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 تقديم:

تركيبته  -الفنية واجلاملية القارئ الكريم: بني يديك كتاب )الشعر املهري: سامته 

( للباحث: عبد املجيد عوض بن عويض اجلعفري، وهو يف أصله وأوزانه العروضية

بحٌث فاز به صاحبه بجائزة مركز اللغة املهرية للدراسات والبحوث يف نسختها األوىل 

للباحث أن  م )الفرع األديب(. وإذا كان للمؤلف أن يفخر بعمله، فهذا عمٌل حيق  ٢٠١٩

كيف ال وقد خاض غامًرا صعبا طالام تردد يف خوضه  يفخر به، وأن ُيشكر عىل إنجازه،

رس املطلب، إذ البحث يف الشعر املهري أشبه ما كثريون، ال ليشء إال لوعورة املسلك وعُ 

ال ُيرى ساحله، وعىل من يفكر يف دراسته أن يعيد النظر أكثر من مرة، وأن  يكون ببحر  

ة تلو الكَ  ته َكر  ا الشاب أقدم ومل حُيجم، وبادر ومل يرتدد أو ة، غري أن باحثنر  يتحقق من ُعد 

وعزيمة للوصول   هذا الطريق الشائك بُعدة من املصادر والكتب يسرية، سلكيتأخر، ف

إىل مبتغاه كبرية، متسلحا بمقدرة شعرية فطرية، وذائقة نقدية أدبية، فراح جيمع الشعر 

تج احلقائق ويصوغ املهري من مصادر مألوفة وغري مألوفة، ويقارن ويوازن، ليستن

القواعد، حيدوه األمل يف تقديم عمل ذي بال لقومه مهرة أبناء حيدان، فظهر لنا هذا 

الكتاب اجلديد يف بابه، اجلميل يف طرحه، الغني بامدته الشعرية. وفق اهلل الباحث عبد 

 املجيد الذي اجتهد وأجاد، وهنيًئا للمكتبة األدبية املهرية هذا اإلصدار البكر.

 

 د. عامر فائل حممد بلحافأ.                                                    

 رئيس مركز اللغة املهرية للدراسات والبحوث                                       
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 :ةقدّمم

 ا بعد:أم  ، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،هلل رب العاملني احلمد

 وخماطرة جمازفٌة كربى هلي وحماولة الغوص يف بحوره ،الشعر املهري دراسة إن  

، ومع تت ضح معامله وهناياتهال طريٌق و ،قرارهرى قاع  ال يُ  إىل ولوٌج  ، كيف ال وهوعظمى

بحوره  ةجليف عبابه و من املخاطرة نجد مناًصاقل ة الوسائل وانعدام فرص النجاة ال 

 وشغٌف  ،كبري ٌل للنجاة إال  علٌم يسري وأم وليس يل مركٌب  أغواره،سرب ل وتالطُم أمواجه  

ُه  أوزانه.و أغراضهفنونه وبللشعر املهري  وحب   يف كتابة  بحث   رشعتحد  كبري أن  تلإن 

من الكتب،  القليلواملخطوطة، وليس لك وسيلة إال   طبوعةعلميٍّ شحيح  يف مصادره امل

من التدقيق والتنقيح  وختلو ،لصحيح واملغلوطباعج  توسائل التواصل االجتامعي التي و

ة العرض واجلودة  نقالً وتوثيقًا. :وصح 

ة مصادر الشعر املهري املوثوقة  -كل الصعوبة- إن  الصعوبةَ  تكمن يف شح 

ي كم هو ممتع أْن  ،والصحيحة يف النقل قواًل وقائالً كتشف هذا نولكن مع هذا التحد 

م كم هي السعادة أْن تُ و ،باألرسار  والغموض والتشويقالعامل الشعري امليلء  قد 

ة املهرة وش  ال ،يف جهده اليسري عملها هذا الئملحافظتك وأبنا  عرها.كبري بام حيمله من هوي 

فون وإذا كان إذا كان  ام بالك، فاملهرية أرسار اللغة قد شغفوا بمعرفة الكت اب واملثق 

 ،وتطيب له النفوس العاشقة واملحزونة ،له القلوب املرهفة سعدت مااألرسار  أحد هذه

ده الشعر املهريبوهي ترتن م  ،اجلميلة العذبة واتسامع تلك األصلتطرب اآلذان ف  ،وُتنش 

ايل من اآلالت املوسيقي ة وصخبها، إن ُه لذلك الصوت اهلادئ الفطري اخل ٌف فينتاهبا شغ

س الشعراء القريبويق والاميض السحيق البعيد رث العر، إن ُه اإلالشعر املهري ، إن ُه متنف 



 

 

8 
 

ُه الرفيق يف جمالس  .اشف األحاسيس ومرتمجها وترمجاهناوك ،والقلوب واخلواطر إن 

تناقل ة التي تُ لقصائد املهري  ا فاكهة املجالس األصيلة التي ترضع أبناءها حب   ، بلالسمر

 عن كابر. براً وكا ،جيل بعدجيالً 

ة ،تبرص والوصف يقرصإن  العني  وال البحث يبلغ غاية  ،فال الكالم حييط إحاطة تام 

ها املحاولة األوىل يف تأصيل ولكن   ،فالزمن قصري والبحث عسري ،نًا ومكاناً ااملراد زم

ُه غيٌض من فيض ،، وتبيان فنونه ومجالي اتهالشعر املهري وتوثيقه  ،وقليٌل من كثري ،إن 

د نافذة صغرية احلجم تطلنعم، هي ،  وشعر  غزيرصغريٌة من بيت  كبري ونافذةٌ  ون منها جمر 

النوُر من قدر ما خيرُج بولو  ،لعل  من خالهلا أْن تنظروا ،من عامل  هذا الشعر يسري زءج عىل

 احلياة وتغرتفوا من عينه   ،زائر ف  سع إال  لنور  عابر وطيثقب  إبرة ال تت  
 
التي  رشبًة من ماء

 تنبع من روح الشعر املهري.

 تركيبته العروضية –: سامته الفنية واجلاملية الشعر املهري)عنوان  كتابحيمُل هذا ال

ة التي هي لغة قبيلة ، (وأوزانه هرة، املوالشعر املهري هو الشعر الذي ُيقال باللغة املهري 

د أساليب البحوث ستتضح تباًعا.  التي واجلامليات الفنون الكثري من فيهو يف ومع تعد 

الوصفي التحلييل املعتمد عىل  املنهج عمليف هذا ال فقد انتخبُت  ،أنواعها ومقاصدها

رضُت بعض فنون هذا الشعر مستخرًجا ما فيها من سامت فع ،املقارنةاملوازنة ورب ام 

إن   إذ، وقارنتها بالعروض العريب ،من الرتاكيب العروضي ة احل لت بعًض ومجاليات، كام 

وتوضيح بعض فنونه وما  ،هو اكتشاف بحور الشعر املهري وأوزانه كتابجوهر هذا ال

 .بالغة وبيانمن  افيه

ة تهصل والكتاب وإن كانت فيه  دبي ةاألناحية إال  أن  عنايتي بال كبرية، باللغة املهري 

ة ذلك، كانت أكرب جوانب: النحو  يفانصب   سابًقا أن  ُجل اهتامم الباحثني يف اللغة املهري 

، فكان ال بد أن لرتاث القصيصا، أو ذكر لتاريخ املهريارسد يف أو والرصف والداللة، 
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 وأالنحوي  وجهكام تم إبراز ال ،األديب الشعري البالغي وجهيف إبراز ال احللقةتكتمل 

الذين ال و ،التارخيي من قبل الباحثني يف املجال اللغوي واللساني ات وعلم األصوات

ة. نويأل  جهدًا يف توثيق اللغة املهري 

ة مباحث، ومجيعها  شملوكل فصل ي ،فصول رئيسة ست ة كتابحيوي هذا ال عد 

ة. يف  تدور حول الشعر املهري وما فيه من فنون ومجالي ات وأوزان ونصوص شعري 

ل باحلديث عن الشعر لدى املهرة يمستهل البحث عن  ئهاشعرا اختالفو ،الفصل األو 

ة معروفة امءواملهري، وما للمهرة من أس الشعبي العريب ينبني الشعر اوشاعراهت  ،شعري 

ة عىلبعدها ُت وحصاد أديب وشعري، ُثم  تكل م ة املهري   ُت وذكر ،أنواع الفنون الشعري 

وأنواعه  رلتعريف بالشعا هدفهالً متهيديًّا هذا الفصل فص د  ، ويعهاأشهرها وبعض أغراض

 وفنونه وأغراضه.

ا الفصل الثاين  ث ،اوصفيً  كان فصالًفأم  لشعر املهري، ا سامتعن بعض فيه  ُت حتد 

بعض مواطن إىل  رشُت يت سم بالصدق والواقعي ة، وكام أ ،غن ىشعٌر مُ  هأن   لسامتومن هذه ا

تصحيح  قرتاحنوعي ة الشعر املهري وا احلديث عنباملطاف  ينتهليالتقليد والتجديد فيه، 

بالغيًّا حمًضا، غايته رصد الصور  وكان الفصل الثالث فصال .شكله الكتايب ونمطه

د بعضلذلكأعطى نامذج البالغية يف الشعر املهري، ف ، سواء لشعرهذا ايف  ها، ثم عد 

 أكانت: بديعية أو بيانية أو متصلة باملعاين.

فكان جممل حديثه عن الرتكيبة  ة رصفة،عروضي مسحةب متي ز الفصل الرابع

وجود  أثبَت ف، العريب الشعر بعلم العروضهذا وعالقة  ،العروضي ة للشعر املهري

تم بذكر األوزان التي ، ُثم  ُخ مربهنًا عىل ذلك بشواهد عدة ،التفعيلة العربي ة فيه

باألوزان والبحور  صخا صلفوهو  ،اخلامس ، ليكون بمثابة التمهيد للفصلاستخلصها

ة التي ا دهذا  حواهالشعري  م عليها فيه هذه البحور التي ينظُ  ُت الشعر واستخدمها، فعد 
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مع ذكر زحافاهتا وعللها والشواهد عليها وتقطيعها، إضافة إىل  ،الشاعر املهري شعره

ص كر بعض األوزان املحتمل وجودها يف الشعر املهري.ذ س فصل السادال وُخص 

ة بني الشعر املهري وبعض املقارنات ل واألخري ة اللغوي  بعض اللهجات أشعار الشعري 

ة واحلرسوسي ة، إضافة إىل شحرية اجلواللغات كال ُختم والعربي ة، اللغة ب الي ة والسقطري 

ة ة املهري   .بذكر عدد من النصوص الشعري 

ه التأليف فيها مستقبالً، كون يمكناملواضيع التي هذا وقد أملح الكتاب إىل بعض 

 ،ع والشمولدف التوس  اهلمل يكن إذ ي ة معي نة، جزئيف  ُغْص ومل يَ  مناقشة عامة، هابعض ناقش

بمثابة بوابة  كتابلكن لعدم وجود أي مؤل فات يف الشعر املهري أردنا أن يكون هذا ال

أترككم لالطالع عىل هذا اجلهد، وكيل  أمل أْن أكون قد لذا  .هذا لدخول إىل عامل الشعرا

