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أدب عربي حديث و التخصص:    الثانية ماستر  المستوى:    الخطاب الشعري الجزائري المقياس : 
 معاصر 

 01/02/03/04:  األفواج

 01: محاضرة رقم 

 1ج مالمح الشعر الجزائري و اّتجاهاته  : لمحاضرةا عنوان

 أّوال:الشعر الجزائري و الثورة 

 الثورة اندالع األحداث هذه بني ومن اجملاالت، خمتلف يف ومتنوعة هامة تارخيية أحداثا العشرون القرن شهد -
 يف حتول ونقطة فاصال تارخيا فكانت ،1954 عام نوفمرب شهر من الفاتح يف انطلقت اليت اجلزائرية، التحريرية

 نتج وخالهلا األوىل، انطالقتها منذ ألحداثها مواكبا الشعر كان  حيث اجلزائر، يف والفكرية الوطنية احلركة تاريخ
 الفكرية النهضة بعث يف كبري  بدور اإلصالحية احلركة وسامهت هبا، وتغىن وجمدها الثورة هذه خلد ثوريا شعرا

 الفرنسي االستعمار وجه يف وقفت اليت ،"اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية" خاصة ومجعياهتا بنواديها واألدبية
 احلرية إىل والدعوة االستعمار ضد الثورة وهو هدفها، لتحقيق به احتمت درعا واللغة الدين من متخذة وحاربته

 فقابلها حبريتهم، للمطالبة اإلصالح، رجال نداء ملبني والنضال الكفاح مسرية اجلزائريون واصل. واالستقالل
 .األبرياء اجلزائريني حق يف رهيبة مبجازر والقيام والتصدي، بالرفض االستعمار

 أهم من اجملزرة هذه وكانت االستعمار، وحشية على قاطعا ودليال حية صورة 1945 ماي الثامن جمزرة كانت-
 خاصة األحداث، هذه عن مبنأى يكن مل والشعر الكربى، التحريرية الثورة باندالع عجلت اليت والدوافع األسباب

 األمة حال لسان فهو واالستقالل، احلرية إىل والدعوة النضال جذوة إذكاء يف كبري  بدور قام الذي الثوري، الشعر
 اخلصائص من بالكثري الشعر هذا متيز وقد. وأمانة بصدق تارخيها ويسجل واقعها يصور منها، املستعمرة خاصة
 :منها واجلمالية الفنية

 ناضجا استخداما إياه استخدامهم وكان السبعينات، شعراء خاصة اجلزائريون الشعراء استخدمه الذي الرمز -1
 وحىت والتارخيي، والديين، األسطوري، الرمز منه فكان الشعري الرمز هذا تنوع كما  كبرية،  درجة إىل وواعيا

 . رسالته وتبليغ واقعه عن التعبري يف اجلزائري الشاعر استغلها هامة فنية وسائل الرموز هذه فكانت الطبيعي،
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 من الكثري طرف من وظف فقد وفهمها، النصوص تأويل يف الفنية الوسائل أهم من يعد الذي التناص -2
 الشعر نصوص مع وحىت وحديثه قدميه العريب الشعر نصوص ومع الكرمي القرآن مع التناص فكان الشعراء،
 .اجلزائري

 مجيع يشمل إمنا فقط بالشعر يتعلق ال فهو الشعر، عليها يقوم اليت األساسية العناصر من يعد الذي اإليقاع-3
 العناصر من مجلة من يتألف لكونه نظرا األخرى، العناصر باقي يف منه أوضح يبدو الشعر يف ولكنه احلياة، مناحي

 . كالتكرار  داخلية أم والقافية كالوزن  خارجية أكانت سواء

 والتعبري الفرنسي، املستعمر ضد وسالحا وسيلة الشعراء منه فاختذ هبا والتحم التحريرية، الثورة الشعر واكب لقد -
 واختالف اجلزائر شعراء متيز متميزة شعرية رؤية وفق ذلك كل  واالستقالل، احلرية إىل والدعوة وطنهم، أحداث عن

 . الشعرية جتارهبم

 ثانيا : اّتجاهات الشعر الجزائري :

 )المحافظ(  االتجاه التقليدي-1

قادهتا مجعّية العلماء حية اليت الصإلحي، وهو الذي ارتبط باحلركة االصإلجتاه احملافظ بالشعر االيرتبط ا
ح ونشر العلم والثقافة والوعي الصإلاملسلمني اجلزائريني، حيث محلوا رسالتها النبيلة ورايتها الكرمية يف الرتبية وا

مة الفرنسية، فوجد  ألّمة اجلزائرية وبذل ما يف وسعه أن تلحق باألستعمار الذي أوغل يف جتهيل االللتحرر من ا
وطان، مذكر منهم: عبد احلميد بن باديس، ألنسان وتبين اإلالشعر اليت حترر اكوكبة من الشعراء تقود حركة 

 العريب التبسي، الطيب العقيب، أمحد سحنون، العيد آل خليفة، رمضان محود، وغريهم.

 جتاه:الوقد ساعد عاملني اثنني يف ظهور هذا ا

العامة يف اجلزائر، واليت كانت جتماعية والسياسية والفكرية اليت طبعت احلياة الروف الدينية واّّ الظ-أ
ثينات بدأ الشعب اجلزائري يستيقظ من الحي، فقي منتصف الثالصإلسببا قويّا يف طهور الشعر ا

مي السإلسباته ويبحث عن الطريق الذي يقوده إىل النجاة وكان هذا الطريق هو العودة إىل الّدين ا
 الصحيح.

ّن أغلبية الشعراء الذين ألجتاه الور هذا اقويّا يف ظهال حية، حيث أضحت عامالصإلظهور احلركة ا-ب
إنا كانوا حيملون بذور الفكرة ا حية، فأصبح الشعر وسيلة شريفة ختدم احلركة الصإلظهروا يف هذه الفرتة ّ

حي جاء لظروف الصإلالركييب يلخص العاملني: " ارتباط الشعر بالفكر اهللا حية، يقول عبد الصإلا
بالفكر واجملتمع والسياسة، فأثرت يف الشعر ووجهته دب والثقافة، وبسبب عوامل أحاطت ألأحاطت با

 . خلدمة هذا الفكر
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هلما خال ن اللذان يتجلى من الجتاه، ومها اجملاالميكن حتديد جمالني حساسني هاّمني جال فيهما شعراء هذا ا
 حي:الصإلالفكر ا

 جتماعي:الالمجال ا-أ

حي يف عمومه، الصإلر اجتماعي يتجلي اجلانب الديين كسمة غالبة على الشعالففي اجملال ا
فكانت النزعة الدينية حاضرة بقّوة يف شعرهم، وقد اشتهر يف هذا اجملال الشاعر الكبري أمحد سحنون 

ته، فذهب بعيدا يف تفسريه للقضايا الالذي ترىب تربية دينية حمّضة كان هلا التأثري البالغ على رؤيته ومعام
زائري احلديث يلحظ أّن الشاعر يف هذه الفرتة كان دب اجلألمن حوله تفسريا دينّيا " فـ " فالدارس ل

حه من زاوية الدين، فرتاه يذكر يف كل مناسبة بأّن الإصال يتأمل واقع اجملتمع وما انتشر من أمراض حماو
ال مة إأليصلح آخر هذه اال الرجوع إىل القّيم الرّوحّية واقتفاء أثر السلف الصاحل هو سبيل النجاة وأنّه 

 . مبا صلح أّوهلا"

ينسى حلظة واحدة ويف أّي ال حي الصإلح تبدأ من الّدين وتنتهي عنده، فإّن الشعر االصإلوملّا كانت فكرة ا
حية، الصإلساس الذي بنيت عليه الفكرة األّّنما املبدأ واملنتهى، ومها األقصيدة أن يتحدث عن القرآن والسنة، 

 : يقول الطيب العقيب

  هاد للمرء مثله ما                  حجيت رىّب  كتاب

 والّسناد قصدي ودليل               هدى يل أمحد وطريق

ف وخطوة يف طريق النصر ّّ ويف مشهد آخر جند الشاعر أمحد سحنون يرى يف بناء املساجد قضاء على التخل
 :  مة، فيقول يف مطلعهاألح يف االح والفالعداء وحتقيقا لراية الصألعلى ا

