
 (72المحاضرة )
 الشعر الحر

ر أف وشعراء الميجاستطاع االتجاه الرومانتيكي متمثاًل بشعراء الديواف وشعراء أبولو 
يعكس صورة القمؽ التي عصفت باألمة العربية خالؿ النصؼ االوؿ مف ىذا القرف، وذلؾ بما 

ب قموب تداعكانت آمااًل جسده مف أحالـ وعواطؼ، وما عكسو مف آماؿ وطموحات. لكنيا 
الشعراء وتدغدغ مشاعرىـ، وتسبح في عوالـ بعيدة، محاولة أف تقنعيـ بجدوى مواقفيـ التي تعتمد 
 االحالـ والرؤى. بعيدة عف الواقع الذي يصدـ وجودىـ، وال يحقؽ ليـ شيئًا مما سعوا إلى تحقيقو.

ينظروا لواستنفرت مشاعرىـ، الثانية جيود الشعراء، نتائج الحرب العظمى وقد استفزت 
فيجعموا لمشعر ولوظيفتو االجتماعية، وسيمة لتجاوز تمؾ الصورة التي نظرة واقعية إلى أمتيـ، 

 استغرقت مف حياة امتيـ خمسيف سنة أو يزيد.
أف يجعؿ مف الشعر رسالة اجتماعية الحرب وتحتـ عمى الشاعر منذ نياية ىذه 

ضمونًا، خصوصًا بعد أف اشتدت شكاًل وموحضارية يستجيب ليا في ظؿ ما تغير مف القصيدة 
 الذيف كانوا قد سبقونا اشواطًا بعيدة.ونقاده، وأعجبنا بشعرائو الصمة بيننا وبيف الغرب، وتأثرنا 

ظاىرة والفكرية والفنية ولدت القصيدة الحرة لتصبح واستجابة لكؿ العوامؿ الحضارية 
ا وأفكارىا اتجاىًا واقعيًا يبتعد عمى يد نازؾ المالئكة وبدر شاكر السياب، وتتجسد في موضوعاتي

بيا عف تمؾ االفكار التي صاغ بيا الشعراء عالميـ المنشود، وبنوا بيا قصورىـ في البراج 
 العاجية.

الحديثة، تستمد موضوعاتيا مف مشاكؿ االنساف المعاصر. وما وصارت القصيدة 
 يعصؼ بو مف ويالت وما يفكر بو مف تغير نحو حياة أفضؿ.

 والمصطلح:  النشأة 
، وقصيدة 6491في نياية عاـ كتبت إذا كانت قصيدة )الكوليرا( لنازؾ المالئكة التي 

بقميؿ، تمثؿ أولى محاوالت الشعراء العراقييف بعد السياب )ىؿ كاف حبًا( التي نظمت بعد ذلؾ 
دتيف وما الحرب الثانية والتي تحقؽ بفضميا انتشار ظاىرة الشعر الحر ىذه، فإف ىاتيف القصي

التقميؿ مف شأنيا، عمى فردية ال يمكف تالىما مف قصائد لشعراء آخريف، قد سبقت بمحاوالت 
 الشعراء العراقيوف.حققيا لـ تحقؽ ظاىرة فنية عامة كالتي الرغـ مف أنيا 

، واحياه جميؿ صدقي 6941مف ذلؾ الشعر المرسؿ الذي نظمو رزؽ اهلل حسوف عاـ 
 .يف الريحاني قد نظـ شعرًا منثورًا في السنة نفسيا ، كاف أم6491الزىاوي عاـ 

قد اختمفت مف عمى وزف القصيدة العمودية، والواقع أف محاوالت الكثيريف ممف خرجوا 
شاعر آلخر، ولكنيا عمى أنيا كانت محاوالت كثيرة، إال إنيا لـ تكف مف صميـ القصيدة الحرة 

ذا اقترب بعضيا مف ىذا الشكؿ، فقد كاف محاولة فردية ال تمثؿ ظاىرة  التي تعتمد التفعيمة، وا 



فنية، كالتي بدأىا كؿ مف نازؾ والسياب وصارت ظاىرة متميزة سرعاف ما اقدـ عمى النظـ بيا 
 معظـ شعراء العصر.