م شكري لكل من تعاون معي يف  تعم  به الفائدة املرجوة،ل لعرضُوف قُت يف ا ، كام أقد 

أفدُت  وتقويمه ومراجعته، وأخص  بالذكر املحكمني األفاضل الذين إنجاز هذا الكتاب

 .لبحثهتم إضافة حقيقية هلذا ااقرتاحامث لت و من ملحوظاهتم،

غاية املنى واملقصد،  هفهذ النجاحتب له كُ فإن  ،ٌاجتهاد ذات  لعمل ن  هذا اإ ختاًما:

 ،يل رشف املحاولة األوىل عىل قدر ما أملك من علم   فقد كانوإن مل ُيكتب له النجاح 

. ها وشغفُت هبا دون امتالك  لشهادة  علمي ة يف جمال اللغةحتدوين يف ذلك هوايٌة أحببت

 ب العاملني.سبحان ربك رب العزة عام  يصفون، وسالم عىل املرسلني، واحلمد هلل ر

 

 عبداملجيد عوض بن عوي ض اجلعفري
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 الفصل األّول

 بذة عن الشعر المهري وفنونهنُ 

عراء وشاعرات المهرة بين الشعر العربي و المبحث األّول: -
ُ

 .المهريالشعر ش

 .وأغراضه أنواعه وفنونه :الشعر المهري المبحث الثاني: -
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 ل:األّو املبحث  

 المهريالشعر  العربي و المهرة بين الشعرشُعراء وشاعرات 

 

 متهيد:

ة إىل ثالث  فرق، ولكل فرقة ينقسم  شعراء املهرة من ناحية اإلجادة الشعري 

فقط، وفريق جييد  الشعبي خصائص ختتلف عن األخرى، فهناك فريق جييد الشعر العريب

سأل  لوو مًعا. املهريوالعريب  ينالشعر لثالثالفريق اجييد الشعر املهري فقط، بينام 

وال أتقن الشعر املهري عىل الرغم من  الشعبي عريبلامذا أجيد الشعر ال :نفسه رٌ شاع

مات مل امتالكي نرى أن  هناك فس! ؟الشعر من لغة مهري ة حي ة أختاطب هبا يومي اً هذا قو 

ة بطالقة كوهنم نشأوا  اللغة  د  وتع عليها،الكثري من شعراء املهرة الذين يتقنون اللغة املهري 

، أو تعترب كال اللغتني رئيسي ة، ونراهم شعراء نيةاألم بالنسبة هلم، والعربي ة هي اللغة الثا

ال يتقنون الشعر  هموالفصيح أحيانًا، ولكن شعبيمن الطراز الرفيع يف قول الشعر العريب ال

بواأو رب ام مل  يدونه،املهري ويبتعدون عنه وال جي التفكري يراودهم ومل  ،أو حياولوا كتابته جير 

لغة التقان إ أسباب عدم إجادة الشعر املهري مع ما :مع هذا التساؤلنبقى إذن  .هذايف 

 املهري ة؟

اخلاطئة رب ام يعتقد الكثري أن  الشعر املهري صعٌب يف أوزانه، وهذه من املعلومات 

رها األذهان، ة يف تركيب أبي نه، صعٌب يف أوزا يسرياحلقيقة أن ه  التي تتصو  اته ومجله اللغوي 

ى املقدرة عىل الصياغة الصحيحةةيف البداي ، ويف هذا التأليف ، ولكن مع املامرسة تتقو 

ب منه وقوله ،بالشعر املهري هتاممشعراء املهرة لالدعوة لكل  وتعل م  ،وحماولة التقر 

الكثري من أرساره حاول هذا الكتاب توضيح وقد  .أوزانه وفنونه وخصائصه وأغراضه
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ضها  ر كلِّ شاعر  عن ساعديه، وليخترب فكره ومقدرته وقرحيته، ولريو  الغامضة، فليشم 

وحيسن جلامه  ،عىل إجادة الشعر املهري، فام أمجل أن يكون الشاعر سائسًا خليل  فكره

 حت ى يتأت ى له االنقياد الطوعي.وخطامه 

 بني الشعر العريب والشعر املهري:أوالً: شعراء املهرة 

لشعر، زاخرًة بالعديد من الشعراء قول ال خصبةً  تعد املهرة أرضًا وقبيلة بيئةً 

ة التي ذاع  هلمواألدباء الذين  ة املهري  حصاد شعري، وهناك الكثري من األسامء الشعري 

ريب، منهم صيتها، وانترشت قصائدها بني أوساط املجتمع املهري املحيل  واخلليجي والع

ة العربي ة فُعرف بالشاعر الغنائي، ومنهم من كان امليدان  من ارتبط اسمه باألغاين املهري 

شهرته فعرف بالشاعر امليداين سواء يف الشعر العريب الشعبي من هب وت وزوامل، أو يف 

ر العرص بالوسائل  الشعر املهري من رجزيت ودان دان وشيالت، وحالي ا  ومع تطو 

ات التواصل االجتامعي التكنولوج ي ة احلديثة حيظى العديد من شعراء املهرة عىل منص 

ة.وواتس أب، وفيس بوك،  :من  تويرت باملزيد من املتابعني واملشاركات الشعري 

ومن حيث اإلنتاج األديب عموًما والشعري خصوًصا كان لشعراء املهرة وكت اهبا 

ة ب العربي ة الفصحى وغري الفصحى، ومن بعض اإلصدارات األدبي ة والدواوين الشعري 

 هذه اإلصدارات:

وش رمحه  - د سامل بن عك  ديوان: كلامت حائرة عىل شواطئ املهرة للشاعر حمم 

 اهلل.

 ديوان: العش املهجور للشاعر حمسن عيل يارس. -

 ديوان: إىل وطني" فصيح"  للشاعر حمسن عيل يارس. -

 ديوان: ملحمة اليمن للشاعر حمسن عيل يارس. -

 : فارس امليدان للشاعر عيل عوض بن سلامن.ديوان -
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ة. -  ديوان: أنني السنني للشاعر مت ام سعد كد 

د مرزوق بلحاف. -  ديوان: إعاقتي رس ابتسامتي للشاعر سامل حمم 

د عيل كلشات -  كتاب: خواطر للكاتب حمم 

د القمريي -  كتاب: من الرتاث الشعبي يف املهرة للمؤل ف سامل حليمر حمم 

ض الدواوين احلديثة قيد اإلصدار والطبع، ناهيك عن وجود وما زالت هناك بع

ة، تضم ما تم تناقله من ال همالرغبة لدى كثري من شعراء املهرة يف إصدار دواوين شعري 

صة بمحافظة املهرة ح فر دور النرش ومراكز الطباعة املتخص  ل اقصائدهم، ولكن لعدم تو 

 األمر دون ذلك.

املهرة، فقد اشُتهر منهم يف الزمن الاميض البعيد  وإذا نظرنا بلمحة يسرية لشعراء

ر  د بن عام  الكثري كأمثال: مرضاوي بن سعوة املهري الذي عاش يف العرص اجلاهيل، وحمم 

ر يف الغزل: 477املهري األندليس املتوىف سنة   هــ. ومن أمجل ما قاله ابن عام 

ــــام  ومـــا حلــــامم األيـــك  تبكيــــَك كل 
 

ــــــــــــباح    ــــــــــــم ثغــــــــــــٌر للص   شــــــــــــنيُب  تبس 
 

ـــــي فـــــام تنفـــــك  تشـــــ  رب نغبـــــةً ـتغنِّ
 

مع ُيــــديا إليــــَك وجيــــُب    مــــن الــــد 
 

ر يف كتاب املخترص يف تاريخ املهرة الشئ الكثري، ومم ا جاء  وجاء من أخبار ابن عام 

 (1)قوله:

 ملــٌك إذا ازدحــم امللــوك بمــورد  
 

ــــــى يصــــــدرا   ونحــــــاه ال يــــــردون حت 
 

ا الشعراء  فعددهم ال يكاد  الشعر العريب الشعبي ن الذين جييدونواملعارصأم 

 حُيىص، ومن هؤالء عىل سبيل التمثيل ال احلرص:

ل بن صمودة  الشاعر عبدالله مده 

                                                           

د بن علي ان كلشات، ص ) 1)  .80-79املخترص يف تاريخ املهرة، الشيخ صالح حمم 
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 الشاعر صالح خليفة كلشات

ة ام سعد كد   الشاعر صد 

د عيسى القمريي  الشاعر حمم 

 الشاعر مسَلم قضقيض اجلدحي

واحد كأمثال الشاعر: حاج وهناك من جييد الشعر العريب الشعبي واملهري يف آن 

كثرية،  -كام أسلفنا  –. وأسامء الشعراء عيل دعكون، ومحاد بن عفرار من منطقة عتاب

وال يمكن حرصها وذكرها كل ها، وما ذكر جمرد مثال لتوضيح تردد شعراء املهرة بني 

ا والقصيدة العربية واملهرية،   حديث هذا فسيكون مقترًصا عىل الشعر املهري، فال كتابناأم 

 للشعر العريب فيه إال  للمقارنة، ورصد أوجه التشابه من منظور علمي وأديب.

 :: شاعرات املهرة يف األدب املهريثانيًا

من املسل م به أن  الشعر ال خيتص بفئة الذكور دون اإلناث، وكذلك الشعر املهري 

ة الفني ة، وهناك  اترشيك ءلنساابل نرى  لرجال،فقط باال خيتص  يف هذه املنظومة الشعري 

ة بالنساء التي سيأت ذكرها الحقًا، وهذا دليل  ة اخلاص  ة املهري  الكثري من الفنون الشعري 

وي وسل طنا الضوء قليالً وإذا ما نظرنا للعنرص النس الشعر.عىل أن  املرأة رشيكة يف بناء 

 وإجادته، الشعر جمالالت برزن يف الشاعرات املهري ات ال بعض نرى أن  هناكسعليه 

يف الزمن  هذا املضامريف وخل د التاريخ أشعارهن، ومن النساء املهري ات الالت اشتهرن 

صاحبة  ،بحصوين (خيصيت)القريب املعارص إحدى املهري ات األصائل من منطقة 

ة شعرها وغزارته كانتف ،الشهرية (شميطر)قصيدة  د  واسمها نرية ،كاخلنساء يف قو  حمم 

 (1).خال ص غشواق

                                                           

 وذكر قصيدهتا يف املواضيع القادمة.( سيأت ذكرها 1)
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ة بنت غليس ومن أ :ومنهن أيضاً   :شعارهاالشاعرة مهري 

 وانحــــــه بــــــن خــــــور بعليــــــت طــــــرور
 

 ذر مشــــس ثــــم وهــــر ومــــس هــــزور
 

يف كتاب جوهرة ذكرهن  جاء و ،أيًضا من النساء املهري ات الالت اشتهرن بالشعرو

ة   (1) :ما ييلقاموس اللغة املهري 

 مغفيق ومن أقواهلا:مريم بنت سعود ثمدوت بن 

 أقــــــــر نطبـــــــــه صـــــــــل هـــــــــه لغـــــــــدار
 

 فــــون منـــــه هبـــــدك بـــــرك أنيحـــــار
 

 التــــــويل حلــــــاق وظــــــريي الشــــــار
 

 قصوف أضمئيت ومق أبصار
 

الشاعرة رشغيف بنت عيل قن ت قحداد احلريزي ومن أيًضا: ذكرن  الالتمن و

 ا:شعارهأ

 هظري أقاحي هصباحم مر أغايض

ومن ، قلنوت بن عوض أقون احلريزي نفسه: التي ذكرت يف الكتاب واألخرية

 أقواهلا:

