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 . مضمونهاقرأ المقطع اآلتي، و حاول أن تفهم

 

 : قال يوسف الخال 
 متـــى تُْمَحـــى خطـايانا؟
 متـــى ثورةُ آالم المســاكين؟
 متـــى تلَمسنا أصــابع الشّّك؟

إذا تمعنت في القطعة السابقة، اتّضح لك أنها من الشعر الحّر، وهو لوٌن 
مستحدث في أدبنا العربي، يكتب في أسطر غير متساوية، وال متكافئة       

 .يقوم على تفعيلة واحدة من تفعيالت أحد البحور السبعة الصافيةو 
 فما بحر هذه القطعة ؟

 :عن ذلك، قم بما يأتي  لإلجابة
 .اكتب السطر األول كتابة عروضية .1

 . متـــى تُْمَحـــى خطـايانا
 .ضع رموزه المناسبة .2
//0/0/0//   0/0/0 
 :ضع تفعيالته المناسبة، تجدها  .3

 لن  مفاعيلن      مفاعي
 .من بحر الهزج، و القطعة السابقة من بحر الَهَزج" مفاعيلن"و لعلك تتذكّر أن

 :   و بحر الهزج من البحور التقليّدية، و أصل وزنه في القصيدة العمودية 
 . مفاعيلن  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن  مفاعيلن     

ثنتين في شطر على النحو     و لكنّه  ال ُيستعمُل إالّ مجزءا بأربع تفعيالت، كل إ          
 : اآلتي

 



 
 . مفاعيلن  مفاعيلن  مفاعيلن مفاعيلن      

و تتكـّون هـذه     " َمفَـاعيلن   " وفي الشعر الحّر يقوم بحر الهجز على تفعيلة         
 ) 0(/،)0(/وسببين خفيفين ) 0(//التفعيلة من وتد مجموع 

ُروا هذا   ويرى الدارسون لعلم العروض أن أغلب شعراء الشعر الحّر قد َهجَ          
البحر واستبدلوه ببحر الوافر، وهو بحر يـشابهه فـي اإليقـاع الموسـيقي                    

بسكون الالم  "ُمفاَعلْتُْن"فتصبح    " ُمفاَعلَتُْن"ر  وبخاصة حين تُْعَصُب  تفعيلة الواف     
و بذلك يلتبس الهزج بالوافر وللتفريق بينهمـا ننظـر فـي            " مفاعيلن"فتشبه  

ولو لمرة واحدة فإن القـصيدة مـن        " ُمفاَعلَتُْن"تفعيالت القصيدة، فإن جاءت     
     فـإن القـصيدة        " مفـاعيلن "البحر الوافر، وإذا كانت التفعيالت علـى وزن         

 .أو القطعة من البحر الهزج
) 0(/،  )0(/وسببين خفيفين   ) 0(//من وتد مجموع    " ُمفاَعلْتُْن"و تتكّون تفعيلة    

 .في مقاطعها"َمفَاعيلُن "و هي تشبه 
 ؟)مفاعيلن(ما التغيرات التي تطرأ على تفعيلة بحر الهزج 

لإلجابة عن هذا السؤال، اكتب السطر الثالث كتابة عروضـية، ثـم ضـع              
 .الرموز و التفعيالت المناسبة له

 َمتَْى تَلَْمـُسنَا أصا  بُعشْشَكْـِكـْي
//0/ 0//  /0// 0//  0/ 0/0/0 

 مفـاعيلـــن مفـاعلن مفاعيـل
 

بحذف النـون   " مفاعيل"لعللك ال حظت أّن التفعيلة األولى جاءت على وزن          
 .وهذا جائز

 
 



 
 .ف الياء وهذا جائز أيضابحذ" َمفَاعلن"و التفعيلة الثانية جاءت على وزن 

 ماذا استنتج؟
و تـأتي   " مفـاعيلن "أستنتج أن بحر الهجز في الشعر الحّر يبنى من تفعيلـة          

 "مفاعلن"أو " َمفاعيل"مزاحفة على وزن 
 

 أسئلة التصحيح الذاتي
 
ما تفعيلة بحر الهزج في الشعر الحر؟ و ما الوجوه األخرى التي تأتي             . 1س

 عليها؟
 ر الوافر، ببحر الهزج؟متى َيلتبس بح. 2س
 .قطع الّسطر الثالث تقطيعا تاما، وسّم بحره. 3س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 أجوبة التصحيح الذاتي

 
و تأتي على الـوجهين     " مفاعيلن"تفعيلة بحر الهزج في الشعر الحّر       . 1ج   

 .الآلتيين إذا كانت مزاحفة
 مفاعيل .  أ
 مفاعلن .  ب

بتسكين الالم و بذلك    " فاعلتنم"يلتبس بحر الوافر ببحر الهزج إذا جاءت        . 2ج
تصبح مكونة من وتد مجموع وسببين خفيفين و فـي هـذه الحالـة تـشبه                

 .في مقاطعها" مفاعيلن"
  متـــى ثورةُ آالم المســاكين. 3ج

 متى ثورةُ أْأالمـلمساكيني
//0/ 0/ //0/0/0//0/0/0 

 مفاعيل مفاعـيلن مفاعيلن 
 .السطر من بحر الهزج 

 
 
 
 
 
 
 


