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ا@راسة الوقوف عند بعض ٔاشاكل حتاول     

التجربة االتصالية التطهريية يف الشعر اجلزائري 
مرحb التسعينيات من خالل القبض عىل 
 ،بعض متظهراهتا عند املؤلف و القارئ معا

رئ ال تتوقف لقاص و النن ابيل لتفاعفعملية ا
والقمي لفنية ت االولحمط استنباد حدود اعن

داها تتعبداعي بل الفكرية املاثb يف النص االٕ 
فعل االتصال املشـبع بشلك من ٔاشاكل لى إ 

ال}يه، وهو ما يدخل مضن التجربة  
يرية اليت يتخذ فهيا القارئ هية التطتصال|

موقفا جتاه ما يقدمه العمل من مظاهر فنية و 
شكال ونيكن قبل ٔان لفٔالن ا ،رؤى فكرية

و يته هرشاعو سيقاه ومل خالن مرح لمث ايبع
 .لىوألاجة درانية بالنسإ سالة ر
 
 

Résumé:    
L'étude tente de se lever quand 

certaines formes d'expérience de 

communication antiseptiques dans la 
scène de la poésie algérienne des 

années nonante en arrêtant un certain 

Tmzaradtha lorsque l'auteur et le 

lecteur en même temps, le processus 

d'interaction entre le texte et le lecteur 

ne s'arrête pas aux limites du 

développement des valeurs techniques 

et intellectuelles charges utiles qui se 

trouvent dans le texte créatif, mais va 

au-delà de faire le contact saturé avec 

une certaine forme d'identification, qui 

relève de l'expérience de 

communication antiseptiques dans 

lequel le lecteur prend position pour 

ce qui est prévu par le travail des 

aspects techniques et des visions de la 

pensée, parce que l'art avant qu'il ne 

soit une forme donne du plaisir à 

travers sa musique et Harth est t 

Essentiellement humain. 
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دورها الفعال يف دمع أالطر النظرية وإالجرائية للتلقي،  Aristote)"(ٔارسطو"لقد اكنت ٔالراء
وهو مصطلح «فالباحث يف الفلسفة أالرسطية يلحظ كيف ارتبط مفهوم التلقي مبصطلح التطهري 

وقد ترمج ٔاحيا© ٕاىل ) اكر²رسيس"(Catharsis"ل يف ٔاغلب لغات العامل بلفظه اليو©ين يسـتعم
  .)1( »لكامت حتمل معىن التطهري والتنقية ٔاو التنظيف

ٔاول من طرح فكرة التطهري مبعىن |نفعال ا«ي حيرر من املشاعر الضارة، " ٔارسطو"ويعد 

حيث تأثريها الطيب والرتبوي عىل الفرد؛ حيث من  )∗(Le tragédie)(وقد حدده كغاية للرتاجيد¼
عُد التطهري ا«ي ينجم عن مشاهدة العنف معلية تنقية وتفريغ لشحنة العنف املوجودة عنداملتفرج مما 

  .)2(حيرره من ٔاهوائه وهيذبه 
–ا«ي يؤدي ٕاىل ٕاÍرة شعوري اخلوف والرمحة يف املشاهدين واملتلقني «كام ربط التطهري

يف الرتاجيد¼ ؛ وذÕ من خالل بنائه اللكي وÐٔالخص ما تعلق بعنرصي اخلرافة الÑين  Ðحلدث - معوما
التحّول والتعّرف؛ فالتحول يف مصائر الشخصيات من السعادة ٕاىل الشقاء يكون عقب التعرف : هام

يف ؛ٕاذ يتو@ من جراء تلقي املرسحية مشاهدة ٔاو قراءة )3( »ا«ي يمت بني هذه الشخصيات الرتاجيدية
ذات املتلقي مشاعر الرمحة والشفقة عىل الشخصيات اليت تواجه مصائرها املأساوية، فينبعث يف ذاته 

  .)4(شعور Ðخلوف علهيا ٔاو عىل نفسه
Ðملتلقي يعد غاية يف حد ذاته؛ ٕاذ حيرص ٔان خيرج مجهور املرسح Ðلفائدة " ٔارسطو"فاه}م 

؛ ٔاي التفاعل مع )5(الضارة من خالل |سـتجابةمن املشاهدة،و ذÕ بتخليص إالنسان من املشاعر 
ٕاسقاطات عاطفية «جيعل من املتلقي ميارس سلطته من خالل- مبا حيتويه من جامليات -العمل الفين

وال تتحقق ٕاÍرة |نفعاالت يف نفس املتلقي حىت « ، )6( »وخيالية ٔاثناء لقاهئا املبارش مع العمل أالديب
نياته وشلكه وحيدث املفاجأة يف أالحداث ويف الهنا¼ت مما جيعل املتلقي ينسجم العمل أالديب ذاته يف ب 

  .، وهو أالمر ا«ي اهمتت به نظرية التلقي)7( »يف حاê ترقب وانتظار ملا هو غري متوقع
تعين التأثري ا«ي يرتكه النص عىل السلوك إالنساين، " ٔافالطون"وملا اكنت |سـتجابة عند 

حمااكة الطبيعة مصدرا لٔالمن واخلوف والرضا والغضب ولك أالمور اليت  قد اختذ من" ٔارسطو"فٕان 
للمحااكة بوصفها " ٔافالطون"تو@ ا@هشة اليت يه بذرة إالدراك الفين، وهبذا يكون قد جتاهل مفهوم 

نقال حرفيا للطبيعة بل نقد هذا الفهم ومنح الفنان حرية يف النقل برشط ٔان يكون الفنان قادرا عىل 
Ðملبدع كذÕ؛ ٔالن هذا أالخري ال " ٔارسطو"؛ وهو ما يؤكد اه}م )8( لناس مبا يقدمه من حمااكةٕاقناع ا

بد ٔان يكون عىل عمل بذوق امجلهور ومبا يؤثر فيه، ويه الفكرة اليت نراها ماثb عند رواد نظرية القراءة 
  .و التلقي
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عض أالطروحات النقدية مناهضة لب)∗()Jauss)Hans Robert"¼وس"فقد جاءت ٔاحباث 
عن التطهري، وذÕ يف حديثه عن املتعة امجلالية اليت حرصها يف " ٔارسطو" الفلسفية اليت تقدم هبا 

