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 :أتعّرف على البحور المركبة في الشعر الحّر

 
.        ك ألسباب إيقاعيةلم تستعمل البحور المركبة في الشّعر إالّ نادراً وذل

عنوانها "ليوسف الخال: و كمثاِل لبحِر مركٍّب نورد هذه األبيات من قصيدة 
: وأجزاء تفعيلة الخفيف في الشعر العمودي هي. وهي من الخفيف"دعاء"

 .فاعالتن مستفعلْن فاعالتُ
 كانِت الشّمس: و أَدْرنَا وجوَهنَا 

 غَُباراً َعلَى الّسنابل و األفُق
 اعاً ُمَحطّما، كان تمُّوُزِشَر

 ِجراحاً على العيوِن و عيسى
 صورةٌ في الكتاب

 :و تأتي تفعيلة هذه األبيات على النّحو اآلتي 
 فَعالتن مفاعلن فاعالتن ف
 ـعالتن مفاع لن فعالتن ف
 ـعالتن مفاع لن فاعالتن ف
 ـعالتن مفاع لن فعالتن 

 فاعالتن مفاع
بيات هي مركبة من البحر الخفيف في الشعر كما ترى أّن التفعيلة في هذه األ

 ).فاعالتن مستفع فاعالتن(العمودي،ولقد التزم الشاعر فيها التسلسل
 
 



 
كما أن التفاعيل دخلها ما يدخُل تفاعيل الخفيف في الشّعر العمودي من 

 .زحافات استساغها الشعراء
 ).قال المغني.(و لمحمود درويش قصيدة حّرة من الخفيف عنوانها

 ذَا َيكُْبُر الشَّجْرَهكَ
 َوَيذوُب الَحَصى
 رويدا رويدا
 من خرير النّهر

 المغنّي َعلَى طريق المدينِة
 كالشّهْر...ساحُر اللّْحِن

 قال للّريح في ضجْر
 دّمريني ما دمِت أنِت حياتي

 مثْلََما يدَّعي القََدْر
 فاعالتن مفاِع لُن:             و تفعيالتها هي

 فالتن مفا
 عالتنِع لن فا

 فاعالتن فعل
 فاعالتن مفاِع لن فاعالتن

 فاعالتن مفاِع لن
 فاعالتن مفاع لن 

 فاعالتن مستفِع لن فعالتن
 فاعالتن مفاعلن

 



 
 ترى أّن درويش لم يتقّيد بالتسلسل الذي رأيناه عند الشاعر يوسف الخال

فتصبُح بعض أبياته من مجزوء الخفيف ) فاعالتن مستفع لن( و يكتفي أحياناً 
 . الوزن من طرف الّسامعبو َيْعُسُر أْحَياناً بعَد التغيير غيِر المتوقع استيعا

 .وهذا أحُد األسباب في نفور شعراء القصيدة الحّرة من البحور المركبة
 
 

 أسئلة التصحيح الذاتي
 

ت المقطوعتين الّسابقتين و اكْتَبهما كتابة عروضية ثم حافظ على نظام أبيا
 .ضع التفعيلة المناسبة تحت كل جزء تناسبه

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 أجوبة التصحيح الذاتي

 :الكتابةُ العروضية
 ):1(المقطع 

ـْا   كَاْنَِت شْشَْمـُس  َوَأَدْرنَا   وُجوَهن
///0/0//  0/ / 0/   0 //0/ 0/    

 ن   فا عال  تن    ففعالتن   مفا ع ل
 

   غَُباَْرْن   َعلَْسَسنَاْ     ِبِل َولُْأفُــِق
//  0/0//   0//0/ //     0/0/   

 ـِعالَتُْن    مفا ع لن   فعالتن   فَ
 

   ِشَراَْعْن  ُمَحطْطََمْن     كَاَْن  تَْمُمْو   َز
//  0/0/ /   0/ / 0/    0/ / 0/0/    

 لن    فـا عالتن   فَـِعالتن    مفا ِع  
 

   ِجَراَْحْن  َعلَلُْعيـْو  ِن َوِعْيَسْى
//  0/0//   0 //0/ / /  0/0  

 ـعالتن    مفاع لن  فعـال تن
 
 
 
 



 
 

 ُصْوَرتُْن  ِفلْــِكتَاِْب
/0 // 0/ 0//    0/ 

 فا  عال تـن   مفاِع
 :الكتابة العروضية

 ):2(المقطع 
 

 َهاْكَذَاْ َيكْــُبُر شْشََجْر
/0//0/0 //   0//0 

 فاعالتـن   مفا ع لن

 
 وَََيذُُْوُب لْــَحَصْى

///0/ 0//     0 
 فعال  تن     مفا  

 
 ُرَوْيــدْن ُرَوْيَدْن

//0/    0// 0/0 
 ع لن   فا عالتن

 
 
 
 



 
 

 ِمْن خَِرْي نْــنَْهِر
/0// 0/0/     0/ 

 فا عال تن      فَعل
 
 

ْـُْمغَِنْي  َعلَْى طَِرْي  ــِق لَْمِدينَْه اَل
/0//0/0//  0/ / 0/    0//0/0 

 فاعالتن    مفا ع لن    فاعالتن
 

و بهذه تكون قد تعرفت على البحور المركبة في الشعر الحّر، و أهّم 
تطبيقاتها و لك أن تبحثَ بنفسَك عن المراجع التي تدلّك على المزيد من 

 .التفصيالت في هذا الموضوع


