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 الملخص: 

عرب مساره التجديدي، استطاع من خبلؽبا أن يتلمس  مر الشعر اعبزائري اغبديث بعدة ؿبطات
طريقو إىل اغبداثة الشعرية. وميثل الشعر الرومانسي الذي ظهر يف مطلع القرن العشرين إحدى ىذه 
احملطات اليت أسهمت يف ربديثو، حيث كانت بدايتو مع الشاعر اجملدد رمضان ضبود الذي مر 

صائد الشعرية ما ساعد صباعة الشعراء الذين جاءوا  من بعده سريعًا تاركًا من اؼبفاىيم النظرية والق
 على ذبسيد معامل الرومانسية يف الشعر اعبزائري اغبديث.

وقد اجتمعت عوامل داخلية وأخرى خارجية لبلورة ىذه التجربة اغبداثية اليت نزع أصحاهبا إىل 
 لشعر الرومانسي.التجديد، ـبالفُت هنج الشعر التقليدي الذي تزامن يف الظهور مع ا

وعموما كانت التجربة الشعرية الرومانسية اعبزائرية موافقة يف ظباهتا الفنية العامة للتجربة 
الرومانسية العربية، وليس ذلك غريبًا ألن الشعراء اعبزائريُت انفتحوا على الثقافة العربية وهنلوا من 

 معينها عرب قنوات ـبتلفة كانت الصحافة واحدة منها.
Résumé : 

 

La poésie algérienne moderne à traverser toute au Lang son parcours 

de modernisation  plusieurs étapes , par les quelle elle a pue se faire une 

chemine pour aboutir à une modernisation poétique. 

La poésie romantique qui à vue le jour au vingtième siècle, à 

participé d'une façon apparentedans cette modernisation. 

Le début de cette modernisation été avec le poète rénovateur 

(RAMDAN Hamoud) ce dernier malgré le cours temps, il a laissé des 

concepts théorique et des poésies, qui ont porter main forte au poètes 
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qu'il l'on succéder, à concrétiser les aspect du romantisme dans la 

poésie algérienne moderne. 

Plusieurs éléments extérieure et intérieur se sont réunie pour voire 

naitre cette expérience moderniste, ou ses fondateur avez une vision 

novatrice. 

A l'encontre du courant poétique classique, qui à surgie en même 

temps que la poésie romantique.  

Manière générale l'expérience poétique romantique algérienne, avez 

les même caractéristique artistique de l'expérience arabe, vue que les 

poètes algérien se sont ouvert sur la culture arabe à travers des 

différents moyens dans la presse avez un impact remarquable. 

  
 :توطئة -1

مّر الشعر اعبزائري اغبديث بعدة ؿبطات عرب مساره التجديدي، استطاع من خبلؽبا أن يتلّمس 
مطلع القرن العشرين إحدى ىذه  طريقو إىل اغبداثة الشعرية. وميثّل الشعر الرومانسي الذي ظهر يف

احملطّات اليت أسهمت يف ربديثو، حيث كانت بدايتو مع "رمضان ضّبود" الذي مّر سريعا تاركا من 
ن بعده على ذبسيد معامل ساعد صباعة الشعراء الذين جاءوا م اؼبفاىيم النظرية والقصائد الشعرية ما

أوىل كبو ـبالفة هنج اؼبسار التقليدي، وبداية ة يف الشعر اعبزائري اغبديث لتكون خطوة الرومانسي
 حقيقية للشعر التجديدي الذي انتهى إىل ذبربة الشعر اغبر.

فكيف كانت بدايات الشعر الرومانسي يف اعبزائر؟ وىل كانت لو عبلقة بالشعر الرومانسي 
 ؟   العريب؟ وماىي العوامل اليت أسهمت يف نضج ىذه التجربة الشعرية؟ وكيف كان منتهاىا

  وقفة مع المفهوم: -2
ال زبرج ؿباولة الكتابة الشعرية الرومانسية يف اعبزائر عن مثيبلهتا يف األقطار العربية، فعلى عكس 
الرومانسية الغربية مل تستند الرومانسية العربية على أسس فلسفية وخلفيات فكرية ترتبط حبركة 

السياسية واالجتماعية والثقافية. فلم يكن ؽبا من وسع الزمن ما يسعفها  اجملتمع دبختلف سبظهراهتا
للتفاعل مع التحوالت اجملتمعية نظريا قبل الشروع يف اؼبمارسة اإلبداعية، لذا استعارت ىذه اآلليات 
الفكرية والفنية من النموذج الفرنسي، حيث رأى الذين تبنوا ىذا االذباه أن التوجو إىل الرومانسية  

ان من منطلق قدرهتا على التجديد وتوفَت إمكانية التجاوز الذي بدأ يعرف طريقو إىل القصيدة ك
بدأت » العربية بعد عبورىا مرحلة اإلحياء ودخوؽبا مسار اإلصبلح التقليدي، فمع الرومانسية 
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اء يو كطريقة وحيدة من البنتتخلخل العبلقة باألمنوذج الشعري القدمي يف ضوء إبدال الرؤية إل
 «1»«.، وكعبلقة ـبصوصة باللغة واػبيال النصي

لقد جاءت الرومانسية العربية دبجموعة من اؼبفاىيم  الفكرية واػبصائص الفنية اعبديدة مكنت 
الشعر العريب من مبارحة النموذج االتبّاعي، واػبروج من دائرة التقليد. فبواسطة ىذه اػبصائص 

خيلخل بناء القصيدة الشعرية اليت لطاؼبا رفلت يف ثوب استطاع جيل جديد من الشعراء العرب أن 
التقليد دون أن تنتبو إىل ربنطها بداخلو. فكان صنيعهم ذاك أول خطوة اعتبارية يف مسار اغبداثة 

 الشعرية.
ومع الرومانسية العربية ستنقلب أوضاع » ويف بيان أمهية ىذا الصنيع كتب ؿبمد بنيس قائبل3

القدامة واغبداثة. ألول مرة سيصبح النموذج الشعري للمجددين متوجها الشعر من حيث العبلقة ب
مباشرة كبو اآلخر األورويب، ولكن ىذا اؼبعيار مل يكن أوربيا كلية، ألن حدود الوعي باؼبشروع 

 «2»«.الرومانسي األورويب بادية على تنظَت الرومانسيُت العرب وفبارساهتم النصية 
 

  بداية المسار: -3
يعد اغبدث التارخيي اؼبؤثر البارز يف ربديد بدايات الفعل األديب مهما كان نوعو، وتربز معامل 
التاريخ الكربى  كواجهة ربدد بداية ىذا النوع األديب أو ذاك االذباه الفٍت، فهي العنوان اؼبناسب 