ومف ىذه المحاوالت األولى. ما جاء عفويًا غير مقصود. أو ما جاء مقصودًا ولكف 
االنكميز، واستخدـ خميؿ مطراف بحورًا مختمفة عض قصائد توقؼ لقد ترجـ المازني ترجمة حرة ب

 .6491في قصيدتو )نفحة الزىر( عاـ 
الشعرية، وكاف احمد زكي ابو شادي ما اكثر شعراتنا المحدثيف جرأة في تجربة االشكاؿ 

الشعراء االنكميز، دور في ىذا االندفاع إلى النظـ بيذه االشكاؿ ولـ وربما كاف لتأثره ببعض 
في محاوالتو عمى تجربة الموشح واالشكاؿ المقطوعية األخرى، وبما في ذلؾ السوناتا  يقتصر

االنكميزية، ولكنو جرب ذلؾ الشعر المرسؿ والشعر الحر االنكميزي، وربما كاف أبو شادي قد 
ىدؼ في محاوالتو تمؾ، أف يحقؽ في قصائده أسموبًا جديدًا يتسـ بالبساطة، وخمؽ موسيقى إيقاع 

ومف ىنا كانت دعوتو وبحثو عف شكؿ جديد يتيح لو حرية أوسع في استخداـ االمكانات  جديديف.
وقد شجع الدفاع أبي شادي، وىو زعيـ جماعة ابولو العديد ، العروضية والسماح بحرية التعبير

مف شعراء ىذه الجماعة ليحققوا ما حققو زعيميـ في ذلؾ. وكاف مف أكثر الشعراء المحدثيف 
، ولكف  6491 -6491يذا الشكؿ في قصائده. فقد نظـ خمس قصائد فيما بيف عامي تحقيقًا ل

الذي يؤسؼ لو توقفو عف االستمرار عف تمؾ المحاوالت وقد كاف لمحاوالتو في كتابة الشعر 
الحر، أثر في العديد مف جماعة أبولو بوصفو زعيمًا ليذه الجماعة، كما أنو وصؼ نفسو )بأوؿ 

 .حرفي العربية(شاعر كتب الشعر  ال
العديد مف  بشيبو وقد مارس شوقي ىذا النظـ في بعض مسرحياتو الشعرية، ونظـ خميؿ 

قصائده عمى ىذه الطريقة، واستخدـ في مقدمة قصيدتو )الشراء( مصطمح )الشعر المطمؽ( مرادفًا 
أولى قصائده لمشعر الحر، وفرؽ بينو وبيف الشعر المنثور الذي ال وزف لو وال قافية، وربما ارخت 

 .(6496الحرة سنة )
في قصيدتو )الحديقة الميتة  6499ثـ عاود خميؿ شيبوب بعد ذلؾ تجربتو في عاـ 

 والقصر الباكي(.
وقد تابع العديد مف الشعراء نظـ قصائدىـ عمى ىذه الطريقة، ومف ىؤالء خميؿ مطراف 

و)عمى طريؽ )النعامة( أو نسيب عريضة في قصيدتو  6499في قصيدتو )نفحة االزىار( عاـ 
( وجبراف في )المواكب( والياس أو شبكة في قصيدتو )الصالة الحمراء( وقصيدتو )الدينونة(  اـر

 ونشرت كمتاىما في )أفاعي الفردوس(.
وشبيو بيذا قصيدة الشاعر رشيد سميـ الخوري )أقصى التجمد( وقصيدة الشاعر إيميا أبي 

شر مصطفى عبد المطيؼ السحرتي عدة قصائد مف ماضي )الشاعر والسمطاف الجائر(. كما ن
الغروب( أما الدكتور الشعر الحر في ديوانو أزىار الذكرى. ونشر محمد منير رمزي قصيدة )نحو 



محمد مصطفى بدوي، فيصرح بأنو تأثر بنظمو لمشعر الحر )باليوت( و)ىوبكنز( عندما كاف 
سائؿ مف لندف( ولـ يكتؼ الدكتور بدوي يدرس بانكمترا . وقد وردت لو عدة قصائد في ديوانو )ر 

لى تحطيـ االوزاف والقوافي  نما راح يدعو إلى ممارسة القصيدة الحرة وا  بما نظـ مف قصائد حرة، وا 
 عمى حد تعبيره.في سبيؿ التعبير الحر الخالص التقميدية، ألنيا صارت في ىذا العصر عقبات 