 السّجد الرّكع ملتقى إىل             املسجد إىل سرّاعا تعالوا

 اهلجد اخلّشع مبتغى إىل               الصاحلني النخبة منتدى إىل

 . فهذه القصيدة قيلت يف مناسبة احتفالية مبسجد مبدينة تازمالت

ح، الصإلحيني يف الدعّوة واالصإلوتعترب قصيدة "الدين اخلالص" للشيخ الطيب العقيب أكرب دليل على منهج ا
  يقول يف مطلعها

 ساد اجلهل وساد العلم قـَبـُرَ            البالد هذى يف السنة ماتت

 العتاد طول دأبه خارجي               وال ببدعي لست إّنين
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 الرشاد طريق يف باحلق صدوا               األوىل ّنج منبع أنا بل

 الديين الصحيح. فتهم فرنسا لتغريب السلوكّّ شخاص الذين وظألفهذه دعوة حملاربة ا

 المجال السياسي: -ب

ّن نظرمت تعتمد ألجتماعي، وذلك الباجلانب اال ح أمهّية بالغة للبعد السياسي املرتبط أصالصإلأوىل شعراء ا
ستدمار الفرنسي الضطهاد الّذي كان يسومه االت واالولويات، ففي رخم الويألعلى الشمولّية مع ترتيب ا

مة والدعوة إىل أل، كان شعراؤنا ينشدون ملبادئ االالسياسي احملتقن أصللمجتمع اجلزائري وطبيعة اجلّو 
نعتاق من الظلم والقهر متطلعني إىل احلرّية الالتمسك هبّويتها ولغتها،ُ َمرِّغبني الشعب والرأي العام قاطبة يف ا

رضه، ل، و لك أن تقف على ما رّدده "رمضان محود"، حيث يتغىن بالوطن ويدعو إىل التشبث بأالستقالوا
إياه بالضيف الثقيل طالبا منه الرحيلالويرفع العيد صوته عالّيا متذمرا من ا  : ستدمار الفرنسي واصفا ّ

 ثقيل ضيف من هللا حلاك             فارحل ضيف يا جباين أطلت

 حيل؟ بالرّ  تؤذن ضيف يا مىت           قرن على نزلت منذ عليك مضى

لتحفيز الشعب على املقاومة والتحدي، كما ينادي الشاعر عبد فالشاعر يتذمر من ضيف غري مرّحب به، 
 :مانةألالكرمي العقون، أبناء الوطن بإعادة اجملد وأداء احلقوق واحلفاظ على ا

 عماد أقوى على أقاموه            قوم جمد أعيدوا وطين بين

 عاد كل  وذودا لشعبكم           حقوق من عليكم ما وا وأد  

 واضطهاد ظلم كل  يعاين             ترتكوه ال قيده وا وفك  

حية، وتثبت اهتمامهم الصإلح تثبت أّن العمق السياسي أصيل يف شعر احلركة اصالإلفهذه العّينة من شعر ا
أّنم الّ جتماعي والثقايف إالبالبعد السياسي كركن ووظيفة يف الرؤية، فبالرغم من اهتمامهم العميق بالبعد ا

 السياسي له قيمة مضاعفة.أدركوا أّن الفعل 

 الخصائص الفنية لهذا االتجاه :

 امتازت لغة و شعر اإلصالح بـ : 
 الوضوح و السهولة-
 التقليد و االتباع-
 املتانة و اجلزالة و القوة-



5 
 

 بنية البيت الشعري الواحد هي أساس بناء القصيدة-
 ضعف الصورة الشعرية نتيجة الوضوح الذي ال يستدعي إعمال اخليال -
 وصف األشياء وصفا حسيا -
 بذل اجلهد يف صياغة الّلفظة اجلميلة .اجلمود و االنغالق على النفس جراء طغيان النربة اخلطابية و -

 القدماء، العرب عند املعروف التقليدي باملفهوم ارتبط اجلزائر يف اإلصالح شعر أنّ  القول، وميكن 
 واجتماعي سياسي لواقع استجابة جاءت واجملتمع احلياة يف الشاعر ودور الشعر وظيفة إىل نظرهتم ولكن

 .الشكل حساب على املضمون إىل النظرة يَغلبونَ  ُ جعلهم مما مفروض،

 02محاضرة رقم : 

 2مالمح الشعر الجزائري و اّتجاهاته ج : لمحاضرةا عنوان

 : التجديدياالّتجاه  -2

 الشعري النمط هذا لظهور وىلألا البدايات وتعود احلر، الشعر وهو جديد شعري بنمط الشعري جتاهالا هذا ارتبط
 البداية"  أنّ  الدارسني معظم يؤكد حيث الشباب، من جديد جيل مع اخلمسينيات منتصف إىل اجلزائر يف

 قصيدة وهو الوطنية، الصحافة يف احلر الشعر من نص أّول ظهور مع بدأ إمنا ّ جتاه،الا هذا لظهور اجلاّدة احلقيقية
 عددها يف والتحديد ،1955"1 مارس 23 بتاريخ البصائر جريدة يف املنشورة هللا سعد القاسم يبأل طريقي

 البصائر وأنّ  1955 مارس 15 يوم بيارألا"  يف القصيدة هذه كتب  أنه ّ ذكر هللا سعد القاسم وأبو( 313)2
 :منها مقطع وهذا ،313" عددها يف نشرهتا

 رفيقي يا

 مروقي عن تلمين ال

 طريقي اخرتت فقد 

 كاحلياة  وطريقي 

  السمات جمهول هدافألا شائك

 النضال وحشي التيار عاصف

 اخليال عربيد ناتألا صاخت 

 تسيل جراحات فيه ما كل  
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  وحول و وشكاوي مالوظ 

 كطيوف  ترتاءى

  حتوف من 

 طريقي يف

 ...رفيقي يا 

 زمن اللون هذا كتب  من وأنّ  اجلزائر، يف احلر الشعر جتربة على هللا سعد القاسم أبا أسبقّية خريف الصاحل ويؤكد
 يغذي أن استطاع الذي باوية عليه ويثين احلر، الشعر جتربة على املقدمني أّول هللا وسعد"  بعده جاء إمنا ّ الثورة
 ،اخلمسينيات يف احلر الشعر جتربة يف ثةالث ثالث ومخار....واملضمون الشكل يف جديدة بروح التجربة هذه

 منوال على الشعرية الكتابة توالت لقد"  املغامرة هذه قتحامال آخرين شعراء أمام الطريق هللا سعد جتربة وفتحت
 الرمحان عبد... الغواملي، أمحد الشعراء ءالهؤ من ونذكر آخر، و شاعر بني الفنّية التجارب وتفاوتت تقليدي، غري

 ...السائحي خضرأل حبيب، مالسال وعبد زناقي،

 :بينها من اجلزائر، يف احلر الشعر ظهور يف عوامل عدة اجتمعت وقد

 حوايل صيحتها راح واليت 1954 ماي 8 نكسة بعد وخاصة املعاصر، احلياة مسايرة بضرورة الشعراء إحساس1-
 من إنّ " العصر روح عن فيه يعربون جديد فين قالب عن البحث إىل الشعراء دفع الذي الشيء شهيد، ألف 45
 جديد قالب إىل الصارم، اهلندي التقليدي القالب هذا عن التحّول بضرورة اجلزائريني الشعراء إحساس العوامل أهم

 تشهدها كانت  اليت جتماعيةالوا والثقافية السياسية التطورات مع ويتفاعل املعاصرة، احلياة ملتطلبات يستجيب
 . الثانية العاملية احلرب بعد اجلزائر

 أحدثوا املشارفة بأنّ  نعلم وحنن العريب، املشرق يف سائدة كانت  اليت الشعرية باحلركة املغرتبني الشعراء بعض تأثر2-
 الصناعة، شأن شأنه المذه تطورا عرف الذي الغريب دبألبا متأثرين الفرتة تلك يف دبألا ميدان يف كربى  ثورة
 احلرّة القصيدة كتابة  يف عليه املشارقة بدور اعرتف نفسه هللا وسعد التجربة، احتواء سوى اجلزائريني على كان  فما