اعبزائر الذي ُُيّدد  الذي يقود القارئ إليو ويدلو عليو. ىذه اغبقيقة تنطبق على الشعر الرومانسي يف
ظهوره تارخييا باغبرب العاؼبية األوىل، فمعها كان انبثاقو األول. وذلك ما ذىب إليو عبد اهلل الركييب 
حُت رأى أن انبثاق فجر الشعر الرومانسي كان مع بداية النهضة الوطنية قبيل وأثناء اغبرب العاؼبية 

الفًتة تصف الواقع البئيس، واغبالة النفسية األوىل بظهور ؾبموعة من النصوص الشعرية يف ىذه 
اليائسة، والنظرة السوداوية القاسبة اليت اعًتت أبناء اعبزائر وىم يعيشون ربت قبضة االستعمار، كما 
تصف ما كانوا يشعرون بو من تطلع إىل غد أفضل رغم تلك الظروف. ولعل عناوين تلك القصائد 

ه اغبقيقة ومنها " دمعة على اؼبلة"،  " زفرات العيش"،" اؼبفعمة باألحاسيس الرومانسية تؤكد ىذ
 «3»زفرات اغبَتان ذي الشجن"،" دمعة كئيب".

وإذا كانت اغبركة الرومانسية يف اؼبشرق العريب قد أعلنت عن وجودىا من خبلل ؾبموعة 
تنظيمات أدبية) صباعة الديوان، الرابطة القلمية، صباعة أبولو(، واستطاعت بذلك أن تقف ندا 
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للحركة الشعرية التقليدية، وتضع لنفسها قدما راسخا يف فبلكة الشعر العريب اغبديث، فعلى العكس 
ن ذلك كانت بداية اغبركة الرومانسية يف اؼبغرب العريب ومنو اعبزائر، ؿبتشمة وباىتة يف ظل سيطرة م

 الشعر اإلصبلحي التقليدي.
ويعد الشاعر اعبزائري "رمضان ضبود "، أول شاعر رومانسي يف اؼبغرب العريب سبثل مفاىيم 

الشعري من القيود اليت فرضتها عليو  الرومانسية، ودعا إىل ربرير اإلبداع األديب ويف مقدمتو النص
النزعة التقليدية، كما دعا إىل ضرورة تعبَت الشاعر عن ذبربتو الذاتية ونقل أحاسيسو ومشاعره 
بصدق، حبيث تكون النظرة إىل اللغة مبنية على أساس ذاٌب وجداين بعيدا عن الغَتية 

 «4»واؼبناسباتية.
غ القلوب، وال يأسر الشعور إال إذا أحسن صاحبو لقد تفطن رمضان ضبود إىل أن الشعر ال يبل

ال » تصوير عواطفو. فالشعر الرومانسي وجداين منطلقو العاطفة، ومن شبة فهو يرى أن الشاعر
يستطيع امتبلك العقول واألخذ بأزّمة النفوس إال إذا أجاد تصوير تلك العواطف اؽبائلة القائمة يف 

لشاعر إيصال عواطفو إال إذا كانت لغة اػبطاب الشعري وال يستطيع ا «5»«.ميدان صدره الرحب 
حية قادرة على التأثَت، وىذا ما دفع رمضان ضبود إىل الدعوة إىل ضرورة ذبديد اللغة بفهم أسرارىا، 

» والتدقيق يف معانيها والتحكم يف ناصيتها، وإتقان استخدامها. ويف ذلك يقول ـباطبا الشعراء3
ذًب على جانب وافر منها ]اللغة [،انبذوا عنكم كل صلة بينكم وبُت فإذا ًب لكم اؼبراد واستحو 

ماضيها، اجعلوىا وسيلة إىل نيل مآربكم ال غاية ال تتجاوزوهنا، غَّتوا فنّنوا، وّسعوا، أصلحوا، 
 «6»«.فإنكم بذلك تكونون عصرا مستقبل منَتا ذا ميزة على غَته

ذات النزعة الرومانسية يف ضوء اطبلعو على اكتسب رمضان ضبود ىذه التجربة النقدية العميقة 
الشعر اإلحيائي التقليدي وما صاحبو من خطاب نقدي ال خيرج بالشعر عن خطى السلف، إىل 

جانب انفتاحو على األدب الغريب وإميانو بضرورة اعتماد الًتصبة من منابع الشعر الرومانسي الغريب 
كسر اؼبألوف وذباوز النمطية التقليدية . من ىذا   إلثراء ذبربة الشعر العريب اعبديدة اليت رباول

قام احتفاال منو بالشعر األوريب، بًتصبة قصائد من الفرنسية ليمثل هبا األمنوذج » اؼبنطلق الرؤيوي 
اؼبأمول بالنسبة للشعر العريب وخّصص كتابو) بذور اغبياة( لتوطُت اػبطاب النقدي اؼبنادي باغباجة 

وىي دعوة واعية بأمهية اػبطوة  «7»«.العاؼبية) الفرنسية ىنا(، وترصبتها  إىل االنفتاح على اآلداب
اليت قام هبا صاحبها، فكْسُر جدار اؼبألوف ال يتأّتى جبهد فردي، وإمنا السبيل إىل ربقيقو جهود 
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صباعية يلتقي أصحاهبا اؼببدعون على موقف واحد إلبدال اؼبمارسة اإلبداعية والوصول هبا إىل 
 أمول.اؽبدف اؼب

ىذه التجربة الفريدة يف مسار الشعر الرومانسي التجديدي يف اعبزائر مل تضاىها سوى ذبربة أيب 
القاسم الشايب الذي ظهر إبّان الفًتة الزمنية ذاهتا يف تونس، وتبٌت ىو أيضا، اػبطاب التجديدي 

ع الشعري. وكما فبر والنزعة الرومانسية، كما اشتملت ذبربتو اعبمع بُت اؼبمارسة النقدية واإلبدا 
رمضان ضبود خطابو النقدي من خبلل كتاب)بذور اغبياة(، كذلك فعل الشايب يف كتابو )اػبيال 
الشعري عند العرب( الذي ضّمنو آراء نقدية جريئة مل ترض عنها الفئة السلفية من رجال األدب. 

