
  الحديثي الجزائر اتجاهات الشعر

يميل جمهور النقاد إلى تحديد البداية الزمنية للشعر الجزائري الحديث بظهور جريدة 
خاصة، وبداية أّول حركة إصالحية في الجزائر عامة، هذه الحركة التي  1925المنتقد 

: " باديس عن هذه الحركةاستطاعت أن تجمع خيرة المفكرين واألدباء والشعراء، يقول ابن 
الحقيقة التي يعلمها كل أحد، أّن هذه الحركة األدبية، ظهرت واضحة من يوم أن برزت جريدة 

، 1...."المنتقد، فمن اليوم ذلك عرفت الجزائر من أبنائها كتّابا وشعراء ما كانت تعرفهم من قبل
عاتهم، ويمكن التمييز بيت ، على صفحاتها تنشر إبدااألدباء والشعراءفكانت المنتقد ملتقى 

  :اتجاهين شعريين في تلك الفترة

  في الشعر الجزائري الحديث  االتجاه المحافظ: أوال

  :ظهوره -1

يرتبط االتجاه المحافظ بالشعر اإلصالحي، وهو الذي ارتبط بالحركة اإلصالحية التي 
من الشعراء  حيث ارتبط بها جمع غير يسيرقادتها جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين، 

والخطباء والفقهاء فحملوا رسالتها النبيلة ورايتها الكريمة في التربية واإلصالح ونشر العلم 
والثقافة والوعي للتحرر من االستعمار الذي أوغل في تجهيل األّمة الجزائرية وبذل ما في 

تحرر اإلنسان وسعه أن تلحق باألمة الفرنسية، فوجد كوكبة من الشعراء تقود حركة الشعر التي 
عبد الحميد بن باديس، العربي التبسي، الطيب العقبي، أحمد : وتبني األوطان، مذكر منهم

  .سحنون، دمحم العيد آل خليفة، رمضان حمود، وغيرهم

  :ساعد عاملين اثنين في ظهور هذا االتجاه وقد

ة في الجزائر، والتي الّظروف الدينية واالجتماعية والسياسية والفكرية التي طبعت الحياة العام-أ
كانت سببا قويّا في طهور الشعر اإلصالحي، فقي منتصف الثالثينات بدأ الشعب الجزائري 

سباته ويبحث عن الطريق الذي يقوده إلى النجاة وكان هذا الطريق هو العودة إلى يستيقظ من 
  .الّدين اإلسالمي الصحيح

ظهور هذا االتجاه ألّن أغلبية  ظهور الحركة اإلصالحية، حيث أضحت عامال قويّا في-ب
الشعراء الذين ظهروا في هذه الفترة إنّا كانوا يحملون بذور الفكرة اإلصالحية، فأصبح الشعر 

ارتباط الشعر : " يلخص العاملين عبد هللا الركيبيوسيلة شريفة تخدم الحركة اإلصالحية، يقول 
بب عوامل أحاطت بالفكر بالفكر اإلصالحي جاء لظروف أحاطت باألدب والثقافة، وبس

 .2"والمجتمع والسياسة، فأثرت في الشعر ووجهته لخدمة هذا الفكر

  :تجليات الفكر اإلصالحي في الشعر - 2 

هما المجاالن ، ويمكن تحديد مجالين حساسين هاّمين جال فيهما شعراء هذا االتجاه
  :اللذان يتجلى من خاللهما الفكر اإلصالحي
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  :المجال االجتماعي  - أ

في  اإلصالحي المجال االجتماعي يتجلي الجانب الديني كسمة غالبة على الشعرففي 
ة في شعرهم، وقد اشتهر في هذا المجال الشاعر عمومه، فكانت النزعة الدينية حاضرة بقوّ 

الكبير أحمد سحنون الذي تربى تربية دينية محّضة كان لها التأثير البالغ على رؤيته ومعامالته، 
فالدارس لألدب الجزائري الحديث " فـ "  فسيره للقضايا من حوله تفسيرا دينيّافذهب بعيدا في ت

يلحظ أّن الشاعر في هذه الفترة كان يتأمل واقع المجتمع وما انتشر من أمراض محاوال إصالحه 
من زاوية الدين، فتراه يذكر في كل مناسبة بأّن الرجوع إلى القيّم الرّوحيّة واقتفاء أثر السلف 

  1"هو سبيل النجاة وأنّه ال يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح أّولها الصالح

ولّما كانت فكرة اإلصالح تبدأ من الّدين وتنتهي عنده، فإّن الشعر اإلصالحي ال ينسى 
والمنتهى، وهما لحظة واحدة وفي أّي قصيدة أن يتحدث عن القرآن والسنة، ألنّهما المبدأ 

  :2اإلصالحية، يقول الطيب العقبياألساس الذي بنيت عليه الفكرة 

  كتاب ربّى حجتـــــــي              ما مثله للمــــــرء هاد

  وطريق أحمد لي هدى              ودليل قصدي والّسناد

وفي مشهد آخر نجد الشاعر أحمد سحنون يرى في بناء المساجد قضاء على التخلّف 
ية الصالح والفالح في األمة، فيقول في وخطوة في طريق النصر على األعداء وتحقيقا لرا

  :3مطلعها

  تعالوا سّراعا إلى المسجــــد             إلى ملتقى الرّكع السّجد

  إلى منتدى النخبة الصالحين             إلى مبتغى الخّشع الهجد

  فهذه القصيدة قيلت في مناسبة احتفالية بمسجد بمدينة تازمالت 

للشيخ الطيب العقبي أكبر دليل على منهج اإلصالحيين " صالدين الخال"قصيدة وتعتبر 
  :4في الدعّوة واإلصالح، يقول في مطلعها