  . )9(صيغة |سـمتتاع ا«ايت الناشئ عن |سـمتتاع بيشء آخر
فريى  –اليت تعد ٕاحدى عنارص حتُقق املتعة امجلالية  -موقفه من اتصالية اخلربة امجلالية" ¼وس"ويوحض 

ٔان اجلانب الهام لالتصال يوجد يف مناذج دور املرسل للسلوك وٕان اتصالية اخلربة امجلالية ميكن «
عىل -؛عىل ٔان ال يفهم ال}ثل امجلايل ٔاو التوحد امجلايل )10(»تفحصها جزئيا عرب حتليل ال}ثل امجلايل

سـتتبع مثل لك معليات ٔانه تلقيا سلبيا من جانب امجلهور املشاهد، وأالحرى ٔانه ي -اختالف الرتامج
االتصال حركة مرتاوحة بني اليشء املَراقَْب احملرر جامليا، وما يشري ٕاليه واقعيا، ٔاين تسـتطيع ا«ات 

  .)11(من خالل متعهتا ٔان تأخذ صورة عن املوقف
يف جع� املتعة امجلالية ذات وظيفة اج}عية؛ وذÕ عندما تتطور " ¼وس"وقد اكن طموح  

، ويدخل هذا )12(املتلقي، فينتقل هذا املوقف بدوره ٕاىل ال}ثل بينه وبني املشاهدينٕاىل موقف يتبناه 
  :ويه) التوحد(مضن منوذجه إاليضا� لٔالمناط البطولية ا«ي ينشئ وحيدد مخسة ٔاشاكل من التفاعل 

ويعمتد عىل عالقة اللعب و الرصاع ويشـبع بشلك اجيايب متعة الوجود ) Réduire(التداعي« :ٔاوال
  .)14(، ويسمى كذÕ الرتابطي ويقوم فيه املرء بتقمص ٔادوار املشاركني مجيعا)13(»لكال

ويتضمن بطال اكمال تكون ٔافعا� منوذجية للمجمتع ٔاو جلزء منه، ) le Admiration(إالجعاب : Íنيا
يا ، ويشـبع اجيابيا متعة املنافسة واحملااكة و|قتداء وسلب )15(مثل ما برز يف مالمح العصور الوسطى

  .)16(التقليد ورغبة الهروب
ويف هذا المنط من التفاعل يضع امجلهور نفسه يف موضع ) Sympathique(اجلاذبية، تعاطفي: Íلثا

البطل، ومن مث يعرب عن نوع من التضامن مع خشص هو يف املعتاد يف حاê معا©ة، ٔاي بطل غري 
  .)17(اكمل، فتظهر جتاه عاطفة إالشفاق، والتاكفل وال}سك ا«ايت

ويمتزي التوحد التطهريي عىل النقيض، بوظيفته التحريرية للمشاهد، ٕاذ يقع )catharsis(التطهري : رابعا
، ويرتكز التطهري عىل البطل املضطهد ٔاو )18(يف املواقف املأساوية و امللهوية متضمنا بعدا جامليا

  .)19(لفضول و السخريةاملعذب، ويثري |ه}م وأالحاكم أالخالقية، ولكنه يؤدي سلبيا ٕاىل ا
وتسـتلزم خيبة أالمل وانهتاك ٔاو ٕاناكر ال}ثل املتوقع، وهو ٔاكرث أالمناط ) L'ironie(السخرية: خامسا

مع البطل املضاد وتشـبع حسن إالبداع وتمنية «، وحتدث السخرية)20(حضورا يف أالعامل املتأخرة
  .)21(»لسفيةإالدراك احليس والتأمل النقدي لكهنا جتنح ٕاىل املثالية الف 

انطالقا من هذه أالفاكر و رغبة منا يف تقيص البعد ٕاجرائيا يف التجربة الشعرية 
نقسم معلية التطهري ٕاىل شقني،أالول يبحث عن البعد االتصايل التطهريي للمبدع،و الثاين ،اجلزائرية

عىل الاكتب «فٕانه  عن البعد االتصايل التطهريي للمتلقي Ðعتباره قارئا لٕالنتاج،فبالنسـبة لهذا أالخري
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ٔان يتعرف امجلهور عىل نفسه ف. يكتبه حىت  الواعي املدرك لسـيكولوجية القراء حياول ٔان يصل ٕاىل
و ٕامنا يبكون عىل  يصل ٕاىل التأثري ٔاو إالÍرة املطلوبة، فٕاذا ٔابىك القراء فأهنم ال يبكون عىل البطل

زالت بل ٔالن توتراهتم قد  ٔانفسهم،وحني يضحكون ال يفعلون ذÕ ٔالن توترات البطل قد
  .)22(»اختفت

والقارئ للشعر اجلزائري عامة والقصيدة التسعينية خاصة يلحظ كيف مضن الشاعر اجلزائري 
ٔاشعاره ت2 امحلوالت الفنية والفكرية املعربة عن واقع الوطن يف لك مراح�، وبلك حيثياته، و قد 

ئريني ؛ ِلام احتوته من جمازر دموية عاشها الوطن شلكت فرتة التسعينيات، مهنال معرفيا للشعراء اجلزا
  .ٕاثر هذه الفرتة، وهو ما حشن قراحئ الشعراء مبعجم حزائين خمي عىل عدد كبري من التجارب الشعرية

وال ضري ٔان هذا  اجلو ميثل مظهرا من مظاهر التجربة االتصالية التطهرية، اليت يناشد 
رى ٔاكرث نقاًء وصفاًء مما هو موجود وقد متظهرت هذه الشعراء من خاللها واقعا ٔافضل ومظاهر ٔاخ

الوصb يف ٔاشاكل خمتلفة مهنا ما تعلق Ðلعنونة ومهنا ما ٌمضن يف أالشاكل الهندسـية ومهنا ما ٔارتبط 
Ðملنت اكلصور والرموز وغريها، ومعوما نقف عند بعض أالمثb اليت تربز فهيا درجة تعالق الشاعر وتأثره 

Ðلشلك ا«ي دفعه ٕاىل ٕاظهار جتربته االتصالية التطهرية للمتلقي، ا«ي بدوره سـيكون Ðلرتاث والواقع 
� موقفا من القمي الفنية و الفكرية املاثb يف النصوص . 