 شــــــني آر نصــــــبار ولــــــو نســــــدود
 

 يــــــــوراء أكــــــــدح وتــــــــام حيــــــــدود
 

                                                           

ة، أمحد طويب املهري، ص  ) 1)  . 80-79جوهرة  قاموس اللغة املهري 
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 :الشاعرة البعيد ومن النساء املهري ات الالت اشتهرن بقول الشعر يف الزمن الغابر

ة والتي ذاع قوهلا الشهري:خويلة ا  ملهري 

 قســــمت رجــــال بنــــي أبــــيهم بيــــنهم
 

 وقـــواربجـــزع الـــردى بمخـــارص  
 

 فــــأبرد غليــــل خويلــــة الــــثكىل التــــي
 

 ُرميت بأثقل من صـخور الصـاقب 
 

ــــــه  وتــــــالف قبــــــل الفــــــوت ثــــــأري أن 
 

 علـــــــــق بثـــــــــويب داهـــــــــن مـــــــــع ناعـــــــــب 
 

 وقومها بنو ريام تهاقص  و ،مصادر اللغة واألدب يف كتاب مهرة يف قد ورد ذكرهاو

 (1) .هذا الشعر الذي أوردناهمع تها وذكر أيضًا قص   ،مع بني ناعب

الشعر املهري ب عنايتهسريى  الذي بني أيدينا الكتابمن يقرأ هذا  ... ومع هذا

فرولكن لعدم  ء،النسا شعرمن انتقاص  ذلك ليسوالرجايل،  املصادر التي تنقل قصائد  تو 

الشعر إال   جمال النساء املهري ات اقتحام دوناملهري ات، كام أن  العادات والتقاليد حتول 

 ،الشعر يف النطاق اخلاص هبن نشدنَ ين لل، وظمن شعرهن كثري ظهريقليالً منهن، فلم 

من غرافي ة التي نشأن فيها، مع أن  من يبحث سيجد ويف ُأطر حمدودة ال تتجاوز البقعة اجل

حاجز الرهبة والرتد د  نكرَس  والالت ،الكثري النسائي ة الرائعة يف قول الشعر املهري امءاألس

ة البطولي ة عديدوذيوع الصيت، فسط رن ال حكم وأمثال  بام فيها من من املالحم الشعري 

يف فصل  –ذكره  تالذي سيأ –بحر الرمل عند احلديث عن استشهدنا  وقد، صائحون

 .لشاعرة مهرية األوزان بقصيدة شميطر

  

                                                           

 .136 -135مهرة يف مصادر اللغة واألدب، عامر فائل بلحاف، ص ) 1)
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 الثاني:املبحث 

 وأغراضه  أنواعه وفنونه :الشعر المهري

 

ثيها : نبذةمتهيد عرها عن اللغة املهري ة ومتحد   :وش 

الشعر املهري والتعريف به وبأنواعه وفنونه وأغراضه وعلم  قبل احلديث عن

الشعر  اطالرتب اووطنً  وقبيلةً  نذكر ملحة عن املهرة لغةً  جيدر بنا أنعروضه وأوزانه، 

ة التي هي لغة قبيلة مهرة الساكنة إذا ما ُذك ر الشعر املهري ُذك رت معه ف، بذلك اللغة املهري 

ويف  ،امتداد حمافظة املهرة املحاذية لسلطنة عامنجنوب جزيرة العرب، عىل  يف أقىص

عة ع ،وكثرهتااليمن غالبي تها العظمى  ، وال ىل تسع مديري ات وعاصمتها الغيضةمتوز 

ة بقاع  د يف تيمبل  فقط، قبيلة املهرة عىل اليمن وجود قترصي  ،من اململكة العربي ة السعودي 

القبائل  من قبائل املهرةف، اخلليجي ة والعربي ة واإلسالمي ةوغريها من الدول  ،وسلطنة عامن

ل ةاهلجرآثرت التي   بحثًا عن املعيشة والرزق. والتنق 

 ،األمكنة واألزمنة هبم إن اختلفتتظل اللغة املهرية القاسم املشرتك بني أبنائها وو

بفنون  هذه اللغةوتتمي ز  يبقى شعرهم الوعاء الذي حيملونه معهم يف حل هم وترحاهلم.كام 

ة واجلب الي ة واحلرسوسي ةكالعربي ة وال ،غريها من اللغاتوأهازيج شعبي ة مثل  ، سقطري 

ع القص ،موث قةوفنوٌن أصيلة زاخرة نون وهذه الف ائد متعارف عليها جيالً بعد جيل، وتتنو 

ة يف  ومناسباهتا وأنواعها بني الشعر الغنائي  ،، وأحلاهنا وأغراضهاأشكاهلا وفنوهنااملهري 

ط ل ،القصري واملتوس  والشعر البدوي  ،والشعر املهري الساحيل البسيط ،وشعر النثر املطو 

 .الفصيح
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الً: الشعر املهري  أنواعه وفنونه: :أو 

ونذكر  ،عىل بعض هذه األنواع من الفنون األصيلة التي ذاع صيتها هنانسل ط الضوء

 منها ما ييل:

 :كريم كريم هودي :فن. 1

 ،كاملدح وذكر الوقائع واألحداث ،أشعار وصفي ة تقال يف مناسبات خمتلفةهو 

تدوين لأو  ،والصرب عىل القتال ،ولعل ه يستخدم يف الغزوات لبعث الشجاعة يف النفوس

ها إحدى املفاخراالنتصارات   ويلتقي فن كريم كريم مع فن سامعني.، والتغن ي هبا وعد 

 (1) :، ونقتطف منها سعد مسل م غفيلة بن كلشات :قصيدة للشاعر  :ومن أمثلته

 تون نغريف اود ومحوه ذهيه صـويل شـه مهـوقس يطريـب
 

 ورصومـــه وي كـــريم تـــون نفتـــيح ابـــوب وبـــاليحن نشـــبيب
 

 :أو قصائد السامع سمعوت –فن سامعني وسامعني . 2

قريبة يف  ،ة يف مفرداهتايستخدم هذا الفن لوصف األحداث والوقائع بأشعار سلس

 واضحة يف أدائها، بليغة يف توصيل رسالتها ومضموهنا. ،معانيها

 :فن الدانادون أو الرجزيت. 3

دى يف ة يف  ،امليدان هو من الفنون احلامسي ة االرجتالي ة اجلميلة التي تؤ  وخاص 

أكثر  أو ،مراد ات بني شاعر وشاعر لتبدأ متقابالن أو أكثر، انوفيه جيتمع صف   ،األعراس

هيدانا دانا وادانا ) :وعبارته الشهرية ،(بدع وجواب) شكل حوار شعريعىل من شاعر 

 ،القبيل توفيقوحلل القضايا وال ،ستخدم أيضًا للرتحيب بالضيف بأبيات ارجتالي ةويُ  ،(دان

 ين.عن حدث عابر مقتطف ببيتني خمترصالتعبري  وأ

                                                           

 .190ص مبحث خمتارات من القصائد املهري ةلالطالع عىل القصيدة كاملة يف  1) )
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ومنها ما يأت بشكل  ثالثي،  ،منها ما يأت بشكل  ثنائي :وللرجزيت أنواع خمتلفة

ى عيل  :يقول الباحثعن الرجز و .(ثتمثل  )الثالثي و (،يتمثن  )باملهري  الثنائي ويسم 

ة، "يعترب الرجز املهري من أبرز ألوان  :رمحه اهلل حمسن بن حفيظ الشعر يف اللهجة املهري 

ة، واملهرة إن اعتزوا بيش من تراثهم فهو فن  ويمث ل الرجز لدى املهرة املواجهة والقو 

 . (1) الرجز لديم"

ة -كام مضت اإلشارة  – والرجزيت د ووليس املقص ،اسم هلذا الفن باللغة املهري 

ة هلذا الفن (الدانادون)بالرجزيت بحر الرجز الشعري، وكذلك   ،من التسميات املهري 

هيدانا دانا  :كونه يتم ترديد هذا الفن بمطالع قصرية للدان مثل (الدان)وهي مأخوذة من 

 سعيد بن عيل بن طوعري بن عفرار:ومن أمثلة هذا الفن قول الشاعر:  وادانا دان.

 يمــوه صــدوق نجــم خلطيــت احنــوب مــن خلييــف تــاء مــدود
 

 فيــودال رس مــوه وـويضــوض خيــ ودبــار قفــود ســوق اريــوزم
 

  :فن هرييوت. 4

بعض املناطق الساحلي ة به وتشتهر  ،ة بالنساءالفن من الفنون اخلاص   هذايعد 

ةو ،كحصوين وصقر ن ه يستخدم النتظار أ ُذكر يف كتاب جوهرة قاموس اللغة املهري 

 .(2) مستقباهلالأو املسافرين عرب السفن الرشاعي ة 

 دندنيت:فن ال. 5

لشاعر ليؤن س وحشته ويطي ب يتغن ى به ا ،جمالس السمريف فن مهري مجيل يستخدم 

عة ه، وأحلانسمرته  ختتلف يف طريقة أدائها ونغامهتا وتقاطيعها ودندنتها. ،كثرية ومتنو 

                                                           

 68، عيل حمسن بن حفيظ، ص من هلجات مهرة وآداهبا ) 1)

ة، للكاتب أمحد طويب املهري، ص ) 2)  83جوهرة  قاموس اللغة املهري 
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  ليلييت:فن . 6

ة اجلميلة والصعبة التي تتمي ز برسعة النطق للمفردة الشعري ة  من الفنون املهري 

 وصعوبة فهمها.

 كورميت:فن . 7

ولعل ه  ،تغري  األنواء واألجواء املناخي ة ورؤية الربوقعند فن يستخدمه الشاعر 

وهو من  ،يستخدم لالستبشار بنزول األمطار والغيث املحيي للبالد والعباد بفضل اهلل

 ا.الفنون النادر استخدامها حاليًّ 

 :وفن ويد وويد )صغيف( زغيف فن. 8

ة ،أيًضا جمالس السمريف فن يستخدم  والرتويح عن  ،وتبادل األحاديث الشعري 

 النفس باخلواطر املنظومة.

  :أو الفراضة فريوضتفن ال. 9

ى أو  ،اجلديد نزلاالنتقال إىل امل تقال عندوهي قصيدة  يف  (الضعونة)ما يسم 

ة  ،أثناء العرس أو بعده بأعوام لبيتالنتقال لأو عند ا ،العامي ة وهلذا النوع رشوط خاص 

ل وغريها  .(1) تستلزم ذكر اسم املتنق 

 هف  وباهني:فن . 10

 وطرد العني ،املرأة لتنويم األطفال امن الفنون النسائي ة اجلميلة التي تستخدمه

 عنهم. والسحر

                                                           

 ذكره الشاعر عبدالله صالح الامس يف احللقة الثامنة من برنامج سمريت وريوض. 1) )
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 هوبليت:فن . 11

ع هذه ،عاملاألامس يف أداء يبعث احلف ،صوت يقال أثناء العمل بني  عاملاأل وتتنو 

ة. ة والبحري   الربي 

 :أو الرعبوت رابوتأفن . 12

ة يستخدم كعالج لل   يكون بأصوات و ،الثعابني والعقارب لدغمثل دغات السام 

 فتشغله هذه األصوات عن اإلحساس ، هو مستلققف عىل جسد املصاب وـمجاعي ة ت

 .من الرتاث الشعبي للعالج هويعترب ،، والبعض ال يصن فه كفناألملب

 الرشح:فن . 13

وهو يشبه الرجيش يف  ،النساء يف األعراس هامن الفنون النسائي ة التي تستخدم

ولعل ه تم أخذ بعض األحلان  شعبي،إال  أن  الرجيش يستخدم الشعر ال ،بعض أحلانه

ة ودجمها باللغة العربي ة  .املهرة لألعراس، والرجيش فن نسائي يستخدم يف حمافظة املهري 

الي:فن . 14 لة لو  تتناول الرسد و ،من الفنون التي توصف بالقصائد املطو 

 الوصفي.

