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تمهيد
واكنر،الجزائرمناختفتقدالعروبةمظاهرأنيظئمنيخطىء

ضفاؤطشعرا?لىولاشعرلا(نيحسبونالذيناولئكخطهذامن

فياوروباتنافسالتيالجزائريةالارضوأنالاطلسىومروجالمتوسظ

)ابنخميس(و(المقري)من(كثرتنجبفلمعقمتقدوروءتهاجمالها

..وقسنطيثةوتلمسانبجايةمنروافدسوىالعروبةتمنحولم

بخيرتزالماالعربيةالجزائرلانالظنهذافيواولئكهولاءيخطيء

وتنتجالمواهبوتبعثبالعبقريةتضيءودروبهاوجبالهاوديانها.نزالوما

..جديدةمعطياتحينكلالعربيالادبالىوتزفالشاعرية

الىاولايعودمجالهمنووسعالخطهذاعلىساعدالذيانوعندي

رضىالىثانياويعود؟لعربيةشقيقاتهاعنقاهرةلظروفالجزائرانقطاع

وخارجالتفكرفوقامراتصوروهحسالانقطاعبهذاالعربالمفكرين

جاءهمماوذكروآالاتصالبعيدةغرينةدارفيحسبوناثمةمنو،الطاقة

والتنقيبالبحثعناءانفسهموكلفواعربيالااجنبياانتاجاعندنامن

نءليعرفواذلكمنشيئايرفعلوالمولكنهمالاخرونينتجماوراءوالسفر

..القاسيالشتاءثاوجوغطتهالظلماتحجبتهماالجؤائرادب

ثقلعليهمويخففالتبعةمنالجزائريينيعغيلاهداانواحسب

نوعالىخلدوافقد،وتاريخهموادبهمفكرهماماميتحملونهاالتيالامانة

الامواتقافلةفييعدونهمالاخرينجعلوصمتو(-صمتاالسكينةمن

النهايةحتىالادبرسالةسبيلفيبالصموديقضيالواجبكانبينما

..الاخرلىالافكارمعتتجاوبحتىالدنياافاقفيوباذاءتها

هذارحمةتحتقرنوربعقرناالجزائربقاءعلىساعرالذيولعل

؟لذيالذاتيالفراغ...تعانيهكانتالذيالفراغهذاهوالاستعمار

..يتمردلاراضيا،يتحركلاهادئا،ينبسلاصامتاشيءكلجعل

فانكالواقعالىايضااستندالشخصيالر(يبهذااصرحاذوانا

محدودطهورهمنذي!كنلمبالاخصوالشعرالادبانقليلبعدستعرف

النشعاهـجانب(لىظهروانما،الخطوات،قا!لدالصوتعميق،الهدف

علىيتمرداوواحدةخطوةيتقدمهاندونمعهوسارألاخرالوطذي

..نفسهداخلمنمعيدةمفاهيم

شارف؟وعليهايحسددرجةبلغقدالجزائريالادبانأزعمولست

لهاوانلقدما؟لعربيالادبفيللجزائرأراقولاناردتولكنيالكمال

لاالادبفانالانتاجهذاوجودةالقدمهذارسوحكانومهمالانتاجا

القضبانوراءالجزائرعاشننهاالتيالحياةعنتعبيرايكونانيعدو

...البقاء(جلمنللمراعصورةيكونانيعدولاوألأنه.السنينغنرات

نامنبأسولا.العربيالمغربمنالمتوسظالجزءفيالعربيةبقاء

الادباعتبربأنياتهبملكيلا(صورة)و(تعبو)كلمتيعلىأضغظ

.0مجهولىالىبنسير(اوهدفالي.نزوعاالجزائري

كانوانهواضحةبميزاتلنفسهاحتفظانهالجزائريالشعرويكفي

!يهيم

لمصءاصى"ه

برجمشملهررسغسئأ

ءلمء

!ةإلج!لطصغصمشللص

القاتمةالمسوداويةمنلوناالاخرينشعركانالذيالوقتفيصادقا

الشعركانالذيالوقتفيواناتهالشعبلخلجاتصدىكانوانه

ماساةشعوبهح!ياةبينماوالاحلأموالشفاهالوردافاقفبمطائراالاخر

منذالجزائريالشعبلكفاحصوتاكان(نهالشعرهذاحسب..قاتلة

ولاالوراءالىيتلفتولايفترلاجنبالىجننامعهيزالومااستهل

..رحيمةغيريد.منآخرالىوقتمنيتلقاهاالتيالصفعاتتن!له

الاسودالعهد-

البذءنقطةبقليلذلكبعداوعشرالتاسعالقرنمنتصفنعتبر

التاليةةللأسبابالحديثالجزائريللشعر

الععمانيللحكمتابعةالجزائرقضتهاالتيالقرونالثلأثةان-اولا

.الشرقفيالطلامعهوديواوروباعندالوسطىالعصوربمعابةكانت

كانقدالارهابمناشاعممابالرغمالفرنسبمالغزوان-ثانيا

..الفكريالنشاطفيو(خرىالم!سلحةالمقاومةفيمرةتمثلتيقظةمبعث

حلقدالجزائرتركيابهتحكمكانتالذيالدينيالافيونان-ثالثا

فيالتحولهذافكان.فرنسابهحكمتالذي(لدمويالعنفمحله-

الاستسلاموعدموالانتباهاليقطةبعثتالتيللوخزاتمصدهـا(لحكم

.والركون

المفهومفياو(لمنهجفيتطورايمثلبذاتهشاعرعنبحثنا-رابغا

وجدسابلالمعينالشاعرهذانجدلمولكننا،بدايةمنهلنتخذالشعري

بنصيبوأسهممتقاربةإوواحدةظهرميفترةالشعراءمنكاملاجيلأ

هذ\/ظهورنعدولذلك.والاساليبوالشعاراتالموضوءاتفيوأحد

فيالشعرالبدايةنقطةعشرالتاسعالقرنمنالثاننالنصففيالجيل

الحديث.الجز(ئوي

الوطئيةبالقضيةو(رتباطه(لتتمعرفيالانقلابيةالروحن1-خامسا

وهو،الانقلأبهذافيرئيسيسبب؟لىذلكاعزوجعلاننوايجاباسلبا

آخرالقادرعبدالامببرنسعرنعدانامكنناهناومن،الجديدالاحعلال

..الق!ديمالشعرمنصفحة

الاطلاعمنتمكنالمالجزائرصدرعلىالجاثماليفي7يدانوالحق

مقداركثبعننعرفاننستطعولمعشرالتاسعالقرنانتاجعلى

التيوالاهدافتناولهاالتيوالموضوعاتجمودهاوالشمعرهداتقدم

النماذجبعضالىتوصلنا-وجهدقىدراسهبعد-أنناغير..بهابشر

منواحديمرفيهااشتركالماضيالقرنمنالانجبرالربعالىتنتسب

بانتنبئناالنماذجوهذه.الادبيةحياتنامنالسوداءالفترة.نلكشعراء

والوصفوالرثاءوالفخوالحماستعدولاكانتالشعرهداميوضوءات

.والعغناءالمدحفيهاشائعاكانكماابانا

الثضاعةبقايا-الحاليالقرن(وائل-اله،دذلكشيوحاليناويحمل

الامتدادلولاعليهايأ.نيالكساديكادوالتيعئدهمسائدةكانت(لتي

علىالمحافطةفيتتمثلالتيالعروبةنحوالاصيلةو(لعاطفةالطبيعي



فياحياناينفجرالذيبالضغظالاحساسولولا..الكريمالقرأنرمز

الهواجس.وتشيعالحيرةوزبعتالتغييرالىتدمموكلمات

البردةنسقءلىنبويةمدائحالاشعارهذهفيوجدناهناومن

الدنيافيافضلحياةالىطموحةعيرمتدينةروحاووجدناوالهمزية

انهااليهاويخيلتئتظرهيومفيلهـاالنافعبالعملتتواصىوانما

وضحاها.عنشيةبينالمهواصلة

وكرامةالدنياوناتعىنالعازفقىاوأليائسةالروحهرهفيوالسر

ومحاولةالذاتيالتجريدمذانذاكالجؤائرحالةاليهوصلتماهوالحياة

(لشعرانذلك.ومعنىالفرنسيبئالغؤاةبربءلمىالقوميةالروحقنل

اصدقالفترةهدهيمثلكانالاننظرنافيمظلماضع!يفاكانمهما

تمثيل.