يلحظ  -مثال - )ليوسف وغلييس(لــــ) ٔاوجاع صفصافة يف موامس إالعصار (ٕاّن القارئ لعنوان 
، من خالل ذÕ إاليقاع احلزين العازف عىل ٔاو²ر كيف اسـتطاع الشاعر ٔان ينقل للمتلقي شعوره

الصفصافة يه ح}  ختتلف عن غريها من الصفصاف ٔالهنا محمÐ bٔالوجاع و املآيس، فهذا الرتكيب مل 
يكن ليظهر عىل هذه الشالكة سهوا كعنوان للمنجز، بل ارتبط بأوجاع ٔاخرى داخل رمح ا@يوان من 

 ).صقيع(ٕاىل ) فاحتة أالوجاع (
لتنقل لنا درجة " عز ا@ين مهيويب"تظهر التجربة االتصالية التطهريية يف بعض عناوين  كام

)∗( )اكليغوال يرمس غرنياك الرايس(تواجش ا«ات الشاعر مع الاكئن واملمكن ففي عنوان 
نالحظ  -مثال -
ث معد الشاعر غرابة تدفعنا ٕاىل العودة ٕاىل القصة ٔاو احلادثة التارخيية اليت ٔاطرت اللكامت الرمز حي
Ðعتباره " اكليغوال"ٕاىل شد انتباه القارئ من خالل هذا الرتكيب ا«ي ربط بني صورتني أالوىل مثلها 

خشصية منبوذة نبذهتا البرشية منذ أالزل، والثانية دخول هذا الرمز يف ِجسال لغوي حمت عليه 
يف زمن " رنياك الريس غ"|سـمترار يف وضيفة الغطرسة واجلربوت عىل مر العصور فأصبح يرمس 

  ."مهيويب "
" اكليغوال"فالربط  بني هذه املتباعدات، هبذه الصورة يظهر درجة امشزئاز الشاعر من الرمز 

ا«ي انتقل من ميدان الواقع ٕاىل ميدان الفن ليعرب عن مظاهر اجلربوت والظمل، وما زاد من معق هذا 
من Aة ٔاخرى؛ ٔاين يظهر " الرايس"من Aة و" غرنياك "البعد االتصايل هو ارتباط الرمز بلوحة 
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املشهد ا@موي ا«ي رمسته هذه اللوحة وٕاحياهئا الفين و هو ما يُربز مشاركة الشاعر العاطفية لواقعه 
   .املأزوم

وال يتوقف البعد االتصايل التطهريي عند حدود رمس الصور احملدثة لالمشزئاز و|نقباض فمثة 
اجلزائرية تعرب عن رىض و انبساط الشاعر من بعض املشاهد  ٔاشاكل ٔاخرى احتوهتا العنونة
يو� Ðلصور الرباقة والالمعة ملعان اللؤلؤ، " لعFن لوصيف ) "اللؤلؤ(الفنية،فعىل سبيل املثال عنوان 

؛ ويه )23(» عرس البيضاء، و¼مسينة و ليb عىل شاطئ البحر، وغريها «الباعثة للحمل وأالمل يف 
  .عمة Ðٕالحياءاتعناوين مشعة و مف

وٕاذا ما انتقلنا ٕاىل محلة النصوص التسعينية، تسـتوقفنا حمطات فنية خمتلفة املشاهد مهنا ما 
يبعث الضجر و الرفض ومهنا ما يبعث الفرح و الرىض، و يف لكهيام نلمح رغبة ا«ات يف التغيري من 

املعارص اسـتحضاره ملعجم حال ٕاىل حال، ومن املظاهر االٔكرث حضورا يف املنجز الشعري اجلزائري 
ديين وخلقي يعمل عىل ٕاثراء اجلانب الفين والفكري من Aة، والتأثري يف املتلقي  من Aة ٔاخرى، فال 

اكلصدق،احلب،أالمان، ( ختلو مدونة من ذكر بعض القمي اخللقية
  .وغريها) الفقه،الطهارة،إالسالم،العروبة،إالميان،التوبة، الوفاء

اخليانة،القتل : (يوازيه معجم آخر من القمي والصفات الال ٔاخالقية مثلويف مقابل هذا املعجم 
 - وال شك ٔان الشاعر اجلزائري ربط جتربته هبذه الصفات والقمي عىل ) الفساد،الكره،الكذب، اخلبث

من ٔاجل ٕايصال مضمون ٕاىل املتلقي وحثه بشلك مبارش ٔاو غري مبارش عىل االتصاف بلك   - اختالفها
  .ن خالل التطهر من لك الصفات ا«مميةما هو ٕاجيايب م

وٕاذا ما حاولنا ٔان نتتبع بعض التجارب التسعينية الشعرية لقراءة بعض ٔاشاكل التطهري اليت 
عربت عن موقف شعراهئا من قضا¼ معينة فٕاننا سـنقبض عىل مالمح متنوعة من اسرتاتيجيات 

كيف ارتبط ا@ال الشعري @يه Ðملعجم  نلحظ -مثال - "عFن لوصيف "التعبري، فعند ا@خول ٕاىل عامل 
للوصول ٕاىل -عرب مقامات التحول - حيث ترغب ا«ات يف هذا العامل  -خاصة الصويف منه - ا@يين

مرحb ال}يه ٔاو التجيل، من خالل تقمص بعض الصفات واملها¼، وال شك ٔان هذه املرحb متثل 
عدة مشاهد معربة عن هذه املواقف "لوصيف  عFن"مرحb الصفاء والنقاء وُطهر ا«ات وقد صور 

  :وغريها ٕاذ يقول
  تبّؤات عرش النبّوات
  عانقت جمد إالشارات

  ..مث فرشت مد� ورحت ٔاصيل ؤانشد 
  اكن هديل يدغدغين

  والرذاذات تغمرين ÐلÑاذات
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  اكن انشطار املعاين
  .)24(التجيلّ ..واكن التجيلّ  

لشاعر عىل تصوير رحلته اليت ٔاوصلته ٕاىل املشهد منغمس يف فضاءات التصوف، حرص فيه ا
مصاف التجيل، من خالل تقمصه عرش النبوة ا«ي يدل عىل جترده من لك ما هو دوين ال يتناسب 
مع صفات أالنبياء، ومن خالل وصb املدحي والنشـيد والصالة تبدٔا مغرة الÑات وانشطار املعاين 

يف هذه املواقف ت}ىه فيه ذات املتصومفع لتدخل ا«ات بعدها يف موقف التجيل يف العرف الصو
  .ا«ات إاللهية، ويه حيهنا تكون عىل ٕاحدى ٔاشاكل البعد التطهريي االتصايل