يل:فن . 15  فن نسائي يستخدم لتسلية األطفال وتنويمهم. يا لو 

 لتشويقهن وحتفيزهن ،إىل املورديستخدم عند توجيه اإلبل  فنٌ  فن أبو شئريت:. 16

 (1) عىل رشب الامء.

ورضب األمثال  ،يتمي ز بالفكاهة ،وهو عبارة بيت واحد مسجوع السجع: فن. 17

 وإن ام نظم سجعي. ،وهو ليس بشعر ،واحلكمة

                                                           

 ذكره سعد مسل م غفيلة بن كلشات عىل صفحته بالفيس بوك. ) 1)
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 ة،عدا التي ال تصلح إال  تكون مجاعي أو مجاعيِّ  هذه الفنون بشكل  فرديِّ  ىؤدوتُ 

وكذلك فن  ،امعي يف األعراس للرجالاجلرتديد ال يعتمد عىلالذي  (الرجزيت)فن ك

 الذي يستلزم أن يكون مجاعيًّا. الرشح للنساء

ه لفنون من منطقة ألخرى، لكن  أغلبها ا هذهمسميات أن ه قد ختتلف بعض  هنا وننو 

ياهتا التسع عند املهرةى دؤتُ  شحن ، حات ، منعر ، حوف ، الغيضة ، حصوين ،   :بمدير 

ن ا أو عند امتداد ،حتتها من مناطق وقرى تابعة طويوما ين ،قشن ، سيحوت ، املسيلة ملكو 

 .ذكورة سابقًا كاململكة والسلطنةالقبيل املنترش يف الدول امل

 بعضهاو ،لة قائمة بذاهتايبعضها فنوٌن أصف أصالتها، من حيث هذه الفنون ختتلفو

ولكن ذكرناها  ،اشعريًّ  فنًّا ال تعدف ،تراث شعبي وأهازيج وعادات بشكلفرعي ة  فنونٌ 

ة ة.للفائد ة والفرق بني الفن األصيل والفرعي أن  الفنون األصيلة فنوٌن شعري   مهري 

ها  هناك عي ةبينام الفنون الفر ،متعارف عليها بشكل  رسمي كالرجزيت وسامعني من يعد 

إضافة إىل أن   كفن الرعبوت أو أربوت. يًّاشعب اومنهم من يعتربها تراثً  ،امهريًّ  اشعريً  افنً 

ا جتتمع حتت وزن شعري  بعض هذه الفنون وإْن اختلفت أسامؤها وطريقة أدائها إال  أهن 

جتتمع إذ وهودي كريم كريم،  ،وسامعني ،الرجزيتو ،كفن الدانادون واحدواحد وبحر 

بحور الشعر  وتوضيحه يف فصل مرهذا األ تفصيلم وسيت ،الرمل واملديد ي:بحر تحت

 .وأوزانه املهري

تندرج حتت فن الريوي، وفن الريوي فٌن مشهور لدى املهرة،  فنونهذه ال بعضو

وهو جتانس القافية  ،من الروى :فن الريوي" الباحث عيل حمسن بن حفيظ: عنه قالو

الت، وهو من أشعار املناجاة النفسي ة وبالغ الرق ة  ،وانسجامها، وهو من شعر املطو 

ة اجلب الي ة هذا الباب  ويندرج حتت (1) ."والرهافة، ويقابل شعر النانا يف الفنون الشعري 

                                                           

 72-71من هلجات مهرة وآداهبا، عيل حمسن بن حفيظ، ص  ) 1)
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 ،دندنيت :منها كلها تلتقي حتت وزن واحد عدة مسميات فنية - فن الريوي - الكبري

 وويد ويد. ،زغيف ،كورميت ،ليلييت ،هوبليت

املزيونة بلسطنة عامن مثل فن والية املهرة يف  أبناء هناك بعض الفنون لدىو

األداء ف وأداء فن الطبل مشابه لفن الرشح والرجيش، وفن الطبل للنساء، ،التهويدة

 فقط. سمالنسائي واحد، وال اختالف يف ذلك إال  باال

ال عىل سبيل التحديد  ،عىل سبيل املثال والذكر امجيعً  هذه الفنون املذكورة :وأخرياً 

  ُيكتب هلاومل ،أخرى انقرضت أو صارت شبه منقرضة ًناوال شك  أن  هناك فنو ،واحلرص

 وأومل يصلنا خربها  ،تؤد ى يف األماكن البعيدة كالبوادي وغريهاقد أو  ،الشيوع فاختفت

ة. ،يشء عنها  ونحن يف صدد البحث والتحديث ألي معلومات مستجد 

 :ثانيًا: أغراض الشعر املهري قديمها وجديدها

أغراض الشعر العريب، واألغراض  توافقللشعر املهري العديد من األغراض التي 

ة هي املقصد من كتابة القصيدة ، وإذا ما نظرنا واهلدف الذي يتناول حمتواها ،الشعري 

ة التي يتناوهلا لأل عة سنجدهاالشعر املهري فغراض الشعري   ويف مقدمتها ،كثرية ومتنو 

ة املعروفة مثل:  ،احلكمةو ،واهلجاء ،واملدح ،والغزل ،الوصف األغراض التقليدي 

 والرثاء. ،والفخر ،واحلامسة

ة املعروفة يف العصور األوىلوإْن الشعر املهري و إال  أن ه  ،احتفظ باألغراض الشعري 

د يف أنواع القصائد ومناسباهتا لام  ومن  ،التجديد وجبلعرص احلديث من قضايا تيف اجد 

ة حياء وإوهو شعر التغن ي بإنجازات الاميض  ،الشعر التارخيي :هذه األغراض املستجد 

وانتصاراهتم يف امليادين احلربي ة  ،وحنكتهم وحكمتهم يف حل املسائل القبلي ة ،باءأجماد اآل

ك بال ،إليقاظ اهلمم واحلذو حذوهم عىل اخلصال  ةيوالرتب ،عادات والتقاليدوالتمس 

الشعر هناك وعىل اجلانب اآلخر  .شجاعة وكرم وإيثار وحسن معاملة :احلميدة من
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قة. ،هذا العرص مةالوطني الذي أصبح س  حيث أصبح العامل العريب أمصارًا وبلدانًا متفر 

ي بحب التغن  و لطبيعة من جبال وسحب وغيوم وبحار،د يف أشعار وصف اد  كام ُج 

 ة.الشعري   قرحيةواخلطاب املبارش لل الامشية واملرعى،

ة التي مل ناألغراض اخلاص   بعضأن  هناك  وال َغْروَ  من املعروف ، وذكرهاة والعام 

ة املعروفة، الشعر بحٌر واسٌع وجماٌل خصٌب لإلبداعأن    ،ال تقي ده األغراض التقليدي 

فهو حارٌض بشعره وأغراضه بام يناسب  ،اإلبداع والتنويع يف والشاعر املهري ال يتوانى

ة للشاعر  تهوبام يالئم ذائق ،كاناملزمان وال  ملستمع.وذائقة االشعري 
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  الثانيالفصل 

  سمات الشعر المهري

 .ن في الشعر المهرييحالمبحث األّول: اإلنشاد والغناء والتل -

 .الواقعّية في الشعر المهريالمبحث الثاني:  -

 .الشعر المهري بين التقليد والتجديدالمبحث الثالث:  -

 .الكتابي نوعّية الشعر المهري وتصحيح نمطه وشكلهالمبحث الرابع:  -
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 املبحث األّول:

 اإلنشاد والغناء والتلحين في الشعر المهري

 

 متهيد:

ة ب رتبطت د 
عادة واملوسيقى، وتصن ف األشعار  (1)الغناء واللحنكالشعر مفاهيم ع 

ف الشعر العريبقد وغنائي ة، وإىل أدبي ة  مروًرا والعرص اجلاهيل ب بدًءامراحله  أغلبيف  ُعر 

العرص احلديث بميزة اإلنشاد الشعري اجلامعي إىل  وصوالً العب ايس فاألموي فاإلسالمي ب

ة هذه األناشيد بني الصوت الذي ال  د 
 ،صاحبه أي آالت طربتوالفردي، ومتايزت ح 

يف  ) التلحني/ األداء الغنائي(وللحن .معه آالت املوسيقى ستخدمتُ  يلذوبني الغناء ا

ة فوائد منها: أن ه مقياٌس ال الشعر يوزن بالفطرة أو بمعرفة  ن  إإذ  ؛دقيق للوزن شعر عد 

ى األذن املوسيقي ة لدى الشاعر ،لتفاعيلا باع طريقة اللحن حت ى تتقو  نه من  ،أو ات  ومتك 

فإذا ما ُأدخل إىل الشعر  ،ب السامع للشعرإجادة الوزن، والفائدة األخرى هي جذ

 وقربت كلامته إىل كل  قلب  مرهف. ،حالوته ظهرتاإلنشاد /اللحن

ذكر الربدوين الزامل كأحد أهم الفنون  ،ويف كتاب فنون األدب الشعبي باليمن

ىل أن  اإلنشاد ميزة إوهو تلميح  ،الشعبي ة باليمن عىل اختالف أدائه من منطقة إىل أخرى

 .(2) باللحن والغناء قبل إنشاد الشعر عادة يبدأر بمعنى أن  الشاع ،الشعر

                                                           
نقصد باللحن هنا اللحن الغنائي  وليس حلن الكالم الذي بمعنى التكل م بطريقة ختالف الصواب يف قواعد  ) 1)

 اللغة.

 للشاعر عبدالله الربدوين. ،انظر الفصل الثالث من كتاب فنون األدب الشعبي يف اليمن 2) )
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الً: الشعر املهري واللحن الغنائي  :أو 

 ه وأزمنةيف كل مراحلوجرت عىل إنشاد الشعر قدياًم وحديثًا قد ما دام أن  العادة 

ره، فالشعر املهري ال ينفك عن هذه املنظومة املوسيقي ة املرتابطة التي انبثق منها  تطو 

وخرج من رمحها، فال شعر يقوم إال  عىل إيقاع  موسيقي؛ واملوسيقى ظاهرة كل الظهور 

 شكالً ومضمونًا. هفي

فأحدث ترابطًا  ،قد عرف الشاعر املهري الغناء واإلنشاد منذ أن عرف الشعرو

عميقًا متني اجلذور، فكان شديد امليل إىل الرتن م بشعره وتلحينه، هلذا تشب ع باملوسيقى 

ة الداخلي ة التي تكمن يف موسيقى احلس الروحي واجلامل الفن ي واإليقاع الصوت  الشعري 

د وموسيقى مجالي ة رائعة تقوم  باع نغم حمد  عىل الذي يعطي الشاعر تلك الطاقة يف ات 

تقاسيم عروضي ة، حيث تستلهمها روحه وفطرته، فينشأ ذلك الشعر موزونًا بالفطرة، 

د عىل إنشاد شعره  ،وعىل اجلانب اآلخر رق ت حباله الصوتي ة باملوسيقى اخلارجي ة فتعو 

 صوتًا وحلنًا.

