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      رــــر الحــالد الشعـمي                            
 (07) المحاضرة رقم                                          

           دراسات أدبية                                 النص األدبي المعاصر ـ السنة الثانية ـ التخصص:  -وفي ـــالع:األستاذ 

 .ةدراسات نقديو

 

  توطـئــــــة      
أم هو خرق للعادة ؟ كما يقول  -أرسطوبمفهوم  ل التجديد هو حدث طارئه  

 .والنقاد المعاصرونأدونيس  مثلما يعلنهو خروج عن المألوف ؟  أم –عربي  ابن

، والقصيدة ن مخاض يمهد لهابدوال تتم والدة  كل   أن  نحن متفقون بال شك 

محاوالت إلى قرون شهد فيه الشعر العربي  امتدت مخاضا طويال العربية عرف

 .عديدة للتجريب والبحث عن شكل جديد يستجيب للراهن ويقوض الثابت

عراء شأنجزها الوفي المحاضرة السابقة أشرنا إلى بعض المحاوالت التي 

حرب العالمية ظهر بعد ال القول بأن الشعر الحر   ألن   .العصورالعرب في مختلف 

 عن طريق الترجمة أو القراءة المباشرة على الشعر الغربي  الثانية بعد اطالعهم

 هو ،يه وغيرهموت وإزرا باوند ومالرمس إلي.شعار الرمزيين الغربيين أمثال تأل

التي أشرقت  الميةاإلس رة العربيةاللحضولفكر الَعربي العربي ول تسطيح للشعر

 ...وتفرقت بهم السبل.بهم الظلمات  استبدتعلى الغرب حين 

  وجدل عقيـــــــم......قصيــــدتان  -1

في مصر،  في الشعر العربي الشعر الحر والتجديد يظهر ن كان ينبغي أ منطقيا  

عقاد، ال) جماعة الديوان، فهناك والفكريكانت تُعجُّ بالنشاط الثقافي  فمصر

محمود  شادي، علي أبوزكي )جماعة أبولوو (عبدالرحمان شكري المازني،

بالحركة  االتصالعن  فضال ،(الخ...ابراهيم ناجي أبو القاسم الشابي..(شيبوب).طه

ولكن ال  ،الخ....شاط المسرحي والصحافة وهناك الن ،جرالشعرية في الغرب والمه

 ، فالمقام ليس مقامها، لنشيدنسرد كل تلك اإلنجازات يصح من الناحية المنهجية أن

 ،جهابذة الفكر في مصر من التفافيةروا الحياة ث  دور وإسهامات أولئك الذين أَ ب

الثقافي المناخ و، شاط الفكرينلنفهم أهمية ال ،وعمالقة الشعر ،وأساطين اللغة

 ت من العراقولكن المفاجأة جاء ،به مصر في تلك المرحلة واألدبي الذي انفردت

 .لماذا؟..

حتى ظهرت  1945في الحرب العالمية الثانية  انتهت ن  إه ما ن  أحن نالحظ ن

كانت أسرع في  فاألحداث الثورية ،أي بعد المرحلة الرومانسية القصيدة الحرة،

ة يُضاف إلى ذلك خيبة األمل العراقي بعد الحرب العالمي العراق منها في مصر،

من  نجم عنها ظل العراق تحت النفوذ والحماية البريطانية مع كل ما إذ   ،الثانية
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 .و..و...دنهب واستغالل ثروات البالوقمع الحريات و واالضطهاد كالظلم تبعات

 (.طويل االستعماروقاموس )

بقيادة  العراق مهد الشعر الحر اعتبارإذن ينطلق معظم مؤرخي األدب من 

 لندبو ،وعبد الوهاب البياتي، السيابوبدر شاكر  ،الرباعي نازك المالئكة

 .الحيدري

ها كتبت ن  أالمالئكة  شاعرة العراقية نازكال  أعلنت 1947 ات يوم من عامذ...

 عن القصيدة العمودية  مختلفة األوزان والقوافي( الكــوليرا)قصيدة عنوانها 

اَ أم   ت  ـوكأنها أت ،ث كثيرادَ وقد تباهت بالحَ  .التقليدية تلك الفترة  وفي .بَاــجَ ع ر 