  ادـــــــقَبَُر العلم وساد الجهل س              ماتت السنة في هذى البالد

  إنّني لست ببدعــــــــي وال              خارجي دأبه طول العتـــــــــاد

  األولـــــى              صدوا بالحق في طريق الرشادبل أنا منبع نهج 

  . فهذه دعوة لمحاربة األشخاص الذين وّظفتهم فرنسا لتغريب السلوك الديني الصحيح
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  :المجال السياسي  - ب

أولى شعراء اإلصالح أهّمية بالغة للبعد السياسي المرتبط أصال بالجانب االجتماعي،  
لى الشموليّة مع ترتيب األولويات، ففي رخم الويالت واالضطهاد الذّي وذلك ألّن نظرتم تعتمد ع

الفرنسي للمجتمع الجزائري وطبيعة الجّو السياسي المحتقن أصال، كان كان يسومه االستدمار 
بين الشعب والرأي  شعراؤنا ينشدون لمبادئ األمة والدعوة إلى التمسك بهّويتها ولغتها، ُمَرّغِ

لك أن تقف على  عتاق من الظلم والقهر متطلعين إلى الحّرية واالستقالل، والعام قاطبة في االن
، حيث يتغنى بالوطن ويدعو إلى التشبث بأرضه، ويرفع دمحم العيد "رمضان حمود"ما رّدده 

  :1بالضيف الثقيل طالبا منه الرحيلصوته عاليّا متذمرا من االستدمار الفرنسي واصفا إيّاه 

  هللا من ضيف ثقيـــــــــل فارحــــــــــل            لحاكجاني يا ضيف أطلت ب

  ؟لـــحيقـــــرن            متى يا ضيف تؤذن بالرّ  على مضى عليك منذ نزلت

كما ينادي تحدي، فالشاعر يتذمر من ضيف غير مرّحب به، لتحفيز الشعب على المقاومة وال
  :2مجد وأداء الحقوق والحفاظ على األمانةأبناء الوطن بإعادة الالشاعر عبد الكريم العقون، 

  بني وطني أعيدوا مجد قوم               أقاموه على أقوى عمــاد

  ـادـق              لشعبكم وذودا كل عـــوا ما عليكم من حقــووأدُّ 

  وا قيده ال تتركـــــــــوه               يعاني كل ظلم واضطهادوفكُّ 

تثبت أّن العمق السياسي أصيل في شعر الحركة اإلصالحية، الح من شعر اإلصفهذه العيّنة 
وتثبت اهتمامهم بالبعد السياسي كركن ووظيفة في الرؤية، فبالرغم من اهتمامهم العميق بالبعد 

  .االجتماعي والثقافي إال أنّهم أدركوا أّن الفعل السياسي له قيمة مضاعفة

  :الخصائص الفنيّة -2
  :اللغة الشعرية 2-1

  :وأسلوب شعراء اإلصالح بثالث خصائص هي امتازت لغة

  :الوضوح والسهولة  - أ

طبع الشعر اإلصالحي طابع السهولة البساطة، وارتبط هذا في حقيقة الواقع بالمجتمع    
  .من جهة وبالشعراء أنفسهم من جهة أخرى

فمن جانب المجتمع نقف على صورة الواقع بصورة الفقر والحرمان واألميّة، واالضطهاد، 
سمات تدفع إلى التمسك بالوضوح في المخاطبة والمقارعة، أّما ما يرتبط بالشعراء،  وكلّها

  : 3فنلخصه في عدة أربعة أسباب
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بحكم رؤية الشعراء اإلصالحيين التقليدية للغة لم يحاولوا التعامل مع اللغة تعامال غير عادي  -1
باستخدام الرمز اللغوي أو اإلتيان بعالقات جديدة بين األلفاظ، لقد بقيت اللفظة عندهم في 

  .حدودها المعجمية، فلم يحملوها على غير محملها، ولم يفجروا فيها أبعاًدا جديدة

إلى موقفهم ورؤيتهم النقدية لوظيفة الشعر، فقد كان الشعراء يكتبون لجمهور الشعب،  يعود-2
ويستخدمون الشعر أداة من أدوات اإلصالح، فالواحد منهم إنّما يتوّجه بعمله الشعري إلى الغير 
ال إلى نفسه ويلتفت إلى جمهور المتلقي الذّي يهّمه أن يفهم عنه ويقتنع بآرائه، ومن ثّم فهو 

  .حاول أن يكون واضحا في ألفاظه ومعانيه، يتوّخى البساطة المتناهية في األلفاظ والتراكيبي

يعود إلى طبيعة المعجم الشعري الذي كان متداوال من طرف الشعراء اإلصالحيين، حيث -3
كانوا يتقاربون في معجمهم اللغوي وتتماثل أساليبهم وصورهم، وتتقارب نظرتهم وتتشابه 

  .صياغتهم

عود إلى إعجاب أغالب هؤالء بمدرسة اإلحياء العربية، بحيث كانوا مدمنين على قراءة ي-4
سا في  أشعار أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومعرف الرصافي وغيرهم مما ترك أثرا واضحا متلّمِ