كل ما أنتجو الذىن العريب » ففي مقارنتو بُت األدب العريب القدمي واآلداب الغربية، رأى الشايب أنّ 
يف ـبتلف عصوره قد كان على وتَتة واحدة، ليس لو من اػبيال الشعري حظ وال نصيب. وإن 
الروح السائدة يف ذلك ىي النظرة القاصرة الساذجة، اليت ال تنفذ إىل جوىر األشياء وصميم 

 «8»«.اغبقائق
، دفعتو إىل الدعوة إىل ضرورة إعادة ىذه اغبال اليت كان عليها الشعر العريب يف نظر الشايب

النظر يف عبلقتنا بأدبنا القدمي، حبيث مل يتوان عن التصريح برغبتو اعباؿبة يف الثورة على ىذا األدب 
إن األدب العريب يف » الذي ال يتجّسد فيو عنصر اػبيال وال يعكس صوت اغبياة، حيث قال3

، إىل هنضة رومانتيكية تنفخ فيو روحا جديدا، حاجة إىل ثورة أدبية ذبتاح كل ما رّث من جذوعو
وتبعت فيو ؽبيب اغبياة القوية الثائرة، متخلقة خلقا جديدا يبلئم نفوس الشرقيُت الطاؿبُت إىل آمال 
جديدة كاملة.. إن أدبنا مل يتحدث جبمال الوجود، ومل ينبع شعراؤه برصيف ىذه الفتنة الساخرة، 

ذلك. إن أدبنا مل يتحدث عن عواطف اإلنسان وأحبلمو  فنحن يف حاجة إىل من ُيدثنا دبثل
 «9»«.العميقة وأفكاره الغريبة اؼبستًتة النائية. وكبن يف حاجة إىل من ُيدثنا عن ذلك 

ىذا اػبطاب النقدي الرؤيوي أحدث تشققات يف جدار الشعر التقليدي، استطاع الشاعر 
اثة. ولئن استطاع الشايب أن ُيّلق عاليا يف الرومانسي أن ينسرب من خبلؽبا، ويشق طريقو إىل اغبد

ظباء الشعر العريب اغبديث، ويغدو اظبو متداوال على األلسن، ورقما ؿبفوظا يف الدراسات اليت ذُبرى 
حول الرومانسية العربية بفضل اتصاالتو باؼبشرق، ذاك اؼبركز األديب اؼبؤثر، الذي قدمو إىل القرّاء عرب 

وـبتلف قنوات التواصل الثقايف واألديب، فعلى عكسو سباما مل ُيظ الصحف واجملبلت والكتب، 
رمضان ضبود هبذه الفرصة، فظل على اؽبامش رغم أسبقيتو الرومانسية اؼبشهود لو هبا. إذ مل توفّر لو 
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بيئتو اعبزائرية الظروف اؼبناسبة ليسطع قبمو، وُيتل مكانة الريادة اؼبغاربية اليت يستحقها. ففي ظل 
قبضة االستعمارية اؼبعادية لؤلصوات اؼببدعة، ويف ظل سيطرة حركة أدبية إصبلحية تقليدية ربكم ال

االذباه، تناوئ اجملددين، وتنظر إىل ؿباوالهتم بعُت الريبة، آفل قبم رمضان ضبود، وكان حقو أن 
 يكون فرقدا يف ظباء الشعر العريب.

ية إىل التجديد بتبنيو االذباه  القائم على كان رمضان ضبود أبرز األصوات األدبية والنقدية الداع
الثورة والتحرر من القيود البالية. لكن ظهوره يف ظل تربع اغبركة األدبية التقليدية على الساحة 
األدبية قّلل من حظوظ انتشار مشروعو التجديدي، على األقل يف تلك الفًتة، حيث بقي صوتو 

ج الشعر الرومانسي يف مقابل غزارة الشعر اإلصبلحي عزفا منفردا. وذلك ما أّدى إىل ضاءلة إنتا 
الذي احتفت بو الصحف واجملبلت والنوادي األدبية اؼبختلفة. ففي بيان سبب ضاءلة الشعر 

من البُت الواضح أن »الرومانسي فبثبل يف شعر الوجدان وشعر الطبيعة خاصة، يقول صاحل خريف3 
لشعري يف اعبزائر، بينما يتضاءل الفرعان الباقيان، شعر الشعر الوطٍت ميثل العمود الفقري لئلنتاج ا

الوجدان وشعر الطبيعة، ويتقلص ظلهما ربت وطأة مأساة الشعر من ناحية، ووطأة التقاليد احملافظة 
من ناحية أخرى. لكن ال نفتقد النوعُت باؼبفهوم التقليدي ؽبما، حىت نعثر عليهما دبفهوم جديد، 

ومن ذات التقاليد. فإذا بنا نقرأ الوصف، ولكنو وصف قاًب اؼببلمح، متولد من اؼبأساة نفسها، 
شجي النربة، يستلهم اؼبأساة، ويسلط األضواء على زواياىا، ويقتفي خطى ضحاياىا، يستنطق 
الطبيعة، ما تضيق بو الصدور، وال ينطلق بو اللسان. وإذا بشعرائنا يتغزلون، ولكنو غزل مناضل، ىو 

ون ىذه االزدواجية بُت التعبَت العريب، واؼبضمون السياسي تنفيسًا عن اآلخر سياسي. وقد تك
 «10»«.الذاتية اؼبكبوتة والوطنية اؼبضطهدة يف آن واحد

 أسباب االختيار:  -4
  الوضع االجتماعي: -أ

مّر اجملتمع اعبزائري يف مطلع القرن العشرين بظروف اجتماعية قاسية يف ظل سياسة استعمارية 
ظاؼبة، ضّيقت على الناس يف معاشهم، وأحصت حركاهتم، وعّدت عليهم أنفاسهم، فتسلل القنوط 

واؼبهانة إىل النفوس، وتثآبت اغبياة اليت كانت أيامها نسخة مكّررة من اعبهل والفقر واغبرمان والذلة 
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واالنكسار، بل أوشكت ساعتها على التوقف عن الدوران. وىنا بدأ الناس يًتقبون يف حذر فجراً 
 جديداً يزيح ىذا الظبلم القاًب وخيلع عن حياهتم ىذا اعبمود القاتل.