)عمي احمد باكثير( في ترجمتو لمسرحية  ومف الشعراء الذيف يرد ذكرىـ في ىذا الميداف
، وقد 6499شكبير )روميو وجوليت( وفي أولى مسرحياتو )السماء أو أخناتوف ونفرتيتي( عاـ 

 اطمؽ عمى محاوالتو تمؾ )الشعر المرسؿ(.
إذا استثنينا محاولة رزؽ اهلل  –تمؾ كانت محاوالت تمت خارج العراؽ، أما في العراؽ 

، وقد وردت في جريدة 6496فإف أولى القصائد التي نشرت كانت سنة  -احسوف التي أشرنا إليي
 6499العراؽ تحت باب )نظـ طميؽ( وبتوقيع )ب .ف( ونشرت مجمة الحرية الصادرة سنة 

قصيدة لشاعر اسمو )مدحة( تحت باب  6499قصيدة لممازني، ونشرت جريدة االستقالؿ سنة 
قصيدة النور شاؤوؿ  6494العراؽ سنة ت جريدة )الشعر المرسؿ( بعنواف )فتاة الشرؽ( ونشر 

 .تحت باب )الشعر المرسؿ( أيضًا وينشر سميـ حيدر في مجمة االديب المبنانية عدة قصائد حرة 
يحرر الشعر وكاف الزىاوي واحدًا مف الشعراء الذيف جددوا االوزاف والقوافي، وحاوؿ أف 

ى األوزاف نظرة واسعة، وأجاز لمشاعر أف ينظـ مف القافية بما أسماه )الشعر المرسؿ(، ونظر إل
 .عمى أي وزف شاء 

ونخمص مف كؿ ما مر، إلى أف محاوالت عديدة قد سبؽ إلييا شعراء مف مصر والعراؽ 
ولبناف وسوريا ومف شعراء الميجر. لكف تمؾ المحاوالت كانت فردية لـ يخطط ليا أف تكوف 

ترتبط بيا وتؤدي بيا، أو فمسفة تقوـ عمييا، بفعؿ دواعي  ظاىرة أدبية، ليا دواعييا وأسبابيا التي
 العصر ومتطمباتو االجتماعية والفكرية والحضارية.

لكف الذي حقؽ ىذه االستجابة كؿ مف نازؾ المالئكة وبدر شاكر السياب وآخريف، في 
ـ. فقد ، عمى الرغـ مما أثارتو ىذه المحاوالت مف جداؿ بيف نقاد العراؽ أنفسي6491نياية عاـ 

رأى نياد التكرلي، أف البياتي ىو المبشر بالشعر الحديث، ورّد عميو موسى النقدي بأف السياب 
ىو صاحب المحاولة األولى، ويعد السياب عمى أنو أوؿ مف نظـ الشعر الحر بينما ترى نازؾ 

 المالئكة أنيا أوؿ مف حققت ىذا النظـ في قصيدتيا )الكوليرا(.
بة أف نازؾ المالئكة ىي أوؿ مف نظـ القصيدة الحرة، وأكّد ويرى صالح عبد الغني ك

 .لمسياب ىي أوؿ قصيدة في الشعر الحر  كاظـ جواد أف قصيدة )ىؿ كاف حبًا(
وىكذا يصبح الشعر الحر ظاىرة أدبية، بعّد أف كاف محاوالت فردية، ويصير ليذه 

يكتب عف مصطمحو، وعف تؤرخ لبداياتو، و  الظاىرة نظاـ لو منيج، وتوضع لدراستو كتب
االسباب التي دعت إليو، فتضع نازؾ المالئكة أوؿ كتاب نقدي ليذه الظاىرة، ويكوف كتابيا 



)قضايا الشعر المعاصر( أوؿ دستور نقدي ليا ويثير عاصفة مف الردود عميو، ويكوف كتاب 
كثيروف مف  )قضية الشعر الجديد( لمحمد النوييي أوؿ صدى لما تكتبو نازؾ، ويتصدى لمناقشتو

نقادنا المعاصريف، مف أمثاؿ محمد مندور واحساف عباس وعز الديف اسماعيؿ ويوسؼ عز 
 الديف واحمد مطموب ويكوف حصيمة ذلؾ كمو كتب تعالج اصولو وتناقش مسائمو.