  .معجمهم الشعري وأسلوب الصياغة والبناء عندهم

  :1الذي يقول فيهومن أمثلة خاصية الوضوح نورد شعر دمحم العيد آل خليفة 

   لـــــــلخير العمــــــــل           دعاك األم    

  فخل الونـــــــــى           وهم على عجـل                                

  ــلــــأضعنا المنـــــــى           بفرط المه                                

  ــل؟ــــنفخــــــــــــة           تزيل النّسفهل                                 

  ــــلل؟ـــــوهل صرخـــــــة           تهّز الق                                

  :التقليد واإلتباع  - ب

وهي ميزة أخرى أساسية ارتبطت بالشعر اإلصالحي، ومرّد ذلك ألنهم رأوا في 
ويؤسس لهذا  .المحافظة على التراث األصيلالمحافظة على القديم والتمسك به هو من صميم 

الشعر الجزائري في : "، فيقول"الشعر الجزائري"في كتابه  اذ صالح خرفيالمنطق األست
النهضة األدبية الحديثة في الشرق، والتراث العربي : نهضته الحديثة، استمد من رافدين أساسيين

رط بشعراء النهضة الحديثة في المشرق القديم الذي تعتبر النهضة إحياء له، وكان للتعلق المف
أثر كبير في تركيز الطابع التقليدي على القصيدة الجزائرية التي لم تسعفها الظروف باالتصال 

  .2"المباشر بالمنابع األولى
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إّن تمسك اإلصالحيين بالقديم إنّما كان ذوقا يطيع على قصائدهم مسحة من الجمال، ألنه 
يمكن أن نتأمل شعر دمحم العيد لنجده الذي وجب أن نهتدي به، و الحي كان بالنسبة لهم المثل

  :1التقليد فال يكاد يبرحها، ألنّها دافع قوي في قرض الشعر مرتبطا بنزعة

  فتنافس األمجاد في إكرامه         ه          ــــــــــــفاز المجد المغنّي بمرام

  هـــلكالمه وزهورها لسالمقد هيّأت خضر الرياض طيورها                 

  حتّى الزمان فعاد من خدامه                 هــــــــودنت له كل المنى وأطاع

  هـــمعد فلم يحرمه من أنعام ـــــــــه                 هللا راعى صدقه في سعي

  هــه                  شكرا فمن ذا يزدي بمقامـــــــــوهو الذي أدنى إليه مقام

  هـيصبو إليها منذ عهد فطام ـــــي                درك ابن العلم غايته التقد أ

  ما زال في طلب الحقائق هائمــا                 حتى شفى منها غليل هيامـه

  :المتانة والجزالة والقوة -ج

على تمكن جيّد لشعراء اإلصالح من ناصيّة اللغة وخصائصها وألفاظها وهو مؤشر 
مّما جعل معجمهم الشعري غنّي باأللفاظ الجميلة، وكما أنّه أصبح معجما ثريّا واسع ومفرداتها 

الثراء ولغتهم تجلّت صحيحة وسليمة بسبب أنّهم لم يتساهلوا أبدا في استخدام لغة ضعيفة أو 
  .تعبيرات ركيكة

نة فاالقتباس من القرآن الكريم وّظفه اإلصالحيون بمهارة وذكاء، فأعطى أللفاظهم المتا
  :2ومثال ذلك ما أورده محّمد العيد في قصيدة هذيان آشيل. والقّوة

  "سجيل" وفيه ألذى النّاس ) عدن(فليس فيه ألعلى النّاس منزلة        

  :3، ويقول أيضا)البيّنة والفيل(وهو واضح هنا ألّن االقتباس تّم من سورتي 

 مــــــــــا خلقــــت لتلعبــــــــا )           إنّك كادح إلى هللا كدحا(ويا أيّها الناس          

  .من سورة اإلنشقاق فيها الشاعر وفي هذه اآلية يقتبس

  :الموسيقى الشعرية 2-2

مثيلتها المشرقية في الجانب اإليقاعي، حيث خضعت  شعراء اإلصالح اتبعت قصيدة
التي تعتبر بنية البيت الشعري " مقتفية أثار القصيدة التقليدية للوزن والقافية بشكل مطرد 

، لهذا عمد شعرا اإلصالح على تفعيل هذه الخاصية فجعلوا 4"المكتملة هي أساس بناء القصيدة
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من البيت منطلقا في بناء نصوصهم، ومن البيت ينطلق اإليقاع بأهم مقّوماته في شعرية التقليد 
ان لم يعرفا مع شعراء اإلصالح غير التكرار واستحضار الماضي وهما الوزن والقافية اللذ

  :بأوزانه وأضربه المختلفة، ومثال ذلك ما نقرأه لدمحم العيد في قصيدة حول العلم

  العلم سلطان الوجود، فسْد به              من شئت، أو ذْد عن حياضك واْدفعِ 

/0/0//0 /0/0//0  ///0//0              /0 /0/ /0    /0/0//0       //0//0  

  مستفعلن   مستفعلن   مستفعلن          مستفعلن   مستفعلن   متفاعلن

  واْلجأ له بدل الحصون فال أرى           حصنا كمدرسة  سمت، أو مصنع

/0/0//0     //0//0   ///0//0            /0/0//0  ///0//0     /0/0//0  

  مستفعلن  متفاعلن       مستفعلن       مستفعلن      متفاعلن  متفاعلن      

المكررة ) متفاعلن(يظهر جليّا أّن الشاعر وّظف البحر الكامل الذي تفعيالته تقوم على تفعيلة 
ست مرات في شطري البيت، وقد اعتراها زحاف الخبن وتحّولت إلى مستفعلن، وانطالقا من 