وال!اسالعنف

خطيرةررجةبلغتقداببسروح3(نتالعشرينالقرندخلعندما

ن"الافلاتحاولتلما3الجزائربهامنيتالتيوالهزائمللصدماتن!تيجة

طعمالاتذقاوالهـدوء.نعرفلمالارضهذهانذلك،عدوهاقبضة

التمردوشاعالذوراتتعددتولذلك،الغزاةوطئهامذللراحة

بقس!وةالاخرالجانبمنيقابل3إنكلهذلكأنغ!.والمقاومة

الهزيمةاثرالهزيمةحلتالماديالتكافولعدمونتيجة.ووحشية

دهاقا.المرارةكؤوسوتجرعتبالجزائر

عثمرالتاسعالقرناواخربينماالفترةفيالجزائريينانويبدو

فيالفجةالطريقةهدهاـنالىيتنبهونبداواالعشرينالقرنواوائل

.الفناءالىبالشعبتوديلعلهابلمجلإبةغيرالعدومقاومة

حدةفه!داتالشعبقوادمنكعيراخامرقدالشعورهداأـنبدولا

لسببمحاليةثوراتسوى-كانتاذا-تعدولمحدكيبرالىالثورات

..الشاملةالوطنيةالاهدافعنيبعدهاقد

تتلأءمطريقة..للكفاحاخرىطريقةفييفكرونالناسبداولذلك

بهما.واصهوهوحكمةسياسةيقتصيالموقفكانفادا،الحديثوالصر

يحققماوالاستعدادالعدةمنلهمكانوعنفاثورةيقتضيكانواذا

مالهم.2

لاتطور..الجزائريةالمقاومةفيالسيالسيالشعورتطوروهكذا

الكفاحي.ليا(فهومخطواتليت!قدمبلينحرفاويرهباوليتخلف

الاولىالحربدقتحتىطويلوقتالنامبمالسغورهذاءلىيمض!ولم

-مجبرة-فرنسامعجنبالىجنباالحزائرحاربتوقد.طبولها

الجؤائريينخبرةالىانضافتثمينةتجاربمحنالحربهذهوأسفرت

الصراعوبدأ.خالدالاميربق!يادةوطنيةحركةاولعناسفرتكما

ررجةفيوانخفاضارزفاعوفبيهاورداخذفيهابتجربةيمرالسياسي

.291عسنةحلتان(لىالمقاومة

الشعرانبثاق

اوللحلىالاضوا،بعضنالقيانالقصيرةالحولةهذهمنغرضناكان

الحركةلسيرخطاولنرسمالحديتبالمفهومالجزائريلالشعرانبثاقة

واكان!تسياسيةالاخرىبالحركاتارتباطهمامدىرونهنتبيذالشعرية

سياسية.غبر

فيالجاذبيةبالغتمهماالسياسةتعره"الجزائريالتذحعرانوالحق

فبىجرسااوانتخاباتفيبوقا؟نو"حزبايركابفييسرفلم

احياناكانانهفهوشيءعل!يهزوحدكانواذامعينكرسي

حولبالدورانويكتفيالمندفعالوطنيالتياربحانب-الطوقيكالشعر-

لئولذلك،والذبابالتعفنمنكثبرفيهامفرنمةحلقةفياونفسه

يحدتولمصوتاييجدلمانهوحسبنااهتمامايالشعرهذانمر

..الا؟داىاء!دهفيماتوبارتابىا؟نجاهأي

واسياسيلحزبيسنظمانللش!رالخيرمنكانهلادركبول!مت

نااحبذذلكرغمءلىولكني...بنفسهالوطنمشاكلرمالجحوايبقى

ماوه!ا...الانتصمارحتىاصر""نليجاوودمعينااتجاهاالشعرءختار

...الىجزائريال!معرفعله

عاىي!بقلمدل!معولكنهالسياسبةللاحزابينظملمانهخ!ب!كأ

عيراحضرىوطنيةمنظ!ةاختاربلبدل!ويالريهدافيرقدحالهارو*ء!

-المساواة-العدالة-الاخما،-شعاراتتحملأنهـا"نبا!رعمسياسية

بعدفيماتسمىاصبحتالقيللاحالاصحركةبهانقصد...الحرية

العقدفيبادي!سبنالحميدعبدألامامأسس،1والتيالعلماءجبهقى"

.نحتتعاليممرةأولالحركةهدهتسترتوقد..القرنهذاورنالثالي

ولكنهاالجزازرنسخصيةوحفظالخرافةومحاربةالعربيةلهةوالىالاسلام

كلأ!اعلنتان-قويجمهورللأصبح2وتركزتاـنبعد-لبثتما

...فرنساعنالجزائرانفصالتس!تلزم؟لسابقه؟لمبادىء

عنتماماانعزلانهالاصلأحيةبالحركةالشعرارتباطمعنىوليسط

القضاياالىي!نظركانأنههوبالذاتحدثالذيولكئهات1الانتبقية

الثقافيالاصلاحزاويةهيو(حرةز(ويةمنجمبيعهاالوطنية

ءى.تماصلااو

وضعناسابقابحثناهمامع.نمتمشىدراسىةالجزالمريالتذ!عرولدراسة

فيهايكثرال!تيالفتراتحمسبب!تقسيمهوذلكالىتصم!مهذاله

مختلفة.اشكالفياوطنهقىاألامواجانركاءهاوزءتافغالشعبيالاصطر؟ع

سنةمطلعحتىء!ذرال*اسعالقرناواخرمنالمنابرنت!ر-أولا

2591.

