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 أتعّرف على المتدارك في الشعر الُحرِّ

 .َيْستَْعِمل الشعراء نوعين من المتدارك في الشعر الحّر
ول هو مقلوب المتقارب الذي سبق أن درسته في األصل وهو الشعر األ *

 : وتفعيالته هي العمودي،
 "فَُعولُْن،فَُعولُْن، فَُعولُْن ،فَُعوُل"

ونفس هذه التفعيلة تستعمل في المتقارب في الشعر الحّر كما الحظت في 
ُب من لكنّها تقل" المتدارك"وتبقى هذه التفعيلة هي نفسها في الدرس الّسابق،

 "فاِعلُْن"إلى " فَُعولُْن"
       أْي المتدارك  وتأخذ هذه التفعيلة بدورها أحد الشكلين في هذا البحِر،

 .في الشعر الحّر
      " فاِعالَْن"وقد يضاف إليها في نهاية البيت ساكن فتصبُح " فَاِعلُْن فَِعلُْن"

 )فَاِعالتُْن(ا فتصبح أي يضيف إليها سبًب ومن ُيرفُِّل التفعيلة،" فَِعالن"أو 
أنا "ولتوضيح ما قلناه نورد هذه األبيات من قصيدٍة لمحمود درويش بعنوان 

 "أنت
 ما الّذي يجعُل الكَِلماِت َعراَيا -1
 َما الّذي يجعل الّريح شوكا ، وفحم اللّيالي مرايا؟ -2

 و يثقُب َعظِْمي؟....ما الّذي ينزُع الجلد َعنّي  -3

 َل القذيفة؟ما الّذي يجعل القَلَْب ِمثْ -4

 وََُضلُوُع الُمغَنّيَن َسارية ِللْبيارِق؟ -5

 ما الّذي يفِْرش النّار تحت سرير الخليفة؟ -6

 ما الّذي يجعُل الشفتين صواعق؟ -7

 :وإذا أجرينا التفعيلة على األبيات تجدها كاالتي



 فاعلن فاعلن فَِعلُن فِعالتن -1 
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعالتن -2

 فاعلن فِعالَتنفاعلن فاعلن فاعلن  -3

 فاعلن فاعلن فاعلن فاعالتن -4

 فعلن فاعلن فاعلن فعلن فاعالتن -5

 فاعلن فاعلن فاعلن ِفعلن فاعالتن -6

 فاعلن فاعلن فعلن فعالتن -7

 فاعلن،(بمالحظتك إلجراء التفعيلة على األبيات تجد أنها أخذت شكلين 
ه في ق على ما قلنابمع زيادة الترميل في نهاية كل بيتين،و هذا ينط) فعلن

 .التعريف السابق لبحر المتدارك
ومن أمثلة التفعيلة التي أضيف إلى نهايتها ساكن نذكر هذا البيت لصالح 

 .عبد الّصبور
 شاعٌر أنتَ و الكَْوُن نَثْْر
 فاعلن فاِعلن فاِعالَْن

 "بحر الخََبب" النوع الثاني من تفعيلة المتدارك في الشعر الحّر المأخوذ من*
المكونة من سبٍب ثقيٍل متبوع ) فَِعلن(تدارك مبني على هذا النوع من الم

 )فَْعلن فَِعلُن ،( :و تأتي التفعيلة في البيت على أحد الشكلين ِبسبٍب خفيف،
وهو الّسبب الثقيل  و التفعيلة الثانية ناتجة عن األولى بِإْسكَاِن الحرِف الثاني،

 .و هذا التّحويل ما هو إالّ اإلضمار عند العروضيين
 .وهو نادر عند غالب الشعراء) فاعل(التفعيلة على الشكل  أتي أحيانا،وت

كما ) فَْعالن(أو ) فََعالن(في نهاية البيت قد يضاف إلى التفعيلة ساكن فتصبح 
 )فَْعالتن(أو) فَِعالتن(فتصير يضافُ أحيانا إلى آخرها َسبب خفيف،



 
 : انأة هذا التعريف نورد هذه األمثلة،من ديورجأوللوقوف على *
 )تريات ليلةو( :بعنوان ُمظفر النواب، -

 أبحث في طرقات مدينتكم عن وجه يعرفني  -1
 أبكي في طُرقات مدينتكم -2
 َعْن وجه يعرفُ حزني -3
 يعرف ماذا في وطني -4
 أندُب كالْبوم الَمجروح على جدران اللّيل  -5
 و البارحة اشتقتُ -6
  خرائبها تبكيومّرت في قلبي كلُّ -7
 ا مدن النّاسي -8
 مدينتنا تبكي -9

 :وإذا طبقنا التفعيلة المبّينة في التعريف على هذه األبيات فتكون كاآلتي
  فاعل فَْعَفْعلنفاعل فاعل فاعل فَْعلن  -1
 لَْن فَْعلن فعلن فَعلن فََعلن -2
 فْعلن فْعلن فعلن فَْع -3
 لْن فْعلن فعلن فعلن -4
 فََعلن فاعلن فَْعلن فاعل فََعلن فَعلن  -5
 فَْعلن فََعلن فاع -6
 ل فَْعلن فَْعلن فَْعلن فعلن فعلن فْعلن -7
 فاعل فَْعلن ف -8
 َعلن فَْعلن -9



