِت احلور حو« وامجلاال، ّمضْت معابرها :( والعبارات حتيلنا مبارشة عىل البطاقة ا9اللية للحب مثل

  ..).ظباءا، حازت مرابعها مزا� 
  :26يقول الشاعر

  الـاوَر حوِ« وامجلــاحلُ َمجْعِت 
  ري يف انسـيابــــُزالُل املاء جي

  ياٍب ـ مفهام جال َطرٌف يف انس 
  راعٍ ـــــيسُري هبا سفٌني ذو شِ 

  ُرها ضباءــــفْمك ّمضت معاب
  زا�ــــومك حازت مرا ِبعها م

  

  االـفوقِك واجلب) ورــاحلُ (فُفْقِت 
  ُه جالالــــــتضيُف · سواحب

  ُه اخلياالـــــبقتسا) ل¯نُ (ف
  ا ٔاو شامالـــــــويعُربُه ميين
  َن هبا ثَامىلـــــــيَذْرَن املولعي

عَ    حالالـــْت ُمجو¢ وانـومك َمجَ
  
  :واجلدول االٓيت يلخص لك ما سـبق ذكره عن البطاقة ا9اللية للشخصيات املدن

  البطاقة ا9اللية  املقطع الشعري  الشخصية
  ادي Jلهوىدرة مغرت فؤ  اـي-  27قسـنطينة

  ..هل ضل صاحبك املتمي -
  )رس�(هال ٔاجبت الصب � -
  وىـــة واكتـتعلق Jملليح-
  ٔاتيت28اـا ٔاحّب يف رستـٕاىل م-
  اـمفنذ صباي شغفت برست-
  رامــن حياسبين عن غـٔا� م-

        
        
        

بببب         احلاحلاحلاحلــــ
  
  
  

  ِب ـى الَعنَدليــاذا َجنْيِت علـمل
  م آذاٍر ـلِت بشمسِك رغـخبَِ 
  ل ٔاواٍن ـاءْت ثلوُجِك قبـوج

  ّين ـوِف التجـوكنِت برمغ ُصن
  ٍر ـو التغين بِشعْ ُــ ِك حيلـِ بساح

  ِك يرنوـم جحابـوفيِك برغ
  

  ِب ؟ـزاِر احلبيــَن الهـؤاْسكْتِت حل
  ع العندليِب ـدا مـفِت وعأْخلـف

  ِب ـّلِ رطيـُع بكـفأودى الصقي
  وِب ـد اللُغـّل َصّبٍ شديـى كـُمن

  ِب ـّل كئيـاُه كـى باليـَ فيَنس
  وب ــن الثقــة بيـا احمليلّـ ُمحي
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  م لرس�ـأين حمب قديـب-
  ة ا�د وامجلال البديعـا ابنـي-  29عنابة

  دـات وغيـك حور منعمـفي-
  يـبة قلبـ � حبي  واكٔا¢ ٔاه-
  وى ارضــمتمي هب قلت ٕاين-
  ينـابيت تشـتكيـم عنـمن قدي-
  ا فعساه ـي لبحرهــتشـتكين-

        احلباحلباحلباحلب
  
  
  

        العتابالعتابالعتابالعتاب

  ي ٔاكرثه ـد ملَكْت من غرامـق-  30بسكرة
  رةــاالٓيل نيـك -
  ا ما ٔانرضهـو4ه-

  
        احلباحلباحلباحلب

  
  اة ـن فتــة مـفديتك � مليح-  J31تنة

  تدال واصطبار ـ ل واع اـمج-
  ال ـتبايه Jلصباحة وامجل-

  
        احلباحلباحلباحلب

  
  ناـ � نكبة هزت شغاف قلوب  -  32أالصنام

  لهفي عليك، وهل يفيد تلهفي-
  ..هدت حصونك هزة -
  صربا ٔابنت الشلف رمغ جفيعة-

  
        التأملالتأملالتأملالتأمل

  اة تنتحبـن فتـرصخات م-  33القدس
  ةـدا ؤادمت مقلـلطمت خ -
  اـوت من سقام مضهـقد تل -
  زا واكنت حرةـدت عـفق -

  
        التأملالتأملالتأملالتأمل

 يـاقـم اشـتيـاال للشـط-  34دمشق
 ديـي وجيــسلبت قلب-
  رفـل طـي كــة فـروع-

  
بببب     احلاحلاحلاحلــــ

  
  راك احليف وإالحجافـب) حيفا(-  35حيفا

  ى جبينك غدرهـع العدو علـطب -
  )رـزائ(ك ٔاوزار وزادك ـمضت -
  .. ه برم¤ـت ٔاصابعـعبث-