هل ) الشاعر بدر شاكر السياب قصيدتهها نشر مواطن 1946ا في نوفمبر وتحديد  

 (..؟كان حبا

ثار نقاش  بصدور هاتين القصيدتينو مع البدايات األولى لظهور الشعر الحر،و

 استحسانوتركز مضمونه حول  ،والمجالت األدبية ،كبير في الصحافة العربية

 ه دخيل على تقاليد القصيدة العربية التيألن   استهجانه فرفضه وأ ،فقبوله هذا الشعر

 معركة غير انطلقتإلى العصر الجاهلي ..ومن جهة أخرى تضرب بجذورها 

استمرت إلى أواسط الخمسينات عبر  مية الوطيس حول هذا الشعر الجديد،حا

 همتتساؤالبالنقاد والدارسون قد أشعلها و ،حات المجالت اللبنانية والعراقيةصف

الفضل في ومن هو صاحب  ،كتابة الشعر الحر حول أسبقية أحدهما عن األخر في

هم يخوضون ن  أبمعتقدين  وسط النقاد ،الـجدل انفتحوبذلك  .التأسيس لقصيدة الحداثة

 ،أسبقية المالئكةفيرى القسم األول أما فانشطروا إلى نصفين،  مهمة،غمار قضية 

عقيم ال  -فيما أعتقد -ذا الجدلالسياب في ذلك، وهأسبقية  القسم الثانيبينما يرجح 

 وقضية هامشية ال ة بال طحين،عججعب أشبه هوو يسمن وال يغني من جوع،

 ناوطنأكثر القضايا المصيرية في فما  الحبر والورق،العناء وق كل ذلك تستح

، إثبات مدى عمليا   عليناثم يصعب .(.اءمن المـــاء إلى المــ)الممتد من  العربي 

ولكن  ،(قصيدتين بالتاريختذييل الرغم ).القصيدتان نشرت  فيه خ الذييالتار صحة

 ..لم يعد ذا أهمية اليومو، تالشى صداه ل هذا الجد

 فإن السياب ال ،الريادة للشعر الحروإذا كانت نازك المالئكة تدعي فضل 

 اها نوعا من الموشحات.يعترف بقصيدة المالئكة معتبرا إي  

ومن المفارقات العجيبة أن ال يشمل دائرة هذا الجدل الشاعر بلند الحيدري الذي 

 أي قبل ظهور قصيدة نازك المالئكة ،1946في(  خفقة الطين)األول  ظهر ديوانه

 رُّ ق  جاء من أحد منافسيه بدر شاكر السياب الذي يُ  واالعتراف .بنحو عام من الزمن

لهم كل اإلعجاب  عدد من الشعراء أكنُّ هناك :)صراحة بأسبقية الحيدري ،قائال

أول ديوان  "خفقة الطين"على رأسهم بلند الحيدري الذي كان ديوانه  والتقدير،

لنازك " عاشقة الليل" صدر من ثالثة أول فاتحة عهد جديد في الشعر العراقي
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بل يعتبر السياب ديوان الحيدري السابق هو ( ،للسياب" أزهار ذابلة" المالئكة و

هذا الديوان كان  إن  ..:).قولكة الشعر الحر في العراق والوطن العربي فيبداية حر

اتي خر عبد الوهاب البيأما الشاعر اآل (.بداية التجربة الشعرية الحديثة في العراق

يتابع رحى   راحبل  ،ووقف على بعد مسافة منه فقد نأى بنفسه عن هذا الصراع،

يرسم فيه هذا جالت بمقال نشره في إحدى الم واكتفىمت ية بصال  دَ هذه المعركة الج  

 يتهكم ه كانن  أانه )من علََّق الجرس( وواضح من العنوان وـعنالمشهد الهزلي و

 .لريادة في الشعر الحرويسخر من هذه المعركة الدائرة حول األسبقية في ا

ومن لبنان يقدم الناقد يوسف الخال موقفا مخالفا حول ريادة الشعر الحر في 

ق ، فيقرر أن جبرا إبراهيم جبرا يتفوق على معاصريه المالئكة والسياب العرا

 .والبياتي

البنية الذهنية والثقافية العربية تقوم على قطبين أساسيين هما قطب حب  وألن

يصرخ .فال عجب أن  التغييبقطب التهميش و، وشيءالريادة والزعامة في كل 

العرب الذين تجاهلوا دور مصرفي صالح عبد الصبور من مصر في وجه النقاد 

،بل ال يتردد لحظة  فيبدي إحساسه بمرارة التهميش والتغييب حركة الشعر الحر

في اإلعالن أن الشعراء المصريين ويقصد هنا طبعا ذاته وزميله صالح 

مع مجلة  ن لم يظهروا إال  مم   سواهماو ،والماغوط  ،عبدالصبور قد سبقوا )أدونيس

         (.1957 في بيروت سنة "شعر"