ومف ىذه الكتب )حوار مع الشعر الحر( لسعد دعبيس و)حركات التجديد في موسيقى 
موريو( بترجمة سعد مصموح، والشعر الحر في العراؽ ليوسؼ  الشعر العربي الحديث( لػ )س.

الصائغ، ويتناولو بالدراسة الدكتور احمد مطموب في كتاب )النقد االدبي الحديث في العراؽ( 
 بحوث ومقاالت(. -ويوسؼ عز الديف في كتابو )في األدب الحديث

شعرائنا الذيف تألقوا ويكتب ليذا الشعر أف يقؼ عمى أرض ثابتو، وأف يكوف لو رواده مف 
في سماء الشعر واألدب كنازؾ المالئكة والسياب والبياتي وسعدي يوسؼ وشاذؿ طاقة وصالح 
عبد الصبور واحمد عبد المعطي حجازي وأمؿ ونقؿ والفتيوري ومحمود درويش وسميح القاسـ، 

 وعشرات غيرىـ.
 يبقى أف نقؼ عمى دواعي النشأة ليذا الموف مف الشعر.

نازؾ المالئكة في كتابيا )قضايا الشعر المعاصر( تحدد االسباب الموجبة إلى لقد وقفت 
تحقيقو، وردت عمى الذيف يروف أف مف ىذه األسباب، ىي ولوع الشباب باألغراب والشذوذ، أو 
ضيقيـ بأىواؿ القافية الموحدة، وولعيـ بالسيولة أو أف الحركة بجممتيا منقولة عف الشعر 

 .ليا بالشعر العربي األوربي، وال عالقة 
ووصفت الشاعرة الرائدة بدياًل ليذه األسباب، فيي ترى أف سموؾ ىذا النمط الجديد في 
النظـ إف ىّو إال تمبية لحاجة روحية، ولذلؾ فإف حركة الشعر الحر معقودة بضرورة اجتماعية، 

 عمى حد قوليا، فإف المجتمع ىو الجذر األساسي ليا.
 ميؿ القصيدة الجديدة إلى أف تخضع )الفف لمحياة(.وتضع سببًا آخر، وىو 

وىذا معناه أف الشعر الحر بدأ يسير في طريؽ الواقعية النقدية التي تستنبط موضوعاتيا 
 مف المجتمع.

ومف األسباب األخرى التي تحددىا، ميؿ الشاعر وحنينو إلى االستقالؿ بشخصو تمبية 
 حقؽ أصالتو الفردية وابداعو الشخصي. لحاجة العصر، وتأكيدًا لشخصيتو الحديثة لي

ومف األسباب أيضًا، نفور الشاعر مف النموذج الجاىز في القصيدة سعيًا إلى تحقيؽ 
أف إيثار الشاعر الحديث لممضموف ىو واحد مف األسباب الموجبة ليذا  التنويع والتغيير. كما
أف الشاعر المعاصر بدأ )يتجو إلى العناية بالمضموف ويحاوؿ التخمص مف النظـ، فترى نازؾ 

ولـ تكف الشاعرة الناقدة  القشور الخارجية.... ويمنح السطوة المتحكمة لممعاني التي يعبر عنيا(
ىي الوحيدة التي وضعت أسبابًا لقياـ ىذا الشعر، فقد سبقيا إلى ذلؾ أحمد زكي أبو شادي، 



يقاع جديديف، حيث أكّد )رغبت و في تحقيؽ أسموب جديد يتسـ بالبساطة والذاتية، وخمؽ موسيقى وا 
يمكناف مف إطراح الشكؿ التقميدي الصاخب ونغمتو الختامية والصياغة التقريرية الساذجة لنتاج 
التجربة الشعرية كما يمكنانو أيضًا مف تجنب المعجـ الشعري المنتقى بما يكشؼ عف عالمو 

 .الباطف وأف يستخدـ الصور والرموز لكي ينقؿ جو تجربتو مف خالليا(الداخمي وعقمو 
ىو ما يحققو الشعر الحر مف  -ومف ىذه األسباب أيضًا في نظر الشاعر أبي شادي