 
ترى من خالل التوزيع السابق أن الشاعر استعمل في هذه المقطوعة األشكال 

 )فَعلن،فََعلن،فاعل(الثالثة للتّفعيلة
وبالمالحظة تدرك أّن عدد الحروف ثابت في التفعيلة وأّن هذه التفعيلة قد 
تحتوي على سببيِن خَِفيفَين أو سبب خفيف و سبب ثقيل ولكّن السببين الثقيلين 

 .ال يردان معاً في نفس التّفعيلة
 ):ْعلنهاُأ: (و أمثلة ذلك هذه المقطوعة من قصيدة لسميح القاسم بعنوان 

 من أرضي أشبار ما دامت لي  -1
 مادامت لي زيتونة ...-2
 ليمونة...-3
 وشجيرةُ َصّباْر....بئٌر...-4
 ما دامت لي ذكري -5
 مكتبة صغرى -6
 وجداره.....صورة جّد مرحوم -7
 مادامت في بلدي كلمات عربية -8
 و أغاٍن شعبية -9

 :وجاءت تفعيلة هذه المقطوعة  على النّحو األتي
 ْعالتانفعلن فَْعلن فَْعلن ف -1
 فْعلن فَْعلن فَْعالتن -2
 فَْعالتن -3
 فَْعلن فعلن فعالتان -4
 فعلن فَْعلن فَْعلن -5
 فاعل فعلن فَْع -6



 
 لُن فَْعلن فَْعلن فعلن فعالن -7
  فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فاعل فْعلن-8
 فَعلن فَْعلن فْعلن -9

فاعل (أما ) فَْعلنفََعلن،( : تالحظ أن الشاعر استعمل بصفة اعتيادية الشكلين
أحيانا  وفي آخر األبيات تراه يضيف إلى التفعيلة، فانّه لم يستعمله إال مرتين،
 )اْننَو فََعال فَْعالتاْن،( :سببا خفيفا وأحيانا ساكنا مثل

 

 أسئلة التصحيح الذاتي
 

 .اكْتُب ما يأتي كتابة عروضية وضع ما يناِسب من شكل التفعيلة، معلّال مقلوبه
 :اعرقال الش

  ما الّذي يجعل الكلمات عرايا؟-
 وفْحم الليالي مرايا؟  ما الّذي يجعل الّريح شوكا،-
 ويثقب عظمي؟.... ما الذي ينزع الجلد عني -

 :وقال آخر -د
 أبحث في طرقات مدينتكم عن وجه يعرفني -
 أبكي في طرقات مدينتكم -
 َعْن وجٍه يعرف حزني -
 يعرف ماذا في وطني  -
 
 
 
 



 
 لتصحيح الذّاتيأجوبة ا

 ) ا(الجواب
 : الكتابة العروضية ورموزها

 
   كَِلَماْ     ِت َعَراْباَْمـلْـلَذي   َيجَعلُْل

/0//0   /  0//0///    0// /      0/0 
 لْن     فَــَعالتَْن  ْعفاعلن     فاعلن    فَ

 
ْـُـــُم  َملْلَذي    َيْجَعْل ْر   ِرْيَح شَْو   ِلْي َمَراَْياْ لْلََيــاْ   كَََْن َوفَح

/0//0/    0//0 /    0/ /0         / 0//0/    0//0  / 0//0/0 
  فا عالتن   فاعلن    فاعلن    فاعلــن فاعلــن   فاعلــن  

 
ـْـــقُُب.. لَْد َعنْـــِنْي  ِجلْـ َملْلَِذْي    َينَْزُع   َعظِْمْيَوَيث

/0//0/    0// 0/  0 / / 0/   0  //0  / /   /   0/0 
  فعالتـن  فاعلن   فاعلــن فاعلــن   فا علـن  

 
 )ب(الجواب

 : الكتابة العروضية
 ِنْيـــْم َعْن     َوْجِهْن    َيْعِرفُـُِدْينَتكــأْبَحثُ  ِفْي طُُر  قَاِْت َم

/0 /   //0/   // 0/   / /0 /   // 0/ 0/    0/0/    0/    //0 
    فَاعل    فَْعـ      فَْعلْن     فَْعلن  عُل   فاعُل   فاعُل فاعُل   فا 

 



 
ـْــــنََِتكُْم  ـَاْ  ِت َمِدي  َأْبــــِكْي ِفْي  طُُرق

/0/  0/  0      /// 0//  /    0    ///  0  
   فََعلْن    فَــَعلَن   فََعلَن      لُن   فْعلُْن  

 
  ُحْز  ِنْيَعْن َوْجـــِهْن َيْعـــــِر فُ

/0 / 0/    0 /0     /  /  /  0       / 0 
  فَْع فَْعلــْن     فَْعلُـن      فـعــلــن

 
 َيْعــــــِرفُ َماْ   ذَاْ ِفْي    َوطَِنْي

/0/  / /    0        / 0/0/ / /     0 
    فَْعلُْن     فعــلن    لُْن    فـعــلن 

 
 البحر المتدارك في الشعر الحّر بنوعيه هذه األجوبة بينت لك تطبيقات

والنوع الثاني المأخوذ من  فعولن، إلى فاعلن، :المتقارب أي" مقلوب"
 فاعلن،"وتطرأ على هاتين التفعيلتين " فََعلن"المبني على " الخبب" بحر 
تغييراٍت كإضافة الّساكن أو التّرفيل في آخر البيت وهي من " فََعلن

بّيناها لك في الدراسة وعليك بالعودة إلى كتب الجوازات الشعرية،ولقد 
 .العروض للمزيد من الدراسة و التفصيل

 