 دبيةألا املذاهب على عيالواط -لبنان سيما الو -املشرق من القادم العريب نتاجإلبا اتصايل غري: "  قال حيث
 مع ومتاشيا الشعر، يف التقليدية من التخلص وحماولة اجتاهي تغيري على محلين النقدية والنظريات الفكرية واملدارس

 مل مث( ربيع مخلية، احرتاق،) مثل القوايف حرة ولكّنها التفاعيل رتيبة كانت  اليت القصائد بعض نشرت اخلط هذا
 .التفاعيل من حتررت أن أبث

 اليت اللبنانية" دابآلا"  جملة بالذكر وخنص الشعرية احلداثة إىل تدعوا كانت  اليت العربية تالاملج بعض بروز3-
 فتحت الذي هللا سعد القاسم أيب الشاعر لذي نلفيه ما وهذا"  فيها أعماهلم لنشر رحبا متنفسا شعراؤنا فيها وجد
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 اجلزائر يف والنقدية الشعرية باحلركة ويعرف قصائده، فيها ينشر العربية تالاملج من وعريها صدرها، دابآلا جملة له
 "اجلزائريني والنقاد دباءألا من غريه كمثل  مثله

 الفنية لهذا االتجاهالخصائص 

صرار على إلبطال الثائرين واألدار شعر هذه الفرتة حول " التعبري عن الغربية واحلنني إىل الوطن والتعليق با-
ستعمار"، المي، ووصف مآسي السجن والتعذيب والنقمة على االسإلء للتاريخ العريب االالعودة وتأكيد الو

عن التمسك والتشبت بأرض هذا الوطن ومن تعرب  بكلماتال وهذا ما جعل معجمهم الشعري حاف
 . أمثلتها " غربة، حنني، ثورة، ثوار، رصاص، دم، موت، قرية، خنلة، ذكرى، أم، أخت، أب، حبيبة، أرض

ء الشعراء يدرك جّيد بأّن اللغة عندهم كانت عبارة " كلمات ذات مدلول واحد وبعد الفاملتتبع لقصائد هؤ-
ت خمتلفة باطنية وخارجية مرئية وعري الأّن الكلمات ذات أبعاد ومدلوواحد، يف الوقت الذي ندرك فيه ب

مرئية، وهي ليست لفظا حمايدا، بل هي داخل القصيدة تكتسب وجودا نوعّيا وتعرب عن أبعاد تشكل احلياة 
وميكن القول أن اللغة الشهرية كانت بسيطة سطحية، وهذا  . تنتهي"ال حتد وال يف زمخها وصراعيتها اليت 

 إىل عدم تكمن الشعراء من التجربة اجلديدة، فظلوا حبيسي املعجم الشعري املتوارث منذ القدم.راجع 

إّن أهم ميزة ميتاز هبا الشعر احلر هو خروجه على نظام الوزن والقافية املعهودتني، وهو ما سعى إىل تطبيقه  -
إيقاعيا جديدا ال يقيم تشكيجتاه، فحاول كل واحد منهم أن الوائل يف هذا األكل من تبناه من شعرائنا ا

، البيتعلى أساس ال خيرج به من إطار موسيقى الشعر العمودي وزنا وقافية، فقد أقامه على نظام التفعيلة 
وباعتبار أّن هذا اللون كان جديدا على شعرائنا اكتسبوه نتيجة احتكاكهم بأدباء املشرق العريب، إىل جانب 

ن على أرقى التجارب الشعرية العاملية يف هذا اللون، وإن هم يطلعو  ضعف مستواهم الثقايف الذي جعلهم
ميكنهم استيعاهبا لذا فهم مل يكونوا بالبارعني يف خوض غمار هذه التجربة، فقصائدهم ال اطلعوا عليها ف

وزان اليت استخدمها شعراء تلك الفرتة ألأّما ا. بقيت حبيسة قيود القافية املتتالية وبقيت ختضع لقيود الوزن
" جمزوء الرجز والرمل واملتقارب مث جند بعضهم يضيف إليها جمزوء الكامل واهلزج واملتدارك" ولعل السبب فهي

حظ الوزان بساطتها اليت تضمن احلرية يف استخدام التفعيلة واملألالذي دفعهم إىل استخدام هذا النوع من ا
ا البحر من إيقاع موسيقي هادئ رصني، على شعرائنا كثرة نظمهم على حبر الكامل وهذا راجع ملا ميتاز به هذ

ته من جزالة وحسن إطراد...جتعله يتناسب مع املوضوعات اجلادة اليت حتتاج نفس الوما تعرف بع تفعي
واملعروف عنهم أن جل قصائدهم دارت حول الثورة اجلزائرية، فالتغين هبا ووصفها كان حيتم عليهم .  طويل"

 . متناسبةالنظم ببحور طويلة ذات مقاطع 

مل تعد الصورة الشعرية يف الشعر احلر كما كانت عند الشعراء التقليديني عنصرا ثانويّا يستخدمه الشاعر -
قصد الزخرفة والتزيني سعّيا وراء الصورة البيانية، بل أضحت وسيلة أساسية يف العمل الشعري، فتمّيزت 
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ساطري والرموز الدينية والشعبية، ويظهر ألتعانة باسالالصورة الشعرية عندهم مبزجها بني الذايت واملوضوعي وا
شارة إليه، أّن شعراء هذه املرحلة مل يوظفوا الرمز إلوما ميكن ا هذا التجديد يف القصائد اليت تعرب عن

شعورية، وتفسري هذا أن الساليب السينمائية واملسرحية والتداعيات الألسطورة الشعبية واحلكايات واألوا
صوا من النمط الشعري التقليدي الذي يرفض اجلديد والشكلية اليت تعين التعلق ء الشعراء مل يتخلالهؤ

 بالعارض والظاهري.

 03محاضرة رقم : 

 -التجديد و الوعي الرومانسي  -:الذات الشاعرة الجزائرية لمحاضرةا عنوان

وم الشاعر و من ورائه مهوم اإلنسان الروح و انتفاضة النفس، هو مرآة تعكس مهصادق عن رعشة  الشعر تعبري-
، آناهتا و أحالمها ، فيزرع بذور األمل و رعشة ، من حيث أنه يرسم تفاصيل حياته فريصد حركاهتا و سكناهتا 

 حمّلقة يف مساء احللم .احلياة يف أدق خالياها امليتة لتبعث من رماد احملرقة 

املسكون بالدهشة و االغرتاب ، املتسربل بالفجائع ، اهلارب من واقع  -هذا الكائن –نسان إلبالشعر استطاع ا-
حامل رمسه لنفسه ، أين استطاع تفجري ذلك الصمت املطبق و إعالن ما يكابده يف هزيل فرضته احملنة ، إىل عامل 

 شكل إبداع .

 عاصرين :أمساء بعض الشعراء اجلزائرين امل-

بوزيد  -زينب لعوج -خلضر فلوس –عاشور فين –خرية محر العني  –ربيعة جلطي  -أبو القاسم مخار-عمر أزراج
–زهرة بلعالية  -زبري دردوخ –عثمان لوصيف  -نصرية حممدي -عز الدين ميهويب -نور الدين طييب-حرز اهللا

 ..إخل.سليمان جوادي  -ليلى توايت-راوية حيياوي

الفكري، هؤالء الشعراء و امثاهلم كثريون هم من فئة  املثقفني الذين يعيشون يف مناخ التنوع املعريف و التعدد -
عايشوا و راعوا كّل ما حدث للقصيدة اجلزائرية من حتّوالت ابتداء من النصوص اليت عاشت االستعمار ، مث تلك 

، مرورا بالنصوص الواقعية االشرتاكية ، مث التحول الذي حلق كتبت عن الثورة اجلزائرية إىل حماوالت التجديد اليت  
 أرضية خصبة لصقل األدوات الفنية يف النص الشعري املعاصر .القصيدة اجلزائرية و الذي يعّد 

و معاناهتا يف عالقاهتا بالكون عرب اللغة ، حيث تسعى القصيدة هي مكان جتلي الذات بكافة متظهراهتا الرؤيوية -
جانب هويتها املدنية ، إذ ذاك نظر علم النفس احلديث إىل الّلغة على اّنا تتخلى  علىان جتد هويتها  جاهدة إىل

 عن الوظيفة التواصلية لتعطي الذات إمكانية اخلديث من خالهلا .