.3691-2591منالاجراسشعر-ثانيا

.ء491-2691منالبناءشعر-ثالثا

.91ع4-ء،91منالهدفشعر-*رابعا

-91ع4منالثورةشعر-خاورسا

باعتثارالنحوهداعلىالشعولاننناولانناالدارسيلاحظانويجب

الحوادثت!نبعسوىئقصدلاادنابلفاصلأحداتمثلفترةكلأن

فيا!!هايزيصعبا!كثيرةاح!باىفيالمملأنومن،الشعرفىوتائيرها

..؟لعامالطابع

منشيءفيلهانتعرضاننحبالاخرىالعناوينبعضوهناك

وهبم:الايجار

الشعرموصوعات-اولا

التجديردحركة-ؤانجبا

خصائصه-ثالثا

ثقافته-رابعا

بادرنمسيةالشعر-خامسا



المنارشعر

عاليهنطلقاذونحن،ومخلفانهالماضيرواسبمنكثيرالشعرهذافي

لحمام!بريشعرفهو،العبارةلهذهاللفظيالمعنىنقصدالاسمهذا

لفظؤجمهايكثردينيةواصباغهوالارشادالوعظاساسبمالان.،ودما

.الىترمياصلاحيةاهدافهولان،شاكلهاوما.والسىلفوالاصلاحلاسلأم1

عرفتطوقد،(لخلقيةوالمباديءالدينطريقعن(لشعبيالوعيانمافي

شكلمنطمفيتبدوتكنلمالتيالاصلأحيةالفكرةالىكانانتسابهان

يهضمانالفترةهذهشعرعلىكانولذلككمثد(بالطهورلهايسمح

فيهحاسةوتبعثالشعبتستميلمختلفةأثوابفيويصوء"ااغراضها

..الثحتةالدينية.الكلماتتفعلكماابيقطة

عليهكانتالذيالمدىنتصورانعليناالنئ!عرمثمةلدركولكي

والاوهاموالعقدالخرافاتوالاستسلأمبالخيثةالتذ!عورمنآنذاكالحزائر

المش!وذونيشنهداخلياكانا!ول،لغزويننببجةالمتو(كمةالنفسية

منوالمطامع2ءالاهواصحاببهيقومخارجياكانوالثاني.والرجعيون

..الاستعماريينحثمالة

وقاسى،الاصلأحبلورةسبيلفيالكببرعانىقدالثسعرهداان

دونكيانهـاوابقاءالجزائرتعريبسبيلفيوالتنكيلالعذاباصحابه

.فوباناواندماج

التيالعربيةالصحافةهيبالشعبالالصالالىوسيلتهكانتوقد

.."المنتق!د""الفاروق""الاقدام"مثلوغيرهاالاصلاححركةانشأتها

المدارسكتدشينشتىمناسباتفيالعامةالاجتماعاتطريقعناو

والمدرسية.الخريةوالحفلاتالقوميةا"واسموآحياءالحرة

هذهفيالشعراءاكثرانوهياهميتهالهااخرىوسيلةوهناك

الحملةبعدالشعباسهاالتيالمدارسرفيمعلمينكانواالفترة

،الهـث!معر(ءهولاءفكان.والبناءوال!نعلمبالنهضةنادتالتيالضخمة

الوطنيالحماسروحفيهمليبثواتلأميذهمبينوجودهمفرصةيغتنمون

.الاغراضلهذهخصيصاينظمونهالذيبالشعر

،ابوالديسيالرحمنعبد،الخنقيعاشور:الفنرةهدهشعرا،ومن

(لهادي،الزاهريالسعيد،اللقافيمحمد،العقبيالطيب،اليقطان

مكي.احمدالجنيد،الغزالياحمد،السنوسي

أنالسابقكلأميمنالقارىءيفهمن1يجبلا.أنه(لىانبهأنواحب3

وانما..فقط(صلأحياغرضهكابئالعهدهذ؟علىالشعرنظممنجميع

فيالاصلأحهوالشعرلهذا(لمميز.والطابعالهـغالبةالصفةأناعنيكنت

00المنواضعالوقاريثوبه

وصفناهالتيالحقيقةيصور(لشعرهدامننموذجمنباسولا

..؟وبينابينالتنيالئماذجعشراتبينمنقصدعبرمنوسئذكرهبها

منالكلأسيالجزائريالشعرشيوحاحداللقانيمحمدالشاعريقول

:(،"الاقدامبجربربىةنشرهاقصيدة

أيدينماالجهلجبلاغلتلنديكفيناالوت1ووالجزائربنى

نواديناعمتمهلكةسوءفيارقعنلاللهوهذاالجزالربنى

صينايقتفيحينلاللذائذكلأففدناالفقر1هذلجزائر1بنى

تهويناوالاهمالاللهواذاقنافلكماستيقظواالجزائربنى

قيناصطعيون...المجرايادونسنالتقاطعهد!ماالجزائربنى

يكفينهاالقدرهذارحماكربيا.ءومسغبةوالاموجهلفقر

وغسليناقومازصاروعيثحنااصدبيليرضىلاقطحياتنا

ليبليناسيدبمربخسشاعثىمقطعةبأغنامرفقلدهريا

هذاملتزما؟نلمالشعر1هذانعلىدليلانذكره(لذيالنموذجاما

الذيمكياحمدالجنيد-للشاءرؤ،وحينكلفيالاصلأحيالمنهج

*تصالارادفلماالفرنسيلمسودان1فيمدرسةليديرفرنسااخذته

ضسدقبعةراسهعلىويضعالبشرةابيضلانهخافوهبالسودانيين

به..ليسظنى"))سهيلاسمهغزالا؟تخذبالوحدةضاقوحينالشمس

فيشاعر"عئو(نهابالطململمهةطويلةقصيدةمنالشاعريقول

.."غربته

وصالاللعربيقالواللعربملتان

مختالابيضذاقالو!للودملستاو

خيللاهذءصفاالوقيهاومللرملتوأ

والقهالالقلىهذالماذاشجعريلتيا

ل2للموءوالمرءفريسداصلوالامل

عضللءادلخباوانفور-يعتأرا

لاغهزمنهءفجاادوصطللوطبتص

ساجرلااشعر

لمجديدةنغمة(36-2591)الفترةهذهفيالشعراستبدل

بالقرعتمتازنعمةكانتولكنهامنهابدأالتيادنقطةعنتخرجه

النغمةهذءعلىانطباقاالاسماءاكروجدناهناومنالمبانعرةوالاهتزازات

..الاجراسشعراوالاجراسنغمةنسميهاان

شهدت6لرالجزانالجرلرالىالمنبرمنال!نطورهذ؟فيوالسبب

العلماءوجمعيةافريقياشمالنجميسمىكانالنيالشعبحزبميلأد

بعصىمولدئر1لجز1شهدتكما.رسميمةغيراصلأحيةحركةكانتالتي

وسا*للمنوظهرتوالاشتراكيالشيوعيكالحزبين(لاخرىالاحزاب

باسمززينةوطنيةوجريدة"الشهاب"باسمقويةمجلةبالعربيةالتعبر

".."الشريعة،(وكالسنة"(لاخرىالصحفبعضجانبالى"البصائر"

منكير(لوطنسماعفيوانعقدتبالغثارالجزائريالجوامتلأوقد

ماومنها،طويلأيدومماومئها،سريعاينقشعمامنهاالتيالسحب

وخيبةال!بةويبعثيحزنماومنها،عميمبخيرويبشرالنفسيئعثر

..الامل

بنفسهايماناالشعبزادتقدوالسحبالزوابعهذ.فانكلوعلى

صثاحعلىعينيهويفتحتهورغببرفبميستيقظوجعبتهوبمستقبله

فيكنابهالفترةلهذهالمعاصريننيي؟حدبنمالكالجزائريالفيلسوفيقول.

بدأالذيالذهبيالعصرو!ل"(الحضارةومش!لاتالنهضةشروط)

كنامه.ءفيمالتالذي(36!ا)الموتمرزوالحتىو؟ستمر291ععام

منكلماتسوىرحلتنامبدافيزادنابكنولم،بالنهضةنشعر

النهضةهذه(ثرعلىابتد؟توهكذ(القرآنمنآياتوبعض،الفصحى

في(فتتحتاقيالمدارسكتلثمتواضعةبسيطةتشيدألاولىاالمدارس

."الغربيةللمدنيةاصولاكانتوالتيشارلمانبعهدالغرب

عنالجزائريالادبيتخلفولم"الفترةهذهفيالادبءنويقول

بعدنشاطهفيهاجددقصائدفيالبلادتقدميصوربدأفقدالركاب

النهضة.ربيعتغنيالقصا"لدتلككانت..طويلركود

يجدهالمتعبريةوذخيرةجدي!دةطاقةالجوهذافيالشعراكتسبتلقد

م!نمشيات1الصفارويطقالاجراسيدقراحولذلك(كثراوقرنمنت

يزجلاذلكيفعلآذوهوالشعبمننفسيةالمتدفقالوطنيالتيارمع

65-(لصفحةعلى-التتمة



أالل!عرءممم

المنشورتتمة-

صورةيطلولكنهبالتجزنةماقضيةيتناولاوخاصمفهومقيبنفسه

..6لرالجزسماءقيتتلبدالتيوالفيومللقلق

بايةيتغنولمكيرحدالىسلبياكانالآونةهذهشعرانوالحقيقة

واضحةوركالزامماقايجدلملانه،نبيبن*ستاذ-سىكمانهضة

لمكثمررةاشياءعلىعينيهقتحقدقلقاشعباوجدوانما،النهضةلتلك

لهذهكانولو.الحررةلهذهصورةالشعرقكانحقلالقهابعديمرلد

اضطرابا*لجمزادتهاولماالمؤتمربفشلتداعتلماحقيقيوجودالنهضة

حلالذيالفشلمنبالرفمصاعداسليمابقيقدالوطنيالوعيلان

الشعبية.التجاربببعض

الذيألاملوبينالشعثيالواقعبنالحانرةاللهجةهذهمثلاانظر

ابرزالعيدمحمديقول...مجهولةآقا!نحوالشاعرنفسقييضطرب

الث!عب:يخاطبالجزانرشعراء

كقلدامهر،يثهحريليتقهراترلسعفيمللئعبأيها

لعتهأدبالنفوسولأهليكمتيدادصرمتىشعريليت

للاكبادبحبكوكفرييالايدلكدمدمتىشعريليت

واعهلدوابهاابهداوااذااهليهاوسعفىالبلادخران

دكرارقيحممثلالتيالحرةمقدارعناءغيرقيتلأحظولعلك

سنةالنموذجمطانش.وقد.(شعريوليتأليمابالتسارل

سنة.بنحوالموتمراتعقادقبلاي391ع

بالياسالح!ةقيهاتقترناخرىقصيلأولمنالعيدمحمدويقول

القلالم:

كاعىحظهلامةعلىنح

دارسرارجمجدمااعة

صاشتائدلهلامة

رسالفلوكباسيفهلنبلقد

دانسقوقهادأنبخصمها

باخسللأخأخوبنوهل

حر*اللهم.وامثالهالشعرهذاقيالنهضةبربيعالتغنيلاين

اللهجة:هلىءمثلقيالشعريدقهاواجراسوقلق

المفاخراواكسبلانهضالجدجدئعبيا

العرائرالرضكبالصالحاترض!عبيا

الرالحرلوارالاحروكنجبأنجبتتد

هذهالمرحلةقيالشعبمعتجاوبقدالشعرقانشيءمنيكنومهما

ومن.اطراءاوتزويقدونهيكماحياكهوصورالوعيتاريخمنالخطرة

،البصريجلول،العمودي*مين،العيدمحمد:الفنرةمذهشعرا.