حرية في التعبير واستخداـ التكنيكات الجديدة حسبما تمميو التجربة الشعرية وموىبة الشاعر 
أف ىذا الشكؿ يحقؽ أفضؿ وسيمة لصياغة المالحـ والدراما  والسماح بحرية التعبير، ومنيا أيضاً 

يقاع  والقصص الشعري، ويرى أف الشكؿ التقميدي يميؿ إلى استعباد الشاعر بوزنو وأسموبو وا 
وخالصة ما يعنيو أبو شادي، ىو أف ىذا الموف مف الشعر يكشؼ عف وسيمة جديدة ،تكنيكاتو 

 تتيح قدرًا أكبر مف الحرية.
ف ىذا كمو. إلى أف الشاعر المعاصر قد ىدؼ بيذا النظـ إلى أف يحرر نفسو ونخمص م

مّما رآه حقيقًا في تقييد حريتو والوقوؼ في طريؽ تحقيؽ شخصيتو المعاصرة التي تسعى إلى 
خمؽ مضاميف جديدة مستمدة مف واقع حياتنا، كما أنو يريد أف يستجيب لدواعي العصر 

اف الشخصية العربية تتخمؼ في تمثميا بالنسبة إلى الشاعر  االجتماعية والحضارية التي يرى
األوربي، وربما كاف التصاؿ شاعرنا الحديث بالثقافة األوربية، وتأثره ببعض مف لمعت اسماؤىـ 

وىازلت وغيرىـ مف الذيف آثروا الشعر في ميداف الشعر والنقد، كاليوتوستويؿ ومف قبميـ كولردج 
أثر في ىذا التوجو، ونضيؼ أف شاعرنا المعاصر ظؿ ينظر إلى العالمي بأعماليـ الكبيرة، 

شعرنا العربي عبر قروف خمت نظرة اشمئزاز دفعتو إلى أف يكوف رافضًا لكثير مما ورثو مف 
اشكاؿ قديمة، ظنًا منو أف ىذه األشكاؿ كانت وراء أسباب التخمؼ. فما عميو إال أف يزوؿ عنيا 

 شكاليا التقميدية.ليحقؽ  ذاتو ورغبتو بالتحرير مف ا
ولقد تحقؽ بارتياد ىذا الشكؿ الجديد، العديد مف الخصائص التي تميز بيا، ومنيا 
اعتماده الشديد عمى التعبير بالصورة، تعويضًا عف التخفيؼ مف قيود الوزف والقافية وتعتمد 

يقًا بعضيا الصورة الجديدة ىذه، عمى مجموعة مف الصور الجزئية المركبة التي ترتبط ارتباطًا دق
 بالبعض اآلخر ينتيي بيا إلى الوحدة العضوية التي تشكؿ منيا الصورة الكمية الكاممة.

ومف الخصائص المميزة ليذا الشعر، اندماجو الشامؿ في واقع الشعب، وكذلؾ بناؤه 
الدرامي بما فيو مف أحداث وحوار، واستخدامو الكثير لألجواء والتعابير والمصطمحات الشعبية، 

وتجسيده لصور  -مداده موضوعاتو مف صميـ مشاكؿ الشعب، وخصوصًا الطبقات الشعبيةواست
 .الكفاح الوطني، واعتماد موسيقاه عمى التفعيمة الواحدة ال عمى أساس البيت التقميدي 

والواقع، أف ىذه الخصائص ال يقتصر عمى القصيدة الحرة حسب، إذ نجد الكثير مف 
قد جعمت كؿ ديد يستطيع تحقيقيا بشكؿ جيد، إال أف القصيدة الحرة شعرنا العمودي القديـ والج



نما تتألؼ مع غيرىا مف واحدة مف ىذه الخصائص ظاىرة مميزة  ال تكتفي بنفسيا وحسب، وا 
 الظواىر.

وعمى أف ىذه الخصائص المميزة لمشعر الحر، لـ تمنع مف توفره عمى العديد مف العيوب 
ض الشديد الذي يسيء إلى قصيدة الشاعر وربما كأنو مف التي اصابتو، ومنيا شيوع الغمو 

أو دوافع فنية وحضارية األسباب التي تحرؾ الشاعر بتجاه الغموض، دوافع سياسية واجتماعية 
أو دوافع نفسية ترتبط بشخصية الشاعر وعقده ومزاجو الخاص، وىناؾ غموض عائد إلى عمؽ 

ف االفصاح عنيا بوضوح، مثمما ىناؾ تجارب التجربة الشعرية وتعدد دالالتيا، بحيث ال يمك
 مضطربة ال تبوح بشيء سوى رؤى ىاربة وشطحات شاردة وخمط متناثر مف تيارات شتى.

