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 :اإلشكالية
المبدع الجزائري المعاصر إلى الموروث األدبي العربي القديم لالستفادة منه في بناء  عاد

عر نصوصه المعاصرة، و إلحداث التَّواصل مع القارئ عري أساس الش ِّ . فالموروث الش ِّ

الحديث و المعاصر، و هو الخلفيَّة األساسيَّة للكثير من النُّصوص  الشعرية الجزائرية       و 

جوع إليه رجوع إلى األصل ؛ يرجع إليه هذا الشَّاعر أو ذاك ،و هو في كل ِّ ذلك يحتكم إلى  الرُّ

تقتصر العودة إلى الموروث على نصوص معيَّنة أو  مرجعيَّته الفكريَّة و رؤيته الجماليَّة، و قد

ة "عيسى لحيلحتكون من أجل مراجعة النُّصوص الشعرية القديمة، مثلما فعل الشاعر " خاصَّ

"العنترية"،و "ما لم يقله طرفة بن العبد"، و "تعليق على -   في معارضاته للمعلقات السبع

"مع حامل لواء الشُّعراء" ...حيث أعاد  معلَّقة عمر بن كلثوم"، و "تطاول على ُزهير" ،و

من جديد مرتكزا على بنيتها اللُّغويَّة و محافظا على مطالعها،مبقيا  -السبع–كتابة هذه المعلَّقات 

عريَّة القديمة            على الكثير من األبيات أو األشطر في نصوصه ، لربط القارئ باألجواء الش ِّ

عريَّ  عري . ة و الحفاظ على ذاكرته الش ِّ لقد استلهم  الشاعر عيسى لحيلح الموروث العربي الش ِّ

عري من جديد و السَّير على خطاه ،كما كتب الرواية و  القديم ،وحاول قراءة هذا الموروث الش ِّ

       القصة و مارس الرسم الفني.
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 :األهداف

 التعريف بالمتن اإلبداعي لعيسى لحيلح.

 إبراز خصوصية المتن الشعري  و السردي عيسى لحيلح.

 كشف عوالم الكتابة اإلبداعية عند عيسى لحيلح.

 :لمحـــاورا

  المعارضات الشعرية عند عيسى لحيلح. :األول المحور 

 ن الشعر العمودي و شعر التفعيلةيعيسى لحيلح ب: الثاني المحور. 

  شعرية السرد  و سردية الشعر عند عيسى لحيلح.: الثالث المحور 

 التجربة السردية  عند عيسى لحيلح: الرابع المحور. 

 المداخلة شروط: 
  10صدددفحة، وال يقدددل عدددن  15عددددد صدددفحات المداخلدددة  ال يتجددداوز 

ة المصادر صفحات، وتكتب الهوامش في آخر الصفحة، مع إلحاق قائم

 .مداخلةوالمراجع في آخر ال

  تحدددرر المدددداخالت بخدددطtraditional  Arabic باللغدددة  16حجدددم

 Times New Roman فدي الهدامش، وبخدط 12العربيدة، وبحجدم 

 .باللغة األجنبية 12حجم 
  ترسدددل المدددداخالت إلدددى السددديد رئددديس اليدددوم الدراسدددي عدددن طريدددق البريدددد

 .اإللكتروني المدون أسفله

  ترفددق المداخلددة بملخددف، إضددافة إلددى سدديرة ذاتيددة مختصددرة: االسددم

واللقددب، الرتبددة، ومؤسسددة العمددل،والمحور المختددار، ورقددم الهدداتف، 

 والبريد اإللكتروني،في ورقة منفصلة.

 هامة مواعيد: 
 2023أفريل 25:استقبال المداخالت 

 : 2023ماي 04ا: الرد على المداخالت المقبولة 

 2023ماي14:موعد اليوم الدراسي 

  عبر البريد اإللكتروني :  المداخالتترسل 

boussiswassila@yahoo.fr  
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