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  نشأة الشعر الحر ب نازك اِّـالئكة وبدر

  شاكر السياب

ُ ظر ا ا  اات  ا ال ل أ اة اا مزك        

واي   ( 1949 ورد(ا  ااع ا ا ّة ا ار ان 

وم    1947ا  مزك ا أم م  ) اا (  ارة 

 )وا (ما .  و ، ا  م  رب أا  ر ن ا د إ وا

 ان اور  د    ا   ا )دور ( امد ،)ذا أزا (  ة ا

زك ا   ،ل  اوف و دأ م  .((ن ً (( ا ا ان 

)ا ا ( م با   ا اع اا  أ  ا  ،

ا     .  

       ب زك اك مدر اا    ا إ ز ا و

ن م  أن ا  ،رهأ    ن يا ا ا ،ةا  

وا أم   ال أن  اب زك  ا  ، ن  أو . ا ًا

ا ذ   امر د  ، .  وا أن ا اا    أ

1949    1947أو   اة ا م ر ،)وا.(  

      زك اب م ور  )ا ا ا  (  1962  ا  

ا  ل ردة ا ا  ادب ا، ون ا اب ن  إرة ا اع ن

ا  در  ر أن و ةا ا  ا  أط.  

            ث دد أن مم ،اا 1947و   ،  أو  ور ،

ه ا ي واي ال اا إ ذ .  
  

ا د ا   

ر  ا ،   ) : (( 1962 ا ا (( مزك ا    ل       

ا طر اأ إ ز اق وا  ط  ا أن ا  رت . وأ أ و

   ا ا  م  ا ا ك أدري أن ا ا رتأ 1947  م  ،

، اي  ءا    اا( ، أام ا( و  ). ة  اا



 (و ور : ( مزك ا د ا ا  ه اة  ل

ا (م أمو ،ا   اء او ام   اد اأ  ذاا 

  ة ا أم و ، ام ام ا   دا  و ،

و أن ام  اة أ  أم (..)      ا اد 

ا(..) م د ا ار  أ ة  و وم ، ،ا   إ

 وة اوزن ا  وزم  توا ،إ   أ م  (..)  و

 ،و   ةرت أن او ،ا رة إ   ت أم  ام

   أ ب آأ ج إأ أم وأ  أدري  ة  و ،إ

  تا  ا اة ا  ا 1  )أ.  

         ا مما ا ز  يا ا ا   ا ه ا و

 ا ا  ،ات او م   ة ه  ،د ا  

 ةا »  ا   27/10/1947و  اش أا  و ،ا  أ

  ت ، لوام ، ن   ،أ  د ا أن  و ا إ

 ا، ود اش، وا (..)ا  أت أمن وا و)اا (    و

 أ  ،ا  ت   يا ا   م ا  أن ذاا

ا اأ أ وأم:  

 ُا 

ْت أَّمى اََ َو إ 

 ِا ُْ ،ِا َ ،اْتا 

  

» أم أ  إ أروع  ه او  دة 
و  اة ة . 2

 ا ا ا ا م إ ا م ى أمأ :»    ة اموا   و

   و ، ا إ  ر وم ، ا    ةن(اإ (»  م  يام

   أظ ا  ة«3.  

واي    أن  ا ا، ا ظت  اداب ا  أن   ادب         

  ا ي أوا ة ا يا     م  ،ا
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ا ب ااا ا ةة اة ا  .     ا 

   ،با ا ة أول  ا د ا ل  ا ا 

إن .  دة مزك ا ا دت ه ا  ر ا  أ  ا اان

  وحال اا :آ ؟ وا ا  ة ا أولة ا م  : ت 

ا  يدي اا رج ا ا م  أول زك ام.  

  

    اد

      ث ا ل ا ا   زك ام ل أ لر ات:  

     أو :ا   ا ا   أول زك ان م أن.  

    م :ه   ا ا  ض  ب أولن ا ل . أنا ا   و

ا   ب اا   زك ادة ما مإ   ل آا 

ت اا   ةا   اا.  