وسكنه وضعنه،  ،لقد كان الغناء واإلنشاد رفيق الشاعر املهري يف حل ه وترحاله

دً  اجللسته، رفيقً  اكل املواطن، أنيًس  يف احارًض  لوحشته، يرافقه إذا ما كان  السمرته، مبد 

ا، وال يقترص األمر عىل الرجل فقط، فاملرأة ا، وللبحر راكبً ا، وللرزق ساعيً لألبل راعيً 

ة ترضع طفلها أحلان هذا اإلرث ا ى سمعه عىل إيقاعاته ،لعريقاملهري   ،منذ صغره   فيتغذ 

رأة بعض األحلان يف تنويم أطفاهلا بالعبارات املشهورة: )هف وباهني(، وهلذا تستخدم امل

للمرأة  ، كام ُوجدتأن  للحن املهري واإلنشاد ارتباطًا وثيقًا بالشعر نفسه عىل وهذه داللة

ة،  وعن غناء النساء  يف املنظومة الغنائي ة. اأساسيًّ  ارشيكً  ما جعلهابعض الفنون اخلاص 

"اشتهرت نساء كثريات  يقول الباحث عيل حمسن بن حفيظ: ،م بهللشعر املهري والرتن  
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لدى املهرة بنظم شعر الريوي، ويغن ى من قبل اجلميع رجااًل ونساًء، ناهيك عن األداء 

 (1). الغنائي اجلميل الذي يصحب أصوات النساء"

دًا يقوم الشعر املهري  القول: إن   لذا نستطيع بالعديد من عىل اإلنشاد متمي زًا ومتفر 

ة تشغف قلبه  ن  أ، حتى ن اجلميلة التي تطرب هلا األسامعاألحلا الذي ال يفهم اللغة املهري 

وسمعه تلك األصوات اهلادئة التي تبعث يف النفس الراحة، كيف ال والشعر الغنائي 

وآالت العزف والطرب والغناء، فالقى الشعر  ،املهري خال  من املوسيقى الصاخبة

نات الصوت، فاكتملت حماسن اإلبداع  الفطري الصوت الفطري اخلايل من كل حمس 

 الشعر. هذا وهذا هو الرس يف ميل اآلذان ألحلان ،واإلمتاع واألداء

 ثانيًا: األحلان املهري ة الغنائي ة وتسمياهتا:

ى  ة تسم  ق والطاروق ومجعها طواريق، وهي كلمة رْ بالط   -عادةً  -األحلان املهري 

، ويشتهر الشعر افصيحً  وأ انبطيًّ  اشعبيًّ  ، سواء أكان الشعرأوساط الشعراءتشتهر بني 

 عىل كذا وكذا. وطرٌق  ،طرق مهري عىل صوت كذا :املهري هبذه الطواريق، فيقال

وإذا ما دخلنا يف جزئية الغناء نفسه نستطيع القول بأن  مسمي ات الشعر املهري 

ه  الذي يظهر من )سامعني وسامعني( وفنونه هلا عالقة وطيدة باإلنشاد؛ فهذا فن مسام 

وأن يصغي سمعه لام سيسمع، وهو نداء حذفت أداته  ،نشدإحياء بلفت انتباه السامع لام يُ 

 لقرب املنادى من حديث السامع.

ة مجيلة  بصبغة ني  الشعر واللحن املهري صبغت ،وفن )الدندنيت( التي هي دندنة شعري 

ق من متازج اللحن املغن ى واتت لشعر املنشود، وللدندنة يف الشعر املهري أنواٌع كثرية: س 

هي دانا ) :وتارة أخرى يرتكز عىل ،(ودانا دان)ثم يأت بشطر  ،(دانا داناــ )فتارة يبتدئ ب

                                                           

 .72هرة وآداهبا، عيل حمسن بن حفيظ، صمن هلجات م ) 1)
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 لوها:وتت ،(ويا دينا دان ويا دينا دان) ا:ومن الدندنات الشهرية أيًض  .(دان هي دانا دانا

 .(ويا دانا دان ويا دينا دان)

الرجز هو الغناء ف، ، وهو نوٌع آخر من اللحن املهري)فن الرجزيت( وهناك أيًضا

َي بحر ،للشاعر الراجز، فيقال بللعيس واإلبا اصواحلداء اخل من بحور الشعر  وسم 

 ةمجاعي صورةُينشد ب ،فهو ميداين محايس ،بالرجز، وإذا ما نظرنا للرجز كفن مهري مغن ى

ا  –فالرجز يف اهلب وت، صفوف منتظمة كالذي يؤد ى  يف يف  له من اسمه نصيب –حقًّ

 الشعر املهري.

راً  ة  اوأحلانً  اأن  هناك أصواتً  :ومن املالحظ مؤخ  تستخدم شاعت وصارت مهري 

دة  ضحتأخرى أ اوأصواتً  ،بكثرة شبه نادرة ومنقرضة، والديمومة عىل أحلان حمد 

هذا الرتاث العريق، إذ لحفاظ عىل ل تنبيًها ما سواها هلو ناقوس خطر يدق   عىلوتفضيلها 

ة اجلميلة لتعود كام كانت  ،من الواجب التنويع  عند أجيالناوإحياء كل األحلان املهري 

ال ووصلت إلينا، وأن نكون خري خلف خلري سلف،  يها إىل أنعل تحافظ تيال ةالسابق

ك بأصوهلا ،نتسب ب يف ضياعها  بإدخالها من ثوابت قتلعهاوال ن ،وأن نحاول أن نتمس 

كل عرص والتجديد أمر  ة، وإن كان التغيري سمعليها املعازف وآالت الطرب بعض

د،فلنجدد طبيعي،  ونخرتع ونبدع كالشيالت  ،اليشء اجلديد فنضيف إذا ما أردنا أن نجد 

ر ،التي ليس فيها موسيقى ولكن ليس بتغيري القديم وإلباسه ثوبًا ليس  ،جي د وهي تطو 

  بثوبه.



 

 

33 
 

 :الثانياملبحث 

 الواقعيّة في الشعر المهري

 

 متهيد:

ام فيه من تقل بات وأحداث يفرض عىل الشاعر أْن يكون بإن  الواقع الذي نعيشه 

وينسلخ عنه إال  من ارتىض العيش يف عامل  ، فمن ذا الذي ينفصل عن واقعههمرآة عاكسة ل

 عٌ متنو  ومن زوايا الواقع واحلقيقة واليقني يف عامل الشعر نجد أن  الشاعر املهري  األحالم؟

تقن تصوير يال ينضب،  يسكب وهنرٌ  يف مواضيعه، عميٌق يف كالمه، بليٌغ يف شعره، معنيٌ 

د لألحداث ،لواقعا خ للرتاث ،خمل د للوقائع، جمس  رساٌم يرسم لوحات فني ة تشكيلي ة  ،مؤر 

ة مستوحاة مم ا يعيشه ويمر به من مواقف، فهو بعيٌد عن  دة األلوان يف قوالب شعري  متعد 

ة بأرقى  ،يف شعره يالفن  بالصدق  مت سمٌ  ،(1)اخليال الكاذب مصقول التجربة الشعري 

ل من غرض  إىل غرض اخلطاب يربز التأل ق إىل احلوار  ، ومنعنارصها الفني ة. وبني التنق 

، فالصدق رفيقه والفوز حليفه، إن عثر تدارك عثراته، وإْن ربشكل  جيلٍّ يف كل ما خيتا

ًا كانت قليلة غلطاته.  ُحوسب نقدي 

الً: الواقعي ة يف الشعر ومفهومها  :أو 

أن  الشاعر يصف  :الواقعي ةب أعنيالفني ة للشعر املهري، و سامتال ىالواقعي ة أحد

إذا ما وصف البنت الصغرية كان واقعًا، وإْن وصف ف، االواقع وصفًا حقيقي ًا أو جمازيًّ 

                                                           

ل من وحي خياله دون وجود زوجة أو حبيبة  أو  ) 1) معنى الكاذب: اخرتاع أحداث غري حقيقي ة، مثل أن يتغز 

 مشهد حقيقي عابر.
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ة وما فيها من حيوانات وطيور كان واقعًا، وإن انتقل للجامدات من وصف  احلياة الربي 

اث واألحد ،عرب  عن حياته الشخصي ة اليومي ة املطر واألهنار واألودية كان واقعًا، وإن

ها ما ذكرنا.  التي جرت ووقعت يف زمنه كان واقعًا، وللواقعي ة صور خمتلفة ومن أمه 

لذا نجد  ،أن  الواقعي ة من أعىل مراتب الشعر املهري وأسمى صفاته وأهبى ُحَلَله بامو

من واقع  هالشاعر املهري ال يصف إال  ما يرى وتقع عينه عليه، وال ينقل إال  ما يعايش

، (1) وإْن بَلَغ أكمل ،يسقطها إسقاطًا مبارشًا عىل شعره، إْن مَدَح أقرصف ،عي ةاحلياة االجتام

قليل املبالغة كثري املطالعة، رسيع البدية قصري النصيحة، يوجز بقرص املبنى عىل كثر 

 املعنى.

ة منهابام و والرومانسي ة  التقليدية، املدرسة الكالسيكي ة :أن  للشعر مدارس عد 

ق يف اخليال والوهم واهلروب من الواقع كل البعد عن اإلنسان  مبتعدةً  ،املوصوفة بالتعم 

جديدة، فكان آخر  ثالثةوقضاياه وتفاصيل حياته اليومي ة، من هذا املنطلق نشأت مدرسٌة 

ث من املدارس هي املدرسة الواقعي ة التي  يتوافق معها الشعر املهري يف بعض ما ُحد 

ر والثبات خلصائص، وخيا لشكل الشعري العمودي، يف اتلف يف بعضها من حيث التحر 

ومن أهم هذه اخلصائص املشرتكة بينهام أن  الشعر يعرب  عن حرية اإلنسان يف احلياة 

رة بني الرغبة يف كسب الامدي ات الزائلة أو التمسك بالقيم واملبادئ اخلالدة.  املتطو 

ن  الشعر يعرب  عن الواقع بكل وجوهه املختلفة وأقسامه ومن هذه املشرتكات أيضًا أ

أو  ،وصف للطبيعة واجلامدات واحلياةووعدل أو ظلم،  ،أحزان وأمن أفراح  تعددةامل

ا صورة فوتوغرافي ة تم  ،وصف جلامل اإلنسان البرشي وصًفا مبارًشا حقيقي اً  وكأهن 

التقاطها بعدسة الفكر ووضعها يف إطار شعري، فسبحان الذي جعل الشاعر املهري 

                                                           

 أي قد كَمَل شعره من صفات املمدوح وبلغ املدح منتهاه. 1) )
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ًخ  نً  امؤر  ، وهنا يوافق الشعر املهري قيلديوان العرب كام  بشعره، وما الشعر إال   امدو 

 اأحداثً ن  األشعار العربي ة الفصيحة ترسم جتارب شخصي ة وإإذ  ؛لشعر العريب الفصيحا

بعيدًا عن الواقع، مغرقًا يف  ليًّاالشعر النبطي الذي نعايشه حابعض  بخالفواقعي ة 

اإلسهاب اخليايل، وهناك فرق بني الصور الشعري ة واألخيلة وبني الواقع واخليال، 

بالواقع واخليال أن  اخليال  ا مقصدنافالصور واألخيلة عنارص رئيسي ة للنص األديب، أم  

حدث موجود نعيشه عن عن والواقعي ة تعبري  ،ن حدث مصطنع غري حقيقيشعر يعرب  ع

 جتربة شخصي ة.