..زكريامفدي،سحنوناحمد

البناءشعر

ولمبجدبمارةقاخذهاالعيدمحمدالىيقولونكماالشعرامارةلت2

،الزادعندهاونفدالطريقبهاطلاوانما،*خرى*صواتتسكت

الفنام.يشبهالركودمننوعالىوخلمت،المنا.علىالراحةقاستحبت

يرونهاالتي6لهممجهودمنخرون2لاوتساكلذلأتعنيبحتالبعض!لألزوى

الواضح،التعبيرالىطريقاالشعرمنخرون2ويئس.هباءتذهب

منيبقولمصخرهمنوينحتون،زنادهيقتدحونالنثرالىقعادوا

اتاصه"دلعضلاز!دمفدكلانسحنهاحمدصرتغرىالاخرات*صه

الر!ثشا،صي

-9؟الصفحةعلى

..صدىلهاي!يممعيكادلا

الشهرةالىطريقايتخذهالم*مارةهذهتسلماذالعيدومحمد

بمفرقيهووضعوااسلاقهعبدءالذيالطريقعنبهايحدوالتهريحدولم

.وبقدرةاستطاعولكنهالوحلجمنوخاضالطريقنفسشقبلالمصابيح

منالمساقاتكثم!اويعثد6لضيامبامراخرىمصابيحيضيفانعجيبة

مطلمة.قبلمنكلأدتالتي

نجتجارب6شفعبحيتالقوميةالمفاميمتطورذلكعلىساعدهوقد

*دبيةالمدارسكلهورسامدهكماالمستقبلواحلامالحاضرووعيالماضي

الشر!يين*دباءوبمغىالمهجرادباءطريقعنالعربيالشعردظلتالتي

وصحاقتها.قرنسااهباءطريقعنايضاالجزائرجا!ىوالتي

قييخلقلم-العيدمحمدافيوهونعرقهانيجبشيذاهنا4انعلى

قيولد)162هسنةقبل-وشاعراموجوولكانبلققظ!ونةهذء

عابركانيلاولىالمرحلةقياهله-شعرهقرا.ةبعد-رايتومني(.16،

المرحلةلياما.موسيقىدونمزمارنالخكانالثانيةالمرحلةوليطريق

الشعباحساساتتمثلعلىوالمقدرةالنض!مندرجةبلغققدهذه

..طروقهأورليالسعب.شاعربحقجعلهماالوطنية*هطفومضم

والعالميةالوطنيةالهزاتأكبرالمرحلةمذهقيعرقتقدالجزآثران

مرقسلاولقيهاانعقدققد،متعمرةنفسيةلانفعالاتمسرحاوكانت

الوطنيةالهيذاتأثمرليهواشتركتالمواطنين*فيضممؤتمرتاريخها

الشعب!معنوتحدثواوحاضرماالجزائرتاريخعنالحطباءقيهوكحمد

ححبطالماكابوسا6لسعبعن-سقعاضملمستقبلالىودعواوآماله

والوطنوالدينباللفةالمتميز(الجزائريباميان)ونادواالحقلالقعنه

فهتفتالمختصةاللجنةاقرتهاالتيامطالبالجماهيرمسامععلىتلوالم

الحماسلهيحواالشعراءصمانركمرهلاوكناء.الجماههـوابتهالها

الوطن.سبيلقيوالنضاربالوحمةوتغنوااموامنوحركوا

نقطهكانلانهذلكبعدمطالثهقيالمؤثمرمذالشلمنوبالرغم

اعفىلهتحقدا!لهذلك..الحز!لريامفاحتاريخفيظطرةالطلاد

منكار.لمانتيجةقبلمنمعروفةممنلمرحبةآقارعلىالشعب

.جهودمنوحههومانفسياتمنصقلهوماقضايا

أسراكر!قاله،المؤتمرشيدهالذبىالنفسيالبناءهذاعلىو،يادة

...والشعبالمخيلةالحكومةبينعميقةموةحفروموخطرهلهخر2

تنفيذعلىيعملونوالذوبان*.لمماجدعا6قيهكانالذيالو!يتقفي

عنالشسبيحدلونالمؤتمرونكان،و*غراءوالدسبالحيلةخططهم

الفرنسية.6للاتوفيبينهاوالتمايز(الجزائريةالطت)

الحواجزواحياءالتباعدسبيلقيشوطاقطعقدالمؤتمريكونوبذ!لك

والتيالفرنسيالسعبقيالجزانريالثمعبذوباندونتحولالتي

ثرالجز(صب)لهميتاححتىواخذا"لهادلنهاعلىعملالمستعمرون

السين.نهرلي

هنا4كالتبلقحسبالمؤتمرقيممثلةالوطنيةالهزاتعنولم

وقسنطينة.وهرانقياخرىشعبيةفضبات

مذءالفترقيالتحاربمنالجزائرحصيلةهيالهزاتهذهتكنولم

الحربهيتجربةوافنىمولاواعثمعنفااشداخرلىعزاتعرلتبل

ظلفتكما*بديوالحزنالمماروراصاخلفتالتيالثانيةالكونية

العد-نحع."دمعاتشصمة6سثاقات



الهمسكر!قدالمرتمرلشلبعد*لكارتقلاللكذلكالجزائروعرلت

الطرلىحولالهيئاتبننالعراءوالثتدالمستقبلحول*حزابثاخل

هذافيلرقولا.و*ستقلكل*نفصالالىللوصولاتباعهاينبفىالتي

المتواضعة*صلأمية*لكاروبنذأنهاالسياسية*لكاربنالتقلالل

ليمايترخلوانحكمايصبحانملىالشعبساعدقدذلكجميعلان

ثوالتوجيه.*ختيار)علىقادراالشعباصثحوبالتاليباسمهيممل

الىالدعوةعا-لقهطىالشعراخذ6لرالجزتاريخمنالمرحلةهذهولي

ونسيانالبفيض6لاضيعنالتعرروالىالنقيةالوطنيةوالىالوحمة

العراحةمنبشيءالعدويواجهاخذكماالوطنيةالثعل"سبيلليالذات

منخصائعىليهاومامذخورةطاقاتمنالجزائرليماويبعتوالتهديد

مستقلة.نموذجيةشحصيةمنهاوتجعليتميزها

سعىلانه(البناءشعر)اسميناءالشعرليالجديردةالروحولهله

وطنيةاسسعلىوتشييدءالجزائريبالكيان*شادةسبيللي.جهده

راسضة.