يصور لنا يف ،يف مقابل هذه الصورة إالرشاقية للصويف،اليت تٌظهر رىض الشاعر وارتياحه
  :مشهد آخر جضره وخسطه ؤامله فيقول

  ¼ جنمْيت الساحرهْ .. آه
  مسَخ اجلوهر ما ا«ي  

  ..املتأصل فيِك 
  ومّن صّب فيك ذ¼فينه  

  وتغلغل بني حنا¼ك
  فاسـتّل قلبك منك   

  .)25(ولّوث Rجتِك الطاهرهْ 
مفسخ اجلوهر، وتلويث املهجة الطاهرة، واسـتالل القلب  صفات دونية متقهتا ذات الشاعر ٕاذ 

ين يمتظهر الرصاع بني معجمني يظهر رفضه يف مجموعة ملفوظات من بداية القصيدة ٕاىل هنايهتا، أ 
العبادة ،احلب(متناقضني تتجاذهبام رغبة الشاعر يف |رتباط والتعلق Ðلصفات |جيابية مثل 

،êا@ين ،أالصا (ملقابل يتلقى ما يناقض رغبته من الطرف أالخر مثلÐ و) وهو )نكران الغرام وا@ين
�  :ما دفعه لقطع حبال الوصل يف آخر القصيدةبقو

  ٕاذن لست منِك ... و                                       
  .)26(وال ٔانت مّين                                         

ترتاءى للقارئ مدينة لك يشء فهيا يو� Ðلضياع " عبد هللا حامدي "ويف برزخية 
التنكيل، البدع، الترشد، العار، الكفر، والفجور، والزور، الفنت، (واخلراب، مدينة 

، صفات تعرب عن رفض الشاعر لهذه املظاهر الالٔاخالقية، منددا يف الوقت نفسه )27()الزيف،الهترب
التوبة، التكرب، الرباءة، الشهادة، التسبيح، الصرب، ا@عاء، : ( ببعض القمي املصححة لت2 املظاهر مثل

  . ما يناقض ا@ين وأالخالق؛ويه قمي وصفات تدعو للتطهري من لك)28() العبادة، أالمانة، النبوة 
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هذا وقد لعب البعد االتصايل التطهريي دوره الفعال يف التجربة املهيوبية حيث طعم الشاعر 
قصائده بقمي ومحوالت خمتلفة املنابع، تنبؤ عن قدرته عىل التحاور مع الرتاث والواقع Ðلشلك ا«ي 

  .بول، الرىض و|رتياحيصور موقفه املرتاوح بني اجلد والسخرية، بني الرفض والق 
حترض صفة |سـتحياء، مكؤرش تطهريي، يُظهر قمية خلقية ٔارادها الشاعر " باكئية خبيت "يف 

  :ٕاذ يقول
  اسـتحي

  ٔان ٔامد يدي ليد صاحفتين
  صباًحا

  وعند املساء
  .)29(ذحبتين

ذه ٕان توجيه ا«حب لٕالنسان من شأنه هيدم القمي إالنسانية، وهو ما دفع الشاعر ٕاىل مقابb ه
ٔالهنا ُحتقق وصb تطهريية، جترد ا«ات الشاعر من صفة ا«حب " |سـتحياء"الظاهرة بقمية خلقية ويه 

تعبريا عن الال اسـتقرار ا«ي عاشـته اجلزائر ٕاثر العرشية السوداء، وقد ٔادى الزمن دوره -الال ٔامن-رمز

جياÐً يف الصباح ٕاىل يد سفاحة اليت تصاحف إ ) اليد(يف حتريك دالê هذا املشهد،حيث حول    -الفعال -
يف املساء؛ فقد وهب الزمن لليد بعدا مزدوًجا فاتسع جمال ا@الê من النقيض ٕاىل النقيض، فأحضى 

  .الزمن الباعث ل�اء وا@واء، وهو من خيزتل موقف الشاعر املأساوي
جربة االتصالية ومعوما ميكن القول ٕان املدونة الشعرية اجلزائرية اكنت عىل عالقة متنوعة Ðلت

التطهريية، فقد حرص الشاعر اجلزائري عىل نقل جتربته الشعرية، حبس عاطفي وتري يعزف عىل ٔاو²ر 
  .متنوعة وقد مثلث القمي أالخالقية ٔاحد ٔامه املرتكزات اليت بُين علهيا النص الشعري

زائر يف هذه حيث اكن حلضور هذه القمي مبثابة املصحح الفعيل للواقع املزري ا«ي عاشـته اجل
فقد تاكتفت العنونة ورمزية الشلك الكتايب،  ،الفرتة «Õ متظهرت مواقف الشعراء يف بنيات متنوعة

وكذا تشكيالت املنت الشعري عىل هيلكة هذه املواقف وبلورهتا، مبا يُظهر ٕاحساس الشاعر من Aة 
التأثري يف ٔافاكر و  تعمل عىل ومبا يؤثر يف املتلقي من Aة ٔاخرى، مما يؤكد ٔان للغة رساê ٕانسانية،

  .ٔاخالق ومعتقدات أالديب واملتلقي يف االٓن نفسه
الُتقية والتطهري، واحرتام احملرمات اليت دعا البعض ٕاىل احرتاRا  يغلب عىل ٕابداعنا« ومعوما 

دون موجب حق، فرتى املبدع يعاين من ٕاخراج ما حتتويه قرحيته من ٕابداع وجامل حبرية ومسؤولية، 
؛ وهو ما يبعث املتعة )30(» ة قوية فيجهتد يف |متناع عام يفسد الود مع االٓخرين ومع السلطة وٕاراد

للمتلقي ا«ي يشعر حيهنا ٔانه ٔامام وصb تطهريية تدعوه ٕاىل تفريغ لك  الشحنات السالبة ويه الوAة 
  .أالخرى اليت وجب النظر فهيا يف سـياق احلديث عن التجربة االتصالية التطهرية
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ملتأمل يف بعض القراءات اليت اعتكفت عىل دراسة القصيدة التسعينية يلحظ كيف ٔاحدثت فا
نصوصها، تأثريا عىل املتلقي،وقد اختلفت املواقف وتباينت بتباين واختالف التجارب القرائية،فمثة ٔاراء 

الرىض ومواقف ٔاظهرت رىض وقبول و ارتياح القارئ ومثة ما ٔاحدث � النفور و|مشزئاز، وما هذا 
 Õسوى تعبري عن ارتياح القارئ للحموالت الفكرية اليت اخزتلهتا ت2 النصوص، يف حني مثل ذ
النفور و|مشزئاز عدم قبول القارئ لبعض املظاهر والقمي املنافية ملعتقداته والبعيدة عن رغباته وميوال 

