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 :المتقارب في الشعر الحّر

 عزيزي الدارس سبق لك أن تعرفت على بحر المتقارب في الشعر العمودي 
هذه هي تفعيالت البحر المتقارب في )ن، فعولفعولن، فعول فعولن،: (وهو

 الشعر العمودي، فما تفعيالت المتقارب في الشعر الحّر؟
 ) فعولن( المتقارب في الشعر الحّر مْبنْي كذلك على -

 :و تأتي التفعيلة في بيت المتقارب في الشعر الحر على أخد الشكلين 
 : من العلّة ما يأتي و في نهاية البيت يدخل على التفعيلة) فعولن، فعول(
)          فَعُل(عند حذف السبب األخير ) فَعول( تعويض السَّبب بساكْن فتصبُح -

 )إلى أّمي(قال درويش في قصيدته :  و لتوضيح ذلك الحظ األمثلة اآلتية 
 أحنُّ إلى خْبز أّمي 

 أّمي    وقهوة
  و لمسة أّمي

 يوماً على صدر أّمي/ وتكبُر فّي الطفولة 
 َوأعشق عمري ألني

 إذا مت
 أخجل من دمع أمّي

 فجاءت تفعيالت هذه المقطوعة على النحو األتي 
 )فعولن ، فعولن ، فعول(  

 فعولن   فعول
 فعولن  فعولن

 .فعول  فعولن فعول ف
 
 



 
 عولن  فعولن فعولن  
 فعول  فعولن  فعولن

 فعولن ف
  عولن فعولن فعولن  

فعولن فعول ومن :  لى إحدى الصورتين جاءت التفعيالت في هذه القصيدة ع
 هذه األبيات"الّرجل ذو الظّل األخضر" قصيدة لدرويش 

  فعول فعل← نعيش معك 

  فعول فعل← نسير معك 

  فعول فعل← نجوع معك 

  فعول فعول←وحين تموت 

  فعول فعولن فعول فعل← نحاول أال نموت معك 
  فعولن ←و لكن 

  فعولن فعول فعولن فعول ف←  لماذا تموت بعيدا عن الماء 

  عولن فعول فعول←والنيل ملء یدیك؟
  عولن فعول فعولن فعول فعولن فعولن ف←لماذا تموت بعيدا عن البرق 

  عولن فعول فعول←و البرق في شفتيك؟ 
و ذلك بعد حذف السبب ) عل(ترى في آخر البيت جاءت التفعيلة على شكل 

 .بتعويض السبب ساكن) فعول(األخير، كما أنها وردت على شكل 
 

 أسئلة التصحيح الذاتي
 

أكتب المقطوعتين السابقتين كتابة عروضية، وضع التفاعيل المناسبة لكل 
 .بيت من األبيات الشعرية في المقطوعتين

  



 
 التصحيح الذاتيأجوبة 

 
 

  الكتابة العروضية   الكتابة العروضية 
  نَعيشُ َمَعْك    أُحـنُْن إلْى خْبـِز ُأْمِمي

/0//  /0 /0//   0/0   //0//  /0 
 فعول  فعل   فعولن  فعولن    فعول
  نَِسيُر َمعْك     ُأْمِمي  وقَْهَوةُ

//0//  /0/0       //0//  /0 
    فعلفعول        فعولن فعول

 نجوع َمَعْك     و لْمَسةُ ُأْمِمْي
//0//  /0/0       //0//  /0 

 فعول  فعل     فعولن فعول
 َوِحيَن َتُموُت   وتَكُْبُر فْيَي طْطُفُْولَةُ  

//0//  /0 /0// 0/ /   //0//  /0   / 
  فعول فعول    فعول ف  فعولن فعول

 لْالْ نَُمْوتَ َمَعكنَُحاِوُل َأ   يومن على صدر أمِمي
/0 /0//  0 /0//   0/0  //0//  /0/0// 0//   /0 

 فعول  فعل فعول  فعولن   فعولن  فعولن     عولن
 
 
 
 



 
  و الآن    َوأْعِشقُ ُعْمِرْي لَأنِْني

//0//   /0 /0//   0/0  //        0/0 
 فعولن   فعولن  فعولن     فعول

 
 

   ْوتُ َبِعْيَدْن  َعِن لَْماِْءلماذِا  تَُم    إذاْ متْتُ
//0/0/     //0/0//0//  /0/0// 0/0/   

  فعولن ف فعولن فعولن فعول    ف فعولن
 َكْیَد َیُءْل ِمُلْيِنْنو  َأخَْجُل ِمْن َدْمِع ُأْمِمْي

/0//     /0 /0//   0/0 /0/0// 0//  /0/ 
 عولن فعول فعول فعولن  فعولن     عول  

 َماذَا  تَُموتُ بعيَدْن  َعِن لْبَْرقِل    
    //0/0//0//  /0/0//  0/0/     
   ف  فعولن فعولن فعولن فعول    

 و لَْبْرِق ِفْي شفتيك
    /0/0// 0//  /0/ 

  فعول فعول عولن
 
 
 