شعر مرحلة السبعينيات لنفهم تفعيل الذات يف الشعر اجلزائري املعاصر ، جند أن هذا اجليل مل  علىلو عدنا -
و االحتفاء بـ  حنن ، حيث أصبحت يستطع أن يكون واقعيا ليكتب شعرا عظيما ، إذ طغت عليه الشعارات 
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ر و الفقر و الظلم و الفساد ، عن موضوعات مشرتكة جتّسد القهاجلماعة هي املركز ، و كان الشعراء إثرها يعرّبون 
إبداع . من أمثلة هذه و تنادي بالعدالة االجتماعية ، أين تشاهبت التجربة الشعرية و تكررت الدواوين دون وجه 

 التجارب :

 *ديوان اجلميلة تقتل الوحش لـ عمر أزراج 

 لـ عبد العايل رزاقي *احلب يف درجة الصفر  

 جوادي* يوميات متسكع حمظوظ لت سليمان  

 *ما ذنب املسمار يا خشبة لت محري حبري 

 * قائمة املغضوب عليهم لت أمحد محدي  

حنن جتاوزها بنقل التحول من  ملا نراجع جتربة هذه املرحلة نقرأ مجلة من العثرات حاول القصيدة اجلزائرية املعاصرة -
و تعطيه للشعراء املثقفني كي يكونوا ، و ظهرت قناعات فكرية تنزع القوة من كل ما هو سياسي    لذاتإىل ا

كوّنا تتشكل طليعني يعّول عليهم يف قيادة اجملتمع بكل تناقضاته ، فظهر التنوع يف الرؤى و الغىن يف ) الذات(  
اختربت كثرية   وات إضافة إىل ذاته و خيترب حيواةمن ذوات كثرية ، و ألن الشاعر املبدع يقارب عوامل هذه الذ

 و التنوّع و التفّرد .ش صراعا مع ذاته و مع االخرين ، فيكتشف خبايا التعدد الواقع ، و قد يع

 نقاط تذكير :

 مزايا مرحلة بعد الثورة ) فرتة السبعينات ( :*

 هي مرحلة االعتناء باملضامني و املوضوعات-

 و اهلموم اجلماعية املشرتكة مرحلة التمركز حول الواقع -

 كان ال بّد ان تكون منطلقة منها .  الثورة اكرب من الذات ، يف حني-

 الـ ) حنن( صوت يتكّلم بديال عن ) األنا( اليت تشعر -

 غلبة التعبري على اإلبداع .-

 مزايا مرحلة التحّول يف القصيدة اجلزائرية :*

 التحّول من )حنن( إىل الذات-

 الشاعر املثقف قائد اجملتمع بكّل تناقضاته .-
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 تنوّع الرؤى و تشّكل  ذات الشاعر من ذوات كثرية -

 و مع اآلخرين املنجز الشعري اجلزائري يكتشف خبايا التعدد و يعيش صراع الذات -

 04محاضرة رقم : 

 ) التجديد في القصيدة(  : حركة الشعر الحّر في الجزائر لمحاضرةا عنوان

 وجاء. وميتافيزيقيا   وفكريا   واجتماعيا   سياسيا   متردا   العريب، الشعر يف التقليدي املضمون على احلر الشعر رواد دمترّ -
 الرؤى بطابع شعرهم طبع مما واحلديث، القدمي الغريب العامل جتارب حنو عقوهلم فتحوا أن بعد هذا، متردهم

 عليها تتحرك أرضية الشعري ملضموّنا أعطى اذ الرواد، شاعرية يف واضح اثر( اليوت) لـ وكان. والعاملية الفلسفية
 .عنها تصدر وخلفية

 من البد كان  وبالتايل وقتل دمار من الثانية العاملية احلرب سببته ما أوهلا عوامل، لعدة نتيجة احلر الشعر ظهر-
 لتيارات الشعراء من الكثري انتماء الثاين والعامل االستعمار، مهجية اإلنسان،ويصف معاناة عن يتكلم شعر ظهور

 والواقعية الرومانسية ومذاهبه الغريب بالشعر التأثر هو الثالث العامل أما جديدة، أفكار ذهنهم يف خلقت خمتلفة،
 . ومعاجلتها هامة مسائل عدة على الوقوف احلر الشعر حماولة ،و القدمي على والثورة التجديد يف الشعراء ورغبة

طغت على الشعر احلر يف بداية التأسيس موضوعات ال خترج عن نطاق الثورة ، حيث ساد املعجم الثوري  -
 الكثري من القصائد . يقول أبو القاسم مخار : 

 ال تفكر

 ال تفكر... ال تفكر

 يا هليب احلرب زجمر ..مث مّجر...

 يف الذرى السمراء...يف أرض اجلزائر ...

 ال تفكر

 أشالء و بعثر ...مّزق األحياء 

 حطم الطغيان كسر ...
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هلذا بدت هذه التجربة أقل شعرية مقارنة بالتجربة النص الشعري ملوضوع الثورة حيث كّرست هذه املرحلة  
جلؤوا خلطاب ثوري مباشر و واضح ، تعددت فيه الوزان ، إذ املشرقية ، إذ خلت من األساطري و الصور و الرموز 

 .و طالت فيه السطور 

برزت أصوات شعرية رمست مشهدا شعريا أمسع صوت اجلزائر يف خصوصية و إبداع مقارنة مبا هو احلال عليه  -
يف املشرق العريب ، حيث تغري شكل نسق الشعر اجلزائري و تنوعت اشكال القصيدة بتنوع جتارب شعرائها ، 

محودة ، و تاله بعدها شعراء امثال أبو حيث محل لواء هذه الدعوة التجديدية و احلداثية الشاعر و الناقد رمضان 
 القاسم سعد اهللا، حممد الصاحل باوية و غريهم ممن تأثروا بشعر التفعيلة .

لـ أيب القاسم سعد اهللا ، نشرت أول قصيدة من الشعر احلر أطّلت على اجلمهور اجلزائري هي قصيدة : طريقي -
 و حب :يف جريدة البصائر ، مث تضّمنها الحقا ديوانه : ثائر 

 يا رفيقي

 ال تلمين عن مروقي

 فقد اخرتت طريقي 

 كاحلياةوطريقي  

 شائك األهداف جمهول السمات

 عاصف التيار وحشي النضال

 صاخب األنات عربيد اخليال

 كّل ما فيه جراحات تسيل

 و ظالم و شكاوي و وحول 

 ترتاءى كطيوف

 من حتوف

 يف طريقي

 يا رفيقي

 النظام العمودي و اختيار الشعر احلر متثلت اختصارا يف :الدافع لتجديد الشعر بتجاوز  
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 الثورة على الرتابة و التقليد*

 االنفتاح على حركة الشعر يف املشرق *

 الدافع النفسي الرامي إىل تبين شكل القصيدة اجلديد *

، إذ جتددت مضامني و يف الشعر اجلزائري منذ االستقالل تعّد العشريتني األخريتني من أسخى مراحل اإلبداع -
ليظهر بعدها خطاب شعري ميثل البداية احلقيقية للشعر اجلزائري و كذا البىن اللغوية الشعر اجلزائري موضوعات 

 اجملددين و املقلدين و اجملربني يف خمتلف األشكال .املعاصر مع جيل من الشعراء 

 يف الشعرية احلركة عرفت الثالثة األلفية من األول العقد و التسعينيات وبداية الثمانينيات ّناية يف-

 الشعراء وحاول اجلديدة احلداثية والتحوالت للقيم ومتثال ونضجا صدقا أكثر شعرية جتارب اجلزائر

 امللحة الرغبة هذه بسبب املعاصر اجلزائري الشعري النص انفجار ذلك مناذج من كانت  و جديدة أفاق استشراف
 لشروط يستجيب جديد شعري نص خبلق ذلك و حتكمه كانت  اليت القوانني و التقاليد من الكثري عن خروجه و