مع قصيدة )1946، فنحن مقتنعون بأن الشعر الحر لم يسجل والدته في أما فنيا

 .(مع قصيدة نازك المالكة)1947 فيأو (السياب

نربط  نأ الجيوسي، رة سلمى الخضراءكما ترى الدكتو ،ه من العبثن  أذلك 

وهو تاريخ ظهور الديوان الثاني  ،1949حركة الشعر الحر التي بدأت رسميا عام

في  اندلعتاألفكار السياسية الثورية التي ب (شظايا ورماد)لنازك المالئكة بعنوان

في ألن أولى التجارب التي قام بها دعاة حركة الشعر الحر ،نهاية األربعينات

 ،أي قبل نكبة فلسطين التي دفعت بالكثير1948قد جرت قبل عام  طن العربيوال

، فالبداية الرسمية ب إلى رفض حاد للثقافة التقليديةالمفكرين والمثقفين العر من

يجب أن ينظر إليها على أنها ظاهرة فنية نجحت بسبب  لحركة الشعر الحر

 ــة.نضوجها الفني بعد محاوالت سابقة للتخلص من صرامة الهندسة التقليدي

 ..كان تتويجا لكل تلك المحاوالت ،إذن ،فالشعر الحر

كانت اللحظة التاريخية  (1948)فعلينا أن نؤكد أن نكبة فلسطين  ما تاريخيا،أ

نتج عن النكبة من غليان  ية الحاسمة في حياة شعراء هذه الحركة ، وماـوالنفس

 .أعاد النظر في الكثير من المسلمات  واجتماعيفكري وسياسي 

  1949الذي صدر في ( شظايا ورماد) والحقيقة إن مقدمة ديوان نازك المالئكة

القديم  الثابت للشكل الشعري النسق   واختراقالشعرية  أول بيان للحداثة   تعد
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 عمود)لمؤسسة الفنية المقدسة االتي كرستها  ،لتقاليد الفنية الموروثةا وتجاوز  

في الشعر ، )برنارد شو للفيلسوف اإليرلندي الساخربعبارة  استهلتهافقد ،(شعرال

على الشعراء ، كما نراها تنعت (ةـدة الذهبيـاعدة هي القاعـق الالكما في الحياة ، 

مازالوا وأنهم  إياها أزلية، واعتبارهمللقواعد الفنية المتوارثة ، استسالمهم

في المعاني واأللفاظ  (ميَّة دار يا)و( بانت سعاد)في و( قفا نبك)يراوحون عند 

الشعر داع والتنظير بين اإلبئكة تجمع بين نازك المال بل إن   ،.وزان والقوافيواأل

تسهب في وضع األسس النظرية أكاديمية، لذلك نراها  فهي شاعرة وناقدةوالنقد، 

ة الشعر جيوسيكولو قضايا الشعر المعاصر)التي خصصت لها كتابي ها  الحر للشعر

شعر العربي لم إن ال:)وانـيدفي مقدمة هذا ال تقول نازك المالئكة(. ومقاالت أخرى

ن مت على صدره طيلة القروالتي جث، بعد الرقدة الطويلة على قدميهيقف بعد 

، فنحن عموما أسرى تسيرنا القواعد التي وضعها أسالفنا في الجاهلية الماضية

،ومازلنا نلهث في قصائدنا ،ونجر عواطفنا المقيدة بسالسل األوزان القديمة 

فإذ  ذاك يتصدى لهم  فوا،ى يحاول أفراد منا أن يخالد  وقرقعة األلفاظ الميتة، وسُ 

واحد قديم  ابتكرهااللغة وألف حريص على التقاليد الشعرية التي  ألف غيور على

 ه اليوم إن  دُ ق  تَ ع  والذي أَ (..سنة) ابتكره واتخذناه فجمدنا ما أدرك ما يناسب زمانه،

من األساليب الشعر العربي يقف اليوم على حافة تطور جارف عاصف لن يبقي 

وزان والقوافي واألساليب والمذاهب ستنتزع قواعدها جميعا، ، فاألالقديمة شيئا

، والتجارب الشعرية تشمل آفاقا جديدة من قوة التعبيرواأللفاظ ستتسع حتى 

سريعا إلى داخل النفس بعد أن بقيت تحوم حولها  اتجاهاستتجه " الموضوعات"

 (.من بعيد 

للخروج عن القصيدة يرها تبر من خالل الفقرة السابقة كيف تَُسوقُ  ونالحظ

 .العمودية

( الكوليرا)تقول نازك المالئكة حول الظروف التي أحاطت بكتابة قصيدتها 

أفقت من النوم، وتكاسلت في  27/10/1947في يوم :)والدوافع النفسية إلى ذلك

الفراش أستمع إلى المذيع وهو يذكر أن عدد الموتى بلغ ألفا فاستولى علي حزن 

، فقفزت من الفراش وحملت دفترا وقلما وغادرت منزلنا الذي شديد  وانفعال بالغ ،

وبدأت أنظم قصيدتي ...(قصدت بيت الجيران)....يموج بالحركة والضجيج

،وكنت قد سمعت في اإلذاعة أن الموتى كانت تحمل في (الكوليرا)المعروفة اآلن

م الريف المصري مكدسة في عربات تجرها الخيل ، فرحت أكتب وأنا أتحسس أقدا

بهذه  والحظت في سعادة بالغة أنني أعبر عن إحساسي أروع تعبير ..الخيل

بعد أن ثبت لي عجز الشطرين عن التعبير عن  .غير المتساوية الطول األشطر

 روي ظمأ النطق في كياني وأنا أهتف:ووجدتني أ الكوليرا،  مأساة

 الموت الموت، الموت،          
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 تشكو البشرية تشكو ما يرتكب الموت   