وربما يعود الغموض أيضًا إلى طبيعة الصورة الحديثة التي بدأت تحتؿ موقعًا متميزًا في 
 بنية القصيدة.

داـ لمرمز والقناع والتضميف، ومف اسبابو أيضًا تعداد األساليب الحديثة مف استخ
 .واألسطورة والدراما وغير ذلؾ مما يضيع عمى القارئ فيميا واستيعابيا

وظاىرة الغموض ىذه  ربما اصابت الشعر العمودي نفسو، ولكف غموض الشعر الحر 
صار عند طائفة كبيرة مف الشعراء ظاىرة سمبية ألنيا سمكت طريؽ االبياـ والتعقيد التي اضاعت 

 ممية التوافؽ النفسي بيف الشاعر وبيف المتمقي.ع
ومف عيوب الشعر الحر شيوع ظاىرة التقريرية والنثرية فيو، ويرجع ذلؾ إلى ارتباؾ 

 األساس النظري لموسيقى القصيدة الحرة.
ولو تأممنا كثيرًا مف دواويف شعرائنا المعاصريف )لوجدنا تجمد الموسيقى في دواويف 

 .ال تتعداىا وىي الرجز والكامؿ والرمؿ والمتدارؾ( الشعر الحر عمى أوزاف
ويندرج تحت عيوب الشعر الحر، واقعيتو الفوتوغرافية، بعيدًا عف الخمؽ واألبداع الفني، 

مف قدرات والبد مف القوؿ، أف الشاعر الجيد يستطيع أف يتخطى معظـ ىذه العيوب ربما يمتمؾ 
 شعوري وفني. فنية وميارات إبداعية وثقافة أدبية وصدؽ

ومما ىو جدير بالمالحظة، أف معظـ ىذه العيوب التي لحقت بالقصيدة الحرة قد تحققت 
لدى كثير مف الشعر الذي نظـ في مرحمتو المبكرة، وفي قصائد شعراء لـ يمتمكوا اصالة فنية 

 تضعيـ في موقع التأصيؿ والريادة.
وغيرىما، قد حقؽ شعرىـ  فثمة شعراء موىوبوف كنازؾ المالئكة وبدر شاكر السياب

نضوجًا فنيًا تخطى معظـ ىذه العيوب، ودفع شعرىـ في مركز الريادة الفنية، وذلؾ حيف 
)استخداـ إيقاع األفكار الذي يقوـ عمى التوازي والترديد ليحقؽ االنسجاـ والوحدة ولمتعويض عف 

لتدفؽ في االبيات والمعجـ فقداف االنتظاـ في طوؿ االبيات وفقداف التقفية، وكذلؾ فإنو يستخدـ ا
كما يتميز بتجسيد الطبيعة واألشياء .... والرمز واالسطورة والصورة المأخوذة الشعري البسيط، 



مف الحياة اليومية، واستخداـ الحوار الداخمي واالقتباس، لكي ينقؿ الشاعر احاسيسو وظروؼ 
 .تجربتو الشعرية وحالتو الفكرية(

ة، تمنح القصيدة قدرة عمى التميز والنمو والخمؽ خصائص ايجابي -وىذه ال شؾ
 واالبتكار، وىي لـ تتحقؽ إال لدى الشاعر الموىوب المقتدر المسيطر عمى فنو.

عمى الرغـ مف أف حركة الشعر الحر قد فرضت نفسيا، ظاىرة أدبية معاصرة، إال أف 
مف الشعر، فصالح عبد  روداىا ودارسييا لـ يستطيعوا لحد اآلف تحديد مصطمح معيف ليذا النوع

الصبور، الذي يرفض تسمية ىذا الشعر )بالجديد( أو بػ )المطمؽ( لـ يضع لو مصطمحًا معينًا، 
 ويتمنى أف يوفؽ النقاد إلى إيجاد مصطمح لو.

