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"قصيدة التفعيلة في الجزائر" 6محاضرة رقم   
 

حيث كانت  ،عرف النص الشعري الجزائري محاوالت عدة للخروج عن النمط الفني السائد       
نتيجة احساس الشعراء بضرورة منذ خمسينيات القرن الماضي ارهاصات االنتقال الى شعر التفعيلة 

، األمر الذي دفع بعض باعتبار أن الطابع الشعري القديم لم يعد يفي بالغرض مسايرة الحياة المعاصرة
كان احساس الشعراء  العصر، فقدإلى البحث عن قالب فني جديد يعبرون فيه عن روح  الشعراء

الصارم إلى قالب جديد يستجيب  عن هذا القالب التقليدي الهندسي الجزائريين بضرورة التحول
لمتطلبات الحياة المعاصرة، ويتفاعل مع التطورات السياسية والثقافية واالجتماعية التي كانت تشهدها 

 زائر بعد الحرب العالمية الثانية.الج
أول نص من الشعر الحر في الصحافة  هذا االتجاه مع ظهور ظهوروكانت البداية الحقيقية ل

مارس  23ألبي القاسم سعد هللا المنشورة في جريدة البصائر بتاريخ  "طريقي"الوطنية وهو قصيدة 
مارس  15ها في األبيار يوم ، وذكر صاحب القصيدة أنه كتب313وبالتحديد في عددها  1955
 ، يقول فيها:1955

 يا رفيقي
 ال تلمني عن مروقي

 فقد اخترت طريقي
 وطريقي كالحياة 

 ماتائك األهداف مجهول السش
 عاصف التيار وحتى النضال
 صاخب األنات عربيد الخيال

 وحول وي ووظالم وشكا
 تتراءى كطيوف 

 من حتوف
 في طريقي

 يا رفيقي



ريادة الشعر الحر في الجزائر إلى "أبي القاسم سعد هللا" حيث يؤكد "صالح خرفي"  وبهذا تنسب
أسبقية "أبا القاسم سعد هللا" في تجربة الشعر الحر في الجزائر، وأن من كتب هذا اللون زمن الثورة 

ويثنى عليه باوية محمد  ة الشعر الحر،فيقول: "وسعد هللا أول المتقدمين عن تجربإنما جاء بعده، 
تحت هذه ."، ثم فالذي استطاع أن يغذي هذه التجربة بروح جديدة في الشكل والمضمون.. صالح

التجربة الطريق أمام شعراء آخرين القتحام هذه المغامرة حيث توالت الكتابة الشعرية على منوال غير 
نهج نفس الذي "أبو القاسم خمار" ء تقليدي وتفاوتت التجارب الفنية بين شاعر وآخر ونذكر من هؤال

نهج الشاعر سعد هللا في بعث النص الشعري الجزائري المعاصر ليواكب حركة التجديد على مستوى 
البحر والقافية من أجل تقديم نفس شعري للمتلقي حتى يواكب هذه النقلة النوعية للنص الشعري 

ن تلك اآلالم عنوان "حالة صراخ" تعبر عخاصة ما تعانيه النفس البشرية من تشظي فكانت قصيدته ب
 العميقة فيقول فيها:

 ولما تضاءلت فوق الطريق 
 وغادرني الحلم، دون انطالق

 ! والمست حد الجنون..
 توهمت في البحر، منفرجا للتنفس

 منعرجا للظنون..؟
 أرى فيه، متسعا للهمومي..

 ومأوى هروب، من االختناق..
 ! ..ولكنه البحر

 تماهيت فيهلما 
 استحال الى شرنقة
 ! تضيق.. تضيق..

 وأفرزني دمعة محرقة
 على ملتقى صخرتين

 ! ..بقايا غريق
محمد  ،عبد السالم حبيب ،عبد الرحمان زناقي ،أحمد الغوالمي أمثال: وبعدها ظهر شعراء        

ري عن طريق ييل ظاهر لهذا المشروع التغيتمث سوى  تكنولكن منجزات هؤالء لم  ،األخضر السائحي
إلى االستقالل ورغبتها في الشكلي واعتماده وسيلة لتجسيد طموح الذات الشاعرة الجزائرية أخذ اإلطار 

 .التحرر



يم صمت رهيب وركود تكثر منابر العطاء األدبي خأن تقالل وبدال من ثم جاءت فترة االس         
دبية على الرغم من أنه كان يتوقع من جيل الرواد أن يواصلوا عطاءاتهم ليسجلوا لنا على الساحة األ

شعراء الجزائريين دوافع النفسية التي كانت تدفع ال، وربما يعود ذلك إلى أن الانجازات ما بعد االستقالل
 قول الشعر في إلى قول الشعر في فترة الثورة التحريرية لم تعد شبيهة بتلك الدوافع التي تدفعهم إلى

 .لإلبداععهد االستقالل، فقد كانت الثورة في حد ذاتها مفجرا قويا 
سرعان ما أحدث ثورة هزت خمول ومع بداية السبعينات من القرن الماضي ظهر جيل جديد          

حيث شهدت تجربة هؤالء الشعراء تميزا من  ،الشعر وأنقذته من ذلك الخمول والركود الذي دام لسنوات
حيث تجسد هذا  "وجاذبيته "سحر النص الشعري السبعيني ـنوع آخر خلق ما اصطلح على تسميته ب
ت السياسية واالجتماعية ن واقع التحوالقصيدة المستوحاة مالتميز في النزوع نحو توحيد مضامين ال

 الذي ميز هذه الفترة.التي اعتنقت المشروع االشتراكي 
حيث تميزت هذه  ثم ظهر بعد ظهر جيل الثمانينات أو ما اطلق عليهم "الشعراء المخضرمين"        

وتركيزها على السابقة، المرحلة من تحررها من الهيمنة اإليديولوجية التي طبعت التجارب الشعرية 
انتصارا للقصيدة الحديثة، منها استغالل اللغة  مستوى البناء الفني من خالل معطيات متعددة شكلت

ه، كما تجسد ذلك أكثر على مستوى الدرامية والبناء الدرامي من أجل تصوير حركة الواقع والتفاعل مع
الصور الشعرية التي أصبحت تقوم على أسلوب التنافر والتضاد واللمح السريع والبناء الحلمي 
والطفولي وكذا الرمز بمختلف أنماطه وأشكاله، ومن شعراء هذه الفترة: عبد هللا العشي، العربي 

 عميش، لخضر فلوس...
حلة من إفراز قصيدة حداثية جزائرية المالمح والروح، أخذت في وعموما فقد تمكنت هذه المر         

البروز بشكل أكثر نضوجا واكتماال مع التجارب الشعرية الجديدة التي رسمت تفاصيل المرحلة األخيرة 
 من مسار تطور الممارسة الشعرية الجزائرية المعاصرة.

 