بشكلها األخير ، ونزلت ركضا في قصيدة لمن ا انتهيتوفي نحو ساعة واحدة 

البيت ،وصحت بأختي إحسان أنظري لقد نظمت قصيدة عجيبة الشكل ، أظنها 

حتى  -وهي أول من قرأها–إحسان تقرأ القصيدة  كادت وما ..ستثير ضجة فضيعة

 ما :"وقالت لي تحمست لها تحمسا شديدا وركضت بها إلى أمي فتقبلتها ببرودة ،

ثم  ،"ابنتي وموسيقاها ضعيفة يا ،، إن األشطر غير متساويةهذا الوزن الغريب

 أبي القصيدة ، وسخر منها استنكر فقد قراها أبي وقامت الثورة الجامحة في البيت،

إخوتي  وراح لها بالفشل الكامل، بها على مختلف األشكال ، وتنبأ واستهزأ

ي واثقة ان قصيدتي هذه ستغير ، إن  شاءقل ما ت: "أنا بأبي وصحتُ  ،يضحكون

 .(".خريطة الشعر العربي

نشرت هذه القصيدة في بيروت ووصلت نسخها ...) : نازك المالئكة وتقول

، وفي النصف الثاني من الشهر نفسه  1947(ديسمبر)بغداد في أول كانون األول

وفيه قصيدة حرة الوزن له  (أزهار ذابلة)صدر في بغداد ديوان بدر شاكر السياب 

المختلف األوزان  الشعر) وبأنها من( هل كان حبا)من بحر الرمل عنوانها 

 (.والقوافي

،وقد ضمنته مجموعة من ( شظايا ورماد)صدر ديواني  1949وفي صيف 

المسهبة ، وأشرت إلى وجه ووقفت عندها في مقدمة الكتاب  القصائد الحرة،

 تُ ـن  عن أسلوب الشطرين، وعيَّ  اختالفهموضع ، وبينت في ذلك الشعرالتجديد 

 .بعض البحور الخليلية التي تصلح لهذا الشعر

، قامت له ضجة شديدة في صحف العراقوما كاد هذا الديوان يظهر حتى 

من الناس  وكان كثير   .وساط األدبية في بغدادوأثيرت حوله مناقشات هامة في األ

 ..األكيد للدعوة بالفشل ساخطين، ساخرين يتنبأون

الديوان األول لشاعر عراقي جديد  صدر في بيروت  1950"مارس"وفي آذار

 ....(."مالئكة وشياطين"تي وكان عنوانه هو عبد الوهاب البيا

قد ( عاشقة الليل)المالئكة وعنوانه ونشير هنا إلى أن الديوان االول لنازك 

 .1947صدر في 

ظهور وباء الكوليرا بمناسبة  27/10/1947في  نظمتها الشاعرةة قصيدالهذه و

تقول في وصاغتها  على بحر المتدارك ،ف .في مصر بعد الحرب العالمية الثانية

 : األول هامقطع

  سكن الليلُ           

  تااألن  أصغ إلى وقع صدى           

 ، على األموات، تحت الصمتالظلمةفي عمق           

 تضطرب صرخات تعلو،          
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 حزن  يتدفق، يلتـهـب          