 :ثانيًا: نامذج من الواقعي ة يف الشعر املهري

أغلب ف التي تعكس واقعية احلدث، يرى القارئ للشعر املهري  أدق  التفاصيل

ة ة تعرب  عن قص  بحكاية من حكايات  حدث يرتبط وأ ،لشاعروقعت ل القصائد املهري 

نواحي كانت مرتبطة بكانت هذه احلوادث تارخيي ة أو اجتامعي ة أو أالرسد اجلميل، سواء 

هنا قصص العشق واإلعجاب وغريها من احلوادث الواقعي ة الكثرية، ونذكر  :أخرى مثل

 .التي قيلت فيها خباراألشعار واألمن  ايسريً  ًئاوشي ،مضموهنامع قصص ال عدًدا من

ة  مسل م بن رامس والناقة: قص 

من  ة واخلامسةالرابع تنيس ثوعار املهري يف احللقذكر الشاعر الغنائي مسل م بن رام

ة الناقة التي الذي عُ  (سمريت وريوض)برنامج  رض عىل قناة املهرة الفضائي ة قصيدة لقص 

د هذه احلادثة يف شعره ،قت يف الواديعل   ونقلها نقالً مبارشًا متصالً من واقع  ،وكيف جس 

بت هذا الكالم  ا،أصحاهب سمعُت القصة من :فهو يقول ،بل أكثر من ذلك ،احلدث ورك 

وهنا تتناهى الدق ة واملوضوعي ة يف أساليب اخلرب واإلنشاء بني الواقع والزيف . (1)شعراً 

                                                           

 وب، تقديم سعد مسل م غفيلة كلشات.برنامج سمريت وريوض،  قناة املهرة عىل اليوتي ) 1)
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يف  لواقعني اخليال واويقتصد ب ،واخليال، وهكذا ديدن الشاعر املهري ال يرسف يف القول

 .( 1)حاكى الواقع باخليالف ،يف بناء القصيدة ا لزم أْن يكون للخيال دورأدائه الفن ي إذ

ة أن    ،بالوادي وتم نجدهتا دها يف ثقب  ملسل م قراطاس بلحاف علقت ي ناقة ومفاد القص 

 :يف هذه احلادثة مسل م بن رامس ومم ا قال

 .. واجـــــــــــــــويفن ينتشــــــــــــــــيسكنهـــــــــــــــورن ذا غـــــــــــــــريط .. طرحــــــــــــــــوتن مـــــــــــــــرتين 
 

 كوســم حيــدس غونقــوت .. بــني جَزويــل وشــظور .. صــور بــأدس فــانويس
 

 

د مشعجل: ة األغني ة املهري ة الشهرية للفن ان حمم   قص 

ة املعروفة رسمت  د مشعجل رعفيت الكثري  :لفن انالتي تغنى هبا ااألغنية املهري  حمم 

 ، وتقول الكلامت: من األحداث وخل دت ذكرها

 برئـــــــــــت ال ذرحويـــــــــــب ذاغربيـــــــــــا وحتـــــــــــودي ذامســـــــــــكوت أد يش
 

 واحمـــــرب  هـــــي بيــــــه اس قوبـــــل لــــــو شـــــهري زمــــــي وقـــــت ذا صــــــفوت
 

 وازمن ــك آر صــدق هــل ذبــر جــروه حلــوك واشــوط منــي حلــوت
 

 مــــيكن مرتبــــه وبــــوه حــــل مــــن حــــومر ذاحكلــــني وأده هــــاده بــــوت
 

 حـــــــــــــوم هتالرقـــــــــــــاس مـــــــــــــن آرمـــــــــــــش ذا قـــــــــــــزا خيلـــــــــــــيلن ذابيـــــــــــــوت
 

 بيلــوت ذا تقولـب وت   ذا ريـيحأر خلـوطم شـني جـوم مـن آرص
 

ــــــــوي مــــــــا قليــــــــت وحــــــــزوين ذا صــــــــلوت  ونخــــــــوم نارقــــــــاس ومط 
 

                                                           

احللقة الرابعة واخلامسة من برنامج سمريت وريوض بتاريخ: لالطالع عىل القصة والقصيدة شاهد  )1)

6/3/2019 – 13/3/2019. 
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 صـــــــــــيت جيـــــــــــد بـــــــــــأديس يشـــــــــــلولس بأقـــــــــــد وبجـــــــــــام ذا جهـــــــــــوت
 

 صـــحفي نشـــورم تـــيس هـــل ذا مجـــا ذا دويـــل وبســـاتس وصـــلوت
 

 وجرييــــــد بســــــوقني كــــــل ذانوكــــــا يشــــــتوم شــــــونم ذا مهــــــره دروت
 

 حيـــــــوت وقبويـــــــل ذا مهـــــــره بغرويســـــــن أكيـــــــد ميمـــــــت يمـــــــوه لـــــــو
 

 والكثــــــــري بــــــــر شــــــــه خبــــــــري مــــــــن آرص هــــــــاويل جــــــــوهز بســــــــرييوت
 

ـــــــــــد بـــــــــــأيوت  وذه بـــــــــــره مكتيـــــــــــب مـــــــــــن هـــــــــــل بـــــــــــايل خمطـــــــــــيط ومقي 
 

 ال رصومـه وي كـريم شـن نقـوين مـن اخـوف واكـرميم حـوروت
 

ة روايات عديدة متداولة منها حصلت مشكلة بني  م1999عام الأن ه يف  :وللقص 

ة يف منطقة إحدى القبائ فاستنجدت هذه القبيلة  ،نشطون مع اجليش اليمنيل املهري 

ة األخرى وكان النرص للمهرة، ثم بالقبائل امل أحد  بوساطةتم الصلح بينهم ذلك  بعدهري 

ة، والشعر يتكل م عن مدح الشاعر لقبيلته وللمهرة  الشيوخ، فخل د الشاعر هذه القص 

 .بشكل  عام

ة قصيدة الناقة شميطر:  قص 

ة الناقة  ت عنها الشاعرة  (شميطر)قص  من أمجل القصص يف الشعر املهري، عرب 

بعد أن تم  بيعها نظرًا لظروف املعيشة، فتفط ر قلبها هلذا  ،الفقد شدة عنالاملكة للناقة 

ة أن  ،الفقدان ة من منطقة أمرافأنشدت شعرًا مجيالً بقي خالدًا يف األذهان، والقص 

د خال ص غشواق :واسمها بحصوين (خيصيت) بة منها نكان هلا  (1) نرية حمم  اقة مقر 

                                                           

د عنوش غشواق، وهي من الشاعرات املهري ات املتميزات. ) 1)  املرأة زوجة الشاعر: قاسم حمم 
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ابنة اسمها زهوة، وذات يوم قامت ببيعها لظرف ما، فحزنت  وللناقة (،شميطر)اسمها 

 الشعر اجلميل، ومنه: هذافأنشدت  ،وحيدة )زهوة(وعز  عليها رؤية  ،ها وفقدهاعىل بيع

ـــــــــــــــــــدايل دامـــــــــــــــــــديتن  هـــــــــــــــــــي ب
 

 مــــــــــــــــــــن أفيجــــــــــــــــــــر وغلســــــــــــــــــــوتن 
 

وت   منــــــــــــني شــــــــــــميطرهقــــــــــــر 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيغلوتن   وهن 
 

 إيمــــــــــــــــــل حمطــــــــــــــــــيم ودوبــــــــــــــــــر
 

يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروتن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه مف   وهن 
 

 شــــــــــــــــفه ذا قــــــــــــــــوي آر نــــــــــــــــادر
 

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد ود مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاندوتن 
 

 أيـــــــنس كــــــــا مــــــــوطن تشــــــــوزر
 

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــني رورم وجبلـــــــــــــــــــــــــــــــــوتن 
 

 زهوة هيصبحوت وحيـدت
 

 بـــــــــــــــــــــــاد غـــــــــــــــــــــــوتن وهـــــــــــــــــــــــ موتن 
 

 فيشـــــــــــــــل دا دنيـــــــــــــــا وطومـــــــــــــــة
 

 تيخلــــــــــــــــــــــــــــــــــوفن غريهــــــــــــــــــــــــــــــــــوتن 
 

 

يكفي لتأليف كتاب  ما  بل ،والواقعي ة لوجدنا بغي تناولو وقفنا عىل الشعر املهري 

لعل  أحدًا يطرقها بعدنا بيشء  ،، ولكن حسبنا النزر اليسري، وإن ام هي مفاتيح ألبوابافيه

 من التفصيل.
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 :الثالثاملبحث 

 الشعر المهري بين التقليد والتجديد

 

 متهيد:

 ،باملوضوع اجلديد اليس اومه ،واملعارصة األصالةالتقليد والتجديد ب امفهوميرتبط 

ة انيثار امفه  هذه القضيةفتح ملف حيث يُ  ،منذ العصور األوىل ومع كل حقبة شعري 

كني باألصل الثابت ر وفك القيود وكرس إىل اوبني الداعني  ،ورصاعه بني املتمس  لتحر 

ة. ة والعوام خاص   تلك القواعد املألوفة التي اعتاد عليها الشعراء عام 

الً:   :التقليد والتجديد يف الشعر املهريأو 

ة املعروفة والنُ  قدياًم  الشعراء اختلف ك بالقواعد الشعري  ظم التي جرت يف التمس 

باعها ر من هذه الق ،العادة عىل ات  ة الشكلي ة وبني التحر  والعروضي ة، فكانت يود الشعري 

ذكر اخلمرة يف استهالل حيث بطابع التقليد من  متسمةالعصور األوىل ابتداًء من اجلاهيل 

ل باملرأة واملعشوقة، حت ى أتى العرص العب ايس  ،والبكاء عىل األطالل ،القصائد والتغز 

ر بعض الشعراء املول دين ، فلشعر العريبيف اوأحدث نقلة نوعي ة  ستحداث أوزان التصد 

ة من دوائر اخلليل ة جديدة مشتق  يت بالبحور املهملة، وزادوا  ،شعري  يف تنويع والتي سم 

والتجديد فيها وصواًل للعرص احلديث الذي كرس نظام الشعر  ،األغراض الشعري ة

رها، كة باألصل العمودي. وللتقليد  مع بقاء العمودي بشعر التفعيلة وحر  فئة كبرية متمس 

، والشاعر الكي س الفطن من ياتوإجياب بياتللتجديد سلأن  كام  ،إجيابي ات وسلبي ات

باع األصل وابتكار الفرع. يوازن بينهام يف  ات 
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باع نظام مَ  :ومعنى التقليد يف الشعر املهري هو ف :ن الشعراء، أما التجديدن سبق م  ات 