  .ته
يدفعنا «"هللا العيش  لعبد)"مقام البوح (يف قراءهتا @يوان " وردية حساد"تقول ا@ارسة 

الفضول والرغبة يف املغامرة، فدخلنا مغارات ديوانه وكهوفه املضيئة واملظلمة فهتنا يف ٔاحيان كثرية 
؛ فهذا التعبري يؤكد احلاê )31(»وكِد© نضيع ٔاحيان ٔاخرى لكننا يف a احلالتني اسـمتتعا واسـتفد©

رائية ل�يوان، خاصة و ٔان هدفها هو الكشف عن |نبساطية اليت عاشـهتا القارئة يف مغرة رحلهتا الق
حاالت االتصال و|نفصال اليت تعيشها ا«ات مع موضوعها، فأالمر يدعو ٕاىل |سـمتتاع والرفاهية و 

  .الرىض يف كثري من املواقف
ٔان النص "شادية شقروش "تشري الباحثة  - من ا@يوان نفسه  -) ٔاول البوح(وعن قصيدة 
من |نفعال أالخاليق ٔالن املبادرة Ðلترصحي و البوح Ðحلب جاء من طرف املرٔاة،  يضع املتلقي يف محى

" العفة "وهو خمالف ملا هو سائد يف الثقافة ا@ينية «Õ ترى ٔانه منايف ملطلب ديين اج}عي هام هو 
يدل عىل استنفارها من الصورة اليت تبدو فهيا املرٔاة طالبة ال  ؛فالتفات القارئة ٕاىل هذا املشهد)32(

  .فضال عن احلياء ا«ي فرضه ا@ين عىل املرٔاة -كام هو معتاد يف العرف |ج}عي  -مطلوبة 
عبد هللا )"مقام البوح (ٕاىل املدلول التطهريي ا«ي ُمحل يف " محيدة صبا� "وتشري الباحثة 

اللقاء التطهريي ا«ي يظفر به العبد عند ارتقائه عن «يل ٕاىل ذÕ ، فرتى ٔان العنوان حي "العيش
ا«نوب وارتقائه ٕاىل ا«ات إاللهية بل التوحد معها حيث القبض والبسط والطي والنرش وإالخفاء 

  .)33(»اخل....وإالظهار
عن غريمه من القراء فقد اكنت لبعض ا@وال والصور " عFن لوصيف"ومل خيتلف قراء 

معلقا عىل وصف "لزهر فارس "دورها الفعال يف ٕاحداث رجة انفعالية للمتلقي يقول الباحث والرموز 
ٕان الصور الطبيعية للبحث والتنقيب شقها رمز جيد و هو املدينة اليت اخزتل هبا « الشاعر للمدينة 

عFن لك  مظاهر الغش والزور، فالساعي ٕاىل هللا عليه ٔان يتجرد من لك دنيوي حقري ومن لك 
  .)34(»خصb ُمشينة ٔالن نور هللا ال ُهيدي لعايص 

ويف موقف آخر يرشح الباحث كيف صور الشاعر حبه وولهه Ð«ات إاللهية يف سـياق 
طرحه لفكرة التصوف فريى ٔان الشاعر متزي بعدم الترصحي املبارش Ðلعشق إاللهـي حيث اكن يستند 

تعلق Ðملرٔاة ٔاو الطبيعة، ومن خالل هذه  إاىل املواد احملسوسة يف تعبريه عن هذا املشهد سواء م
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يسـتطيع القارئ ٔان يستشعر الÑات احلسـية من خالل التخيل،  - عىل رٔاي الباحث -العنارص
، مما يؤكد حرص الشاعر عىل )35(والÑات العقلية النابعة من استشفاف صفة امجلال يف ا«ات إاللهية

 �مشاركة مع املتلقي من خالل ما تطرحه من ٕاحداث مثل هذه الوصالت التطهريية اليت حتدث 
  .مواقف فنية مؤثرة

هذه املشاركة اليت قد تُوفق وقد ختيب يف ٕاحداث التأثري وعن هذا يقول الباحث، معلقا عن 
مجموعة من أالبيات ٕاهنا ال حتدث شعورا ال Ðلرسور وال Ðٔالمل من موقف الشاعر بل جتعل القارئ 

  .)36(يقف راكدا هامدا ٔاماRا
؛ )لعينيك هذا الفيض( عن حضور الرقص يف ديوان " كرمية محيطوش"ويف حديث القارئة  
وؤه فلجطقوسه الصوفية،  ميارس يؤدهيا الشاعر و هو لتي ا من احلراكت ا@يوان في  الرقصترى ٔان 

؛ ٕاذ نراه يف بعض املواقف ينتقل من املعىن إالغرايئ  عن النفسالرتوحي  يكن لغرض ملذÕ لى إ 
ص ٕاىل منعرج آخر وهو رقص حلب غري عادي ٕانه احلب إاللهـي املزنه عن الرغبات احلسـية للرق

  .)37(وا@نيئة
فقد وقف ٔامام مجموعة من أالصوات اللغوية اليت شلكت همينة عىل ) لعىل سعادة(ٔاما الباحث 

،ما )∗(ة وبعد العملية إالحصائية اسـتنتج ٔان الصدارة اكنت لٔالصوات ا�هور" عFن لوصيف"عناوين 
، اليت )38( )ِلَم ٔانت قريب (، وحبس فين شلك الباحث من هذه  أالصوات مجb "التاء"عدا حرف 

مجb ملا شلكهتا اعرتتين قشعريرة  ومتلّكتين دهشة مردها ٔانين ٔاحسست ٔان الشاعر «يقول عهنا ٕاهنا 
يال ٔارمس عوامل متوثبة مجb اسـتفزتين،وجعلتين ٔاتوغل يف حنا¼ اخل .. .تعمد تضميهنا يف بناء عناوينه

ِلَم ٔانت " حدث هذا ؤا© ٔاختيل ٔان الشاعر يطل عّيل من النافذة مسـتفهًما ،حول ٔارسار الفن الشعري
  .)39(»"قريب 

فمثة مشهد حنس فيه ٔان القارئ يتوغل يف ذات الشاعر ملعرفة املقصود هبذا |سـتحضار وهو 