 اآلهاتيتعثر فيه صدى               

 في كل فؤاد غليان          

 في الكوخ الساكن أحزان          

وال  ي الحزينالجنائزوالجو الحس المأساوي يسيطر عليها طبعا ، هذه القصيدة 

األولى كلمة ، ومنذ الجنائزية في أجواء كلها تتنفس غير ذلك، بل إن القصيدة ءشي

، وجثث تنبعث رائحة الموت( الكوليرا)العنوانبها  استهلتالتي  في القصيدة

 لتستولي على مشاعره وإقحامه في صادمة المتلقي، نتشرة في كل مكانمالالموتى 

ألفعال األمر  لالنتباهفت الال وذلك باستعمالها .هذه المأساة اإلنسانية والقومية

فمن ديا إزاء هذه المشاهد المأساوية، ترفض أن يبقى حيافهي  ،مباشرةومخاطبته 

تدفعه إلى قلب المأساة ليصبح طرفا أساسيا  قوميالمنطلق التضامن اإلنساني و

 .فيها

 وهم يمشون  تتحسس الشاعرة خطى الماشين المتثاقلة ،و بحسها المرهف

 ،دةاوقت الفجر وعلى خالف الع لتشييع الموتى وراء مواكب الجنائز بخطى وئيدة

 ،وهذا دليل على كثرة ضحايا الكوليرا حتى أصبحت عملية الدفن تتم في كل لحظة

 :فتقول

 طلع الفجر          

 أصغ إلى وقع خطى الماشين          

 ينــأنظر ركب الباك أصخ، في صمت الفجر،          

 اــعشرة أموات، عشرون          

 اكيناــللب  أصخال تحص           

  سمع صوت الطفل المسكينإ               

 ددــــاع العـ،ضوتى ــم ،وتىــم          

 دــــوتى ، لم يبق غــوتى ، مــم          

ل فئات المجتمع فلم يفرق بين أحد ثم تتحدث عن هذا الوباء الفتَّاك الذي مسَّ ك

فل الصغير الذي فَقَــَد أبوي ه وحتى والط ،لم يستثن  الفالح واإلمام وحفار القبور،

 ..ينتـظره نفس المصير 

 داءـــــه أصبُ ـف مخلــــكان خلَّ ـفي كل م           

 يتـالبي ــة فــوخ الفالحـفي ك               

 وتـسوى صرخات الم ءشيال               

 تــــوالم،  وتــالم وت، ــالم              

 شخص الكوليرا القاسي ينتقـم المـوت في         

                  ..   ......... ....  . 



 

7 
 

  الصمت مرير           

 سوى رجع التكبير شيءال            

 حتى حفار القبر ثوى لم يبق نصير           

 ه ـالجامع مات مؤذن           

 هــمن سيؤبنالميِّت            

 وزفير ح  و  لم يبق سوى نَ                

 أب  و ـــال أمطفل بــأل           

 قلب ملتهب  يبكي من           

 وغدا الشك سيلقفه الداء الشرير           

،وقضى على  شيءفالموت غيَّب كل  ،بي  إن هذه القصيدة تقوم على فكرة التغي  

الحزن في كل  ويوزعال  الموت ينتشر في كل مكان فلم يبق إ كل مظاهر الحياة،

 .قلب وفي كل بيت

صيدة لخدمة العناصر الفنية في الق كلُّ  تعاونت   ،و لتعميق اإلحساس بالفجيعة 

األسلوبية  وتفكيك مختلف العناصروال أريد اإلسهاب في التحليل  ..الموضوع

من  فقد نالت  لة للخطاب الشعري في هذه القصيدة، شكِّ والداللية والصوتية المُ 

 .ةالسابق الكافي في الحصص التطبيقية الوقتَ التحليل 

التي كتبها مثلما هو مذيَّل في القصيدة في ،(  ؟هل كان حبا)أما قصيدة السياب  

وتتشكل من  قصيدة غزلية ، فهي، وصاغها على بحر الرمل،29/11/1946

تعامل مع فالشاعر  ،مراهقة عن ذات   تكشف التي  تساؤالتمجموعة من ال

فتقد إلى النضج حيث ي كشفت عيوب الشاعر، ساذجةسطحية، الموضوع بطريقة 

إذ  كان بإمكان السياب لو كان  األدوات الفنية،على مستوى على مستوى الرؤية و

بهذه أن يسمو  الفنية حين كتب هذه القصيدة  ومتحكما في أدواتهمتمرسا في الفن 

 مزرالهوية أو و لالنتماء ل إلى رمزلتتحو ،جمالالمرأة إلى مستوى الفن وال

ة تعوزه ألنه ببساط ،ولكنه لم يفعلأخرى  وإيحاء ألشياء  إلى رمز أولوطن، ل

ومن ثم فهي  .فقد كتب هذه القصيدة ولم يتجاوز عمره عشرين عاما..األداة الفنية 

هذه المرحلة  ففي .تنتمي إلى المرحلة األولى من حياته وأعني المرحلة الرومانسية

ل بقضاياه المغرقة في الذاتية ،وكان السياب شابا  شياء يتعامل مع الواقع ومع األُشغ 

ما يمكن  هي أقصى ..فالشكوى والحسرات والتأوهات من حوله تعامال رومانسيا،

 :القصيدة  هذهفي  يقول السياب..أن يقدمه في مذبح الحب والفن والحياة.