والرجعيين:بالخونةيعرضوهوالعيدمحمديقول

منحمممنهعضوفانكاولاموقفهكانمهماشعبكحيثتف

منقسمالرايثتيتعنهوانتمنقسماالرأيثتيتاضحىكقول

يبتموموميهمالقدحوبحمعنسبالهميعزىمنالقوممدئاعدى

الزعماءبعضبهاابتلىالتيالعفنةالل!نيةعنويقول

كليلوموالطرفواجفاتبروقاالاالالقابأرىلا

ليالوطنيالشعوراليهوصلماعلىدليلخرالتاليالنموذجولعل

و(مرالصاضبةالحيل!عنالشاعرليهتصلىمنر،البانيالشعرهذا

بالبقاءورضىمقرسكوطنبالجزائروتفنىومفالبةعركابخوضهاالنالى

حمىكلثاممارطباربيعاالجحيمهلاسمىبل،جحيماكانمهماليه

وا.لماوثماليجنوبيولاوبربريعربي!الوحرةعنتحرلىكما،الوطن

واحد.واملواحدوعدوواحدووطنواحدشعبهنلا

طويلة:!يصيدةمنالعيدمحمدي!ل

مقاحملحياقفلنقاحمعلممعاركةلحيلفلنعاركعلم

خادملكخاضعانىثنتكماقأمريجزانريلروصومبتك

جاحمخليلكيصلىوملعليجاحماكانوانلىربيعصملك

اعاجمامجنسهمفىعماعاريبمثاليالمهتقرباىممرقرباد

عقاسمالحظو!كلقىلكاخانشالجزانرابنيلدصمنفخلى

الهدفشعر

الساربعننمنأكثمرضحيتهاذهبالتي4591ماي8محزرةبعد

الجزائرمميالشعبأكمسب-بلاشصارالحلفاءاحتفالابانجزلألري

عدوءمنامللاأن6لى-الشعباهرحتكما-اهتدتهمديرةتحربة

لانها*ثم!ةو*ماجراحانجلذتوان6لتجربةوهذء.سلاحبفبر

كافتالتينفسهيكعشفوجعلتهالسلبيةالمحاولةمنالشعباياست

السنفى.ضثابليتلالهة

الجزائريةالننسلانعلك،نتالوالعليلائهاللالهةاقولوانا

ضالبتالتيالفتراتجميعخي!منالمنشودهد!األىسابقاكهتدلم-

المهدلهذاارهاصلاسوىمنلمالسابقةاعمالهاانذلكومعنى،هليها

الفشاواتكلعنها،التلقد-مكلبعد-الفترةهذهكلاما

م+ااكا8

لهسهاالجزائرووجدالمجهولمعرلةمنتمنعهاكا.لتلألتيواحمالات

سوىعليهايبقلمالتيالحلقةهذه.تاريخهامنالمفقودةالحلقةا-ملم

..القمةالىالكفاحينتهيكىباخواتهاتوصلان

الحريةالحانالمرهذهالجزائرا!قليكلهرتالماسل!لهلىهونتيجة

المقدسةالرموزهذءخر2الى..الرفا!والعلمو*ستقي!والضحايا

منيدنوالذيالكفاحيالتطورلولالتطهرتكنلموالتيالشعب!يلبلي

الهذس

واممدالعقونألكريموعبدبوشامهالربيعمنكلالشعراءمنكلهروقد

ورفم.السالحيو*خضرحموتنوحسن*حمديوموسىالفوالمي

وشمالهيمينهالىزالوماالعيدمحمديدليزالتماالقيادةفانذلك

.0و،كرياسحنونمنكل

عدةوكللىالفترهذءقيالجزاءلريالشعرموضوعاتتنوعتوقد

السعوبكاستقلأل*وسطالثرفىواحداثللسطنقضيةاهمهاابواب

..المعاصر*جتماعيةالقضاياوبمفى*ستممارمعهاوصراعالعربية

قينسلمالشعرفانالموضوعاتليالمحسوسالتطورهذاومع

وسحنونالعيدمحمدهندسيماو*صلأميةالتمليميةرسالته

..و*ممدي

طويلةعنوانهاقضيرةالعيدمحعدالمشهورالشاعرنشر91اعسنةلفي

مطلمها:لييقول(الملمالى)

الحلمالىالنحاقرمتانالعلمالىالظلممنكضحجدوىبلاأراك

أطقالي:الشامريقولحيث2591سنة!يبلماالىبفيهيعودوكانه

منطادصهوقللعلمركبوافقدلاجدادنزوعمنعلوطنىبني

-الزاهريالسعيدالشاحعريقولحيثاو

الحرانرنصيبعنتوصازالوعاوالهدىالعلمفىالناسحلىكوفر

الشعرالمنالزوابعوهبتالظروستازمتمهماثلالمانلأخضانويجب

وعندي.الهادئةالواقعيةون!رتمبوقارهمتمسكاكوازنهعلىمحاملايبقى

!ثركذلككانولوسياسيااوحزديايكنلم6دههو؟لكليالسببان

احياناوددحرجهالقمةلألىحيناترمفهلهمراتولخاضوالهرجالضحيحمن

..معرعهيلىحيث6لضيضالى

ماهلى6لضوءتلقىالتيالنماذجبعضنذكراننستطيع*نولعلنا

يظطبسحنوناحمدالشاعريقول.(الهدسشعر)مناليهقصرفا

المعلم:

جهادجندلقدوادخرعمعتادخ!الحمىنسلكامنملت

دىالاعلصن!رالضلدويفكالعلايبنىصالحانشثامات

واضطهادظلمبننيتنرى!دلعلاشعبايمناكفىان

بالقيادللاعاديا-لقىمندالقولىمنهوكالقيدفىيرللم

-اخرىقصيرةكلالتلميلىيخاطبوهوويقول

متلاخررفلنكلنعتادمنلهببقلمالمولوقضعبك

اضطهرالوانعنهيومكل.طقيانعهفىألاستحعارلج

حادللحرالحفىد!ريرانالحمىدحريرحاديكفليكئ

*بياتهذ!فيظاصوقعلهاوالتعابيراكلماتبمفران-لاطولعلك

ملمبنيتنرى-*ماليامر-جهادجندسالحيتعررر--مثل

امريمعبد6لشامروبقولالخ..طفيالهلي*ستممارلح-واضطهاد

لف!ا-وابسطوضوحااكت!رلهحةفيالعقون



غماداقطىغلىاقامطهقطممحداغيدطاططنىبنى

غادكلطدطدطالعبكلمحقطقمنغليكمماطلدطا

طاضطهادظلمكليعانىتتركوهلاقيدهطفكطا

الفاظا"ول3اسبتمملبينماا.لهذبلهوالليالنموذجهلابينوالفرق

وصدقلاتوجيهحرارليهاناهيةامرالذاكلاهلااستعملهادذةتقر-سية

بنيسالغاصالرنينذاتالكلماتمهذهمثلا6لظر0بالموضىالشعور

التي...ك!ركوءلا-ولكوا-ولولوا-والوا-إميموا-!طني

صاخبة.شعبيةمظاهساتكلبهايلقىالشاعرانوهلةلاولتوجى

الهتوضوحعلىيدلنا.!هوالعيدلمصدبهناثيالليالنموذجاما

ممذلكويدلنا،العشربنالقرناواثللطلقانالشعبمنذاليهسعىاللي

*صلاحبهدوءيلقىيجعلهمااحيلألاالحماسمنيبلغقدالشعرانعلى

..ب!داوجانبا

91.عسنةلأالمنار)ءحريمةلينشرمالصيمهمنالعيدمحمديتول

مطلعها:

الاغماليسبلالرمانانا3عالاطاصدقطاالعرائمحئطا

ليها:ويقول

غحالاكمرماغاتفالصرحلأدكلملافتناممبواقطميا

الافلالاطحطمطاالقيطدفكطاغتاؤكمفطالبكلمطالالالحر

طا!تقملالاكحميهحريةقائئدطاالظالممنضحطالثعب

الحز!ريالعلميقصدوهوويقول

!!لالاين!عاللناحرمرفرفظلالفىالاامنلا

استبلاطيصمدالعد!يلضالقطىمنبالعتيدجندفوقمن

*-يقولثم

منالاغركالنبمانهطلومراد.نالالشعبارادطادا

والجيشوالحريةوالعلمبلاستقصصرحمناولالعيدمحمدلعلو

لاالتي*لفيلىمل!ليبهاوبامالشعراءاكوانهمنكشعبوادالة

منهموهوالهزائريينالشعرامان.0.طلكالضيقيةمدحلوحهافىتعتمل

ليكرىولل!لك-هـيمونبمايعرهونولاأصم!وراءيفتبنونكالوا

*ستعمارعلىاطلقوائر..والمبهمةالمحتملة*لفاظالحزانريالشعر

(ألحمراء)صذةالحريةوعلى(الحمىلض6لوطنوعلى(*م!و)لض

المحد()لض.*ستقصوعلى

منعندبمكن*هميةمنلألهاخاصامضلهاسنعقدناصيةوهله

-فعو.علىمتطورةكارينيةدراسةالبر!ريالشعرلمراسةيتعرض

..وال!رو!*هدا&

شهورتلةبنحوالثورةذبلالعيدمحمد6لشدمآخرنموذحوهلا

بلالنة()مدرسةبالتتاح*حتفلايوملخفيرجماهيرليا.شدءلقظ

اللج!ربعيتيورايتيلقىوهوالشعرلهلاحمراكنت6لىولولا

..ا*لااليهالتفتماالحاضرينفيتركه

ألكمور-اثاعريقول

الفحايلبلىلاوالالببللالاللالارالت!حيلومل

شظاياانفلقتغصاكمغليهاقشمفلنالئمقاقمنحذار

مطايلمحاسنهغلىطقفت.خعيبلىحبيبططنطلى

يداياملكتطمارطصلهغبداالاحرارمنلهطكنت

مدايابهاطجدتقدفاكأنارابلطاهمننست7ادا

9117

6لجمهوركان*بياتهذهمنبيتكلانالقاريءايهاتنسولا

اجلهمنويكبرلهويصفقيستعيده(واحمابةالعرا!ةيعرفلاوأكمر.)