 . هانزياحا ت و فروقاته جبميع االجتماعي و الثقايف الواقع يستوعب و احلداثة

 الدين وعز لوصيف وعثمان جوادي سليمان الشاعر املرحلة هذه يف التجديد لواء محلوا الذين الشعراء من-
 البالد هبا متر كانت  اليت اآلوضاع وتصوير شعوهبم وآمال طموحات عن التعبري الشعراء هؤالء حاول وقد.  ميهويب
 :  يقول ميهويب الدين عز الشاعر وهذا . التسعينيات سنوات يف خاصة

 ستحيأ

 صافحتين ليد يدي أمد أن

 صباحا

 املساء وعند

 ذحبتين

 اهلجاء حروف علمتين اليت أمي وجه أرى أن أستحي

 أرضعتين صربها ومن

 ناديتها اإلمث من

 مكانا انتبذت وحني
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 أنكرتين

 :يقول البيضاء عرس بعنوان له قصيدة يف لوصيف عثمان الشاعر وهذا 

 البحر تغريبة ولعينيك...  شفق

 املسائي اآلرجوان يشتعل

 يديك بني املوج يشتعل

 تغتسلني املتوسط ساحل على وأنت

 05محاضرة رقم : 

 (1)جالنص الشعري الجزائري و قضية التجريب   : لمحاضرةا عنوان

 السائد عن خروج ال واضحة فكرية ورؤى معرفية خلفية على املبين املؤسس التجريب هو هنا املقصود التجريب -
 أن أيضا اإلقرار جيب كما. غري ال النموذج حتطيم ألجل املغايرة وإحداث ، فقط الفنية الذائقة وخمالفة الشعري

 املتعارف الفين والنمط السائد عن للخروج عدة حماوالت اليوم إىل القدمي منذ شهد قد ، العريب الشعري النص
 اخلالف يدور مرحلة كل  ويف..  التفعيلة نص إىل ، املوشح نص إىل ، اخلمر نص إىل ، الصعلكة بنص بدء ، عليه

 .والتجريب احلداثة وأنصار القدمي أنصار ويظهر والصراع

 واخلالفات الصراعات هذه عن مبنأى املاضي القرن من العشرينيات منذ اجلزائر يف األدبية الساحة تكن مل-
 ويف..  النقدية ومقاالته" قليب يا" نص يف وجتربته محود رمضان الناقد الشاعر مع ، واحلداثة التجديد ودعوات

 بفعل..  وغريهم ، باوية الصاحل وحممد مخار القاسم وأيب ، اهللا سعد القاسم أيب مع نفسه القرن من اخلمسينيات
 . التفعيلة شعر موجة تأثريات

 التغريات يواكب شعري خطاب وظهر ، والشكل البنية يف حتوالت عدة اجلزائري الشعري املشهد عرف -
 والتبعية الشعاراتية عن وبعدا الفنية األداة يف حتكما أظهر جديد جيل مع ، العريب والعامل اجلزائر يف والتحوالت

 حيمل جزائري شعري لنص التأسيس وحماوال ، السابق الشعري املوروث من مستفيدا – السياسي – لآلخر
 : يلي فيما التحوالت هذه حصر وميكن ، والوطنية الذاتية اخلصوصية

 : الشكلية البنية فـيتحّول  -1

 تبعا القصيدة أشكال فتنوعت شعرائنا عند كبرية  قيمة الشعري للبناء أصبح إذ  اجلزائري الشعري البناء تغري -
 للبعض كان  وإن ، بينهما الفصل ميكن وال مضمونه مع تتداخل النص فبنية ، وتعددها الشعرية التجارب لتنوع
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 كتابة  إىل اآلخر البعض ويتجه ، الشكلني على كتبوا  الشعراء من الكثري فإن ، العمودية للقصيدة مضادة رؤيا
 ومع ، الوقت مع الشعراء يصنعها األديب اجلمهور ذائقة وأن  له حد ال الفين التجريب أن اعتبار على النثر قصيدة
 حصر وميكن.  العريب الوطن يف الشعري السائد عن اجلزائر شعراء خيرج مل هذا كل  ويف والكيفي الكمي الرتاكم

 : التالية الشعرية األشكال يف الفنية البنية

 :  احلرة القصيدة – أ

 إليها حتوال اجلزائري الشعري املنت شهد وقد ، العريب الشعر يف واحلداثة التجريب أشكال من شكل احلرة القصيدة
 أن على ، آخر طرف اعتقاد يف ويسرها ولسهولتها ، البعض طرف من والقافية الوزن قيود من التخلص ألجل
 قناعة عن حتوهلم وكان ، العريب الشعر عروض من ومتكنوا ، عمودية بداياهتم كانت  احلرة القصيدة كتبوا  ممن الكثري
 لوصيف وعثمان حيياوي وعياش ميهويب الدين وعز الغماري مصطفى حممد يف ولنا ، ناضجة فنية ورؤية فكرية

 . ذلك على مثال خري الكثري وغريهم..  فلوس وخلضر

 ، رأيهم يف والقيود اجلمود رمز ألّنا ، العمودية القصيدة أحدهم جرب فقلما التفعيلة بشعر بداياهتم كانت  من أما
 تنبع النص فجمالية ؛ بشكله بدء يرتبط ال اجلميل والنص الشعرية التجربة تفرضه الشكل أن متناسني أو ناسني

 ورابطة ، اجلزائريني الكتاب احتاد عن الصادرة األخرية الشعرية واإلصدارات. مجيعها الفنية عناصره تكامل من
 وتطويرها واآلداب الفنون لرتقية الوطين الصندوق طرف من املدعمة – اجلاحظية ومجعية االختالف ورابطة إبداع
 ملفتة ظاهرة وهي ، احلر الشعر من معظمها الشعراء حساب على الصادرة أو – والثقافة االتصال لوزارة التابع

 أيب غوارب مثل –! احلداثي؟ الشعر إال تنشر وال ، التقليدي الشعر نشر ترفض االختالف رابطة إن بل.  لالنتباه
 املوروث ومع املاضي مع القطيعة إلحداث مرادف عندهم التجريب ألن ، عليها املشرفني زعم يف – زمال بكر

 .الغريبة العوامل من واالقرتاب الشعري

 

 : واحلر العمودي بني املزج -ب

 تفرضه واقع وهو العريب العامل يف واقع هو ما بذلك يساير الشكلني بني للمزج جتريبه يف اجلزائري الشاعر -
 ، معا بالشكلني التعبري إال يستطيع ال واحد نفسي عامل يف شكلني بني نفسه فيجد ، للشاعر الشعرية التجربة

 يف القارئ تصل أن املهم ، كانت  طريقة بأي دواخله إخراج ويف البناء مع التعامل يف الشاعر مقدرة يربز وهذا
 واحدة حلمة النص أن يكتشف ما سرعان لكنه التجاور هبذا الشعري النص متلقي يتفاجئ وقد.  مجيل شكل
 اقف مو هناك أن من"  الشعراء بعض رؤية من نابع احلرة القصيدة و العمودية القصيدة بني املزج حنو التوجه فهذا

 الشعر إىل احلر الشعر من الواحدة القصيدة يف فيتحول ، املوروث ذلك إىل حبتاج معني ايقاع أو شعرية جتارب أو
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 صوت من أكثر هناك أن القارئ يشعر بالتايل و الداخلي احلوار من نوع فيها يكون اليت القصائد خاصة و املقفى
 "  الشعري النص داخل

 أوجاع" ديوانه يف املضمنة وغليسي يوسف للشاعر" اللقاء فجيعة" قصيدة هو املزج هذا على مثال وخري-
 : والسابع السادس املقطعني يف خاصة متفردة شعرية بانسيابية متيزت إذ ،" اإلعصار مواسم يف صفصافة

 .. كنا  البعد يف قريبني

 !!صرنا القرب يف بعيدين

 !..ملاذا؟!.. ملاذا؟

 !التقينا؟ الرمال بوادي كصفصافتني  ملاذا

 !افرتقنا؟ مث تعانقنا ،، ورمل كموج  ، وليل كصبح  ملاذا

 !انتهينا؟ وكيف! بدأنا؟ ملاذا

 !افرتقنا؟ الفراق قبيل ملاذا

 حمال..  حمال! .. ملاذا؟! ملاذا؟

 احملال ذاك لغز حياصرين

 : حرييت ومن

 احلجر يذوب الغراب يشيب

 الـوتر ينوح العنادل تنوح

 الضــجر يئن األنني يضـج

 املطـر فيبكي البحـار تفيض

 املرتعش كفي  يف تقرأ احلي وعرافة

 " !!والقدر القضاء" سطور

 ورديت يا السر يدغدغين
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 .. نسميت يا الصيف ويلفحين