ا«ي حيرك معلية القراءة،فهو ) ∗∗()(Wolfgang Iser "آيزر"ما يشري ٕاىل فكرة القارئ الضمين عند 
سعادة "املسـتفهَم عنه هو القارئ خشصه؛ ٔاي " القريب "العتقاد ٔان هذا " سعادة لعىل "من دفع 

ل ٕاّيل ٔانين ٔا© املعىن، خاصة ؤان الشاعر قال يل يف ٔاكرث من مناسـبة مجعتنا « :حيث يقول" لعىل ُخيِّ
  .)40(»ٔاحّس بأنك قريب مين " 

ٕان هذا |سـتنتاج يُضيق من دائرة التأويل و يقلل من شهية القراءة ٔالن القارئ و احلق 
اهتدى ٕاىل معىن حمدد  و هو ما يفقد النص شعb إالÍرة من جديد ؛ «Õ نرى ٔان امجلb قد تكون 

و لهذا تبقى  ،وٕاذا ٔاخد© مبقصدهيا لاكن إالهداء ٔاقرب ٕاليصال هذا املشهد ،مقصودة ٔاو غري مقصودة
  .تسـتدعي لك من هو قريب من اللكمة الشاعرية يف مبعهثا اللوصيفي" ِلَم ٔانت قريب "b مج
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نلحظ "عز ا@ين مهيويب "ٔاما ٕاذا سلطنا الضوء عىل القراءات اليت اعتكفت عىل دراسة شعر 
عور ٔان القراء تعالقوا مع بعض ا@وال املهيوبية تعالقا اتصاليا تطهري¼  بأشاكل خمتلفة، فمثة ما حرك ش

القراء فأعرب عن الفرح والرسور، و|نبساط ومثة ما ٔاÍر عواطفهم و حرك شعورمه حنو التغيري و 
  .التجرد من لك ما هو سليب

عز ا@ين مهيويب حبسه «معربا عن ٕاجعابه بتجربة الشاعر ٕان " عبد الرمحن تربماسني"يقول 
اقعه من ٔاحاسيس ؤاالم وكوارث يف هيئة املرهف ؤاسلوبه املمتزي اسـتطاع ٔان ينقل لنا ما حييط به وبو 

  .)41(»مشاهد قصصية قصرية 
يقف وراء اجناز هذا «:يف قو�"اللعنة والغفران "عن ٕاجعابه بقصيدة " صاحل مفقودة "ويعرب 

العمل حافز ذايت يف ٔاساسه يمتثل يف ٕاجعايب بقصيدة اللعنة والغفران منذ ٔان مسعهتا بصوت حصهبا 
 ٕاىل التلقي الشفهـي، ٔاين يكون املبدع واملتلقي يف مشهد واحد  حيث ؛ ٕان هذه الفكرة تشري)42(»

ا«ي قد يبدي ٕاجعابه  - هذا أالخري -يتحمت عىل املبدع ٔان يكون يف املسـتوى ا«ي ينتظره منه املتلقي
  .ٔاو اسـهتجانه فتظهر الوصb التطهريية بشلك جيلّ 

لقمي النبيb اليت همينت عىل منجزه ٕان |نهبار وإالجعاب ا«ي حقق متعة للقراء سببه ت2 ا 
فقد ٔاشار  ،إالبداعي، فقد اهتدى ٔاغلبقرائه ٕاىل هذه املهمينات اليت تؤكد صb الشاعر بدينه وواقعه

ٕاىل بعض هذه القمي يف حتلي� للشخصيات اليت قصد الشاعر من خاللها بعث قمي " السحمدي براكيت"
صفة الصرب عىل |بتالء ا«ي تعرض � ٔاحصاب  اليت حتث عىل" مرمي"ؤاخالق معينة مثل خشصية 

اليت استشهدت يف سبيل الوطن فأراد من خاللها املشاركة  الرساالت، ٔاما الشخصيات النضالية
 الوجدانية بينه وبني املتلقي من خالل بناء أالحداث |ستشهادية لبعض الشخصيات، يف حني ٔادت

  .)43("اكليغوال " ثل خشصية الشخصيات املنبوذة ٕاىل |مشزئاز و النفور م 
فيه من املعجمية ما «ا«ي يرى " اكليغوال"عن ٕاجعابه بديوان " العريب دحو"هذا وقد كشف 

  .)44(»شلك تصويرا بغض النظر عن كونه ٔانيقا ومجيال عىل الرمغ من حضور بعض املبارشة 
صايل التطهريي يف يظهر البعد االت) النخb و ا�داف( لــــ لقصيدة" جامل غالب"ويف قراءة 

�وما يثري ا@هشة و|سـتغراب وحنن بصدد قراءة هذه القصيدة ٕان ما حتم� من نبوءات مل ":قو
ٕان الشاعر دفعته الظروف «، )45(يتوقف عند تصوير ورمس حمنة الوطن بل تعدته ٕاىل بوابة |نفراج

رعبة  مقززة يرمسها يف ٕاىل الفرار لعامله الباطين ويتضح ذÕ من خالل وحيه وتصويره ملشاهد م
  .)46(»لوحات سري¼لية 

مبا حتم� من ٔاجواء حزائنية،ٔاوسع مثاال للبعد االتصايل ) اللعنة والغفران (هذا وتبقى قصيدة 
التطهريي، فقد كشفت ٔاغلب قراءاهتا عىل درجة تفاعل القراء مع دوالها، فمثة رموز 
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b مبعاين تثري شعور ٔاي قارئ وتدفعه للنظر محم) اكلعنقاء،السوسـنة، والطفل ٔامحد، و الطفb زينب (
  .يف  املصري ا«ي آلت ٕالهيا هذه الصور ٔاو القصص، مما جيع� يتطهر من لك ما هو دموي ومأساوي

Ðملتلقي وحالته النفسـية  كام تشري  ،ٕان هذه إالضاءة اليت تقدمنا هبا تدل عىل  اه}م الشعراء
  .ية التسعينية تفاعال حقق � وصالت تطهريية متنوعةٕاىل تفاعل القارئ مع القصيدة اجلزائر 

ومعوما ٕان رصد© ٔالمه املواقف القرائية اليت شهدت تفاعال تطهري¼ قد ٔاثبتت دور النص 
وقدرته عىل حتريك شعور املتلقي؛ ذÕ ملا حيتويه من ٕاماكنيات فنية ومضامني فكرية قادرة عىل ٕاعطاء 