أنّه لم يُدخل من العلل المستحدث منها هذا نالحظ مدى التزام الشاعر بالوزن والقافية حتى 
واكتفى بزحاف واحد وهو الخبن مما يربطه أكثر بالنص القديم، ومن خالل متابعة النص 

نجد العديد من النماذج التي حافظت على الوزن والقافية ومختلف شروط  التقليدي والمحافظ
لنص التقليدي الجزائري، عمود الشعر مما يعّزز دور الماضي الشعري في رسم مالمح إيقاع ا

الذي لم يكتف بإتّباع قواعد عمود الشعر، بل تعداها كما هو موّضح في أبيات دمحم العيد إلى 
  .الشكل الهندسي الذي ظّل محافظا على تناظره وتوازنه

  :الصورة الشعرية 2-3

بشكل خاص في الشعر الجزائري عموما وعند اإلصالحيين  ةامتازت الصورة الشعري 
قد ال يكون من قبيل التعجل في الحكم القول بأّن : " بالضعف، وفي هذا يورد دمحم ناصر قوله

ظل في األغلب األعم ضعيفًا وأّن ضعفه الجانب الفني في الشعر الجزائري في هذا االتجاه 
  .1"يرجع أساسا إلى ُضعف عنصر التصوير فيه

أنّها كانت حاضرةً في ة في الشعر اإلصالحي، إال ورغم ضعف الصورة الشعري   
  :شعرهم، وقد امتازت بعدة خصائص

فكلما كانت الصورة واضحة فإنّها ال تستحق استعمال الخيال الواسع أو بذل جهد   :الوضوح-أ
  :2في فّك الرموز وتشفيرها، ومثال ذلك ما قاله الشاعر أحمد سحنون في قصيدة يا بالدي

  ؤاديـــــــــــوتالشت أطيافه من ف ــــــــــالدي            كّل شيء نسيته يا ب

  ادـــــــــــــــغير ذكراك فهي تكمن في قلبي            كَوت اللظى بقلب الّرم
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  وادـــــــاألشحاء والكبرياء في األط ــّب في           والّشذا في الّزهور والح

  ادـــــــــــــــــأغنيات سحرية اإلنش       ـــــــــّت      فإذا ما بدا الّصباح تجل

  اديــــــفي طيوف تحوم حول وس ـــــــراءت            وإذا ما دحا الظالم ت

  ى إلى المجد حادصوت الحمّ : قلت  ــــــــت           وإذا ما بالبل الّدوح غن

   بــــــــــاد )الجزائر(وإذا ما الّرياض أبدت حالهـــا             قلت حّسن من 

  فالصورة سهلة وواضحة بعيدة عن جنوحها للخيال الواسع 

ميل الشعراء إلى وصف األشياء وصفا حّسيا " ونعني بالشكلية والحّسية   :الحّسية والشكلية-ب
يتناول الخصائص الثّابتة كاللون والحجم والّشكل والوقوف عند هذه الجوانب التي تعتمد أساسا 

والسمع دون التغلغل إلى مواطن األشياء والنفاذ إلى جواهرها باستخدام  على حاّستي البصر
  :1، ومثال ذلك ما جاء في شعر رمضان حمود"الحدس والخيال لتحفيز الوعي والمنطق والعقل

  أنظر إلى الكون البديع بنوره        وظالمه وسكونه الُرحانــــي

  وجمالها الفتّـــــــانونسيمه وهبوبه ومياهــــــــه        وخريرها 

  وسحابه بسمائه متقطــــــــعا        عند الغروب وهو أحمق قاني

  متشتّتا كالفلك في إمسائــــها         فكأنه قطع من المرجــــــــان

   وسهوله ممتّدة  ومروجـــــه         خالّبة بتناسق األلـــــــــــوان

تماما كالشيء الذي تالمسه اليد أو تبصره العين، ومن وهي أن تقدم الصورة جامدة  :الجمود-ج
هذا المنطق كّرس شعراء اإلصالح هذه الخاصيّة في شعرهم مما طبع قصائدهم بالجمود 

  :2حياء، ولك أن تفق مع أحمد سحنون في هذه القصيدةوانغالق النفس، فال خيال وال إ

  يا صامتا يتكلّــــم            وضاحكا يتـــــألّم

  خطيبًا بليـــغًا            ومعربا هو أعجم ويا

  ومانحا كل ســــّر           لشاعر يترنّـــــــم

  لكنّه عن ســــواه            بسره يتكتّـــــــــم

  يا راضيا مطمئنًا           وساخطا يتبـــــّرم

  ويا حليفا وقـورا            وثائرا ليس يرحم
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  : ئص الفنيّة، توجد خصائص عامة ميّزت الشعر اإلصالحيباإلضافة إلى هذه الخصا 

  طغيان النبرة الخطابية على قصائدهم، ويتجلى ذلك من خالل األدوات المستعملة في الخطب-1

عادة كاألدوات االستفهام، واألمر والنهي، والتوكيد والنداء، واإلكثار من صيغ التعجب واإلنكار 
  الخ...والتحريض والتخصيص والقسم

  :1يقول دمحم العيد مستفهما

  عالم يظّل دهرك مستريبًا        تسأله ويأبي أن يجيبا؟

فالتشبيه والتحّضض يحتالن مكانهما بسبب أّن الّشاعر يعتمد االهتمام بهذا الغرض في شعره إّما 
  :2اهتماما بشعره أو ألفكار اإلصالح واإلحياء التي يدعو لها، كقول ابن السائح