 هياما ؟ سمين الذي ألقىتُ  هل         

 جنونا باألماني ؟ أم غراما؟ أم         

 ا؟ـوابتسام اوح  ـــ؟ن ما يكون الحبُّ       

، إذا حان التالقي        أم خفوق األضلع الحرىَّ
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 ا باشتياقي، فرار   فأطرقتُ  ،بين عينينا     

 إذا ما  ،قينيليس تس عن سماء      

 مستسقيا، إال أواما     

في حيرة من أمره بين إنسان  اعر يقع الشفمنذ الجملة األولى أي منذ العنوان 

، وبين شاعر فيسعى إلى إشراك المتلقي في معاناته  لبه بالحب،ولهان يحترق ق

ه   .عن المألوف الخروج  ب خرق العادة و. .ا شعريَّا حداثيَّا بامتيازأن يكتب نصَّ  هَـمُّ
هذا الكم الكبير من التساؤالت وكأنه ال يدري ولكن يبدو أن الشاعر ضائع بين 

 .نحو األمام كيف يدفع بالقصيدةكيف يتعامل مع الموضوع و

دائما  علينا أن نتذكرولذلك  .ياب كتب القصيدة في وقت مبكر من حياتهفالس

 :قول الشاعر القديم 

 يعلمه الذي الفيه  ارتقىالشعر صعب وطويل سلمه     إذا               

 أو والتحكم في األدوات الفنية والحس الجماليالشعرية قوامه التجربة فالشعر 

 المران.  مرس وطولتدربة وحسن الالهو قاد القدامى كما قال الن  

 الشعر الحر ...بين الرفض والقبول -2

 هرضاخصم عنيد يع نقسم الشعراء النقاد واألدباء بينمع ظهور الشعر الحر ا

به مرحب ومؤيد ،على الشعر العربي بتاريخه الطويل  دخيالويرفضه حيث يراه 

 لما يمده من حرية وإمكانيات هائلة في التعبير.

صاحب أما الرافضون فيمكن أن نتوقف هنا عند موقف الدكتور عمر فروخ 

نقديا حول با كتاالثقافة الموسوعية واللغوي واألديب والناقد المعروف الذي كتب 

 )هذا الشعر الحديث( ، ينقد فيه  الشعر الحديث حينا ويتهكم  الشعر الحديث وعنوانه

العالم  ىوانتقل إل شعر الحر الذي ظهر في الغرب عليه أحيانا وخاصة ال

 المعري. كل الحاالت ال ينافس شعر المتنبي أو أوفي عنده و وهو،العربي 

الذي ظهر في أوروبا والغرب عموما  في هذا الكتاب يسخر من الشعر الحديث

اعلى الشعر ال هوأثر في  –من اإلفرنج  عربي المعاصر حيث يقول:)...إن نفر 

"وهو  شيئا سموه "الشعر الحديث اخترعوا - اللغتين اإلنجليزية والفرنسية خاصة

غة وقوانين البالغة بقانون من قوانين الل وبال تقيد كالم بال وزن، وبال قواف،

أو أن عواطفهم الشخصية "-مما هم فيه شفاهم هللا -وحجة هؤالء ،لمنطقاوقوانين 

 عن التعبير عنها، تثور فتضيق اللغات الشخصية، كما يقولون هم"تجربتهم 

 وأظن أنهم هم أيضا ال أللسنتهم بأقوال ال يفهمها العقالء،فأطلقوا العنان 

 .يفهمونها(
عيب عليهم توظيف معاني ثم يذكر الخصاص التي يستند عليها الشعر الجديد في

وإدخالها كعناصر ،لخرافات القديمة على األساطير وا واالعتمادالتوراة واإلنجيل 

 معاني القرآن الكريم،مكن عن توظيف عراض ما أالشعر مع اإلفنية في بنية 
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ينكر وهو  الرمز. الغموض و على االعتمادوكذا  والتمرد على القيم والمثل العليا.

أثناء  رغم ادعائهم تمسكهم به على أصحاب هذا الشعر عدم التزامهم بالعروض 

، وال موشحة ذات نسق كون مقاطعهم قصيدة مؤتلفة األشطرت ال...)حيث الكتابة 

لة السبق إلى فضي ا.بل إنه ينكر تمام في عدد الكلمات ( متساويةجمل  معين، وال

قائال:)...ولعل كان معروفا في القديم  وع من الشعرن  لهذا االشعر مدعيا أن  هذا

سيصدمون إذا علموا أن هذا الشعر الذي  ، أو الشعر الحديث،أنصار الشعر الحر

 منذ أقدم األزمنة ...(يعلون شأنه كان موجودا عند العرب 

في كتابه )قضية الشعر فقد جاء موقفه مفصال ويهي أما الدكتور محمد الن       

 الجديد(

)الحية( التفعيلة واللغة الشعرية على قضيتين أساسيتين هما وحدة  وركز فيه

آراء الشاعر  موقفه هذا ينطلق من وهو فيأي لغة الكالم اليومية  ،البسيطة.

الذي تأثر به عدد كبير من الشعراء العرب   T.S.ILIOT)العالمي)ت.س.اليوت

تأثر بقوله:)هذه حيث يؤكد صراحة هذا ال ،المعاصرين في الرؤية واألدوات الفنية

هي الناحية الخصبة حقا في مذهب إليوت التي أفاد منها شعراؤنا الجدد فائدة 

من  االقترابوإيثاره ، "ضرورة نبذ الشعري المصطنع فقد ركز إليوت علىقيمة(.