  :ل إن س    اب    

       ؟ ن اا ا  امد   ا  و-   اد إ ،ا 

  يي اما  ه إ)  ل )ا ن أن  «: أا  أن رأ و

وذ ل ا -   ام ا  اة ؟ر اف  ات 

 ا ا    وأول ،آ إ   د ا  أن  ،ا ذات ا

؛ و دف ا اع  ا )ذاأزر ( دام اول )  ن )م  ة 

ب، اذا ا         ةا ا  ما   زك ام«  .  

وا اطاء ة مزك   ط دة إ ز ب  ا إ ااع ا      

ا ا.  

أي  أن  مزك  1946؟و  م  (   ن    :» )س      

 امد " دور  " 1949 -   ا أ   ا ظ ه ا  

ا  نا ا أو .    و  و :ة وا ب أن ذ ة م

  1948  إ ا ا    ة و ،  ى إا ام  

دام ي ) 1949 (ام  ط    ، اس ة،  أرت مزك 

 ترات و ة تو و ،ا ا ا  هأ  ،م ا ا دا

 و  م   ام با    ،ة د ط و  ل د) 



 طي) 1950، أما  ا  و م  . واط  زك أم و

ا  ور أنا  ،با  ا ا  ه ط ي أوا  أم  ب

و ال أن ااء ان  ان  ااق ما ن   ا .  اون

     ا  بوأن ا ،ا)   ن (   زك ووأن م ،

  وأن ،  ة إ وج   ا ،ا    ن 

ا ل اع . أ د  (وور (  ع  ا " طأ " ن ذ دون أن ،

 ز ى زا  رةا  وتا  ة، وإدة أو ا سر اأ إ را

ا ع إن أ أم  او ،ا  أو ا ن ذ اء ؟س ام   -  وأن ،

 زك، وام و ف إ ان  ة إا ا  ا    ب ما

دأ  ل. أ أز  : بة ا أن)  ا  (  ل  م إ

 ن مزك ا،  أأ أن ااء   أوا ن اب . زك )اان  (ة 

 -  )أط )   دان   ه  ا وإ ده إ ان، و ن ن اب 

 أن ا ا  اد  زك إان مد  بأ .ا أن إ بأدرك ا و  

  إذ     ا ا ر ا )  وال )ا ،ةر اا  :

»      أو آ ا ا   أول  زك أوأو م أم م ن  و

،   ا  أن  ا ا ؛ وإا     ن أول أم    و

ا  زن أوا ا .إ ا ن اأ  ،وآ   ت اد ا فا 

ام ء  ، واه وا ، ء  ا اوم وأدب ااج ا ود 

ا .ا  ء    ن ان واد اي اا ا«  .  

  

     ا واب

       ب، وإا  رو زك ام    ر ود اا  ا ا  

    ى، أوأ    ر  ،ب اا  وا  أ اء اا

 ظ را أ  ا ر ا ة ل وأ  ا  وا ا

رة اء ا    ر . ي ار اا  ح اءء ا زأ  و

  ن   ه ا  دة اورواد ا زك ا ه   

ا ل . ااء أا  و أ   وروا ار ا أ ن  )

 و ( و ما) ( و) و ت . س. ت( و)  وب )إا   يا ا ا ،

  ).ااب ارض ( أ    ارة 



         ة ر دواوا  رأ) : ، دي  س( و ) 1957 ا  ،  لأ

 أ  ).  1977ار  ااة ،  ( ، و ) 1964أ ارس ا ،  ( و )  1961

 زأ  ت  را )  ،جة ا1964  ( و )نوا  (   ،

1977.  

     امد  ر ة ه دي ( و  سا ( ان و ) ا  ر (  ل

:  

      ا 

 ا ا  نا و 

 و ااد اد 

 ور اع   ااد 

 ا  ءا .... ا  وا 

   ا  ،  اق

  م ء  -وا-إ اء 

  !اه ت-س- خ ت

ا   ،   إم 

 م ء  -وا - "إ اء

  

      ء اا  لو ، ورة ا    را   أ

 م يا امد ) ا   : (»  ،ةا  ة ا ةات اا  

 درات و  ا إ    ا    ة اأن ا أؤ   «4 .

   ا لإ      زاو   ث   را 

 ا ع و ا ا  ء   ت اا  و ط

ت اوا ا ا   ةا.  
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