  في غوان          فتلك طرقة المستهترينا أال دع التغّزل

  :3ويقول الطيب العقبي

  البالد إلصالحدع ذكر سلمى وسعاد                 وانهض 

ما دام أّن الدعوة التي حملها هؤالء الشعراء كانت الّدعوة إلى استعمال ألفاظ : " يقول الركيبي
ى االستفهام واإلنكار والتعّجب والنداء معيّنة مثل اإلنذار بالخطر، ومن ثّم تعتمد القصيدة عل

  .4..."والتّحريض واألمر والنهي

ولعّل هذه الميزة تدلُّ :" ناصر .االعتناء بصياغة األلفاظ وإخراجها في قالب جميل، يقول د-2
على الجهد الذي يبذله شعراء هذا االتجاه البياني، فقد كانوا فيما يبدوا شديدي العناية بقصائدهم 

، يقول 5"تجويدا، ويحتفلون بها احتفاال وإن هم تفاوتوا في مقدار هذا التّجويد واالحتفالبجودتها 
  :6أحمد سحنون

  ما أحوج القرآن للسُّلطـــــان          لو آمن السُّلطان بالقــــــــرآن

  كما يطبق حكمه بنفـــــــوذه           وبذا تتمُّ سعادة اإلنســـــــــان

  ان مــــعًا           ينهار ما قد شيّد من بنيـــــانوبغير قرآن وسلط

  ويعيش أبناء البسيطة مثلـما           تقضي الحياة فضائل الجيران

  النّاس بالقرآن والّسلطان في          عّز وحرز وظّل وأمــــــــــان
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عند شعر اإلصالح في الجزائر ارتبط بالمفهوم التقليدي المعروف  ويمكن القول، أنّ 
العرب القدماء، ولكن نظرتهم إلى وظيفة الشعر ودور الشاعر في الحياة والمجتمع جاءت 
استجابة لواقع سياسي واجتماعي مفروض، مما جعلهم يُغَلّبُوَن النظرة إلى المضمون على 

  .حساب الشكل

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  االتجاه التجديدي في الشعر الجزائري الحديث: ثانيا

  :ظهوره-1

األولى  تعود البداياتارتبط هذا االتجاه الشعري بنمط شعري جديد وهو الشعر الحر، و 
لخمسينيات مع جيل جديد من الشباب، لظهور هذا النمط الشعري في الجزائر إلى منتصف ا

البداية الحقيقية الجاّدة لظهور هذا االتجاه، إنّما بدأ مع ظهور " حيث يؤكد معظم الدارسين أّن 
من الشعر الحر في الصحافة الوطنية، وهو قصيدة طريقي ألبي القاسم سعد هللا أّول نص 

وأبو  2)313(، والتحديد في عددها 1"1955مارس  23المنشورة في جريدة البصائر بتاريخ 

وأّن البصائر  1955مارس  15األبيار يوم " القاسم سعد هللا ذكر أنّه كتب هذه القصيدة في 

 :4وهذا مقطع منها ،3"313نشرتها في عددها 

  يا رفيقي
  ال تلمني عن مروقي
  فقد اخترت طريقي

  وطريقي كالحياة
  شائك األهداف مجهول السمات
  عاصف التيار وحشي النضال
  صاخت األنات عربيد الخيال

  كل ما فيه جراحات تسيل
  وظالم وشكاوي و وحول

  ى كطيوفتتراء
  من حتوف
  في طريقي

  ...يا رفيقي

ة أبا القاسم سعد هللا على تجربة الشعر الحر في الجزائر، خرفي أسبقيّ ويؤكد دمحم الصالح 
وسعد هللا أّول المقدمين على تجربة الشعر " وأّن من كتب هذا اللون زمن الثورة إنّما جاء بعده 

الحر، ويثني عليه باوية الذي استطاع أن يغذي هذه التجربة بروح جديدة في الشكل 
، وفتحت تجربة سعد 5"ثة في تجربة الشعر الحر في الخمسينياتوخمار ثالث ثال....والمضمون

لقد توالت الكتابة الشعرية على منوال " هللا الطريق أمام شعراء آخرين القتحام هذه المغامرة 
الفنيّة بين شاعر و آخر، ونذكر من هؤالء الشعراء أحمد  غير تقليدي، وتفاوتت التجارب

  6..."وعبد السالم حبيب، ودمحم األخضر السائحي عبد الرحمان زناقي،...الغوالمي، 
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  :من بينهاظهور الشعر الحر في الجزائر، ل في اجتمعت عدة عواموقد 

والتي  1954ماي  8إحساس الشعراء بضرورة مسايرة الحياة المعاصر، وخاصة بعد نكسة -1
فني جديد  ألف شهيد، الشيء الذي دفع الشعراء إلى البحث عن قالب 45راح صيحتها حوالي 

إّن من أهم العوامل إحساس الشعراء الجزائريين بضرورة " يعبرون فيه عن روح العصر
التحّول عن هذا القالب التقليدي الهندي الصارم، إلى قالب جديد يستجيب لمتطلبات الحياة 
المعاصرة، ويتفاعل مع التطورات السياسية والثقافية واالجتماعية التي كانت تشهدها الجزائر 

  .1"عد الحرب العالمية الثانيةب

ونحن العربي، بالحركة الشعرية التي كانت سائدة في المشرق تأثر بعض الشعراء المغتربين -2
نعلم بأّن المشارفة أحدثوا ثورة كبرى في ميدان األدب في تلك الفترة متأثرين باألدب الغربي 