وإذا كانت اػبطوة األوىل يف ىذا اجملال قد خطتها اغبركة الشعرية اإلصبلحية الّسلفية بتوجيو من 
العلماء، فإن اػبطوة الثانية سيقودىا جيل من األدباء الشباب الذين ال يريدون من التغيَت أن  صبعية

يعود هبم إىل الوراء، وإمنا يبغونو قفزة إىل األمام تتجدد معها اغبياة وتبلغ األفق اؼبأمول. وقد يبدو 
لم مطية الرومانسية اليت ىذا اؼبطلب حلماً يف تلك الظروف القاسية والفًتة الزمنية الصعبة، لكن اغب

تنتشر يف اجملتمع الذي بدأ يزحزح األسس اليت يقوم عليها البناء االجتماعي، وبدأ يتخلص من » 
بعض العادات والشرائع اليت ربجرت مع مرور الزمن، ومل تعد نافعة للمجتمع أو عاملة على 

 «11»«.إسعاده
ائس قد ارتسم يف كتابات اعبيل األول من ومهما كان اغبلم كبَتًا يف التجاوز، فإن الواقع الب

الشعراء الرومانسيُت اعبزائريُت، ألهنم ما استطاعوا إغماض أعينهم عّما يعيشو ؾبتمعهم يف تلك 
كنَّا إىل أمد غَت بعيد ننظر إىل ىذه اغبياة الدنيا »الفًتة من حرمان. يقول ؿبمد العيد آل خليفة3 

البائس، نظرة اآلسف الكاسف.. أما اليوم، وقد بددت طبلئع  يف ىذه الببلد اعبزائرية نظرة اليائس
النهضة وطوالعها يف اعبزائر، وذبلى فيها نور هنار اإلصبلح، وأشرق مّد نور العلم، أصبحنا بفضل 

 «12»«.اهلل نستقبل فجراً جديداً، ونُبعث من مراقدنا بعثاً جديداً 
إذًا سرعان ما زال ذلك الصوت اليائس، وتبلشى من خريطة اػبطاب الشعري ، خاصة 
الرومانسي منو، دبختلف امتداداهتا، فازداد ابتعادًا عن تلك النظرة السوداوية يف ظل اغبراك 
النهضوي، متخذًا منحى ثوريا مع بداية الكفاح اؼبسلح حُت اذبو الشعراء إىل سبجيد بطوالت 

ري، وزبليد انتصاراتو السياسية والعسكرية. فالثورة أدخلت التفاؤل واألمل إىل النص الشعب اعبزائ
الشعري الرومانسي الذي ساير حراك شعب تغَتت حياتو بفضلها، من اغبزن إىل الفرح، ومن 

نقرأ ىذه النغمة اؼبتفائلة يف أشعار اعبيل  «13»القنوط إىل التفاؤل، ومن الذلة إىل العزوة والكرامة. 
لثاين من الشعراء اجملددين من أمثال أيب القاسم سعد اهلل، وأيب القاسم طبّار، وؿبمد األخضر ا

 السائحي، أولئك الشعراء الذين ارتسم الطابع النضايل يف قصائدىم بوضوح.
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 3 االنفتاح على منابع األدب الرومانسي -ب
لتحديث مسار الشعر اعبزائري، األوىل غربية  انفتح الشعراء اعبزائريون على وجهتُت أدبيتُت سعياً 

فرنسية، والثانية عربية مشرقية. فأما الوجهة الغربية فتمثلت يف إقبال بعض الشعراء الشباب الطاؿبُت 
إىل التجديد، على األدب الفرنسي الذي كان أبرز اآلداب الغربية اجملسدة ؼبعامل الرومانسية، 

بعض النقاد الذين دعوىم إىل كتابة أدب جديد يتمثل  مدفوعُت إىل ىذه الوجهة بتشجيع من
خصائص ىذا األدب الرومانسي الفرنسي، كما دعوىم إىل االقتداء بأعبلمو يف رؤاىم ومواقفهم 

بشعر )المرتُت( و )فيكتور ىيجو( ألنو شعر » وطرق تعبَتىم، كما يشيد ىذا الصوت النقدي 
َت الناقد، إال يف  توجد، على حّد تعبمتميز بصدق العاطفة ودقة الوصف، وىي ميزة ال

 «14»«.)الرومانتيزم(
وزادت الًتصبة اليت قام من خبلؽبا بعض الشعراء أمثال رمضان ضبود، بنقل نصوص شعرية 

وصول اؼببادئ » رومانسية، من تقوية الصلة باألدب الفرنسي. فمن خبلل ىذه الًتصبات ًب 
اعبيل الدارس للثقافة الفرنسية بتلك اؼببادئ وما ربملو من  إىل اعبزائر، وتأثر الرومانتيكية من فرنسا

فأقبل الشعراء الشباب على تبٍت ىذا االذباه  «15»«.بذور ثورية وأنغام حزينة وصور بيانية حاؼبة 
الذي وجدوا فيو ما مل جيدوه يف الشعر التقليدي اؼبتحجر فكرًا ولغة وخيااًل. فاألدب الرومانسي 

لى طرق تعبَتية جديدة، وعلى لغة أقرب إىل ذواهتم دبا تكتنزه من إُياء ومهس الغريب فتح أعينهم ع
وانفعال، كما فتح أعينهم من خبلل روحو الثورية على اغبرية اليت طاؼبا افتقدوىا اجتماعيا وسياسيا 

 وأدبيا.
دب وأما الوجهة الثانية اليت كانت عربية، فتظهر يف مدى انفتاح الشعراء اعبزائريُت على األ

العريب التجديدي فبثبل يف إنتاج أدباء اؼبهجر وصباعة أبولو على وجو اػبصوص. فكان للشعر 
اؼبهجري حضور يف الساحة األدبية اعبزائرية، حيث سّهلت ؾبلة ) الشهاب( على الشعراء الشباب 

» بأن اؼبتبنُت لبلذباه الرومانسي، اإلقبال على ىذا األدب اؼبفعم بالرومانسية. ونستطيع القول
الشهاب يف العشرينات والثبلثينات، كانت مصدرا ىاما ؼبن يرغب يف اإلطبلع على األدب 
اؼبهجري يف اعبزائر، فقد كانت تنشر قصائد ومقاالت ألكثر وأشهر أدباء العرب يف أمريكا من 
أمثال جربان خليل جربان، وميخائيل نعيمة، وإيليا أيب ماضي، ورشيد سليم القروي، ونسيب 

 «16»«.ة،ـ وجورج حّداد، ورشيد أيوب، وإلياس قنصلعريض



 لخميسي شرفي                                 7102العاشر  العذد                                          قراءاث مجلت

414 

ولعل ىذا اإلقبال اؼبلفت على األدب اؼبهجري مرتبط بنزعتو التجديدية، إذ مارس اإلبدال 
والتغيَت على ىيكل القصيدة العربية ومضموهنا. فما ما قام بو أعبلم الرابطة القلمية من أمثال جربان 

ا صدى عميقا يف قلوب جيل الشباب من الشعراء اعبزائريُت، ونعيمة، يعد ثورة يف األدب وجدت ؽب
 خاصة أولئك الذين برزوا بعد اغبرب العاؼبية الثانية.