ساعد ،تحقيقه يف ظل ما تشهده من سلبيات يف واقعها وهو ماالبديل |جيايب ا«ي تطمح ا«ات ل 
ٔافاكره مراعيا يف ذÕ نفسـية  عىل تبلور وتشكيل وصالت تطهريية تنبؤ عن قدرة املبدع عىل ٕايصال

  .متلقية ٔالهنهو من سيشاركه املوقف
قعا وقد اتضح من خالل املعاينة للمنجز إالبداعي التسعيين ٔان ٔاغلب الوصالت اليت اكن لها و 

ٕالهيا البالد ٕاثر العرشية السوداء من مظاهر  عىل املبدع واملتلقي يه ت2 أالوضاع املزرية اليت آلت
يف التعلق بلك ما هو اجيايب  ٔامال،احلرمان والبؤس؛ فمثة نلمس دعوة مضنية لتُّطهر من هذه الصفات

  .ملا حيقق السمل و |سـتقرار و |رتياح
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        ::::صادر واملراجعصادر واملراجعصادر واملراجعصادر واملراجعو املو املو املو املالهوامالهوامالهوامالهوامشششش    
                                                                        

املفهوم ( نظرية القراءة ) جمb اvرب( عيل خبوش، مفهوم التلقي يف الفكر اليو©ين القدمي،  )1(
  .16، ص 2009، 1، عيل بن زيد للفنون املطبعية، بسكرة، اجلزائر، ط)ءوإالجرا

و الاكرثة و احلادث املفجع و هو معل درايم شعري ٔاو نرثي يتتبع مصري يه املأساة :  الرتاجيد¼«)∗(
خشص نبيل يندفع ٕاىل خرق قانون الهـي ٔاو قاعدة ٔاخالقية يسببه الكرب¼ء ٔاو الغرية ٔاو الطموح املفرط 

و ٔاول من ُعىن هبا مه إالغريق و .. .به ٕاىل ا@مار حبادثة مفجعة بل ينهتـي ٔاكرث ٔابطالها ٕاىل املوتينهتـي 
، دار الكتب 1املعجم املفصل يف أالدب،ج،محمد التوجني .»أالساطري و التارخي  ٔافاكرمه من اقتبسوا

  .239م، ص 1999ه، 2،1419لبنان، ط  ،العلمية، بريوت
  .16، ص)جمb اvرب( م التلقي يف الفكر اليو©ين القدمي عيل خبوش، مفهو : ينظر )2(
أالخرض مجعي، نظرية الشعر عند الفالسفة إالسالميني، ديوان املطبوعات اجلامعية، : ينظر )3(

  .134، ص 1999، ]د ط[الساحة املركزية، بن عكنون، اجلزائر، 
  .134املرجع نفسه، ص: ينظر )4(
  .18، ص)جمb اvرب( قي يف الفكر اليو©ين القدمي، عيل خبوش، مفهوم التل: ينظر )5(
عبد القادر عبو، فلسفة امجلال يف فضاء الشعرية العربية املعارصة، حبث يف آليات تلقي الشعر  )6(

  .61ص ،2007، ]د ط[احلدايث، ٕاحتاد الكتاب العرب، دمشق، سور¼، 
  .61املرجع نفسه، ص )7(
تلقي، دراسة يف نظرية التلقي عند هانز روبرت سايم ٕاسامعيل، جامليات ال : ينظر)8(

  .37، 36م، ص 2002، 1ط ،¼وسوفولفجاجنآيزر، ا�لس أالعىل للثقافة، القاهرة

، من ٔابرز ٔاعالم مدرسة كونسـتانس أالملانية، 1997وتويف  1921و@ : ( هانز روبرت ¼وس ) ∗(
  درس فقه اللغات

كام درس يف جامعيت كولومبيا وييل أالمريكيتني وجامعة الرومانسـية والنقد أالديب من نفس اجلامعة، 
، 1-12 - 2009خفري صاحل، نظرة هانز روبرت ¼وس ٕاىل ²رخي أالدب : ، ينظر)السوربون بفرنسا

  www:lalhayat.Com :زو| 1:00، الساعة 11/12/2016بتارخي
ملكتبة االٔاكدميية، القاهرة، عز ا@ين ٕاسامعيل،ا: روبرهتولب، نظرية التلقي، مقدمة نقدية ::ينظر )9(
  .125ص ،1،2000ط
رعد عبد اجلليل جواد، دار احلوار : روبرت يس هول، نظرية |سـتقبال، مقدمة نقدية، تر )10( 

  .97، ص1992، 1للنرش والتوزيع، الالذقية، سور¼، ط
  .130عز ا@ين ٕاسامعيل،ص: روبرت هولب، نظرية التلقي، مقدمة نقدية: ينظر )11(
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رحb السـندÐد البحري أالوىل، ( حسن ٔامحد بن عائشة، مسـتو¼ت تلقي النص أالديب، : ينظر )12(
  .54،55ص ،م 2012ه، 1،1433أالردن، ط،عامن،دار جرير للنرش و التوزيع ،)منوذجا

  .124،ص 2،2002صالح فضل، مناجه النقد املعارص، ٕافريقيا الرشق،ا@ار البيضاء، ط  )13(
  .236عز ا@ين ٕاسامعيل،: هولب، نظرية التلقي، مقدمة نقدية، تر ، روبرت)اجلدول: (ينظر )14(
  .99رعد عبد اجلليل جواد، ص: روبرت يس هول، نظرية |سـتقبال، مقدمة نقدية، تر: ينظر )15(
  .23عز ا@ين ٕاسامعيل، ص: روبرت هولب، نظرية التلقي، مقدمة نقدية، تر) اجلدول:(ينظر )16(
  .131،236املرجع نفسه،ص: ينظر )17(
  .131عز ا@ين ٕاسامعيل، ص: روبرت هولب، نظرية التلقي، مقدمة نقدية، تر: ينظر )18(
  .125صالح فضل، مناجه النقد املعارص، ص: ينظر )19(
  .99رعد عبد اجلليل جواد، ص: روبرت يس هول، نظرية |سـتقبال، مقدمة نقدية، تر: ينظر )20(
  .125صالح فضل، مناجه النقد املعارص،  )21(

، 1لبنان ط ،بريوت،أالسس الفنية لٕالبداع أالديب،دار اجليل،عبد العزيز رشف:نظري (22)
 .235، ص1413،1993