 صورهذه ال تنامي جديدة مبتكرة يف الشعر بام مل تألفه العادة، ومع استحداث نواح  

ة حرص الشاعر املهري عىل  ك بالالشعري  ة لفنون اأداء ب اخلاصة كيفيةالتمس  ة املهري  الشعري 

بل ظل ثابًتا  ،عليها ميالً أو نشازاً  واألحلان التي ورثها من جيله السابق، ومل يتعد   ،اجلميلة

 واالحتفاظ باألصول. ،من التجديد يف الفروع يشءعليها قدر اإلمكان مع 

 ثانيًا: نامذج من التقليد والتجديد يف الشعر املهري:

شعراء املهرة يف الصياغة بني لشعر املهري الكثري من التقارب الفكري اقارئ  لحظي

ة وفواتح االستهالل، وإذا ما  كثريواألداء واالقتباس، إذ تتشابه ال من املطالع الشعري 

ة قصائد انراه يتكرر  كثريً سنظرنا للمطلع الشعري الشهري )حي بامديت قاصم(   ،يف عد 

ة مستهل ة مرغوبة ومطلوبةمفتاًحا معروًفا وبدا كأنه صارو الرتحيب  ، من خاللية شعري 

ها املناخي ة ئحب الشاعر املهري للطبيعة وأنوا ما يعكس ة،بالريح الباردة واملطر املنعش

ة أثناء موسم اخلريف. ،اجلميلة  وخاص 

بداية املطالع الشعري ة )سني ملوزة(، )سني لفطمة(،  ااملتعارف عليه قاليدومن الت

ياسني  :وبالعربي ة الدارجة يقال ،وغريها، وهي كناية عن اإلعجاب باليشء )سني ملريم(

قد بلغ شهرك ثالثني ووف يت النصاب. وهناك الكثري من  ،ما شاء اهلل عليك :أي ؛عليك

 :املطالع مثل: )حيوم ذيموه(، )لب جونش حيوم(، )باليت مذهيب(، ويف املطالع الغزلي ة

يت شل وت أقايب( )بر حوف(، )خماطبة احلليلة(، ناهيك  ،ييل ووجب()غجيت أم ،)غج 

عن حالوة هذه املطالع وترد د صداها يف اآلذان وشهرهتا، وأغلب هذه املطالع ُأخذت 

، ومن يمر عىل القصائد املختارة سيلقى هذه املطالع كتابلمن قصائد ُذكرت يف هذا ا

 مكتملة. 
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ا نواحي التجديد يف الشعر املهري نتاج أوزان جديدة وأحلان إلحماوالت  فهي أم 

وخلط الشعر املهري  ،الشعر بالعود واآلالت املوسيقي ةهذا مبتكرة وشيالت أو غناء 

االقتباس منه وتشكيله عىل نمط مهري عريب أو عريب مهري، وبني هذا وذاك  وأ ،بالعريب

يف  حظ أن  جتديد بالغي السن جتديدٌ فنال ،عن اجليل الشاب تقدمخيتلف جتديد اجليل امل

ا جتديد جيل الشبابوصيمس األ فرع والال ألصول وليس لقد يصن ف بأن ه تغيري ف ،ل، أم 

 .اجتديدً 

الذي عرض عىل  (سمريت وريوض)برنامج من ومن مشاهدت للحلقة السابعة 

 ،ن  الشعر املهري مر بالتجديد واالبتكارإ اهلل صالح الامس: عبد :قناة املهرة يقول الشاعر

داين دانا )صالح بن ربعني كان أحد املبتكرين للحن املهري الشهري  :املرحومالشاعر ف

وهو أول من ساقه وغن ى به، وهذا يوحي بأن  باب التجديد متاح يف كل زمان  (،ودانا دان

ض أيضًا يف  .عنه االنحراف وأوليس تغيريًا لألصل  ،ومكان ما دام أن ه ابتكار كام ُعر 

ة  اوكانت مزجيً  ،نصيب خمتار :أغنية للفنان نفسه امجالربن ناحللقة الثامنة م بني اللغة املهري 

   (1) :هذا مقطع منهاو، ةوالعربي  

 وأخفيتهـــــــا عـــــــن عيـــــــون النـــــــاس ..
 

ــــــــــــس حــــــــــــوم لشــــــــــــخربك هيبــــــــــــوه  ب
 

 وأمســـــيت حـــــاير بـــــال إحســـــاس ..
 

 بــــــــس حــــــــوم لشــــــــخربك هيبـــــــــوه ..
 

 .( 2)هــــــــري يــــــــا بــــــــوي هــــــــري يــــــــا بــــــــوه 
 

                                                           

 حلقات الربنامج مطروحة عىل اليوتيوب. ) 1)

ى فن )هرييوت(. ) 2)  لعل ه هو الفن التي ُذكر سابقًا واملسم 
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ة :بعض القصائد للشاعر الشاب أيًضا هرتاشتُ و  قتبساالذي  ،عيل مغريب كد 

البيت الشعري إىل جعل  ودجمها يف الشعر العريب، إضافةً  كثرًيا، يف شعره الكلامت املهرية

،  شطر عريب شطرين: يذ توافق العروض املهري مع عىل  واضحة داللةيف وشطر مهري 

 (1):ولهق ذلكومن أمثلة  ،يرس وسهولةكل العروض العريب ب

ـــى جلـــوس  مـــن حـــب كم مـــا طـــاب يل حت 
 

 أقـــايب رسوك خاهـــه مشـــغيف وبـــرك أطريـــت 

 

ــــــــأغالل حمبــــــــوس ــــــــي ب  مــــــــن حــــــــب كم كن 
 

 ي موتري يسدود عربيـتـوهلوه هوصاك ولش 
 

 مــن حــب كم أســهر ويف الشــارع أحــوس
 

 خــــــا هــــــو بــــــربري لســــــفر حــــــيل  ولــــــدك أشــــــنيت 
 

 من قصيدة له:أخرى طعة ق وهذه

ـــــــــــــــــه يوجـــــــــــــــــع القلـــــــــــــــــب   تـــــــــــــــــأهبكيحب 
 

ــــــــا عــــــــرب كوســــــــا بقــــــــاتـانتشــــــــ   ر بجســــــــمي ي

 

 يشـطـــــول الليـــــل ســـــاهر مـــــن النـــــوم هـــــ
 

 عليـــــــــــــك ألـــــــــــــك احلـــــــــــــر مـــــــــــــا ذقـــــــــــــت متـــــــــــــات 
 

 جســـــــــــمي نحـــــــــــل ونحـــــــــــف هخثمــــــــــــي
 

 قبــــــــــــــــــــــل اخلتــــــــــــــــــــــام يــــــــــــــــــــــا رب جتعلــــــــــــــــــــــه ودي 
 

 

ة حتمي ة، وإذا ما حاولنا االستقصاء بشكل  أكرب إ ن  التقليد والتجديد ظاهرة شعري 

نامذج خمترصة قمنا بعرضها  ما ُذكرظواهر، وهذه الاملزيد يف الشعر املهري من  فسنجد

 للتوضيح وإيصال الفكرة.

  

                                                           

ة، واملقصد من االقتباس: حماولة كتابة نمط جديد من الشعر بني املهري والعريب. ) 1)  الشاعر جييد اللغة املهري 
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 املبحث الرابع:

 وشكله الكتابي نمطه نوعيّة الشعر المهري وتصحيح

   

 متهيد:

د خارجيًّا وختتلف أشكال الشعر ،به خاص   لكلِّ شعر  شكٌل  ا داخليًّا وتتوح  ، أم 

ا الشكل اخلارجي  نعني به طريقة كتابة القصيدة فشكلها الداخيل فهو الوزن واإليقاع، وأم 

فوجب علينا أن نذكر شيئًا من  ،ونمطها، وبام أن  الشكل خيتلف طبقًا ألنواع الشعر

ى يف العجز فقط، بينام الشعر يُ و ،أنواعه، فالشعر الفصيح مثالً يكتب بشكل  عمودي قف 

ى يف كال االنبطي  آخر  لشطرين صدرًا وعجزًا، وعىل صعيديكتب بشكل  عموديِّ ويقف 

 شعر التفعيلة يكتب بنمطه اخلاص به.ف

الً: نوعية الشعر املهري وعالقته بالشعر املشطور  :أو 

ن من شطر   ،بالنظر للشكل اخلارجي للشعر املهري ونمطه الكتايب نرى أن ه يتكو 

ة ،عريبومن قافية، شأنه شأن الشعر ال د وواملقص ،موافقًا للقصيدة العربي ة العمودي 

ة  دها قافية. ة  عىل شطري  القصيدة ُتبنى  أنبالعمودي   ثابتة توح 

ياته: البيت  يات أشكاله ونوع البيت فيه، ومن مسم  د مسم  والشعر بشكل  عام تتعد 

بدراستنا، والشعر عالقة من واملشطور، وحديثنا عن املشطور منه، لام له  ،واملنهوك ،التام

وحيىص  ،يأت عىل قافية واحدة يف مجيع األبياتف ،الذي ُحذف أحد شطريه :املشطور هو

 عدده باألشطار وليس باألبيات .
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ا يف  ويف الشعر الفصيح تم ختصيص هذا النوع من الشعر ببحري الرجز والرسيع، أم 

استخدامه بسبب عدم ولكن يندر  ،ُيكتب عىل أغلب البحور فالعادة أنالشعر النبطي 

كبإق، إذ قبوله لدى الشاعر واملتذو   مسجوع، أو أراجيز  ن ه يصن ف عىل أن ه شعر مر 

ة يصاب قار   جد املشطور يف الشعر العريب ومع هذا يو ئها بامللل.وحمازي وأمثال شعري 

العريب من األشعار املشطورة يف الشعر فقليلة،  بصورةولكن  ،بنوعيه الفصيح والنبطي

 : (1)الفصيح

  قول احلطيئة:

 الشــــــــــــــــــــعراُء فــــــــــــــــــــاعلمن  أربعــــــــــــــــــــة
 

 فشــــــــــــــــــــاعٌر ال يرجتــــــــــــــــــــى ملنفعــــــــــــــــــــة
 

 وشــــــــاعٌر ينشــــــــُد وســــــــط املعمعــــــــة
 

 وشـــــــــــاعٌر آخـــــــــــُر ال جُيـــــــــــرى معـــــــــــهْ 
 

ـــــه أن تصـــــفعه  (2)وشـــــاعٌر مـــــن حق 

 

 ابن قالقس نرص بن عبدالله:وقول 

غيــــــــف  يـــــــا ســـــــائ يل عـــــــن خـــــــرب  الر 
 

 وعـــــــن َأيب القاســـــــم يف الت وليـــــــف  
 

ـــــــــــــف   يَكـــــــــــــه مـــــــــــــن خـــــــــــــرب  طري  ناه 
 

ـــــــــــــــُة العريـــــــــــــــف   َْي  حُتَْلـــــــــــــــُق فيـــــــــــــــه حل 
 

                                                           

 ينظر: موقع الديوان االلكرتوين عىل حمرك البحث. 1) )

 العمدة البن رشيق، وفيه ذكر املحقق حممد عبداحلميد أن هذا الشعر ُينسب للحطيئة. ) 2)
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ـــــــــــــف   ي  وال يقـــــــــــــيم قمُحـــــــــــــُه يف الرِّ
 

