
 

 

 الّرمل في الشعر الحّر: الموضوع 
  

  :  فاهداأل
   .إتقان الكتابة العروضية 
 .اكتشاف التطّور الذي طرأ على وزن القصيدة العربية المعاصرة  
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  النص
  

  عدد التفعيالت  ) السطر( البيت 
  .ثالث تفعيالت   .ا َأفِْقُد ما ِشئتَ معاشيُرّبم./1
  .أربع تفعيالت  . َرّبما َأْعِرُض للبيع ثيابي و فراشي./2
  .خمس تفعيالت  .ُربَّما أعمُل حجَّاًرا وعتّاال وكنَّاَس شوارْع./ 3
  .أربع تفعيالت  .ُرّبما َأْبَحثُ في َرْوِث المواشي عن حبوْب./ 4
  ثالث تفعيالت  ئْعربَّما أخمُد ُعريانا وجا./ 5
  ثالث تفعيالت  .يا عدوَّ الشَّمس لكن لن أساوم./ 6
  أربع تفعيالت   .و إلى آِخِر نبٍض في عروقي سأقاوم ./ 7
  تفعيلة واحدة   سأقاوم ./ 8

مّرت بك األبيات السابقة في النّص األدبي، ومّر بك أن هذه ألبيات من بحر الرمل، وهو بحـر مـن                    
كان قليَل االستعمال في الشعر العربي القديم، وشاع استعماله في الـشعر الحـديث،              البحور التقليدّية، و  

ويعوُد ذلك إلى كونه من البحور الصافية التي تتكّرر فيها تفعيلة واحدة عدًدا غير ثابت مـن المـرات                   
  .حسب طبيعة السطر

  :وتتكون أجزاء بحر الرمل في القصيدة التقليدية التامة من ستّ تفعيالت هي 
  فاعالتن فاعالتن فاعالتن    فاعالتن ، فاعالتن فاعالتن

       والشاعر سميح القاسم اختار لقصيدته هذا البحر، بيد أنّه لم يلتزم بالضوابط الموسيقية التقليدية، 
وسار على نظام مغاير يعتمد على نظام التفعيلة، وراح يعّبر عن عواطفه، وأفكاره في حرية شبه تاّمة 

ِبَعَدٍد ثابت من التفعيالت في السطر فإذا قَطْعتَ األبيات السابقة تََبيََّن لك أّن تفعيالتها تتغّيُر من غير ُمقَّيد 
بيت آلخر حسب الدفقة الشعورية، وامتداد الفكرة أو قصرها، ففي الّسطر األول ثالث تفعيالت، وفي 

  .في الجدول السابقانظر عدد تفعيالت بقية األبيات . السطر الثاني أربع تفعيالت وهكذا
وسبب ) 0(//و وََتد مجموع )  0(/و التفعيلة وحدة موسيقة، وتتكّون تفعيلة بحر الّرمل من سبب خفيف 

  فـــا عــــالتُــْن) 0(/خفيف 
     /                                  0/         / 0  / 0  

  :و قد يدخلها الزحاف فتأتي على شكل من األشكال اآلتية 
  ــعــــالتـــن فـ

  فــــاعـــــالت
  فاعـــــلـــــن

  



 

 

  أستنتج
  

بحُر الّرمل في الشعر الحّر مبنّي على وحدة موسيقية هي التفعيلة وتتكّون من سببين خفيفين بينهما وتد 
  .مجموع 

  تُــــــــــْن  عـــــــــال  فـــــــــــا
                   / 0   /                /0       /              0  
  سبب خفيف  وتد مجموع  سبب خفيف

  
  

  أسئلة التصحيح الذاتي
  
  .ما األساس الذي تُبنى عليه القصيدة في الشعر الحديث ؟/ 1س
  .قطّع ما يأتي تقطيعا عروضيا./ 2س

  :قال سميح القاسم 
   ُرّبما َأفِْقُد ما ِشئتَ معاشي

  . َرّبما َأْعِرُض للبيع ثيابي و فراشي
  .ُرّبما َأْبَحثُ في َرْوِث المواشي عن حبوْب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  أجوبة التصحيح الذاتي
  

األساس الذي تُبنى عليه القصيدة في الشعر الحديث، هو التفعيلة، وهي تقوم مقام البيت ذي ./ 1ج
معنى الشطرين في القصيدة التقليدية، بيد أن عددها غير ثابت في أسطر القصيدة، تقّل و تكثر حسب ال

الذي يعبر عنه كل سطر، وامتداد الفكرة فيه، ويضاف إلى عدم االلتزام بعدد ثابت من التفعيالت، 
  .التحّرر من رتابة القافية المتكلفة التي قد يضطر إليها الشاعر

  

  ُرّبما َأفِْقُد ما ِشئتَ معاشي:  تقطيع السطر األول./ 2ج
  ما ِشْئـــتَ معاشيُرْبَبَما أفــقد : كتابته كتابة عروضية ./ أ
  0/0   /    //0/0    ///0/0//0:       /وضع الرموز ./ ب
  فاِعالَتُْن     فَِعالتُْن     فَــِعالتن:    وضع التفعيالت ./ ج
  .من بحر الرمل ) السطر(البيت ./ د

  .َرّبما َأْعِرُض للبيع ثيابي و فراشي:  تقطيع السطر الثانــــي
  ُرْبَبَما أْعــِرُض للبيــع ثيابي و فراشي : ة كتابته كتابة عروضي./ أ

    
  0/0   / //0/0    ///0/0    ///0/0//0:       /وضع الرموز ./ ب
  فاِعالَتُْن     فَِعالتُْن     فَـِعالتن   فَـِعالتن:    وضع التفعيالت ./ ج

  .ُرّبما َأْبَحثُ في َرْوِث المواشي عن حبوْب:  تقطيع السطر الثالـــث
  ُرْبَبَما أبــحث في َرْو ِثلْمواشى َعْن ُحُبوْب   : كتابته كتابة عروضية ./ أ
  00//0  /0/0//0    /0/0    ///0/0//0:       /وضع الرموز ./ ب
  فاِعالَتُْن      فَِعالتُْن     فَـاِعالتن   فَـاِعالت:    وضع التفعيالت ./ ج

  
  
  
  
  
  
  