كما استطاعت صباعة أبولو من خبلل نزعتها العاؼبية ورؤيتها األدبية الشاملة اليت تروم مشاركة 
تطاعت من خبلل ؾبلتها "أبولو" عربية واسعة بانفتاحها على اؼببدعُت العرب اؼبؤمنُت بالتجديد، اس

الوصول إىل جل األقطار العربية ومنها اعبزائر اليت كان وصول ىذه اجمللة إليها دوريا ومنتظما فتمكن 
 جيل األدباء الشباب من التعرف على خصائص األدب الرومانسي الذي تنشره ،ومن شبة التأثر بو.

 ى األدب العريب اغبديث، وإقباؽبم على ما أنتجوإن ىذا االنفتاح اإلجيايب للشعراء اعبزائريُت عل
أعبلم الرومانسية العربية بغية ربديث مسار الشعر اعبزائري، ال خيتلف كثَتا عن توجو األدباء 
اإلصبلحيُت كبو األدب اإلحيائي اؼبشرقي للنهوض باألدب اعبزائري. فقد اتفقت الغاية وإن 

 اختلف االختيار.
أن أدباء اعبزائر مل يكونوا » ب اؼبهجريُت وصباعة أبولو يدل علىوإقبال جيل الشباب على أد

مفصولُت عن تطور اغبركة الشعرية يف األدب العريب، والسيما أولئك الذين يلّمون إؼباما كبَتا 
بالثقافة العربية القدمية، فقد كانوا دائما يرقبون ما جيّد فيها من صور وأوزان، وما يطرأ عليها من 

 «17»«.إذا أعجبوا هبا أو ببعض قادهتا تبعوىم ومارسوا اذباىهم يف سرور واعتداد  تغيَتات، حىت
لذلك ؼبّـا رأى ىذا اعبيل اعبديد بأن أدباء اؼبهجر وصباعة أبولو قد جددوا يف طرائق إبداعهم 
الشعري، وربّرروا من بعض القيود الصارمة لغة ووزنا، وأطلقوا العنان ألخيلتهم البتكار صور فنية 

ديدة، ؼبا رأوا منهم ذلك راقهم صنيعهم فأقبلوا عليو مصممُت على فتح باب التحديث أمام ج
 الشعر اعبزائري ليتنفس بعض نسمات اغبرية، وجيدد ثوبو الفٍت شكبل ومضمونا.

 االنطالقة الفعلية:   -5
األوىل للشعر الرومانسي تنظَتا وفبارسة، لكن البداية الفعلية لتجسيد  مّثل رمضان ضبود االنبثاقة

الرومانسية يف اػبطاب الشعري اعبزائري ذبّلت يف كتابات صباعة من الشعراء برزت بعده، كان من 
بينهم الطاىر بوشوشي، وعبد الكرمي العقون، وؿبمد األخضر السائحي ، ومبارك جلواح العباسي، 

بد اهلل شريط..ىؤالء الشعراء استندوا يف فبارستهم اإلبداعية إىل اؼبفاىيم النظرية وأضبد سحنون، وع
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اليت ضّمنها رمضان ضبود يف كتابو )بذور اغبياة(، كما اطّلعوا على شعره اؼبفعم بالرومانسية، 
فحددت كتاباتو اختيار التوجو الرومانسي لدى بعض ىؤالء الشعراء من أمثال ؿبمد األخضر 

 السائحي.
إىل جانب ذلك استضاءوا دبا وفد إليهم من الكتابات الرومانسية اؼبشرقية، وكان يف طليعة من 

كما قرأوا   .تعرفوا إليو من الشعراء"خليل مطران" باعتباره رائد الرومانسية العربية بأشعاره الوجدانية
هاب(. شذرات من األدب اؼبهجري وبعض كتابات صباعة أبولو، كل ذلك من خبلل ؾبلة) الش

فهذه اجمللة اإلصبلحية كان ؽبا الفضل الكبَت يف إّطبلع الشعراء اعبزائريُت على الكتابات الرومانسية 
فرغم الطابع الديٍت الذي غلب على الشهاب ، نشرت ىذه اجمللة قصائد ومقاالت من » العربية

 «18»«.أدب اؼبهجر، وساىم بالكتابة فيها كل من إيليا أيب ماضي وجورج حداد
الشعراء اعبزائريُت الذين سبيزت أشعارىم بغلبة الطابع الوجداين اؼبميز للشعر الرومانسي قبد  من

 «19» "أضبد سحنون" الذي عرّب يف مطلع ديوانو عن العبلقة اغبميمية اليت تربطو بشعره، إذ يقول3
 وكل بيت صيغ مل أحبو       مٍت اغبياة بدون إتقان

 ليل آالم وأحزاينوكان حادي رحليت ما دجى     من 
إهنا رحلة شعرية يلفها اغبزن، وتعصف هبا اآلالم. وىي ذبسيد لنظرة الشعراء الرومانسيُت الذين 

 اذبهوا للتعبَت عن اغبزن واألمل، يف مسعى منهم للتعبَت عن ذاتيتهم وإحساسهم باغبياة.
إنساين نبيل عرّب  ومن األحاسيس اليت سبّلكت الرومانسيُت اعبزائريُت صوت اغبنُت، وىو شعور

عنو أضبد سحنون الذي ذكرتو عصفورة وقفت على نافذتو يف السجن بابنتو الصغَتة )فوزية(، فأنشأ 
 «20» شعرا يًتجم عذوبة ىذا اغبنُت، جاء فيو3

 عصفورة مرت على غرفيت     تشدو بلحن ساحر النربة
 مرت تغٍت فاستثارت جوى     قليب وأشواقي لعصفورٌب

 روعة     يف الثوب والتغريد والصورة عصفورة تشبهها
ومن ىذه الكوكبة اؼبتألقة رومانسيا قبد الشاعر جلواح العباسي، الذي عرّبت قصائده عن عمق 
إحساسو باليأس، وكشفت عن معاناة حياتية صعبة وشعور باليأس والقنوط جرّاء اصطدامو بالواقع 

 «21» رمة ال تبغي اغبياة، يقول3اؼبرير. ففي قصيدتو )الذكريات( يكشف جلواح عن نفس ب
 اعبسي أو تبّسمي إن نفسي      سئمت من صبيع شجٍو وأنس
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 غادرت غرفة الرجا، واختفت عن     حقل الدىر يف دياجَت يأس
 ال تبــــــــــــايل دبا يعـــــــــّم البـــــــــــرايا      من سعود أو من غياب كبس