ودعوته إلى أن يتغير أسلوب الشعر وتتغير أشكاله تغيرا  لغة الكالم الطبيعي،

فهو يدعو إلى ضرورة غة الكالم من تغير" على ل يطرأ مستمرا حتى تالحق ما

 .الناس عامة افهمهيحتى  ة والعاديةمن لغة الكالم اليومي االقتراب
والتسطيح  االبتذالولكن البد من االعتراف أن التبسيط في لغة الشعر يؤدي إلى 

اه الشعراء ، ويفتح الباب على مصراعيه للمتطفلين على الشعر وأشبوالتقريرية

دائما وتلك مهمته  األصيل الشاعر .في حين يسعى نوالشويعري والمتشاعرين

 أولغة التواصل الى اللغة الراقية  عادية أوإلى أن يرتقي بلغته من اللغة ال بامتياز

 المدهشة والممتعة..

موسيقى ولكن شرط أن تكون )، أساسي في الشعر ريعترف بالوزن كعنص كما

وواجب الشاعر أن  لعصرها،في الحديث العادي  "مضمنة" الشعر موجودة بالقوة

يبارك الشكل الذي  كما، أكبر ألفة(يستخدم الكالم الذي يجده من حوله والذي يألفه 

تتميز به القصيدة الجديدة حيث أن "المضمون ال يمكن وضعه بتمام جدته في 

ومزالق  الشعر  مخاطر الشكل القديم مهما يكن الشاعر قديرا( ولكنه ينبهنا إلى

الشعر الذين ستسهلون الشعر الحر ويتخذونه مطية للركوب  الحر على بعض

 ذلك  والولوج إلى الرداءة 

أي المتحرر تماما من  -هو وحده الذي يرحب بالشعر الحر الرديء)إن الشاعر 

 .كوسيلة للخالص من الوزن( -الوزن
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بل إن محمد النويهي يذهب بعيدا في قضية عالقة الشعر الجديد بالموسيقى 

بنظام  كوحدة أساسية في العروض الخليلي التفعيلة استبدالإليقاع حين يدعو إلى وا

 الشعر اإلنجليزي. النبر المعروف في

 فرد الدكتور إحسان عباس بموقفه حين يهون من شأن القصيدتيننينما يب  

الجديدة في الشعر الحر،  االنطالقةيقول:)القصيدتان اللتان وصفتا بأنهما بداية ف

،ال يصلح  وقصيدة "هل كان حبا " للسياب،وهما قصيدة "الكوليرا" لنازك 

ما األولى فإنها فأ تغيير جزئي في النية. سوى شيءمؤشرا قويا على  اتخاذهما

خبب موسيقي لذلك الموكب المخيف الذي يمثله الموت، ووصف خارجي للوصول 

يراد بها أن تصور  ار مناظرعلى إشارته ــ باختي دون القدرة إلى إثارة الرعب ــ

 هول الفجيعة.

 هل هو نوح وابتسام أو وأما الثانية فإنها تنطلق من محاولة لتحديد معنى الحب   

الشك و للغيرة بين تصوير فيها المشاعر خفوق األضلع عند اللقاء، ثم تتردد

عض األشطار ولوال تفاوت ضئيل في ب المحبوبة، والحسد للضوء الذي يقبل شعر

 .(دون بعض لما ذكرت هذه القصيدة أبدا في تاريخ الشعر العربي الحديث

جين هما ذر هذين النموابل إنه ال يتردد لحظة في الكشف عن عدم تحمسه العتب

هاتين القصيدتين لدراسة معالم  اختيارإذن فإن بداية الشعر الحر فيقول: ) 

ظار، ولهذا كان البد من تيجة تلفت األنفي البداية لن يؤتي ن لهذا الشعر االتجاهات

 ...(اذج مماجد بعدهماإلى نم زمنيا، ،تجاوزهما

وقف وهو الم ولكنه يعود فينتصر لنازك مالئكة ويمنحها الريادة  في الشعر الحر

يتسلل إعجابه بنازك   كتابه وبلغة أكاديمية هادئةالذي ورد في الفصل االول من 

قدرتها على النظم وإتقانها للعروض المالئكة من ثنايا الجمل حيث يعترف لها ب

وممارستها للنقد ،حين يضيف : )... ولعل نازك أول من شمل هذا الكشف باإليمان 

 ،1949"شظايا ورماد" تها على ديوانوفي مقدم العميق والوعي النقدي الدقيق،

التي أوجدت للتيار الشعري الجديد مسوغاته الفكرية، دو أن هذه المقدمة هي ويب

زك حين الية والسند النظري ..ومن الالفت للنظر أن نالعم وقرنت بين التجربة

ذلك  يود الشكل القديم ربطتمن التحرر من ق شيءشاءت أن تعلل ضرورة 

 اإليحاء، اإليحاء واإلبهام......فاتهمت اللغة العربية بأنها لم تكتسب بعد قوة بفكرتي  