  
        التأملالتأملالتأملالتأمل
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  بـى العندليـعلاذا جنيت ـمل-  36جنيف
  ع العندليب ـدا مـٔاخلفت وع-
  واك ـد هـفهل قد نسيت اbي ق-
  ل جليدـأن فؤادك مثـك-
  ذا التجينـٔاترضني جونيف ه-
  م ـقلب ٔاص) جونيف(هل « -

        القسوةالقسوةالقسوةالقسوة

  الاور حو« وامجلـمجعت احل-  37ل¯ن
  ري يف انسـيابـزالل املاء جي -

  زا�ـــومك حازت مرابعها م -
  رها ظباءــــبمضت معا -

  
بببب         احلاحلاحلاحلــــ

  

ٕان املتأمل يف هذه البطاقة ا9اللية ويف هذه املقاطع الشعرية يالحظ ٔان صفة احلب يه 
الصفة املهمينة عىل ٔاغلب الشخصيات املدن؛ فالشاعر اعترب املدن نساء ٔابدع يف تصويرهن حسـيّا، 

صفات أالخرى مثل القسوة منح احلب للك مدينة Jٕالضافة ٕاىل ال/ؤابدع كذ« يف تصوير ثنائية طلب
ٔاو التأمل؛ وهذا عن طريق البناء املتو9 للمعىن؛ من خالل ملء  احملموالت اÚتلفة ٔاثناء فعل القراءة مع 

  . القارئ
        : : : : خامتة ونتاجئخامتة ونتاجئخامتة ونتاجئخامتة ونتاجئ

لك خشصية مدينة يظهر مدلولها يف النص؛ بفضل خمتلف العالمات  خلص البحث ٕاىل ٔان
 ٔافعال، ؤاقوال، ٔاو ٔاسامء، وحروف، ٔاو صفات وسلواكت، وقد السـياقية اÚتلفة واليت تبدو عىل شلك

اسـتطعنا اسـتخراج مدلول خشصية لك مدينة؛ Jلرجوع ٔاساسا ٕاىل السامت اليت تكتسـهبا، ٔاو تفقدها؛ 
من خالل أالدوار العاملية، والتحوالت اليت يشهدها النص الشعري يف لك قصيدة، ؤان الشخصيات 

عاش متنوعة، ذات سامت، وعالمات منحهتا تفردها وخصوصيهتا، ومع املدينة يف شعر ٔامحد الطيب م
تطور الرسد، والوصف اbي يلجأ ٕاليه الشاعر غالبا، حتدث هناك تغريات عىل مسـتوى احلاالت، 
والوظائف للك خشصية مدينية، كام  خلص البحث ٔايضا ٕاىل ٔان معظم الشخصيات املدن، تتسم ببياض 

بعها اخلطايب اbي ظل #بتا، واسـتنتجنا ٔان هناك ٔاربع صفات جوهرية داليل؛ نظرا لبنيهتا، ٔاو لطا
اتصفت هبا هذه الشخصيات،كام تبني لنا ٔان ٔامه الوظائف ارتباطا Jلشخصيات املدن؛ يه وظيفة منح 
احلب، مث وظيفة قهر أالعداء، وهاتني الوظيفتني متثل لك واحدة مهنا صنفا وظائفيا حيدد لنا خشصية 

البطاقة ا9اللية للك خشصية مدينة؛  فقد بينت ٔان صفة احلب يه الصفة املهمينة عىل ٔاغلب  املدينة، ٔاما
  .الشخصيات؛ فالشاعر اعترب املدن نساء ٔابدع يف تصويرهن حسـيّا
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        ::::قاقاقاقامئمئمئمئة املصادر و املراجعة املصادر و املراجعة املصادر و املراجعة املصادر و املراجع
                                                                        

بأمحد الطيب معاش، و9 يف العرشين من شهر ٔاكتوبر سـنة  هو ٔامحد بن الطيب معايش، الشهري 1
مبدينة رس�نة يف والية Jتنة بقلب جبال أالوراس، ) 1926-10-20(ست وعرشين وتسعامئة ؤالف
، عني ممثال دامئا جلهبة التحرير يف دمشق، اليت بقي فهيا ٕاىل غاية 1955التحق Jلثورة يف ٔاوائل عام 
ؤاسـندت ٕاىل الشاعر تويل مة سفري ل�و� اجلزائرية .1962يف سـنة النرص واسرتجاع ¸سـتقالل 

ٔاين ترك العمل ا9بلومايس ليتحول ٕاىل املعارضة، وعاش بني  1971املسـتقv يف ليبيا، ٕاىل غاية سـنة 
تونس وسويرسا، ؤاملانيا، ولندن وغريها من عوامص العامل،تويف Jجلزائر العامصة يف الثاين عرش من شهر 

تعددت مؤلفات الشاعر ٔامحد الطيب معاش بتعدد ا�االت ). 2005-02-12(سـنة ٔالفني ومخسةفيفري 
  :اليت اكن يكتب فهيا، ومن ٔامه مؤلفاته الشعرية والنرثية ما ييل