جلواح منتهاه، فيقف على هنر )السُت( الفرنسي، ويناجيو يف ويبلغ اليأس والقنوط بالشاعر 
قصيدة بعنوان )زفرة منتحر على ضفة السُت(. وردبا كانت ىي اؼبناجاة األخَتة، ألن الشاعر غاب 
عن اغبياة بعدىا بقليل، فكأنو كان يعلم ما سيقدم عليو كما برز من العنوان الذي تصدر تلك 

 «22» اؼبناجاة3 القصيدة .وفبّا ما جاء يف ىذه
 ياسُت جئتك يف ذا الليل ملتمسا     بعرض عّبك إطبادا ألنفاسي
 خّل القلى جانبا وأبسط إىل كبد     حّرى وقلب معٌت راحة اآلسي

 أرجاسي. فإنٍت ال أرى يف غَت مائك ماء     بو تطّهر أوضاري و
ؿبمد العيد آل خليفة الذي كان خطّو الفٍت إصبلحيا تقليديا، فقد تضمن ديوانو قصائد  وأما

 «23» وجدانية تفيض رومانسية، منها تلك القصيدة اليت يناجي فيها الليل قائبل3
 اـــــــمىت تريــــٍت الصباحـــــــــــ    يا ليــــــــــل طلت جناحا                        

 ا ـــــــبوجهـــــــــــــو وأشاحـــــــــــــــــ     ٍت   ـــأرى الكرى صّد ع                     
 اــــما كان منــو مبــاحـــــــــــــــــــ   ــــا     ـــــــأمسى علّي حرامـــــ                     
 ـاـــت انشــــراحــــــوما وجد     ا   ــــــــقد ذقت باؽبم ذرع                     
 اـواستوحشت منو ساح     ي   ـــــــــــملت فراشي نفس                     
 ــــــــــاـــمل ارج منــــــو ســراحـــــــــــ    ن   ـــــــــــــــــــكأنٍت رىن ســج                     

 «24» صورة الشاعر كما يراىا بعيون رومانسية حاؼبة، فيقول 3 ويرسم ؿبمد األخضر السائحي
 ذاىــل ينظــر كاغبـــــامل يف األفــــــــــق البعيــــــــــــــــــــــــد                    
 وادع النظرة والبسمــــــــــــــــــــة كالطفــــــــــــل الوليــــــــد                    

 يف ؿبياه سهـــــــــــــوم أو ظـــــــبلل من صبـــــــــــــــــــــــود                    
 وعلى عينيـــــو قبــــــــــــــوى وابتهـــــــــــــــــــال وســجود                    
 سكن الكون، وأغفى كل شيء يف الوجــود                    
 هران وحيد، يرقب النجم الوحيــــــــــــــد.وىو س                    



 قراءاث                          تجربت الشعر الرومانسي الجزائري: بذايت المسار نحى التجذيذ                         

411 

واؼببلحظ يف الشواىد الشعرية السابقة ميل الشعراء الرومانسيُت اعبزائريُت إىل التعبَت عن النزعة 
الفردية اليت ازدادت وضوحا يف أشعارىم بعد األربعينات، حيث استمر الشاعر الرومانسي يسمع 

مشاعرىا اليت ال تعرف السكون فيما ينظم من أشعار،  صوت نفسو ويصغي إليها بعمق، مًتصبا 
 «25» كما فعل عبد اهلل شريط يف قصيدتو )قلق(، إذ يقول3

 سخرت مٍت اغبياة كما يسخر بالعابد الغيب صليبوْ         
 كم حرقت األشياء يف ىيكل الدنيا خبورا، ورّجع شعري طيبوْ          
 وق قلب يذيبوْ وتقدمت للحياة دبا يف القلب من ش        
 حاسبا صمتها استماعا، ولكن ىو موت بالدود فاض صبيبْو.        

 3الخصائص العامة -6
رغم أن الشعر الرومانسي اعبزائري ظهر متزامنا مع الشعر اإلصبلحي التقليدي الذي كان يف 

أن يتميزوا يف أوج انتشاره، إال أن الشعراء الشباب الذين خاضوا ىذه التجربة الرومانسية، استطاعوا 
 ساحة اإلبداع دبا أضفوه على القصيدة الشعرية من خصائص فنية سّرعت مسار ربديثها، ومنها3

 :مفهوم الشعر 
ذباوز شعراء القصيدة الرومانسية اؼبفهوم التقليدي للشعر الذي ُيصره يف الوزن والقافية، وجاءوا 

بولو، وكذا أدباء اؼبهجر، فارتبط الشعر دبفهوم جديد متناغم مع ذلك اؼبفهوم الذي تداولتو صباعة أ
 عندىم باإلحساس والتعبَت عن الذاتية والتفاعل مع اغبياة دبا فيها من أمل وأمل. 

ظهر ىذا اؼبفهوم أوال عند رافع لواء الرومانسية اعبزائرية رمضان ضبود . ففي تقدميو لقصيدة 
الشعر ىو » ريف اآلٌب3، بسط بُت يدي القارئ التع8291)موت الغريب( الصادرة سنة 

اإلحساس، الشعر ىو الروح، الشعر ىو القلب، الشعر ىو اغبياة اللذيذة واألليمة معا. وما عدا 
ذلك فليس من الشعر يف شيء. الشعر سلوة البؤساء اؼبنكوبُت، وىو ميدان فسيح ترفرف فيو أرواح 

تعتقد خببلف اعتقادي،  -الشاعر غَت -النببلء مع اؼببلئكة األبرار. ولعلك أيها األديب الكاتب   
 «26»«.ولعلك هتزأ بغروري واسًتسايل يف عامل اػبيال، وكبن يف عامل اغبقيقة اؼبتحجرة 

ىذا اؼبفهوم الذي ربسب وأنت تقرأه أنك مصغ عبربان وىو يقرأ كلماتو، يتقاطع معو تعريف 
نطبلقا من فبارستو الشاعر مبارك جلواح العباسي حُت يقدم تصوره اػباص عن مفهوم الشعر ا

اإلبداعية القائمة على تصوير األحاسيس واؼبشاعر الذاتية اؼبفعمة باألسى واغبزن يف بيئة استعمارية 
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إين ما كنت أقول الشعر لطلب ؿبمدة أو إلرضاء أحد أو لدرء » قاسية. يقول مبارك جلواح3    
بعض ما يعانيو من اآلالم واألوصاب سخط الساخط، وإمنا أقول مٍّت إيّل، وأترًل بو لتسلية قليب من 

اؼبًتاكمة عليو، وال أتأمل لفقد اغبطام أو لذكرى الكنيس واآلرام، ولكٍت أتأمل وأشكو تعّلقا حبب 
  «27»«.أشياء سبقتها يف الوجود 