الموقف  ودافعت عن اإلبهام ألنه جزء أساسي من حياة النفس البشرية...فكانت بهذا

الخاصة.....غير أن ظهور بدايات هذه  تقرر نهجا شعريا يتجاوز التغيرات الشكلية

تتقن  -شاعر ال–وسندها بالقواعد المؤيدة على يد شاعرة  الشعرية االنطالقة

 اطالعهامن  يحاءاتاإلالمختلفة وتستمد بعض وتحسن التمرس بتغيراته العروض 

على األدب األجنبي...ثم إن إتقان هذه الشاعرة للعروض وتمرسها بالتغيرات 

المختلفة في البحور واألوزان كان يعد ضرورة لسببين :أولهما إن التمرس 
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تقانه كفيل وثانيهما إن إ ،بالعروض يجعل  "لعبة الشكل" جزء من هواية ممتعة

 النظري للتجربة...(بالتأييد 

 ثورية الشعر العربي المعاصر لم تكن ن  أى)أما الدكتور عزالدين إسماعيل فير

اع الشعري التقليدي وإنما كان بصفة مجرد حركة سطحية موجهة ضد اإليق

خصص مساحة كبيرة في كتابه ونالحظ انه  أساسية حركة ثورية في مضمونها (.

وربطها  للمسألة العروضية (ه الفنيةقضاياه وظواهر -المعاصر العربي الشعر)

وهذا –)إن الشعر الحر لم يلغ الوزن والقافية ،ولكن أباح لنفسه بالجانب النفسي، 

بهما الشاعر  من يحقق  ما لكيأن يدخل تعديال جوهريا عليه -حق ال مماراة فيه 

 فلم .اإلطار القديم يسعف على تحقيقه وأعصابه ما لم يكنمشاعره نفسه و ذبذبات 

يعد الشاعر حين يكتب القصيدة الجديدة يرتبط بشكل معين ثابت للبيت ذي 

الشطرين وذي التفعيالت المتساوية العدد والمتوازنة في هذين الشطرين ، وكذلك 

ع على نظام ثابت أطال  حيث( لم يتقيد في نهاية األبيات بالروي المكرر أو الُمنوَّ

هو ظاهرة عروضية  ن الشعر المعاصرينطلق من قناعة مفادها إ الحديث فيها فهو

 عتاد  لى عن العروض مهما يمكن أن تتخ صرة الاباألساس ذلك أن القصيدة المع

 الحداثة.

في القصيدة المعاصرة هي ظاهرة عروضية ألنها  إن ابرز ظاهرة وختاما ن ؤكد

فالقصيدة المعاصرة لدى الكثير من قامت أساسا على تحطيم الشكل الكالسيكي ، 

على الوحدة  اعتماداظروا إليها على أنها تغيير في عروض الشعر العربي النقاد ن

 ئكةمالوهي التفعيلة وهذا بالذات ما ذهبت إليه نازك ال العربي للعروض القياسية

 وغيرها من النقاد.

الذين قادوا الحركة  الحر ببعض أسماء رواد الشعروفي األخير نذكركم 

 التجديدية في العالم العربي وهم:

بلند الحيدري ي بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البيات -نازك المالئكة العراق : -   

 .وجبرا إبراهيم جبرا

 .وصالح عبد الصبور ،عبد المعطي حجازي مــصر:  -   

 .محمد الماغوطو ،نزار قباني سوريا :  -   

وخليل  ،ويوسف الخال ،علي أحمد سعيد( :الحقيقي واسمه: أدونيس )لبنـان  -   

 .حاوي

 .سلمى الخضراء الجيوسي و ،طوقان فدوى  فلسطين: -   

 ومحي الدين فارس،  براهيمإ وصالح أحمد ،محمد الفيتوري لسودان:ا -   

    

 مراجع مهمة يستحسن الرجوع إليها -مالحظة
  .قضايا الشعر المعاصر -نازك المالئكة  -
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 .هذا الشعر الحديث - د/عمر فروخ -

  قضية الشعر الجديد. -د/محمد النويهي  -

    والحركات في الشعر العربي    االتجاهات -دة/سلمى الخضراء الجيوسي -

  .الحديث       
 الفنية وظواهره)قضاياه الشعر العربي المعاصر -د/ عزالدين اسماعيل  -

 والمعنوية(.          

 ؟إلى أين ...شعرنا الحديث -د/غالي شكري  -

 .لغة الشعر العربي الحديث -د/السعيد الورقي  -

        الشعر العربي المعاصر. اتجاهات  -د/إحسان عباس  -        

 .الحداثة في الشعر -يوسف الخال  -        
        