ئريين سوى احتواء التجربة، الذي عرف تطورا مذهال شأنه شأن الصناعة، فما كان على الجزا
غير اتصالي : " وسعد هللا نفسه اعترف بدور المشارقة عليه في كتابة القصيدة الحّرة حيث قال 

واطالعي على المذاهب األدبية والمدارس  -وال سيما لبنان -باإلنتاج العربي القادم من المشرق
التخلص من التقليدية في الشعر،  الفكرية والنظريات النقدية حملني على تغيير اتجاهي ومحاولة

القصائد التي كانت رتيبة التفاعيل ولكنّها حرة القوافي مثل وتماشيا مع هذا الخط نشرت بعض 
  . 2"ثم لم أبث أن تحررت من التفاعيل) احتراق، خملية، ربيع(

" الشعرية ونخص بالذكر مجلة  بروز بعض المجالت العربية التي كانت تدعوا إلى الحداثة-3
وهذا ما نلفيه لذي " اللبنانية التي وجد فيها شعراؤنا متنفسا رحبا لنشر أعمالهم فيها " اآلداب

الشاعر أبي القاسم سعد هللا الذي فتحت له مجلة اآلداب صدرها، وعيرها من المجالت العربية 
لجزائر مثله كمثل غيره من األدباء ينشر فيها قصائده، ويعرف بالحركة الشعرية والنقدية في ا

  3"والنقاد الجزائريين

  :الخصائص الفنيّة -2

  :اللغة الشعرية 2-1

الصراع الذي دار بين الشعب الجزائري واالستعمار الفرنسي طوال فترة  تمحور
، إذ تركزت جهود فرنسا على محاولة فصل الهوية واالنتماءقضيتي " االحتالل الفرنسي حول 

الجزائر عن األمة العربية، كذلك فإّن المقاومة الجزائرية في المقابل ركزت اهتمامها على إبراز 
، ثم االرتباط بالوطن العربي وهذا الهويةالشخصية الوطنية وتحقيق االستقالل، وهذا هو مفهوم 

تمع الجزائري، فإنه راح في قصائده يمثل وجدان ، وبحكم أن الشاعر فرد من المج4"هو االنتماء
التعبير عن الغربية والحنين إلى الوطن والتعليق " الشعب المضطهد، فدار شعر هذه الفترة حول 

باألبطال الثائرين واإلصرار على العودة وتأكيد الوالء للتاريخ العربي اإلسالمي، ووصف 
، وهذا ما جعل معجمهم الشعري حافال بكلمات 5"مآسي السجن والتعذيب والنقمة على االستعمار
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غربة، حنين، ثورة، ثوار، " تعبر عن التمسك والتشبت بأرض هذا الوطن ومن أمثلتها 
، يقول سعد هللا في 1"رصاص، دم، موت، قرية، نخلة، ذكرى، أم، أخت، أب، حبيبة، أرض

  :2"الدم والشعلة" قصيدته 

  يا أرضي المنطلقة

  نسرا يحضن حرية

  نور منبثةشعلة 

  ما زالت في الكأس بقية

  شربوها موتا أو خيبة

  ...وسنمألها حرية

  يا أرضى المنطلقة

  أمضي في األفق األرحب

  أفق الثورة

  أشي الجرحة بالجرحة

  وأطيري الموكب بالفرحة

  ال ألما ال شكوى

  يا أرضي المنطلقة

د بعيد ومن كما نجد بلقاسم خمار في أشعاره يوظف كلمات بسيطة حادة مفهومة إلى ح
  :3ذلك قوله

  جزائر...جزائر

  لهيب المشاعر

  ...حريق

  طريق...ضحايا...صراع

  ...هتاف تمزق منه الحناجر
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كلمات ذات " فالمتتبع لقصائد هؤالء الشعراء يدرك جيّد بأّن اللغة عندهم كانت عبارة 
ومدلوالت مختلفة مدلول واحد وبعد واحد، في الوقت الذي ندرك فيه بأّن الكلمات ذات أبعاد 

باطنية وخارجية مرئية وعير مرئية، وهي ليست لفظا محايدا، بل هي داخل القصيدة تكتسب 
 1"وجودا نوعيّا وتعبر عن أبعاد تشكل الحياة في زخمها وصراعيتها التي ال تحد وال تنتهي

من  ويمكن القول أن اللغة الشهرية كانت بسيطة سطحية، وهذا راجع إلى عدم تكمن الشعراء
 .التجربة الجديدة، فظلوا حبيسي المعجم الشعري المتوارث منذ القدم

  :الموسيقى الشعرية 2-1

على نظام الوزن والقافية المعهودتين، هو خروجه الشعر الحر إّن أهم ميزة يمتاز بها 
فحاول كل واحد منهم  وهو ما سعى إلى تطبيقه كل من تبناه من شعرائنا األوائل في هذا االتجاه،

أن يقيم تشكيال إيقاعيا جديدا يخرج به من إطار موسيقى الشعر العمودي وزنا وقافية، فقد أقامه 
وباعتبار أّن هذا اللون كان جديدا على شعرائنا ، 2على نظام التفعيلة ال على أساس البيت

 اكتسبوه نتيجة احتكاكهم بأدباء المشرق العربي، إلى جانب ضعف مستواهم الثقافي الذي جعلهم
 ية العالمية في هذا اللون، وإن هم اطلعوا عليها فال يمكنهمال يطلعون على أرقى التجارب الشعر