*ستقص.نحووسهامبالثورةانذأداتلكأنه

الثؤرةشعر

انحراضليلصلالدلهموكانسالثورقبلموجودينالشعراءبمفىكلن

المشاعروهزتالعواطفاذكتالثورةاشتعلتفلماوطنيةواهمهاشتى

وفتحتالتعبيرنعمةمنمحرومةمكبوتةذبلمن،نتالتي*للاموانطقت

والحديد.والنارالدملولا-سودهاانيستطيعكانماآماعاكاللهنامام

الثورانتصاراتيسجلعارملور!بشعروتلكمذءكفمرتولد

المحزونننويشار!وهلوطنبالحريةويتفنىإلحروالفدبلاستقيكلويبشر

و*بطارثوالوللالعالشهطءويخلدالدموعويكفكفالعراحويذمدوالمتالمن

تكنلموانشاعريةالثوروليرقاليومهيالشعراءمنالطاهدفةهذم

قلنا.كماالثورة!يبلموحوداالطلالفةهذهبعفى،ن!قد،زمنياوليدتها

سواءالمشتعلةالوطنيةالروحعنتقريبايخرجلابانهليتميزشعرهااما

...مموماالعربيالوالعمناصتوحاهامباعهـثرةاومواضئثوريةطرلى

اتتاجشان-جملةمركرقرر6لهموالثورشعر!لىيلأ!واللي

الموحىالضيلابولالمحنحةوالعةالطثرالحماسيؤديهسالثورات

منشعرانهافلبلانالتجاربنقصانعليهيلأمظكماالبارعوالتامل

...اثعحمسينالشب!

وابوالخرليصالحومحمدلباتني5اممدالفترةهلهشعراءومن

6لرحمنوعبدباويهصالحومحمدمبيبلالسلاموعبدخمارالقا!سم

*سماء.أ!علهشذا!اسمه-س!لجاسالاالسطورحمبسلهولعلزنى

المحيرفالفترةهلىهيمثلكبيرانتاجلديهم؟لشعرشيوخانونمتقد

نؤرغانناهوهنالاشاجهمالتعرضعدمكلعلرناولكنالجزكرممفاحمن

ليناقديناودا!سيئولسناواطوارهمرا!لهمتتبعينالحديثللشعر

...الحافرالوتت

...الثوريالهعرهلامنالنماذجبعفىوهله

:(خالنمصرع)بعنوانلصيدقمنهبيبألسلامعبدالشاعريقول

الطيل-القصاسحانفقدخلىما-رصاصسدسهمنطدمدمضذما

صهاقتلك-دمطتحتى-استريحلن-الجريحالشعبخاننيا-لك

باسم-الراحفلأالحمطعباسم-الراغفةالعواحباصم-الوظنبا-

..جزائريالض!حر-كالررصاصةخلىما-طالنضالالحرائر

الذيصادلىبنمحمدالبطلعنالشاعرتحدثالقصيدهذمولي

عنودحلأفىباريسلييلافومسمعمرارعلىشكالملىالخلالنافتلا

..الوالعةاترالفرنسيينانت!الذيالذعروعنالفدلاليةالروح

-(أالثلالربعنوانلهلصيدة!ييقولقالهباويهصالحمحمداما

جوص6لاموفىالقبر.فىالسعنقيالدرىقيرلاقيبا

ضلطصيجترفالئارحدقطارفاقىيابرجلىالقيهدقهقه

ربوغرطعغاراتكيلنىيبتاحالحهراءالئورقجنونيا

دطغرغينىمندمسحلاصطلىبمرطصبهميدياساقسمت

دمطصبمنديلطالجرحطالمدقعالرشاش!مسحاناقسمت

العمطعاحقادثفرملئعلةطكضدطالعرحكفسلاناقسمت

ملحمةضمنالجزالريالسعبعنخمارالقاسمابوالشاهرويتحدلى

!)بعنوانوالقصيدكلهالعربيالمفربكفاحليهااستعرضطويلة

:(واصطم
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عصرالخصمليعصرياصىلداكأشبلحالغضوبوبعلزتاركل

يراكاننارهلبهزاتبركاتور!اذاثورةفبىئار

ث--ىوالسعادةوللعدل،لبؤسالابادةتحملثورة

عنالخرفىصالحالشاعرفيهايتحدث(ولسلأحهمسلأحنا)وقصيدة

فيقولفرذسا

حديدمناؤوىالصزمفكاتحريدارالاجواالارضملأت

الجنودالساطيلعزالمنافتثنىجدداالوخصفيفلسنا

وعودهـصارقبواعنتنافتلوىدينارولاعثاق

الخلودنيلبلوغهاودوننبغىالاحرارعشةولكن

السدودمعالاتىخبرسهـلىسدافكنتكللاتىزحغنا

-الثورةعنيقولرناقيالرحمنعبدالشاعرقصائداحدىوفي

اركالاعصىكالرعدارضناليللنارثورةيومكللى

نارمنبالهمةالطغلترميوقلدةثورةيومكلفب7

يخاطب(ماوزةجرح)بعنوانلهقصيدةورئالثورةشعراءاحدووقول

الوطن-ارض

مل-منبثقةنورشعلة-حريةيحضننسرايا-المنطلقةارضييا

يا-حريةوسنملأها-خيبةاوموتاشربوها-بقيةالكأسفيزالت

افق-الارحبالافقفىامضي-شكوىلاالمالا-النغلقةارضي

لاألمالا-بالفرحةالوكبودطيري-بللجرحةأل!رحةالسبى-الثورة

النطلقة.ارضييا.-شهكوى

وخصائصهموضوعاته

النم!عرءنقدمناهالذيالقصيرالتاريخأنفيالبعضيشكربما

فحسب.الوطنيةالاصلاحيةالنواحيءلىقاصرايصموره(لجزائري

قيوجدعداهامااماالسعرهذاعلىالغالبةالصفةهيتلكانوالحقيقة

والحكم.والعتابو(لتهانىوالوصفوالمدحالرثاءفيه

كلالبعدبعيدمناسباتشعرانهوهيعليهتغلباخرىصفةوهناك

المنشور-تماماخالوهو.النادرالقليلفيالاووحيهاالذاتعن

:فقالذلكسبب(اللقاني)روادهاحدذكروق!-ال!زلمن-منه

الستهترينلطريقةفتلكغوانفيالتغزلفهدعالا

انينليسمعهالرءيكادنداءلناالبلادصوتفمن

منلهاويختارويصوعهاالمطالعيفخمانهالغالبةخصائعىالشمعرومن

فيواوقعهابعدءاللفظ.

)الشلعهثعا(وبهلوراسا()1فاطربلعلعلالبشائررعد(بباتنه)

السحانواديياصدىتمتنارلاباحسانارردنا(السانرادي)يا

والفراءساءالبوتوالتالدهماءوجلتالمصابعظم

وأامرأورجاءاوضراعةاوترحمفيهدعاءببيتغالباويختمها

السابقة:الابياتفيلذلكي!دانبعدنهي

ناخطاركبلونهجنانروأفاءبواناسيرللهالحه!فل

القغرفليبشراليوماطلقوهفقدبشخصكمالكريمالشعبسجنرالئن

متعددةاعراضافيهايتناولبحيثغالباالقصيدةيطيلانهذلكومن

الموضوعيحصراندونبشطراوكاملبثيتعنونتهاالىيلضولذلك

والنماذجالموضوعمنممستوحىقصيراعنوانالهاويضعنةمعي2نقطةفي

!5"ا"-

.كثرةهذاعلى

قلناولذلكالعامةللقضاياالتعرضقليلجزائريشعرأنهدلكوءن

عنتحدثبحيثص(دقاواقعياتصويراالجزائرصياةصورقرانه

وتحدثوامتيازاتهاومنزلىتهاجمالهاعنوتحدثوتاخرها.وبوسهاجهلها

..ورجالهاوحركاتهانهضتهاعن

مثلالجزائرداخلمنبوحيذلكفانعامةقضيةتناولمافاذا

..باللهالانسانوعلاقةوالموتوالنفسوالحربالشعوببعضاستقلال

الح.

