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واالجتامعية  السياسية  بالتحوالت  الشعر  حركة  تتأثـّر 

أن  نجد  قليالً  األديب  التاريخ  يف  نُبحر  وعندما  والفكرية، 

أعقاب  العريب يف  املستوى  برزت عىل  الحر  الشعر  حركة 

الحرب العاملية الثانية، وقد شّكلت منذ بداياتها منعطفاً 

ُمهامً يف مسرية الشعر العريب، وتغرياً جذريّاً يف شكل هذا 

الشعر ومضمونه وطبيعته ومفهومه ووظيفته.

سياقها  يف  يضعها  أن  إال  ميلك  ال  املدقق  الباحث  لكّن 

سبقتها،  التي  بالحلقات  يربطها  وأن  الخاص،  التاريخي 

لحركة  السابقة  التجديدية  الجامعات  نشاط  أّدى  فقد 

الشعر الحر إىل بَلَْورة االتجاه الرومانيس يف الشعر العريب 

بني  خاص  بشكل  ازدهر  الذي  االتجاه  هذا  الحديث، 

الحربني العامليتني، ومع تسارع التحوالت التي طرأت عىل 

يخفت،  العربية  الرومانسية  بريق  أخذ  العريب،  املجتمع 

عىل  أقدر  حداثية  شعرية  حركة  أمام  املجال  ليفسح 

ورشوطها  والجاملية  الفكرية  العرص  ملتطلبات  االستجابة 

املوضوعية الخاصة فكانت والدة حركة الشعر الحر.

نازك  »السياب،  العراقيني  الرواد  أن  عىل  النقاد  يتّفق 

املالئكة، البيايت، بلند الحيدري« هم من أرسوا املعامل األوىل 

يف طريق الحداثة الشعرية العربية، وال سيام يف مراحلها 

البداية، بعضهم  األوىل، لكنهم يختلفون يف تحديد نقطة 

يردها إىل قصيدة السياب »هل كان حبا« أو إىل قصيدة 
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خلّينا نتعمق أكرث يف فهم  الشعر الُحـّر وشكله ومضمونه من هذه املقالة:

املالئكة »الكولريا« وكلتاهام تعود إىل سنة 1947، وقد يردها 

بعضهم إىل قصائد محدودة متفرقة تعود إىل فرتات أسبق 

حقي،  وبديع  عوض،  ولويس  باكثري،  أحمد  عيل  شعر  يف 

ومصطفى وهبي التل وغريهم.

 

وإذا كان الرواد العراقيون قد لعبوا دوراً بارزاً عىل مستوى 

اإلبداع والنقد يف املرحلة األوىل، فرسعان ما تبعهم عدد غري 

وسائر  وسوريا  ومرص  لبنان  يف  الالمعني  الشعراء  من  قليل 

أدونيس،  مثل:  الخمسينيات،  أواسط  منذ  العريب،  الوطن 

خليل حاوي، صالح عبد الصبور، أحمد عبد املعطي حجازي، 

يوسف الخال، نزار قباين وغريهم.

 

معظمنا يعلم أن الشعر الحر من الناحية الفنية يقوم عىل 

واألوزان  البحور  استخدام  يف  والتوسع  الحرية  من  يشء 

القصيدة  يف  املستعمل  الشعري  املعجم  واتسع  والقوايف. 

من  مستمدة  وعبارات  ألفاظ  عىل  اشتمل  بحيث  الحرة، 

أصول كالسيكية، وعبارات جّدت يف الحياة العربية املعارصة، 

العامية  والعبارات  األلفاظ  من  كثرياً  الشعراء  استخدم  كام 

الحديث  لغة  من  أمكن  ما  يقرتبوا  أن  وحاولوا  الدارجة، 

اليومي. يف مجال الصورة الشعرية مال شعراء هذه الحركة 

والبناء  واألسطورة،  واإلشارة  الرمز  استخدام  يف  ع  التوسُّ إىل 

الصوري الُكيّل الذي يقوم عىل أساس العمل الشعري كله، ال 

الشعر الُحـّر
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عىل أساس الصورة الجزئية املفردة وهي سمة استدعاها 

كام  القصيدة،  يف  العضوية  الوحدة  تحقيق  عىل  اإللحاح 

القصصية  العنارص  استخدام  يف  التفعيلة  شعراء  توسع 

املرسحية كاملونولوج والقناع واألصوات الشعرية املتشابكة، 

وذلك إلقامة نوع من التوازن بني الذايت واملوضوعي، وللتقليل 

من حدة النزعة الغنائية التي ظلت غالبة عىل أمناط الشعر 

العريب التقليدي. لعلنا نتبني كثرياً من هذه املالمح الفنية يف 

قصيدة بدر شاكر السياب املشهورة، أنشودة املطر.

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/3036fd72-d5b1-4b2c-9749-f59b8b7a4ea4
)بترصّف(

القراءة األوىل:

اكتبوا صح أو خطأ أمام الجمل التالية ثم صّححوا املعلومات الخاطئة:

1- الشعر الُحـّر استمرارية ملسرية الشعر العريب يف الشكل واملضمون والوظيفة

2- يختلف الُنّقاد يف تحديد املكان والسياق لبداية الشعر الحر

٣- بعد السياب ونازك املالئكة ظهر شعراء عراقيون مشهورون مثل أدونيس، صالح عبد الصبور، ونزار قباين

٤- هناك احتامالت محّددة إليقاعات الشعر الُحـّر

٥- يعتمد الشعر الُحـّر عىل كلامت ومصطلحات من املعجم العريب الكالسييك

القراءة الثانية: 

أسئلة للنقاش

1- ما هي الظروف التي ساعدت عىل ظهور الشعر الُحـّر؟

2- كيف كان التعامل مع موضوع الرومانسية قبل وبعد الشعر الُحـّر؟

٣- ما هي بعض خصائص الشعر الُحـّر وكيف تختلف عن الشعر التقليدي؟

القراءة الثالثة: 

أسئلة للنقاش

األفعال يف الجدول أدناه تأيت من كلامت معروفة لكم، ابحثوا عن هذه األفعال يف النص، خمنوا املعّنى، ثم اكتبوا جمل 

مناسبة عن حياتكم واِهتامماتكم:

نُبِحر

يخفت

تسارع

الجملةاملعنى  الفعل