ميالدي  41ٕاىل  37ٕامرباطور روماين ؤاشهر طاغية يف التارخي توىل حمك روما منذ عام  :اكليغوال )∗(
  .يعد منوذج للرش وجنون العظمة

ا من قصف غرنياك الباسك املدينة اليت قصفهتا يه لوحة جداريه للفنان بياكسو اسـتو� :غرينياك
  .1937الطائرات أالملانية و|يطالية مع 

املوسوعة احلرة :ويكيبيد¼:ينظر.1997قرية وقعت فهيا ٕاحدى اعنف املذاحب يف اجلزائر سـنة :الرايس
  https// ar.m.wikpedia.org   20:25ساعة  2017-11-8بتارخي 
  .1997،]دط [   ،اجلزائر ،دار هومة للطباعة و النرش،اللؤلؤ،يفعناوين من ديوانعFن لوص  (23)
، ]د ت [ ،]د ط[  اجلزائر  ،دار هومة للطباعة والنرش والتوزيع ،منش وهديل،عFن لوصيف (24)
 .27ص 
  .38،ص1999،]دط [  ،اجلزائر ،املتغايب، دار هومة للطباعة و النرش،عFن لوصيف (25)
  .38ص  ،املصدر نفسه (26)
، 3عبد هللا حامدي، الربزخ والسكني، منشورات جامعة منتوري، قسـنطينة، اجلزائر، ط (27)
  .ما بعدها وووو101ص، ، ، ، 2001
  .ص ن،املصدر نفسه" ينظر (28)
 .62، ص 1997ديسمرب 16 ،اجلزائر ،سطيف ،دار ٔاصاê اللعنة والغفران، ،عز ا@ين مهيويب (29)
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 2011،13:22اوت 10بتارخي ،نظرية التلقي والتخاذل،عزيز عرÐوي (30)
  WWW.adobfon.com:زو|
تشالك املعىن يف ديوان مقام البوح  لعبد هللا العيش، دار غيداء للنرش والتوزيع،  ،حساد وردية (31)

  .201ص ،1433 ،2012، 1عامن، أالردن، ط
( الشاعر عبد هللا العيش  ) البوحمقام (سـ.ئية العنوان يف ديوان ،شادية شقروش،،،،ينظر (32)

  .275بسكرة، ص ،جامعة محمد خيرض)  امللتقي الوطين أالول السـميياء و النص أالديب 
جمb (محيدة صبا�، العنوان وتفاعل املتلقي، قراءة تأويلية يف شعر عبد هللا العيش،  (33)
  .05،ص 2013 ،قسم أالدب العريب، جامعة محمد خيرض، بسكرة،،، العدد اخلامس)قراءات
مذكرة مقدمة لنيل املاجسـتري يف أالدب (الصورة الفنية يف شعر عFن لوصيف ،لزهر فارس (34)

لكية االٓداب واللغات، قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة منتوري، قسـنطينة، ،)احلديث
  ).خمطوط(،84، ص2004،2005اجلزائر،
 .90ص ،املرجع نفسه:ينظر  (35)
   .340ص ،املرجع نفسه:ينظر (36)
مذكرة " (عFن لوصيف"كرمية محيطوش، توليد ا@الê يف ديوان لعينيك هذا الفيضلــ:ينظر (37)

لكية االٓداب والعلوم إالنسانية، قسم اللغة العربية ) مقدمة لنيل املاجسـتري ختصص حتليل اخلطاب
  ) .خمطوط(،47وآداهبا، جامعة مولود معمري، تزيي وزو، اجلزائر، ص

أالصوات ،، ٕابراهمي ٔانيس)ي،و،ن،،م،ل،ض،غ،ع،ظ‘ز،ر،ذ،د،ج،ب(ا�هورة يه أالصوات )∗(
  .21، ص]د ت [ ،]د ط[   ،القاهرة،مطبعة هنضة مرص،اللغوية
حبث مقدم لنيل درجة (سعادة لعىل، سـمييائية العنوان يف شعر عFن لوصيف  :ينظر (38)

ة، قسم أالدب العريب، جامعة محمد لكية االٓداب والعلوم إالنساني) املاجسـتري يف أالدب اجلزائري
  ).خمطوط(،91،ص2004،2005خيرض، بسكرة، اجلزائر،

   .91،92املرجع نفسه، ص  (39)

بأملانيا، درس اللغة  1926ولفغانغٕايزر Íين أالعضاء البارزين يف جامعة كونسـتانس، و@ (∗∗)
هيدلبورغ للفنون  |جنلزيية والفلسفة واشـتغل Ðلتدريس يف عدة جامعات وهو عضو بأاكدميية

ولفغانغٕايزر، فعل : ، ينظر"الشعرية و الهرمينوطيقا"والعلوم، مؤسس جلنة وحدة البحث املسامة 
محيد محليداين، اجلياليل الكدية، منشورات، مكتبة : ، تر)يف أالدب( القراءة، نظرية جاملية التجاوب 

 .9، ص]د ت[ ، ]د ط[ املناهل، املغرب، 
  .92املرجع نفسه، ص  (40)
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لعلوم ) جمb  جامعة ٔام القرى(عبد الرمحن تربماسني، آليات التلقي يف قصيدة اللعنة والغفران  (41)
  .327،328، ص 2009يناير  1430العدد أالول حمرم، ،اللغات واالٓداب

صاحل مفقودة، نصوص ؤاسـئb، دراسات يف أالدب اجلزائري منشورات احتاد الكتاب،  (42)
  .67ص ،1،2002اجلزائر، ط ،مةاجلزائريني، مطبعة دار هو 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة (السحمدي براكيت، الرمز التارخيي وداللته يف شعر عز ا@ين مهيويب  (43)
، قسم أالدب العريب، جامعة احلاج خلرض، Ðتنة، اجلزائر، )املاجسـتري يف اللغة العربية وآداهبا

  ).خمطوط.  (148 ،61،72،ص 2008،2009
... قراءات يف ديوان العرب اجلزائري، تأسيسالعريب دحو،  (44)
د [،محميية، دار الهدى للنرش والتوزيع، عني مليb، اجلزائر.. بوح..ٔارق..مشاكسات..انعتاق..توحد
  .132، ص 2006،]ط

/ ٔاوت/3بتارخي   ،مقاربة يف قصيدة النخb وا�داف للشاعر عز ا@ين مهيويب،جامل غالب (45)
                                                                       .12:44، الساعة 2011

www.diwanalarab.com  
  .املوقع نفسه (46)
  