ويياجـ محمد مندور في كتابو قضايا جديدة في أدبنا الحديث( الشاعر عزيز أباظة الذي 
 المنثور( أو )النثر المشعور(. سخر مف ىذا الشعر وسماه )الشعر

ثـ أطمؽ عميو مندور نفسو )الشعر الجديد( وتابعو في تمؾ التسمية محمد النوييي، في 
و الذي اسماه )قضية الشعر الجديد( والذي رّد فيو عمى الكثير مف آراء نازؾ المالئكة في كتاب

 كتابيا )قضايا الشعر الحديث(.
ف األميف، عف ىذا الشعر، يطمؽ عميو الناقد )شعر وفي مقاؿ لمكاتب السوداني عز الدي

 .التفعيمة( ويوافقو عمى ىذه التسمية، سعد دعيبس في كتابو )حوار مع الشعر الحر(
ومف أوائؿ مف أطمؽ عمى ىذا الموف )الشعر الحر( الشاعر أحمد زكي أبو شادي، كما 

 لحر(.أطمؽ عميو أيضًا )النظـ الحر( أو )النظـ أو الشعر المرسؿ ا
وسماه الشاعر خميؿ شيبوب، وىو مف أوائؿ الذي ينظموه )الشعر المنطمؽ( عمى حيف 

 سماه محمد عوض محمد )مجمع البحور وممتقى األوزاف(.
 وسماه عمي احمد باكثير )الشعر المرسؿ(.

وأطمؽ عميو صالح حسف الجداوي )الشعر الحر( حينًا أو )الشعر المتنوع البحور( حينًا 
 .آخر

الواقع أف مصطمح )الشعر الحر( لـ يكتسب ىذه التسمية لدى الشعراء العراقييف الذيف و 
وضعوا أصولو كظاىرة أدبية، حتى نازؾ المالئكة التي وضعت أوؿ دراسة لو لـ يستقر لدييا ىذا 
المصطمح. إذ أطمقت عميو )لوف جديد.... أسموب جديد..... طريقة. وذلؾ في مقدمة ديوانيا، 

 اد.شظايا ورم
عمى الرغـ مف أنيا حرصت بعد ذلؾ بأنيا أوؿ مف أطمؽ مصطمح )الشعر الحر( وأنيا 
لـ تتأثر بدعوة أحمد زكي أبي شادي أو غيره ألنيا لـ تطمع عمى تمؾ الدعوات إال بعّد أف شاعت 

 .مصطمحًا جديدًا 



وقاؿ عنو  أما السياب فقد وصؼ ىذا الموف مف الشعر بأنو شعر متعدد األوزاف والقوافي،
 .شاذؿ طاقة )شعر ليس مرساًل وال مطمقًا مف جميع القيود(

الشعر المرسؿ( الذي كاف الزىاوي قد أطمقو مف قبؿ، ثـ عاد 9ىذا اذا استثنينا مصطمح 
أنور شاؤؿ فجعؿ لو التسمية نفسيا مف بعده ولكف ىذه المحاوالت السابقة لنازؾ والسياب كانت 

 تكتسب الصفة الظاىرة األدبية وقتئذ. فريدة كما قمنا، ألنيا لـ
االدبي  الوسطإال أف شعراء أبولو قد اعترفوا بمصطمح )الشعر الحر( بعد أف شاع في 

، 6469وربما قد وافقوا في ذلؾ ما أطمقو الريحاني عف ىذه التسمية)الشعر الحر( وذلؾ سنة 
ب الظف. وبعد فميس زكي ابو شادي وشعراء جماعة أبولو عمى اغم احمدوىو ما أخذه عنو 

نما ىو شعر يمتـز بحجور الخميؿ، ولكنو يكتفي الكثيروفالشعر الحر شعرًا منثورًا كما يظف  ، وا 
 البحور،وامثاليا. وىو مع التزامو ليذه  والكامؿالتفاعيؿ كالرجز والرمؿ  ةالمتساويمنيا بالبحور 

وال يحدد ىذا الطوؿ إال ما  وقصراً  طوالً يتحرر مف نظاـ البيت الكامؿ، فسطور الشاعر تختمؼ 
 .يحتاجو انفعاؿ الشاعر وصدؽ تعبيره مف وقفات، ال ما يشترطو البيت الواحد مف تفعيالت
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