 : بأنا للعاملني فأعلن

 !حنرتق كي  النار من فررنا

 !نفرتق لكي التقينا وأنا

 .. نفرتق لكي

 ..  نفرتق لكي

 املزاوجة هذه" حممومة قصائد" بوجادي خليفة الشاعر ديوان من" واألحجار الرمل إراقة" قصيدة تكرس كما
 ، العاشر املقطع يف نفسه اآلن يف وحر عمودي مبقطع وتنتهي عمودي مبقطع القصيدة تبدأ حيث ، الشكلية

 : عارمة بنشوة إال منها اخلروج ميكنك ال ، دائرية حلقة النص وكأن

 .. تنام ال بعدك العني

 الذهول أسكنها والنفس

 التقينا؟ كيف

 غمام من بقطر صبت مخرة:  فامتزجنا

 باألسى ختالط شعرا أنشدتين اليت أنت

 : للرحيل تنادوا ملا

 باملسا عيوين مألت فرحة يا

 نستأنسا أن دنياي واستكثرت

 .. اليت أنت

 . الذهول أسكنها والنفس..  تنام ال بعدك العني

 احلاملني خيال يف لقانا تركت بصبوة املباح للهجر وخلدت

 الرافضني خنب كحتله  حمجر يف هـادرا هتونا دما ورأيتها
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 الدفني ويف الثياب يف أساها لبست كأمنا  السـواد يعانقه دمعا

 الراحــلني وداع يف متزق روحا فاضحا فيصرخ تغالبه دمعا

 : النثر قصيدة – ج

 بن احلميد عبد..  اخلال ويوسف عقل وسعيد احلاج أنسي آثار مقتفني النثرية القصيدة كتبوا  الذين أوائل ومن-
 وربيعة ، زتيلي وحممد ،" القنطرة بباب الوقوف! "ديوان؟ يف وهيب عالوة وجروة" شاغرة أرواح" ؟!ديوان يف هدوقة
 بعنوان آمال مبجلة هلا مقال يف النثرية للقصيدة أيضا التنظري حاولت األخرية ذهه األعوج وزينب ، جلطي

 األمساء وخاصة ، النثرية القصيدة إىل الشعر وأدعياء املتشاعرين من الكثري جينح واليوم.  النثرية القصيدة مجاليات
 االستثناء يصنع بوزربة الرمحن عبد الشاعر لكن! . ؟"نص" هكذا وتسميها حاملة خواطر تكتب اليت النسوية
 فبعد.  فيهما وأجاد بتميز احلرة والقصيدة العمودية القصيدة كتب  الذي وهو النثرية القصيدة حنو األخري بتحوله

 ومستحيل الشعر ممكن" النثري ديوانه يف اللغة دهشة على معتمدا الثالث الشكل جيرب هاهو الشكلني جرب أن
 : فيه وختصصوا الشكل هذا كتبوا  ممن بكثري أحسن بشعريته جدال سلمنا وإن هذا نصه يف وهو" العشق

 

 حلم شكل يف امرأة كنت  هل

 امرأة؟ شكل يف خيبة كنت  أم

 وجه بألف مرآة كنت  هل

 مرايا بدون وجها كنت  أم

 أنوثتها ضيعت عاصمة كنت  هل

 أخرى غرناطة كنت  أم

 !رجوليت؟ تسعها مل

 واحدة دفعة أعرف أن أريد

 واحدة طلقة ألموت

 األخرى هزمييت تكوين أن

 ! .األخرية أندلسي املوت ليكون
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 : القائل وهيب عالوة جروة شاكلة على ال

 مشتتة ذاكريت – معذرة – بصاحبيت

 املهوس العامل ادعاءات بني

 القبلتني أوىل وحريق

 الستني اجملموعة عمليات وآخر

 .. صاحبيت معذرة

 اخلتام من حكاييت بدأت إن

  البداية حلد ورجعت

 : القائلة جلطي ربيعة شاكلة أوعلى

 ساديت سيدايت

 التلفزيون عن األطفال أبعدوا

 خطري إعالن فهذا

 البشرية يبكي آدم

 فقط لكن

  يسمعون األطفال

 . اليوم إىل املاضي القرن من الستينيات منذ كافة  العريب العامل يف النقدي اجلدل تصنع تزال ال النثرية والقصيدة

 : والثنائية األحادية القصيدة – د

 ، قبله من السرياليون جرهبا قد األحادية القصيدة كانت  وإن ؛" األمحر فيصل" الشاعر به ينفرد فين جتريب وهو
 واحلروف اللغوية الزوائد عن االستغناء يتم حيث جتريبه من لثنائية القصيدة فإن ،" ايلوار بول" رأسهم وعلى

 واحلذف واالختصار التكثيف حنو باللغة واالجتاه ، املستطاع قدر ضروري هو ومبا ، إليه واملسند باملسند واالكتفاء
 ، النمطي البناء لكسر الفين البناء لتشكيل إعادة هو النوع وهذا ، عليه املتعرف العروضي باإليقاع االلتزام مع ،

 : شكل كل  عن منوذج وهذا. - الورقة – البياض على – النص – السواد لتوزيع وإعادة
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 (: املتدارك إيقاع) بداية:  األحادية القصيدة*

 //يقولون //لعل //للجميع //مدهشا //موتنا //وليكن //البسمات //سبلنا// ولتعد//الكلمات// أول//  فلنقل
 //كلما  //من //تيسر ما //فلنقل //مات //مات //سوى //شيئا

 (الكامل إيقاع) احلرب من العائدون:  الثنائية القصيدة *

 جييء وغدا

 يشدو..  الفجر

 الغد يف أغنياته

 (ها ها ها ها)

 ريح وهتب

 جذالنة..  حية

 العينني لتجفف

 زوجيت عيين

 خصبا لتعيد

 مرقدي عن غائبا

 (ها ها ها ها)

 يعود وغدا

 يبثون..  عهدناهم كما  ، امليتون

 لدى..  احلياة

 والنوادي..  املقاهي

 اليد ملء والنما

 (ها ها ها ها)
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 يعود وغدا

 لعلهم..  الغائبون

 "احليتني.." يتذكرون

 مشهورة وآية

 "املسرتشد" سورة من

 بناء يف للمسامهة للقارئ وإشراك ، التدوير لتقنية وتكريس ، عليها املتعارف للغة اختصار الشعري التشكيل 
 .القارئ دهشة إلحداث الشاعر من حماولة و. احملذوف للكالم تصوره خالل من الشعري النص

 06محاضرة رقم : 

 (2النص الشعري الجزائري و قضية التجريب )ج  : لمحاضرةا عنوان

 : الفنية والتقنيات العامة البنية فـي تحّول -2

 ومل ، وثراء غناء زادهتا فنية بعناصر وطعمها العربية القصيدة على تقنيات احلداثي املعاصر العريب الشاعر أدخل
 هذه ومن ، استخدمها فقد لذلك ، عنها غىن يف الثقافة مزدوج أو الثقافة األحادي املعاصر اجلزائري الشاعر يكن

 : التقنيات

 : الشعري النص يف اهلامش استخدام *

 و القصــيدة من أجزاء لتفسري املعرفية اإلحالة و النصية اإلشارة مبصادر النص إغناء إىل اجلزائري الشاعر جلأ حيث
 فولد.  يفهمه و النص ىيتلق عله القارئ إىل دوما املشرئبة النص عبارات أو واردة أماكن أو مصطلحات توضيح

 بثقافة يلزمه و األحيان بعض يف القارئ يرهق الذي ، السابق النص على الحقا نصا -اهلامش – الوضع هذا
 . النص يفهم عله املنت يف ال اهلامش يف يبحث يصبح ألنه ، تقربه ما أكثر تبعده قد.  معينة فكرية و شعــرية