فرؤية الشاعر واضحة يف ىذا التعريف، تقوم على القطيعة مع النهج التقليدي للشعر القائم على 
 سياق اؼبدح أو الذم أو االعتزاز، وتبٍّت هنج جديد قائم على الذاتية والتعبَت عن ـباطبة الغَت يف

 اؼبشاعر اإلنسانية من حب وشكوى وأمل. إنو مفهوم رومانسي ؿبض.
 :حقيقة الشاعر  

إن الشاعر كما يراه أصحاب القصيدة الرومانسية ليس ذاك البلىث وراء اؼبناسبات، 
ويغفل نفسو. وإمنا ىو الذي يصغي لنفسو أكثر من إصغائو والذي يكتب عن اآلخرين وؽبم، 

لآلخرين، ويصف األشياء كما يراىا بعينيو ال كما تراىا أعينهم. ويف ذلك كلو فهو ينطلق من  
الشاعر إنسان يدركو ضعف اإلنسان يف كثَت من » كونو إنسانا كما يقول أضبد سحنون3

ان، ألنو مرىف اغبس، رقيق الشعور، األحيان، بل لعّلو معرض للضعف أكثر من كل إنس
يقظ الوجدان. إن الشاعر خٌَت لو وأجدى عليكم أن يسكت أكثر فبا يتكلم، وإال كان كبلمو 

 «28»«.ثرثرة ومعاين مكررة 
 :التعبير عن النزعة الفردية  

بدأت ىذه النزعة تظهر يف الشعر اعبزائري اغبديث مع "رمضان ضبود" يف قصيدة )يا 
قليب(، وبعده مع "مبارك جلواح" عندما أخذ الشاعر الرومانسي يصغي لنفسو أكثر من 
اإلصغاء لآلخرين، ويدخل يف حوار داخلي معها، تربز خبللو ذات الشاعر اؼبتأؼبة حينا، 

ا تبلقيو من اغبياة. وازدادت ىذه الفردية رسوخا يف القصيدة واؼبنشرحة حينا آخر حبسب م
تأثَت مباشر على توجيو الشعراء » الرومانسية يف سنوات األربعينات واػبمسينات،  وكان ؽبا 

إىل الشعر الذاٌب الوجداين. فقد أخد الشعر اعبزائري يف ىذه الفًتة يّتجو اذباىا واضحا للتعبَت 
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نعكاسات التجربة الذاتية بعد أن كانت نظرة الشاعر تطغى عليها عن الفردية، وظهرت فيو ا
 «29»«.الغَتية وشعر اؼبناسبات 

ومن الشعراء الذين برزت ىذه الفردية يف أشعارىم بوضوح أبو القاسم طبّار قبل توجهو إىل 
قصيدة الشعر اغبر. ففي قصيدتو )عودة( يظهر الصوت الفردي حُت يبدي تصوره اػباص للشعر 

 «30»3قائبل
 كنت والشعـر والصبــا واألمــــــــــاين      وتراً ساحر اؽبوى واألغـــــــاين
 من نشيدي ذات اعبناح ىتوف      وارتعاش الفراش من خفقاٌب.

 :مناجاة الطبيعة  
اذّبو الشاعر الرومانسي إىل الطبيعة يطيل مناجاهتا، ؿباورا صباداهتا، واصفا انعكاساهتا على 
نفسو اؼبهتزة على صباؽبا حينا، واؼبرتاعة ؽبوؽبا حينا آخرا، واؼبتأؼبة من شدة وطأهتا أحيانا، كما 

ه القصائد يف مناجاة مبارك جلواح لنهر السُت، ومناجاة ؿبمد العيد آل خليفة لليل. ففي ىذ
مل تعد الطبيعة منظرا يوصف فيأسر صبالو األلباب، وإمنا غدت كائنا حيا يصغي للشاعر حُت 

 ُياوره ويشاركو مهومو وآالمو. كل ذلك باالعتماد على التجسيد والتشخيص.
الليل(  لعبد اهلل شريط اليت يقول  ىذا التماىي مع الطبيعة والقصيدة يربز يف قصيدة )

 «31»فيها3
 بلميـــــــت أحــــىكذا ميّحي الضياء من األفق وخيبو كما خب           

 امــــــال واآلكــــة الصمت وراء اعببــاع يف قبضــــــــوت الشعــــــومي           
 امـــــــردا كاغبمـــــــــون بـــق الكــــــو عنـــــديـــا بيـــل قابضـــوأرى اللي           
 جاء كاليأس ساكنا يتمشى مثقل اػبطو يف فؤادي الّدامي.           
 :التجديد اللغوي 

اجتهد الشعراء الرومانسيون يف كسر رتابة اللغة بتجديد لغة الشعر، فادخلوا إىل معجمو 
مفردات جديدة ما كانت موجودة يف قصائد الشعراء التقليديُت. ىذه اؼبفردات اليت أثرت 

ضها خاص بالطبيعة ، وبعضها اآلخر مرتبط بالذات والوجدان. كما مالت اؼبعجم الشعري بع
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اللغة الشعرية إىل الرّقة والعذوبة واؽبمس واإلُياء، لتوافق اؼبوضوعات الوجدانية اليت تناوؽبا 
 أولئك الشعراء.

ربقق ىذا التجديد اللغوي حُت تناول الشعراء الرومانسيون اؼبوضوعات العاطفية اليت جيد 
ب النهج اإلصبلحي حرجا يف تناوؽبا، وحُت أصغوا إىل صوت الطبيعة وأطالوا مناجاهتا، أصحا

وحُت استعاروا ألفاظ الطبيعة للتعبَت عن موضوعاهتم اؼبختلفة، فحققوا باالنزياح اللغوي من العمق 
 .والتأثَت ما مل يتأّتى للشعراء التقليدين حُت اكتفوا من اللغة  دبستواىا السطحي التقريري

ىذا االنزياح اللغوي الذي يتيح للشاعر االنطبلق من الطبيعة باستعارة مفرداهتا ؼبقاربة 
موضوعات حياتية ـبتلفة، استفاد منو ؿبمد األخضر السائحي يف رثاء الشاعر اؼبصري" أضبد زكي 
أيب شادي". ففي قصيدتو  )مصرع البلبل( قفز السائحي بالرثاء من اؼبستوى التقليدي بألفاظو 

. وفبّا قالو متيازالبكائية اؼبألوفة إىل مستوى جديد تقوم خبللو ألفاظ الطبيعة بأداء ىذه الوظيفة با
 «32» فيها3