مكانكلمةووضعوالابهاماشلغيزالىالتضماكثيراانهذلكومن

مثلناانسبقوقدوالاغراءالتشويقفيحبااووخوفاتقيةاخرى

الالغازمنكثيراالعيدمحمدشعرفيانالىوننبهدلكلبعض

.قصدايقصدهاالشيوالرمور

العثارةوحبكاللفظصزالةالجزائريالشعريميزمااكثرولعل

فيبماالتجديديةالفنيةالروحوانعدامالعتميقةالقوالبءلىوالمحافطة

بالحكمةالبهف،والعضويةالموضوبمبةالوحدةوعدمالتخيلمندلك

والقصصية(لدينيةالعباراتعلىوالاحتواءالاحكامميوالتعميموالتقرير

والتمهيدوالبساطةالنفسطول،والاقباسالتضميناساسعلى

..الرئيسيالغرصالىللوصولالطويلةبالمقدمات

اليهانضيففانناالشعرهذاموضوعاتعنقدمناماعلىوفيبادة

قضية،والمدرسةوالتعلموالعالموالاصتماعيالدينيالاصلاحتناولانه

الخاطراتالخاصة،العربيوالماضيوالامجادوالاصلاحوالعروبةالاندماج

التقاريظ.والتعازيوكالتهافيالاخوافيات-قليلةوهيالذاتيةال!ملاتو

التقليديةالطريقةعلىللثورةالسابقة(لفتراتفيالشعراعجمدوقد

كالطاهربعضهمخاولمافاداالقديمطابعمنالتخفيفيحاولواولم

تصفيةيعدولادلكفانالائحيوالاخضرالبدويوجلولالبوشوشي

والجناسكالطبا!)البلأغيةالاغراضيجصىمااماالعبارةوترقيقالكلمات

مافهذاوتصرفاالغاءوالورنبالقافيةيتعالقوما(والتضمينوالاقتباس

شيئا.اراءهالشعراءيفعللم

العيد:لمحمدالبيتهذامثلااقرا

تيلدأكلهاوالقياداتنائباتكهلهلاباتالنيل

ذاتها:القصيدةعنالبيتوهذا

اعتملدعليهلللورىقدماقدماالحضارةديللعربان

الاخر:البيتوهذا

وجهادتضلامنرالتواصيفيهوالصيربالهحقنتواصى

:العقونالكريملعبدالبيتوهذا

والفربللسهدالاعضاءلهتداغتأذىيذقأنواحرجسمالعربكذا

:سحنوناحمداتناعرويقول

رجلبلاوتس!صكفبلاتصولانهاغيرثورةالاالشعر.وما

العرضوهيالاساسيموضوعناعنلخرجناالناحيةهذهتنبعناولو

وان!ريخ.