 ككل  الديوان مستوى على أو الواحد النص مستوى على إن اهلامش استعمال من أكثر الشعراء من البعض إن بل
 أصل من كاملة  صفحات 06 بلغت توضيحية هبوامش"  السكني و الربزخ" نصه أرفق محادي اهللا عبد فالشاعر

 نصوص معظم خريف صاحل الشاعر أرفق كما.   فقط الورقة من الثاين النصف شغل الذي النص مشلها صفحة 17
 صور مع النصوص يف جاء ملا إضاءات و تفسريية و توضيحية خواطر و شهبوام" الصحراء أعماق من" ديوانه
 خدة، بن زكريا،يوسف مفدي الثعاليب، العزيز عبد) اجلزائرية و العربية األدبية و الثورية الرموز لبعض مجاعية و فـردية
 العريب ، املدين توفيق العقيب،أمحد التونسي،الطيب السالم عبد باديس، بن احلميد عبد اإلبراهيمي، البشري حممد
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 تلك بلغت قد و...(  اليقضان أبو بيـــوض، إبراهيم ثاين، آل محد بن جاسم الشيخ رضاحوحو، أمحد التبسي،
 .الديوان مشلها 179 أصل من صفحة 90 اخلواطر و اهلوامش

.  الشعري النص يف واخلاصة العامة واملعارف الثقافة واستخدام ، الشعري التكثيف حبكم للتوضيح وذلك
 ببعض ليلم للقارئ كتوطئة –..  آخر لشاعر شعري بيت أو نثري مدخل أو ، إهداء – للنص مدخل واستخدام

 النصية املداخل فهذه.  بكثرة األخرى الرتقيم وعالمات والنقاط األقواس استعمال وكذلك ، القصيدة عناصر
 حتزب"  ديوانه= يف محادي اهللا عبد الشاعر فعل كما  بوعي إن نصه هبا الشاعر يقدم اليت املتنوعة و املتعددة
 و الربزخ"  ديوانه يف و-صفحة 35 –" العمودية للقصيدة املعاصرة و احلداثة لوازم"  مبقدمته"  ليلى يا العشق

 يف صفصافة أوجاع"  ديوانه يف وغليسي يوسف الشاعر و -صفحة 12–"  الشعر ماهية"  مبقدمته"  السكني
 أو زمالئهم أو أنفسهم الشعراء يكتبها اليت الدواوين مقدمات عن فضال" مرور تأشرية"  بـ"اإلعصار موسم

 شعره و الشاعر تقدم و للشعر و اإلبداعية للعملية الشاعر رؤية تلخص كلها  و أساتذهتم أو النقاد من أصدقائهم
 . النص بداية قبل

 : تطول أو تقصر مقاطع إىل اجملزأة القصيدة شيوع *

 القصيدة إىل البيت بنية من العربية القصيدة انتقال يف متثل املعاصرة اجلزائرية القصيدة يف حدث الذي املهم التحول
 للتطورات تبعا تغري قد النصي املكان أن أي.  الديوان القصيدة بنية إىل منها و املقطع القصيدة بنية إىل منها و ،
 جيل ميثل جزائريا شعريا ديوانا 111 لـ استقرائنا و تتبعنا خالل من و.  العريب العامل يف حدثت اليت املتغريات و

 . أعماهلم يف متجلية السابقة النصية البىن كل  وجدنا احلايل اجليل و االستقالل، جيل و الثورة

 و ممرق منها البعض ، شاعر كل  حسب تقصر أو تطول شعرية مقاطع إىل املقسم الديوان القصيدة فكانت
 : التايل النحو على هي و معنون األخر البعض

 (.مقطعا 15) لوصيف عثمان:  غرداية -1

 (. مقطعا 30) بوكلوة عاشور:  دثريين -2

 (.مقطعا 36) بوكلوة عاشور:  احلالزين و احلشاش -3

 أوىل قراءة للكف، أوىل قراءة:  للنص مكملة مبقاطع مرفقا مقطعا 18)ميهويب عزالدين:  اجملداف و النخلة -4
 (. الذبح ، للسفر ثانية قراءة ، -مقاطع03– للسفر

 هو.."  تكلم"  الفعل أن اعتربنا إذا لكن و ، مقاطع إىل الشاعر يقسمها مل)  شنة أمحد:  العبث طواحني -5
 مقطعا 104 املقاطع فعدد ، مقطع كل  بداية
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-3 املنتمي-2 التحول -1– معنونة مقاطع08 إىل مقسمة قصيدة)  بلخري عقاب:  التحوالت ديوان -6
 (. املوعظة -8 البحث رحلة -7 للوباء التالية األحداث-6 املستحيلة الوالدة-5 االحبار- 4 احلكم

 .زكريا مفدي:  اجلزائر إلياذة -7

 . شارف عامر:  بسكرة إلياذة -8

 الشعراء على معينة ظروف فرضتها خاصة نفسية حاالت متثل ، شعريا موجود هو مبا مقارنة قليلة أعمال هي و-
 مولود املفكر من بطلب وجاءت احلاضر العصر إىل القدمي من اجلزائري التاريخ خلصت اجلزائر فإلياذة ، اجلزائريني

 أبرزت و ككل  اجلزائر يف جتلت لوصيف لعثمان غرداية و ، اإلسالمي الفكر مؤمتر انعقاد مبناسبة بلقاسم نايت
 و القتل و الدم وأخبار السوداء العشرية فأبرزت شنة ألمحد العبث طواحني أما ، اجلزائري للمكان احلب و اجلمال
 ... الفقد

 القصيدة و قبل ذي من نعهده مل بشكل املعاصرين اجلزائريني الشعراء عند أيضا ـ املقطع القصيدة شاعت قد و-
 وقتنا يف االهتمام من مبزيد اجلديرة االضافة و بعامة احلديث العريب الشعر ميدان يف احلقيقي الكشف هي" الطويلة
 اليت اجلمالية اخلربات على و القارئ على التأثري و اجلديد اكتشاف إىل خالهلا من الشاعر يسعى اليت"   احلاضر
 . ميلكها

 باملقابل و فرعية معاين يربز و بذاته دالليا يستقل الكلي للنص العام الرتكيب يف يدخل الذي املقطعي النص و-
.  فهم كل  على املفتوح املتعدد الواحد النص ليتشكل ، الداليل العام النسيج و األخرى الشعرية املقاطع مع يرتبط

 حيث للنص العام السياق تشكل اليت املقاطع من غريه مع جمتمعا بل مفردا النص على يعرب ال الواحد فاملقطع
 النماذج أحسن ومن ، بينها فيما ترتاوح ، أخرى أحيانا ومعنونة أحيانا مرقمة مقاطع عدة من القصيدة تتكون

 معماش نصري للشاعر" املنفى الوطن" قصيدة ، واحد مقطع كأّنا  املقاطع وأصبحت مقطعيا تشكلت اليت الشعرية
" واحلالزين احلشاش" مقاطع أحد ذلك ومن شعرية مجلة الواحد املقطع يصبح وقد-" أخري اعرتاف" ديوانه يف

 : بوكلوة عاشور للشاعر

 ومسجد حانة كل  بني

 مجيلتان خطوتان

 ساعة وبعض

 وردية دعوة عن يتأخر أحد وال

 طاعة موعد أو
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 الشجاعة هذه ميلك غرينا فمن

 . البشاعة؟ هذه ميلك غرينا ومن

 األمحر فيصل ، محادي اهللا عبد:  مثل اجلزائريني الشعراء من العديد عند أيضا املتعددة املقاطع ذات القصيدة وجند
 الدين نور ، بلخري عقاب بوزربة الرمحن عبد ، وغليسي يوسف ، بزازل الشريف ، بوجادي خليفة ، دواس حسن

 .وغريهم.. لوصيف وعثمان زيد الوهاب عبد ، درويش

 يف – أقـــسام إىل دواوينه منهم األخر البعض قسم ، شعرية مقاطع إىل قصائدهم اجلزائريون الشعراء قسم مثلما و
 الشاعر اضطر -معظمهم عند– غريه عن يستقل قسم كل  كأن  و خاصا عنوانا قسم كل  محل و - ثالثية أغلبها
 : كالتايل  هي و -مطبوع هو مبا مقارنة – قليلة الدواوين هذه و الطبع لضرورات بينهم للجمع