استيعابها لذا فهم لم يكونوا بالبارعين في خوض غمار هذه التجربة، فقصائدهم بقيت حبيسة 
ألبي القاسم " طريقي" قيود القافية المتتالية وبقيت تخضع لقيود الوزن ونلحظ ذلك في قصيدة 

يتحرر من الشكل الموسيقي القديم كما تحرر من أفكار سابقة، " سعد هللا التي حاول فيها أن 
اعتمدت القصيدة على االرتباط النغمي بين األبيات المتتالية وارتكزت على نقطة نغمية توّجه ف

حركة النفس مع الموسيقى وهي كلمة طريقي، لكنها ما زالت حبيسة في قيود القافية 
، وهذان 3"وما زالت تخضع لقيود الوزن، حيث يوازي فيها بين األبيات الشعرية...المتتالية

  :4حان ذلكالمقطعان يوض

  ألمح األطياف من حولي شوادي

  للرؤى السكري، آلالف العباد

  للربيع الحلو شوقا للزهور

  للهوى الزخار بالذكرى وأنسام العطور

  غير أني كلما حاولت وصال

  لم أجد قربي ظال غير أعقاب الشموع

  وغديرات الدموع

  تتوالى في طريقي
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  .يا رفيقي

    *******  

  اغللست أنسى حين ضوأت المش

  واحتضنت النور غضبا في المجاهل

  وعبرت الليل نارا وشراك

  وتصفحت الوجود

  فإذا هو إله وعبيد

  وخصم من دما وضفاف للعراك

  وسياط هاويات

  وجسوم داميات

  ناهدات في طريقي 

  يا رفيقي

" وبعد هذه التجربة فإّن سعد في أعماله األخرى حاول التخلص من هذا النظام وذلك 
التشكيل الموسيقي عنده، خاضعا خضوعا مباشرا للحالة النفسية أو الشعورية التي حين أصبح 

  :2التي يقول فيها 1"حظ ذلك في قصيدته  شيء ال يباحيصدر عنها، كما نال

  هناك شيء ال يباح

  ينكأ الجراح...يعذب القلوب

  أو غاب من عيوننا ثوان

  أحزان...نحسه مرارة

  نظال نسأل النجوم عنه والقمر

  ندعوه بالدموع والصالة

  نحني له الجباه

  يمنح الغفران...نرجوه أن يطل

  ..أو غاب من عيوننا ثوان
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  وتستلذ في سبيله األلم

  ونستطيب لسعة الجراح

  لو أنه يباح

الحلم الذي تطلعت " يمتدح ليلة نوفمبر معتبرا إيّاها " الثورة"بعنوان وفي قصيدة أخرى 
س من تحقيقه يتسرب إلى النفوس ولكنّه تفجر كما تفجرت إليه األجيال طويال حتى كاد اليأ

  :2، فيقول فيها1"عواطف الشعب

  كان حلما واختمار

  وكان لحنا في السنين

  كان شوقا في الصدور

  أن ترى األرض تثور

  أرضنا بالذات أرض الوادعين

  أرضنا السكرى بأفيون الوالء

  ...أرضنا المغاولة األعناق من وقت مضى

  ...شوقا، كان لحنا كان حلما، كان

  غير أن األرض ثارت

  والهتافات تعالت

  من رصاص الثائرين

  والكثافات تهاوت

  مثلما تهوى الظنون

  وبراكين بالدي هزت الدنيا ومارت

  ...كقلوب الكرماء الوادعين

إن ما يميز اإليقاع الشعري لهذه القصائد هو التوتر، والسبب هو أّن الشاعر كان همه 
الغنائية الفردية التي تعني " م يهتم بالجانب الفنّي والجمالي للقصيدة فوقع فيوصف الحرب، لذا ل
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والسقوط في التكرارية التي تعني أّن ثقافة ...االنغالق وعدم التفتح على الكون العالم اإلنساني
  1"الماضي هي النموذج السليم

لرمل والمتقارب مجزوء الرجز وا" أّما األوزان التي استخدمها شعراء تلك الفترة  فهي
ولعل السبب الذي دفعهم إلى  2"ثم نجد بعضهم يضيف إليها مجزوء الكامل والهزج والمتدارك

استخدام هذا النوع من األوزان بساطتها التي تضمن الحرية في استخدام التفعيلة والمالحظ على 
قاع موسيقي شعرائنا كثرة نظمهم على بحر الكامل وهذا راجع لما يمتاز به هذا البحر من إي

تجعله يتناسب مع الموضوعات ...هادئ رصين، وما تعرف بع تفعيالته من جزالة وحسن إطراد
  3"الجادة التي تحتاج نفس طويل

والمعروف عنهم أن جل قصائدهم دارت حول الثورة الجزائرية، فالتغني بها ووصفها 
" لقاسم سعد هللا في قصيدته كان يحتم عليهم النظم ببحور طويلة ذات مقاطع متناسبة، يقول أبو ا

  :4"ربيع الجزائر

  من اللهب األزرق

  ومن خمرة الشفق

  ولون الدم المهرق

  سيصحو الربيع

  وتزهو الورود العذاري

  على كل درب

  وفي كل قلب

  تماثيل فخر

  وتيجان حب

  ...إلى الشهداء

  :الصورة الشعرية 2-3

الشعراء التقليديين عنصرا ثانويّا لم تعد الصورة الشعرية في الشعر الحر كما كانت عند   
، بل أضحت وسيلة 5يستخدمه الشاعر قصد الزخرفة والتزيين سعيّا وراء الصورة البيانية