 مؤل الشـــاطىء شدوا رائعــــــا    أغرق الشاطئ يف لوعتو
 وطوى ربت جناحيو أسى     لرواء ضــاع يف أيكتـــــــــو

 يف جثتومل يزل يبكيو حىت سكنت     خفقة األنفاس 
 ـــو.ــفبكتــو الطَت يف كــل الــرىب      إنو قد مــات يف غــربت  

 :التجديد الموسيقي 
كذلك ذبسدت النزعة التجديدية لدى الشعراء الرومانسيُت يف ؿباولتهم كسر رتابة منطية 

اؼبتجرئُت نظام األوزان اػبليلية بالتحرر من قيود الوزن والقافية. وكان رمضان ضبود أّول الشعراء 
على التقليد العروضي. ففي قصيدتو )يا قليب( حاول التخلص من وحدة الوزن والقافية، فقام 
بتوزيع القصيدة إىل ؾبموعة مقاطع تتفاوت يف عدد أبياهتا ويف انتظامها العروضي حيث عمد 

الشعر يف بعضها إىل التحرر من الوزن كليا، ونوّع القوايف يف بعضها اآلخر ليأٌب على شاكلة 
اؼبرسل، ويف مقاطع أخرى بقَي وفيًا للوزن اػبليلي بتوحيده الوزن والقافية. فمثلت ىذه 
التجربة الفريدة خروجا عن النمطية العروضية اؼبعهودة. يقول الشاعر يف أحد مقاطع قصيدتو 

 «33» اؼبتحرر من الوزن والقافية3
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 الدنيا اػبيبة واغبرمان أنت يا قليب فريد يف األمل واألحزان، ونصيبك يف        
 أنت يا قليب تشكو مهوما كبارا وغَت كبارْ         
 أنت يا قليب مكلوم، ودمعك الطاىر يعبث بو الدىر اعبّبار.        
 أرفع صوتك للسماء مرة بعد مرّهْ         
 وقل الّلهم إّن اغبياة مرْه.        

مة والشرف( اليت جاءت مرسلة القوايف، كما قبد اجتهاده العروضي يف قصيدة) دمعة على األ
قّسمها الشاعر إىل عشرة مقاطع ثبلثية األبيات، ينتهي البيت األول حبرف )البلم( روياً، وينتهي 
البيت الثاين حبرف )اؼبيم(، وأما البيت الثالث فرويّو ) الباء(، علماً أن الشاعر سار على ىذا النسق 

 «34» 3يف صبيع اؼبقاطع. يقول يف واحد منها
 بكيت على قومي لضعف نفوسهم     على ضبل أثقـال العـلى والفضـائـــل
 بكيت عليهم واغبشــــا متقطّــــــــــــــــــــــع      بكائي على طفل ضعيف العزائم

 حيـــاهتـــــــم      مكـــّدرة فبـــــلـــوءة بالعـــــجائــــــــــــــــــــــــب بكيت عليــهم إذ رأيـــت
وقبد التنويع يف القوايف يف بعض قصائد ديوان ؿبمد العيد آل خليفة، خاصة تلك اليت يغلب 
عليها الطابع الوجداين، من مثل قصيدة )دمعة على القمر اػباسف(، وقصيدة )آفة العُت(، 

)من الشعر الرمزي(. ىذه القصائد صبيعها مقّسمة إىل مقاطع تتنوع فيها القافية من مقطع  وقصيدة
إىل آخر وفق تشكيبلت عروضية خاصة، ذبعلها شبيهة بشعر اؼبوشحات. فقصيدتو األوىل )دمعة 
على القمر اػباسف( نُظمت على ؾبزوء الوافر، التزم الشاعر فيها رويًا موحدًا ىو حرف )الراء( يف 
البيتُت األخَتين من كل مقطع من مقاطعها التسعة الرباعية األبيات، ونوّع حرف الّروي يف البيتُت 

 «35»األولُت يف صبيع اؼبقاطع. يقول يف أحدىا3 
 ـــــــــــن البـــــــــــهــا؟ـزيــــــــــــى         ــــــــــــــــــمــــــــــاذا دىـــــــــــ  

 وجــــــــــــــــــو الفـــــــــلكْ           ــى اغبـــــــــــــلكْ غّشـــــــــــ
 ــــــــدْر          صفــــــو البشــــــــــــــــــرْ ــوعــــــــــــــرا الكـــــــ
 .ــــــــــــرْب          خســـــــــف القمـــــــــرْ ــيا لْلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إّن ىذه الوقفة اؼبقتضبة بُت يدي إحدى ؿبطات مسار الشعر اعبزائري اغبديث، تبُّت أن 
الّتجربة الرومانسية استطاعت أن تقّدم إضافة نوعية ؽبذا الشعر، وإن مل تكن بالقدر الكايف يف ظّل 
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ارتبط باعبّو ما تعّلق منها بالتضييق االستعماري، أو ما  ظروف قاسية رببط عزائم األدباء، سواء
 الثقايف العام للببلد الذي كان يسيطر عليو الّتيار اإلصبلحي ذي النزعة التقليدية.

ورغم ذلك كان ألصحاب ىذه التجربة بصمتهم الواضحة، سواء يف مقاربة موضوعات شعرية 
م اإلصبلحيون يعَتوهنا اىتماما، أو طريقة توظيف اللغة، حيث مالت لغتهالشعراء وجدانية مل يكن 

طريقة تصويرىم الشعري، حيث مالوا يف بناء  إىل الصفاء والرّقة والعذوبة واؽبمس والعفوية، أو
صورىم الشعرية إىل الّتجسيد والتشخيص، وذلك حُت اقًتبوا من الطبيعة ودخلوا معها يف حوارات 

أن يستعَتوا  أيضا الوصف اػبارجي أو اؼبادي لؤلشياء. وتسٌّت ؽبمبعميقة، متجاوزين ما كان يُعرف 
 مفردات الطبيعة ويرتكزوا عليها يف بناء ذبارهبم الشعرية.

يشبو  شكل القصيدة ووزهنا، فكتبوا ما كما ذبّلى إصرارىم على التجديد يف الّتجرؤ على
اؼبوشحات حينا، وتفنّنوا يف تقطيع األوزان داخل القصيدة الواحدة حينا آخر. كل ذلك يؤكد أهنم 

هور سار شعري ذبديدي قاد الحقا، إىل ظ، ويدخلوا يف مالنمط التقليديوا استطاعوا أن يتجاوز 
    . يف الشعر اعبزائري اؼبعاصر القصيدة اغبرّة
 الهوامش
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