 :  ميهويب لعزالدين أوراس كان  البدء يف

 ( قصائد10) األوراس و لألرض عاشــــــق من سقطت قصائد. 1

 (قصائد 07) اجلرح حصار من خارجة قصائد. 2

 ( قصيدة 11) آخر كالم  و القدس.  3 

 07محاضرة رقم : 

  عناصر الحداثة في القصيدة الجزائرية : لمحاضرةا عنوان

تقول خالدة سعيد عن القصيدة احلداثية بأّنا: إعالن ثورة و حتد ، هي ثورة على كل سكون و تقليد ، إّنا حتد -
املثقف. هي هبذا املعىن قصيدة عدائية ضاربة ألّنا تلغي احلكم القدمي : حكم الصرب و الرتوي و التحّمل للقارئ 

ألّنا هتاجم القارئ يف عقر طمأنينيته و كسله. فاحلداثة ليست كما يقول يوسف و االنتظار و املساملة . عدائية 
تبدال جذريا و الشياء  علىزيا أو شكال خارجيا مستوردا ، و غنما هي نتاج عقلية حديثة تبدلت نظرهتا اخلال 

حقيقيا انعكس يف تعبري جديد . و مهما يكن من اختالف نشأة املذاهب و اختالف تقسرياهتا لنشأة احلداثة ، 
 شعر الكالسيكي .متلك مستوى جوهريا أو اكثر أمهية جيعلها خمتلفة عن الفهذه األخرية 

الشباب متثيل خصوصية الشعرية هلذه املرحلة ، عائد إلىل مجلة هذا االختالف الذي حاول من خالله الشعراء  -
، ألن اإلبداع وليد ظروف موضوعية فرضت نفسها على املبدعني مشلت الزمة من العوامل سامهت يف ذلك 

القاتل و ما رافقه من شعور باإلحباط النفسي و السياسية احلادة و احلالة االجتماعية املظاساوية و الفراغ الثقايف 
 واقعهم .  و قضاياالتوتر ، و هذا ما حّتم على هؤالء الشعراء ذلك االرتباط العضوي بأحداث عصرهم 
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الشعر أي التحّول من ، على النص الشعري اجلزائري كان يف البنية العامة له ، الشكل الفين  أأول تغيري طر -
لكن مع بداية التسعينيات  .شكل القصيدة العمودية باملرّة ، حيث حاول البعض إلغاء العمودي إىل شعر التفعيلة 

انعكست على البنية و الشكل . ظهر إثرها  طرأت حتوالت على البىن الفكرية و الثقافية و السياسية و االقتصادية
و استفاد من املوروث الشعري السابق يف حماولة منه يف اجلزائر و العامل العريب واكب التغريات و التحوالت  خطاب

 .التأسيس لنص شعري جزائري حيمل اخلصوصية الذاتية و الوطنية 

، و اآلخر بقي وفيا البعض من الشعراء كتب على الشكل احلر ، و البعض منهم واضب على القصيدة النثرية -
ني أو ثالث ، يف سبيل حتقيق حداثة على للقصيدة العمودية ، يف حني ظهرت شاكلة أخرى مجعت بني شكل

، و كذا تطوير اخلطاب الشعري على مستوى الرؤى األكثر قربا و تعبريا عن الواقع مستوى الشكل و املضمون 
 الذي تعيشه البالد من أزمات و مشاكل و قضايا معّقدة .

 وعمل والبساطة، الّتقليد عن منه ابتعاد ا الغموض إىل الّشاعر أحيث جلنلمس يف شعر الشاعر احلداثي غموضا -
 يف الغموض ومظاهر غموضّية، بضبابّية نصوصه فتلّون واالنفعاالت، املشاعر وتقحيم اخليالّية الّصور تكثيف على

 : منها كثرية،  املعاصر العريبّ  الّشعر

 الّتحليق حرية له تارك ا توضيح، أيّ  دون القارئ خيال يف الّصور اجلديد البناء يف الّشاعر أثار: اجلديد الفيّن  البناء*
 .البعد يف متفاوتة   كثرية    صور ا نّصه ضّمن إنّه مثّ  والّصور، املعاين يف

 فظهر الّسياق، داللة تكثيف إىل بدوره والرّتاكيب األلفاظ داللة تكثيف أّدى: والرّتاكيب األلفاظ داللة تكثيف *
ا مدلوال   وأعطاها مدلوالهتا، من والرّتاكيب األلفاظ فرّغ أنّه كما  الّنص، كلّية  يف الغموضُ   . جديد 

 وأدخلوها إجنليزيّة، أو فرنسّية كلمات  فيها فأوردوا أشعارهم يف الّلغات بني الّتمازج ظهر: الّلغات بني الّتمازج*
 للّشعر القارئ من تفرتض اللفظّي، الّتعبري صيغ مــن صيغة   هي املفارقة: األفكار يف املفارقة. العربّية القصائد ضمن

 بعيد، یمعن   وهو الكاتب، يقصده مباشر غري آخر یمعن   یإل يهدف هنا الكالم أنّ  أيّ  االســتماع، ازدواجّية
 .املعروف احلريفّ  یللمعن مناقض  

 الّشعر يف املوسيقيّ  اإليقاع عن ديب أبو كمال  حتّدث: لأللفاظ املوسيقيّ  اإليقاع على القصائد يف االعتماد *
 احليويّة ذات القصيدة يف داخلة   حبركة   إحساسه مع الّشعور، مرهف القارئ إىل ينتقل اّلذي الّتفاعل بأنّه: احلديث

 .املتصاعدة

حيث طرح شعر احلداثة أمناطا عّدة من الرموز الفنية يف شعر احلداثة جلأ الشاعر احلداثي إىل استعمال الرموز  -
اجلمالية ، و يف عالقته بالواقع االجتماعي و التارخيي الذي راح يتنامى فيه ، حبيث اليت متكنت من تكثيف جتربته 

 اليت برزت مع بروز هذا الشعر .جاءت هذه الرموز بوصفها معادال فنيا موضوعيا للهواجس االجتماعية و الفردية 



25 
 

 يقول الشاعر عبد اهللا محادي يف نصه مدينيت : 

 مدينيت 

 مثابرة : اخلبز و البنون

 شعارها اجلهاد 

 و عودة امليالد

 نبيها " احلسني"

 و سيفها " يزيد"

 حوارها " صفني"

 نني "او قلبها " ج

 أغلبها مرتزقة 

 و جلهم عنني 

التعبري عن فوضوية الواقع جانني . كّلها رموز أراد من خالهلا -صفني-يزيد –وّظف الشاعر : احلسني  
االجتماعي و السياسي من خالل هذا الرتاكم ، ألن حضور هؤالء مجيعا يف وقت واحد يؤدي حتما إىل الفوضى 

. ألن هذه الرموز ال حتمل نفس احملموالت ، فاحلسني ليس يزيد ، و صفني ليست جانني ، و و الفتنة و اخلراب 
 ات .مدينة الشاعر مدينة جتمع كل املتناقض

 يقول عبد اهللا محادي يف نصه : يا امرأة من ورق التوت :

 من محإ مسنون

 ترهقها اخلطيئة

 و البحث يف عماء

 ال يدركه البصر

 و امرأة بني )كان( و )كن(

 جئنا 
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 و الفلك مصدره التنور

 كان البحث مسبوقا 

 ي للعاشقنيبغراب يرو 

تغرّي التفكري إزاء فضاء جلأ الشاعر احلداثي إىل كل هذا وعيا منه بضرورة التغيري كون النصوص احلديثة بدأت  -
 :يأيت ما ومنها اجلزائر يف احلداثة شعر ميزت اليت اخلصائص من مجلة لنا تتبني هذا  خالل مناللغة . ف

 .ومضمونا شكال القصيدة يف التجديد-1

 .اخلالقة اإلبداعية واللغة واجلمالية الفنية األساليب توظيف -2

 .القافية ورتابة األوزان قوالب من التحرر -3

 .شعوهبم وطموحات مهومهم عن الشعراء تعبري -4

 .بأنواعه الرمز توظيف -5

 .واقعه مع وتفاعله وخياله الشاعر شعور عن للتعبري اللغة تسخري -6

 .وطنه قضايامعاجلة -7

 