، فتميّزت الصورة الشعرية عندهم بمزجها بين الذاتي والموضوعي أساسية في العمل الشعري
د في القصائد التي تعبر عن ، ويظهر هذا التجديواالستعانة باألساطير والرموز الدينية والشعبية
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كثيرا ما تكون الصور فيها أقرب إلى النفس أكثر من القصائد التي تمتزج " الغربة والحنين فـ 
، لقد تخلى هؤالء الشعراء عن المباشرة 1"فيها المواضيع السياسية واإلصالحية أو المناسبات

النفس من غربة وعزلة  فأصبحت الصورة هي الوسيلة األكثر استخداما للتعبير عما يختلج
إّن الشاعر المعاصر لم يعد يواجهنا باألفكار التي يريد إيصالها، والعواطف التي " وخوف 

مباشرة وإنما يلجأ إلى اإلفصاح عنها بواسطة ما يعادلها يرغب في التعبير عنها بطريقة 
وذكائه ودقة  موضوعيّا من عناصر الطبيعة أو ما يرتبط بها على المتلقي أن يستخدم ثقافتهن
، إّن معظم 2"مالحظته ليفهم الحالة النفسية أو القضية الفكرية التي سيطرت على الشاعر المبدع

صور هؤالء الشعراء يسيطر عليها الظالم السوداوية نتيجة لتواجدهم بعيدا عن وطنهم األم 
كثيرا ما يحيلهم  تشع عند هؤالء الغرباء وهم يعودون إلى بيوتهم في المساء، إذ النهار" فتجدها 

إلى شاعر عربي يشاركهم اللغة والدين والشعور والمحن فيذهب عنهم الحزن، وينسيهم بعض 
ما يعانون فهذه الصور إذن من إنجازات الليل الذي يقوي إحساسهم بالغربة ويستحضر لهم هذه 

والخوف الظالم " ، إّن الشاعر أبو القاسم خمار يلجأ إلى صور عمادها 3"اللوحات الحزينة
مرعب ففيه الموت والخيال الموحش وفيه ) بردي(وعلى ضفاف ) دمشق(والرهبة، فالليل في 

، وهذا مقطع من 4"تنطفئ شعلة الدنيا وتتحول األشياء في غرفته إلى وحوش مرعبة تطارده
  :5إحدى قصائده

  الناس يختفون هاربين 

  والشمس في ارتعاش تستجيب

  ال تتركوني خلفكم وحيدا

  ال أرى...الظالمألوب في 

  يلوكني اإلعياء

  ال تتركوني خلفكم

  إني أخاف غرفتي 

  أكرهها

وهي بشاعة الجندي الفرنسي إذ يصور بالسفاح ومن ذلك أبا القاسم وتأتي ثاني الصور 
إذ نحس فيها عنايته " وإلى أين...ومواكب النسور...القرية التي احترقت" سعد هللا في قصائده 
  :6، وهذا المقطع من قصيدته مواكب النسور"عة الجندي الفرنسيالفائقة التي تؤكد بشا

  والشعب يسبح في الدموع
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  والبؤس يحتطب الجموع

  ..والمبدأ األسمى صريع

  بين المخالب والنجيع

  والصفحة السوداء خابية النجوم

  والسوط يلتهب الجسوم

  شوهاء طافحة الكلوم

  والتربة النضراء أضحت كالصريم

  غبراء كالحة األديم

  والريح عاصفة غضوب

  هوجاء تنفخ في الدروب

  فتحمل األبواق أصداء الشعوب

  متأججات باللهيب

  ...مضمخات بالطيوب

وصورة الفرنسيين لدى سعد هللا ارتبطت بأعداء األّمة اإلسالمية وهذا ما نلحظه في قصيدته 
  :1القرية التي احترقت

  هكذا ينتصرون

  ويعودن نشاوى

  البطولةحيث يجزون نياشين وألقاب 

  هكذا ينتصرون األبرياء

  ويصبون الخراب

  كالجراد

  كالتتار الزاحفين

  ويعودون سكارى

  بنشيد الظافرين
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  يا لهم من جبناء

 "التتار" ، ألّن )التتار الزاحفين، النياشين( فالشاعر استخدم هنا الرموز أو الصور التاريخية 
  .يمثلون أعداء الحضارة ورمزا من رموز الجهل والتخلف

ومن الصور التي تلتحم مع ظالم الليل صورة االنتماء إلى الريف الصحراوي وكل ما 
صنع " فالليل عنده مقمر مضيء ففي قصيدته الشاعر والقمر " باوية"يحتويه ويتجلى ذلك عند 

من خالله صورا مصدرها الصحراء الجزائرية فساهمت في بناء الفكرة، ونمو الحدث، إذ روى 
ه وماضيه وذكرياته وطفولته في قريته التي تبدو قوية األواصر متحدة فيها شيئا من حنين

  :2، وهذا مقطع منها1"األهداف، شديدة التماسك واستعان على ذلك بالتراث الشعبي

  )زيد الهاللي(لحديث الشيخ عن 

  والصبايا حوله مثل الهالل

   يتزاحمن على فيض الخيال

رحلة لم يوظفوا الرمز واألسطورة الشعبية أّن شعراء هذه الموما يمكن اإلشارة إليه، 
وتفسير هذا أن هؤالء والتداعيات الالشعورية،  والحكايات واألساليب السينمائية والمسرحية

الشعراء لم يتخلصوا من النمط الشعري التقليدي الذي يرفض الجديد والشكلية التي تعني التعلق 
  .بالعارض والظاهري
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