الشعر الحر
الشعر الحر هو الشعر الذي ٌتكوّ ن من شطر واحد ،دون عجز ،ذو تفعٌلة واحدة ،سمًّ بالحرّ أل ّنه
تحرر من وحدة القافٌة والشكل ،وللشاعر الحرٌة فً تنوٌع التفعٌالت والطول لك ّنه ٌلتزم فً القواعد
العروضٌّة كامل االلتزام ،فإذا نظمت القصٌدة على بحر معٌّن تكون جمٌع أبٌاته على نفس البحر.
مواضيع الشعر الحر
موضوعات الشعر الحرّ عن الحٌاة العامّة ،مثل تصوٌر المشكالت التً ٌعانً منها الناس فً
مجتمعهم من حروب أومرض أوضٌق الحال ،وتعبٌر الشاعر عن الحالة التً ٌشعر بها ،والثورة على
الحاكم الظالم أو التقصٌر من جانبه بحق شعبه ،ووصف الزٌف أوالظلم السائد فً مكان ما.
اسباب ظهور الشعر الحر
ظهر الشعر الحر نتٌجة لعدة عوامل أولها ما سببته الحرب العالمٌة الثانٌة من دمار وقتل ،وبالتالً
كان ال بد من ظهور شعر ٌتكلم عن معاناة اإلنسان ،وٌصف الهمجٌة اإلنسانٌة ،والعامل الثانً انتماء
الكثٌر من الشعراء لتٌارات سٌاسٌة وفكرٌة خلقت فً ذهنهم أفكار جدٌدة أما العامل الثالث هو التأثر
بالشعر الغربً ومذاهبه الرومانسٌة والواقعٌة ورغبة الشعراء فً التجدٌد والثورة على القدٌم.
مميزات الشعر الحر
تستخدم األوزان الخلٌلٌة فً الشعر الحرّ  ،والتفعٌالت الموحّ دة منذ بداٌة القصٌدة حتى نهاٌتها لكن ال
ٌلتزم بعدد التفعٌالت فً األبٌات.
التدوٌر :أي أ ّنه ٌمكن استخدام تفعٌلة غٌر كاملة فً نهاٌة البٌت األول وإكمالها فً بداٌة البٌت الثانً.
الوحدة العضوٌة :أي التناسق العضوي بٌن ألفاظ القصٌدة واألحداث واالنفعاالت والصورة حٌث إنّ
الموسٌقى متناسقة مع االنفعاالت.
سهولة اللغة فً الشعر الحر ،وظهور اللغة العامٌة فترى لغته قرٌبة من أفهام الناس واستخدام المرادفات
البسٌطة.
استخدام الرموز فً القصٌدة وقد تكون صعبة التحلٌل ،والمحسّنات البدٌعٌّة.
تماسك القصٌدة ،واالهتمام بالمضمون أكثر من الشكل ،واالعتماد على التفعٌلة والموسٌقى الداخلٌة بٌن
األلفاظ.
الوحدة الموضوعٌة من بداٌة القصٌدة حتى نهاٌتها.
التحرر من قٌود الشكل والطول فً القصٌدة ،وتعبٌر الشاعر عن مشاعره دون تكلف ،أو الحث عن
كلمات منتقاة بدقة لتتناسب مع القافٌة .ا
النتقال من الخٌال كما فً الشعر القدٌم ،إلى تصوٌر الحقٌقة والحدٌث عن مشاكل ومعاناة حقٌقة.
ظهور السرٌالٌة وهً مثل الرمزٌة لكنها أعمق فً مضمونها.

مالمح الشعر الحر
االعتماد على األسطورة والتراث الشعبً .الثورة على القهر والتحرر من التخلف والتعقٌد والقٌود
االجتماعٌة .االهتمام بالحدٌث عن اإلنسان وهو محور القصٌدة .رواد الشعر الحر تعتبر نازك المالئكة
من روّ اد الشعر الحر وظهر ذلك فً قصٌدة الكولٌرا التً نظمتها بأسلوب الشعر الحر ،وبعد ذلك مشى
على خطاها بدر شاكر السٌاب ومن ثم عبد الوهاب البٌاتً وٌع ّد هؤالء الشعراء من موالٌد نفس السنة
 ،6291وٌعتبر الشاعر محمود دروٌش ونزار قبانً من شعراء الشعر الحر.