لدالتجد

نفحةعنفيهباحثا7(91سنةمنذالجزائريالشعراتابعكنت

صنميركعسولىاجدلمولكنيالحريث(لذوقتواكبوتتذمكيلأتجديدة



بداتققدذلكومع،واحمةوصلا.واحدبنفمالشعراءجميعامامه

واصليالصنمذاتاعبدكنتايالتقليديةبالطريقةانطممرةأول

الداخلية-بالموسيقىشفوقاكنتولكني،المحرابنذسقي

.البناءقيالصورةواستخرامالقصيمه

قلبية.صممةبعدوالياسالهجرقيجزائريشعراولنشرتوقد

:(ا-529البصا!لر)*بياتعذهمنه

بسهامط!هاولصمت...حينااناتهافىالأتداربهرفت

مىدااطفلعوامىظالاعتاهتارولوحطمتالمهيضصقد

وظلامىوكأبتىوحتىمندامقلالصبابةدمعمناسقيه

مثلهاانعممت!رةقيلوجودهاولكنلجودتهاألابياتبهذهآ-لىولست

.واستعال

ثالاسبورم-الحالمالجمال)بمنوانقصيدةنشرتققدالفزلعناما

هيها:جاء318-53

الهانيللخلودمعرضوجلاكالالهوانفىمداكالوجوداضفى

الايمانجداولمفكوتفيضركعاسموكمنا-لحقللقكجئر

الفنانفىالفنكحروصرىبماتهفىالنوركندىملك

بهحئتؤلكنيالشعرهلاقيمماكثيرعنراضيالستانيوالحق

والانفعالأتالتاريخيةوالمراحلالتطوراتدراسةمنالقارىءليمكئ

كليلاخذالقارىءولعل.الجزائريالشعرقيالمباشرةوغررالمباشرة

هذينوبيننماذجمنعرلهأنسبقمابينتفرفىالتيالروحعنامفى

ولكنالشكلقيتقريبامتساوذلككلانمنبالوغمالنموذجن

.و*داءوالعاطفةوالروحالمضمونقيالاختلاف

لبنان!انتاجسيما-النشرقمنالقادمالعربيبلانتاجاتصلتوعنمما

واطمعتالفكريةوالمدارسألادبيةوالمذاهبالحديثالنقداقرابدات

مسايرةعلىذلككلحملنيالمعاصرالنقدقيالفربيئنظرياتلحلى

.0الماضىقيودمنالمتحررالنهضةمعوالتجاوبالقاقلة

..القاقيةحرالتفاصيلرتيبةالقصاءلدبعض*مراولنثرتوقد

منتحررتانالبثلمثم(وربيعخميلةساطياف-احتراق)مثل

سنةالجزائريالشعرليحرةقصيمةاولونشرتايضاالتفاعيلعمد

منها:مقطعوهذا()طريقيبعنوان111(-البصا*لر)91عع

احمر-المجدشعلععانقتكيت-عثقرديررلمباتتدريسوف

اعينومسحت-ويقينوانطلاقحبضر-؟العالمننبننللخمروسكبت

-نهـادثمونىدينىهوهلىاان-الوطنيهلنسوروضدوت-الوضيهالفجر

رفيقى.يا-طريقىاخترتنقد-مروتىفى-دغونىاو

ثقافته

محليةداخليةثقاقة-الجزائريالشعرقيالثقاقةمننوعانهنالد

الروحيةالمصباتجميعالداخليةبالثقاقةونقصدخارجيةواخرى

الممرسةثقاقةمثلأ4قهنا.بهاوتلونالشعرعنهااخذالتيوالمادية

ومبادىءالحزليةوالاقكارالطبيعةوثقاقةوالمسجدوالمجتمعةوالاس

الشعبي.الواقعصميممنالنابعةألاصلأح

*دبيةوغرألادبيةوالمذاهبالنظرياتتلكقهيالخارجيةالثقاقةاما

سواموالصحاقةو*ذاعةوالرحلاتالكتابطرقيعنالجزائردخلتالتي

..عربيةيخراوعربيةالثقالةهذحمكانت

اع1811

1لشعرقيالثقاقةعنغالبةقريبةصورةنعطياناردناواذا

الىميالا،العرقةبالمخأهب9لادبيةالتاثرقليلكانانهقلناالجزلأنري

لمولذلكاصلاحيوغردينيلحبرشيءكلاعتنافىقيوالحذرألاعتدال

الشعرقيوجودهامنبالرغمالجزائرقيوفىهاالرومانتيكيةتنجح

..تونسىليالشابيشعرولهيالفرنسي

،نتولكنهادخلتلقد،قظالجزائرتدخللماتهامهاممنىوليس

كلبها*نتفاءارادلقدالسوا.و*ثبا?لىالشعراءبنال!لليلة

*وضاعلانيستطيعالمولكنهماالبدويوحهولبوشوشيالطاهرمن

..بالسلطانتمترهـلههااوتسعغهمالم*جتماعية

كبيرحدالىوقلسغنهجبرانباقكارتاثرقدالعيدمحمدانويبصو

وليت-قلبيا-ليليا-وجديهيجت)التاليةقصلالدهقيسيما

..(وجهينحوك

هي6لريالجزالشتربهاتاثرالتيالخارجيةالممرسةاننجدونحئ

مدرسةوهي.والرصاقيوحاصشواليلمحوادهامنكانالتيالممرسة

الدرسةالعقاديقولكمااو-التعب!جازان-*صلاحيالشمرزعماء

الصاعدفالعربيةالنهضةمعتسبرا"درسةهلىهكانتققد.الوسطى

*سلاميالعزبيالواقعمنوتخذالعربيةالشعوبويقطة6لامعنوتعبر

نانقولاننستطيعولذلكومشا-عرهاا!كارهاتبثهاخصبةموضوعات

بسيصواح!قارقمع6لرالجزالىانتقلتقدالشرقيةالمصرسةنفس

بلادهم.بالوانوصبفوهامحلياثوباالبسوهاقدالجزانرشعراءانهو

،سحنون،العيدمحمدالشعراءالجزائركلالممرسةهلهوكمثل

..السنوسي،الزاهري،العمودي،الذرالى،اللقاني،زكريا

قهيالمصرسةهذهالشعراءلاعغتاقالمبرراتنلتمسانهنانحبولا

انالفترةباختصارنقولانناغرروراصاونجريقيهانبحثانمنأوضح

العالميةالثا.ديةالحربحتىالعشريئالقرناوانلمنذالجزائرعاشتهاالتي

انبثاقابانالعربيالشعبعاثمهاالتيالذترةنفسهاهيتقريتاكانت

لانالشرلىقينجحتكماالجزائرقينجحتولذلكالمدرسةهذء

متحم!.و*ممالىواحت*وفماج

تلكتركتهالليالنفوذمقدارسبقممالاحظقدالقارىءولعل

للشاعرواحدبنموذجهناوسنكنفيالجزائريالشمعرقيالمدرسة

لسانعلىالشهرةحاصبقصيلأظمقارنتهالقارىءمنونرجواللقاني

..العربيةاللفة

العربية:اللفةعناللقاليالجزائريالشاعريقول

يجدينلكلنلوبنلالنملءطللسلفالهلمجداضيعتلمةيا

وكبكيناكلبكىالفاظهاصهالمحرغهاتنصاللضاممىها

موازينايومللهلتتيمواولمضومةبالفا!لىخلطتمومل

ملاسناطمرخرقمنتضممرتعةأئوابضبيهةكارت

الوسطىالمددسةتخلفتبينماانهالصمدهخاقيملاحطتهتجبومما

وقيعامةالمذربقيمسيطرشابةزالتماانهانجدالثرققي

تطوراوتعديلكل-!قضونالذينانصارهالهايزالوماخاصةالجزانر

قىوجهيقفونبلبللكيكتفونوهمالاالشعرية*ساليباوالقوالبقي

*ستطرادعممكلالرغبةولولاالقيودتلكمنالخلأصيحاولمنممل

قصيدةاولنشرتحين*نصاراولئكبهقامالذيالعملعنلحدثتك

..متصلة

البدد!طجلولاشعارقيتتمثلالمحليةالداخليةالثقاقةانوعنمنا



منهولاءفمن0ايضاوالعيدوالعقبيوالسائحيوالعقوقياليقطانوابو

العفنالواقعيستلهممنومنهمللأستيحاءمادةالجزائريةالطبيعةيتخذ

معينة.ناحيةفيتخصعرمن.بينهمليس!ولكن.؟لشعبيعيشهالذي

والاجنبية.اللغويةالثقافةعناحدثهانمنيينتطرالقاريءانواحسعب

بينربطتقددمتمااننيفأقولاسارعانيعلى،الجزائريالشعرفي

ناالوافحمناصبحفقدالوسطىالشرقيةالمدرسةوبينالشعرهذا

فياعرقيكونربمابلوموضوعياقالبيالغوياسيكونالارتباطهذا

للقديمالمتحمسارسلأنكشكيبرجلامانواللفطةالعبارةحيثمنالقدم

المراتاقرأهافافيالعيل!محمدقصائداما":العيدمحمدشعرفييقولى

يمثلفهوفميفيعدوبتهادائمااجددذكرتهاوكلمااملهاولا؟لعديدة

العشرين"القرنفيزهرلنا

الشعرفيالحظقليلةانهاعنهافيلاحظالاجنبيةالتقافةاما

فاذاالعربيةيريتقمونلاالشعراءاكثرانالىيعودودلكاجمزائري

فانافرنسيةاللفةبلاحرىاوالفرذسيةالثقافةمنرصيدلديرهمكان

والتجسإرةللشارعرصيداايمصلحيايكونأنيعدولاالرصيدهذا

.والخيالوالعاطفةللفكرثقافياوليسوالاسفار

بالفرنسيةالشعر

بالنشاطصلةلهمنكلعنهوسألناطويلأالموضوعهذافيبحثنا

الانساجأنعرفئاوقد..فرنساكل(والجزالرفيسواءالثقافي

السنحديثوانهبالعربيةللشعربالنسثةقليلبالفرنسيةالشعري

الاجتماعيةبالناحيةيعنىوانهخرينالمطغرميهيكتبلمبحيث

..للشعبوالمعيثعية

اتجهواالمنتجبئاوالمثقفينانهوالقلةهذهفيالسببانوغندنا

عنهالنقاديلاح!الذيالفرنسيالادبمعوسارواالادبينهمهملاشباع

للجزائركانولذلكانتاجهأكيرعاىالكاملةالسيطرةللقصةتركانه

،ومعمري،فرءونمبىلود،ديبمحمد:امثالبالفرنسيةقصاصون

.يذكرونيكاثونلابالفرنسيةالشعراء.ولكنوغرهمياسينوكلالب

بالفرنسيةللشعرفس!يحغيرالنشرمجالانمنهااخرلىاسبابوهناك-

..وطنيةانجراضايتناولكاناذاشيمابالعربيةللشعرفسيحهوكما

والاهر(فالمبادىءعربيةكانتالجزائرفيحدثت؟لتيوالنهضة

حزبيةتكونان(مابالفرنسيةوالصحف.وشعاراتهاصحافتهالهاوكان

لانهالسكوتالىفيضطرحزببمغرالشاعريكونوقداستعماريةاو

..ضعيفالنشرفيأملهانيعرف

لانوذلكقليلةالجز(ئريالمجتمعفيللشعرالمنذوقةالطبقةن5ومئها

واما،المطلقةالاغلبيةتمثلوهيعربيلسانذاتتكوناناماالطبقةهده

الخعاصةالثقافيةومواردهامشاكلهالهاوهذءفرنسيلسانذاتتكونان

الشعرعلىكاناتيالوطنيةالروحمعللتجاوباستعلادلاكشهاوليس

بها.يتفنىأن

يجدلممتحمسةوجماهررائجةسوقا.بالعربيةالشعروجدوبينما

..نفسهعلىفانزولى،لكمنشيئابالفرنسيةالشعر

بالفرنسيةشعروجودعلىتكلالتيوالاشاراتالنصوصبعضولولا

ارلىكنتس1:هبموهذ...اطلأقاللبحثالموضوعهذاطرحنالما

(لتيكانت-المسلمالشابسجريدةفيمنشورةنسعريةقطعاباستمر؟ر

ي(لجزائر.فبالفرنسيةتصدر

علىفدلونيبالقاهرةالجبهةمكتبفيالرفاقبعضرسألت-2

جعفر.آيةالشاعرمثلالدراميةالناحيةتناولواشعراءوجود

الجزائريالشعرمننماذجيحويمطبوعكناببوجودسمعت3-

بالفرنسية.

انسسا-4791ديسمبر-(المصريالكاتب)مجلهفبمقرأت-؟

اصعاعنهاقالتثمبالجزائرتصدرافني(فورج)بمجلةاتصلت

كنابالشعرمنطلألفةوفيهاالفرنسيةباللغةتصدرادبيةكراسات

بالفرنسية.الشعريقرضونوعربفرنسيين

الادبعنمقالا-5791؟غسطس-(المعرية"لمجلةفيقرات5-

الشعريقرض(ديب)انفيهذكرالملكعبدانورالاستاذكتبهالجزائري

.بنموذجلهواتى

المخ!عرهذااتجاهاتعلىللحكمالكافيةالنماذجلديناوليست

.واساليبه-وموضوعانه

)ساعةوعنوانهاالملكعبدالاستاذمقالمنديبمحمدقصي!دةوهذه

فيها:يقول(الجنون

جئتمنهاالتي-البهلادالىغردي-القاسيةالليلريح،الريحايتهل

يعدانه-لالجبلملتقىبين-الربيعهرهرا-السلامعليكلهارقرلي

للبشرالقمحرفيها-الؤرقوفيهاالعسلفيهل-راضحةساعات

اجمعين.

!سعلأثل!لاالقاسمابولقاهرةا

لبحث.ااجعمر

سيلسشو،ديلهااضرلحاالعصرافيلجازئرا(ءشعر(1)

01ط.ا.جاليقطانالشاعرديو(ن)2(

جزئينفيمخطوطالعيدمحمدالشاعرديوان)3(

المدنيتوفيق(حمدئرالجز04هيهذه)،(

سعداللهالقاسمابو(شعر)ديوانللجزائر)5"لنصر

73136-سنةمنالشه!مجلةمجلدات)6(

البصائر-جريدةمجموعات)7،

7،91ديسمبرالمصريالكاتبمجلة)8(

91ع7اغسطس.المجلةمجلة)9(

نبيبنمالكالنهضةشروط).1(

الشعراءبععىبهابمثخاصةكتب)11(

"الادابأأمجموعات

السنوأتمجعوعاتمنمحدودعلىدالادارةللىى

يد:كماتباعا؟دابمنالاولىا،ربع

مجلدةمجلكقغير

.لل.5.لل4عالاولىالسنةمجموعة

"03"25الثانية""

"3.".52لثةلثلا""

"3."52بعةالرا""