حول الثورة والقضا� الوطنية، والقومية، -ٔاـ لكامت متقاطعة للتسلية، ويه عبارة عن قصص، وخواطر
  .1984وطبع يف سـنة 

لشهداء، وهو ٔاول ديوان شعري طبع للشاعر ؤاغلب قصائده يتضمهنا ديوانه أالسايس الثاين مع ا -ب
، وموضوعات هذه القصائد تدور حول الثورة، وٕاحياء ذكر�ت اجلهاد، ور#ء "الرتاوحي ؤاغاين اخليام"

  .م1985الشهداء يف اجلزائر، والوطن العريب، والعامل إالساليم، طبع سـنة 
، وهو عبارة عن مقاالت، 1986كتاب طبع يف جزٔاين؛ ُطبع اجلزء أالول سـنة صباح اخلري؛  -ج

ؤاحاديث كتب معظمها يف فرتة السـبعينات، والUنينات، وتدور موضوعاهتا حول قضا� اجûعية وثقافية 
  .وسـياسـية

ياة ، و يظم بني دفتيه قصصا عن الثورة وذكر�ت تتعلق حب 1987مشوع ال تريد ¸نطفاء، طبع سـنة  -د
  .الشاعر وعائلته، Jٕالضافة ٕاىل قضا� الوطن، وأالمة العربية وإالسالمية

، وهو مجموعة من املقاالت نُرشت يف خمتلف 1990صور من الواقع العريب يف عهد النكبة طبع سـنة  -ه
  .الصحف العربية يف السـبعينات والUنينات، ومتثل معقا آخر لقضا� الوطن وأالمة العربية

  .قبيل وفاة الشاعر بأ�م فقط 2005، طبع سـنة"دواوين الزمن احلزين" ديوان - و
 
2 Roland Barth, s/z, seuil, coll points, paris, 1ere publication, 1970; p 74. 
 من النسخة ¸لكرتونية، 44سعيد بنكراد، سـمييولوجية الشخصيات الرسدية ص،  3

htmhttp://saidbengrad.free.fr/ouv/spn/index. 
 .47م ن، ص 4
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، منشورات ¸ختالف، 1نبيv زويش، حتليل اخلطاب الرسدي يف ضوء املهنج السـمييايئ، ط 5
 .149، ص2003اجلزائر، 

، دار الsم، الرJط، 1فيليب هامون، سـمييولوجية الشخصيات الروائية، ترمجة سعيد بنكراد، ط 6
 26.،ص1990

 .م ن، ص ن 7
8 A.J. GREIMAS, du sens2 essais sémontique, le seil,,,, Paris, 1983, p188. 
، 2004السعيد جاب هللا، نظام الرسد يف الرواية اجلزائرية، ٔاطروحة دكتوراه، جامعة Jتنة،  9

 .176ص
 .150نبيv زويش، حتليل اخلطاب الرسدي يف ضوء املهنج السـمييايئ، ص 10
 . عدم وجودهافيشري ٕاىل)  -(ٕاىل وجود الصفة، ٔاما الرمز(+) يشري الرمز 11
عبد امحليد بورايو، التحليل السـمييايئ للخطاب الرسدي، دار الغرب للنرش والتوزيع، وهران،  12
 .07ص
 .07عبد امحليد بورايو، التحليل السـمييايئ للخطاب الرسدي، ص 13
، 02، جمv حبوث سـمييائية، عدد"قصة الوردة امحلراء دراسة وحتليل"عبد العايل بشري،  14

 .104ص 2006ديسمرب
 .احملموالت يه أالفعال ٔاو الصفات 15
كرمية بلخامسة، حتليل اخلطاب الروايئ يف رواية جنمة لاكتب �سني، رسا� ماجيسـتري، جامعة تزيي  16

 .166، ص2000-1999وزو، 
  .345ٔامحد الطيب معاش، ديوان الرتاوحي ؤاغاين اخليام، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ص 17
 .340 ابق، صاملصدر الس 18
 343املصدر السابق، ص 19
 340املصدر السابق، ص 20
 119، وديوان مع الشهداء، دار الشهاب، Jتنة، ص461املصدر السابق،  ص 21
 188املصدر السابق، ص 22
 .338املصدر السابق، ص 23
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 .347، 345املصدر السابق، ص  27
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 .340ٔامحد الطيب معاش، ديوان الرتاوحي ؤاغاين اخليام، ص 29
 .343م ن، ص  30
 .340ٔامحد الطيب معاش، ديوان الرتاوحي ؤاغاين اخليام، ص  31
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 .119دار الشهاب، Jتنة، ص الشهداء،
 .188ٔامحد الطيب معاش، ديوان الرتاوحي ؤاغاين اخليام، ص 33
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