 ويــــــــــــــــرُب الربيــــــــــــــــُع للخريــــــــــــــــف  
 

 :وقوله أيًضا

ه ْمـــــد  ٌن يف غ   َســـــيُْف القـــــريض  كـــــام 
 

ه ــــــــــــــــــــــه وَردِّ ـــــــــــــــــــــاله  َفـــْقــــــــــــــــــــــُد ســـل   َأبـــــ
 

ه  والــُجــــــــوُد َأوَلـــــــــى صـاقــــــــل  لـ َحــــــــدِّ
 

 والــشعُر مثـُل الـروض  َحـْوُك ُبــْرد ه
 

ه ـــــــــن ُمـْســـــــــَودِّ  َأبـيـــــــــُضه يـضـــــــــحُك عـ
 

ـــــــــــــــــه َوَوْرد ه ـــ ـــــــــــــــــن آس   تــخــتـــــــــــــــــاُل  بــيـ
 

يِّ وْرد ه ـــــــــــــــــــــــــُن ر  ــ  وإ نــــمــــــــــــــــــــــــــــا ضــــام 
 

ه ــــــــــــد   وَهــــــــــــــز  َأعــطــــــــــــاف  قــــــــــــــدود  ُمــلْ
 

 ما فاَض من غيـث  النـدى وجـْوده
 

هوالــــــحافُظ الــــــمطل ُع  ــــــْجَم َســــــْعد   َن
 

ه  يــحــــــــــــــدو  لــــــــــــــــه بـَبـْرق ـــــــــــــه وَرْعـــــــــــــــد 
 

 والقول الشهري لإلمام جعفر بن أيب طالب:

ـــــــــــــــة واقرتاهبـــــــــــــــا ـــــــــــــــذا اجلن   يـــــــــــــــا حب 
 

 طي بـــــــــــــــــــــــــــٌة وبـــــــــــــــــــــــــــارٌد رشاهبـــــــــــــــــــــــــــا
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ـــــــــا عـــــــــذاهبا  والـــــــــروم روم قـــــــــد دن
 

 كـــــــــــــــــــــــــافرة بعيـــــــــــــــــــــــــدٌة أنســـــــــــــــــــــــــاهبا
 

 عـــــــــــــــــــــيل  إذ القيتهـــــــــــــــــــــا ظراهبـــــــــــــــــــــا
 

ة مزدوجةوبعض الشعر املشطور يكتب  ثم إذا  -ن مع بعضابيت -بطريقة عمودي 

 ، نحو:بقي شطٌر أخري ُيكتب مفرداً 

ــــــــــــــك باألســــــــــــــحار    أراه يف كف 
 

 ترشــــــــف منــــــــه صــــــــي ب القطــــــــار   

 

ـــــــــــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــــــــــؤَتى بعـــــــــــــــــــــــــــده بالنـــــــــــــــــــــــــــار  ثم 
 

ةالنبطي لشعر اأمثلة ومن  بيات من قصيدة طويلة ، هذه األاملشطور عىل قافية أحادي 

 (1) للشاعر حسني أبوبكر املحضار:

ت ســـنني ـــة بعـــد مـــا مـــر   يـــا بلبـــل الـــوادي حتي 
 

 بينـــي وبينـــك قـــال بـــو حمضـــار أغلبهـــا حنـــني
 

امــــــك ومْقيلــــــك احلصــــــني  إىل لييالتــــــك وأي 
 

 إىل روائع شعرك الغايل ومنطقـك الرصـني
 

 إىل عواطفـــــــك النبيلـــــــة بالســـــــال والســـــــاليني
 

 إىل حلونــــــــــــك ذي هلــــــــــــا وســــــــــــط أذين رنــــــــــــني
 

 

                                                           

اد بن حسن الكاف، جيالين علوي الكاف، ص )1)  .183كتاب عميد الدان عاشق النغم حلد 
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د القحص بادخن: شاعرلل وهذ األبيات  أبو حمم 

عــــــــــــي  وتــــــــــــول في الشــــــــــــعر بيــــــــــــوت يــــــــــــا  اجتم 
 

بـــــــــــــي يف القـــــــــــــوايف واطـــــــــــــريب واعـــــــــــــزيف  وترت 
 

ي يف بســـــــــــــاتني اهلـــــــــــــوى واقطفـــــــــــــي  وختـــــــــــــري 
 

 والنــوب ال حــن يــا غصــون العلــوب اطــريف
 

 ومن صنعت النوب ال حـان السـمر رصيف
 

 مكثـــــــــر جروحـــــــــه يش تظهـــــــــر ويش ختتفـــــــــي
 

 اذريفذا فصـــــل والفصــــــل اآلخــــــر يــــــالعيون 
 

 صــــــب ي دمــــــوعش كــــــام طــــــرح املطــــــر نفنفــــــي
 

 والقلـــــب مـــــن ذكـــــرهم مـــــا طـــــاعني يكتفـــــي
 

 يـــــــا نخلـــــــة العشـــــــق بـــــــاهلل إطلعـــــــي واخـــــــريف
 

 :اسمهال حيرضين  آخر قالو

 خــــــو ســـــــامل يقـــــــول أنـــــــا قلبـــــــي حيـــــــب امللـــــــيح
 

 من حيـث مـا شـافته يف األرض عينـي تلـيح
 

عنا الكـــــالم الفصـــــيح  واقـــــول يـــــا زيـــــن ســـــم 
 

 يشــفي القلــب يل هــو جــريحاهلــرج يل حلــو 
 

ــــــــــا جــــــــــد وال  مــــــــــزيح  مقبــــــــــول مــــــــــا قلــــــــــت لي 
 

 شــــف بــــن عــــيل دائــــاًم مــــع احلبايــــب رصيــــح
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ايهذه األشعار وطريقة كتابتها  يف إن  الناظر  يف وتشاهبه املهري الشعر متاثل  رى أهن 

 املشطور؟ النوع من يعد املهري الشعر فهل ونمطها، طريقتها

ةثال من الشعر امل هذا نذكر  :املهري ووجه الشبه من حيث الشطري 

 ريتي هو طياران من بومه لفـرار
 

 تــــــا لتخــــــف لســــــاد وحممــــــد كثــــــار
 

ـــــــــاالت رسار  ولقفـــــــــاد ميـــــــــدون ب
 

 حمولـــــــــل حلـــــــــوب بيناســـــــــن لـــــــــدار
 

 و لكنـــــاح صـــــويل بـــــاالت بنـــــدار
 

 هــال بــات لســدود مقــاد وحجــار
 

 

 :وبراهنيثانيًا: فرضي ات تصحيح نمط الشعر املهري: نامذج وأد لة 

إن  أهم ما يناقش يف هذا الباب هو تصحيح النمط النوعي للشعر املهري وشكله 

أن  كتابته بشكله املتعارف عليه جيعله يف  أرى من منظوري اخلاص الكتايب املرسوم، حيث

عىل شطر واحد أحادي القافية أو الشعر املسجوع،  بنىنطاق نوع الشعر املشطور الذي يُ 

عىل ض أْن يكوَن مفصواًل ن ه من املفرتإمشطور، إذ  شعر املهري شعرٌ وال أعتقد أن  ال

األصح، ومن هذا املنطق سنقوم بتوضيح هذه الفكرة هو وهذا  ،صدر وعجز :شطرين

 صواهبا.إثبات و

لشعر املهري بالشكل اولنرضب أمثلة للطريقة املعتادة التي جرت عليها كتابة 

ة للشكل الشعري املهري  ،املشطور مجيع  يفوبني الطريقة اجلديدة التي تقارب الصح 
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ة التي استندنا عليها  األصوات واألنواع املختلفة، ثم يف هناية الكالم سنذكر ما هي احلج 

 يف تصحيح الشكل الكتايب.

ل: األشعار التي تأت عىل هذا الشكل والوزن  :النمط األو 

 وكــــــــــروي خلــــــــــوت قبولــــــــــه وديــــــــــس
 

ــــــــــــيس  بليــــــــــــت بســــــــــــتون وخلــــــــــــق أدب
 

 ذا فــروش ميــدون صــوفني وطلــيس
 

 وقلــــــــوب إســــــــكني إمبــــــــد وســــــــويس
 

 :هو الذي يامثل الشعر العريب الفصيح، والشكل الصحيح املفرتضو

 وكـــــــروي خلــــــــوت
 

 قبولــــــــــــــــــــه وديــــــــــــــــــــس 
 

 

 

 بليـــــــــــــــت بســـــــــــــــتون
 

 

 وخلــــــــــــــــق ادبــــــــــــــــيس 
 

 ذا فــروش ميــدون
 

 صــــــــوفني وطلــــــــيس 
 

 وقلــــــوب إســـــــكني
 

 إمبــــــــــــــــد وســــــــــــــــويس 
 

 آخر:مثال 

ــْد خضــ يــت ه   ري وعــروب قنطــارـر 
 

 هليضــــــــــــت الســــــــــــوه لــــــــــــيس اثوعــــــــــــار
 

 وهــــــــــيس لعمــــــــــول محمــــــــــوه بقرقــــــــــار
 

 بـــــــــني بعـــــــــل حديـــــــــد وبعـــــــــل عرعـــــــــار
 

 :هو الذي يامثل الشعر العريب الفصيح والنبطي التام والشكل الصحيح

ـــْد خضـــ يـــت ه    ريـر 
 

 قنطــــــــــــار وعــــــــــــروب 
 

 

 



 

 

50 
 

 هليضـــــــــــــــــت الســـــــــــــــــوه
 

 

 لـــــــــــــــــــــيس اثوعـــــــــــــــــــــار 
 

 وهــــــــــــــــيس لعمــــــــــــــــول
 

  بقرقــــــــــــــــــــارمحـــــــــــــــــــوه  
 

  بــــــــــني بعــــــــــل حديــــــــــد
 

 عرعـــــــــــــــــــار وبعـــــــــــــــــــل 
 

 ة، ومن أمثلته:ثالثي املقاطع الصوتي  ال :النمط الثاين

 ر وبــــــــــديني بخــــــــــيس وحــــــــــويل تبيــــــــــبـوجســــــــــك بشــــــــــ
 

 اس هــوه مشــليل مــن ديــرت ذحــوب وبومــه مغرتيــب
 

ــــــــــــــــديطييب  وقــــــــــــــــوت ومحــــــــــــــــوه هلــــــــــــــــل انفســــــــــــــــيت برل
 

 اســــــــــــنوكا اوقــــــــــــت وزحــــــــــــام أفليــــــــــــك وبــــــــــــره قريــــــــــــب
 

 للتقطيع العرويض:شكله الصحيح وفقًا و

 رشـوجســـــــــــــــــك بـــــــــــــــــ
 

 وبـــــــــــــــديني بخـــــــــــــــيس 
 

 

 وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديني بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس
 

 اس هـــــــــوه مشـــــــــليل
 

 مــــن ديــــرت ذحــــوب 
 

 وبومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مغرتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 

 وقــــــــــــــــوت ومحــــــــــــــــوه
 

 هلـــــــــــــــــــــــل انفســـــــــــــــــــــــيت 

 

 يطييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب برلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 

 اســـــــــــــــنوكا اوقـــــــــــــــت
 

 وزحــــــــــــــــــام أفليــــــــــــــــــك 

 

 وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره قريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 

 أو يكون:

 وجسك برش .. وبديني بخيس .. وحويل تبيب
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حات  واألشعار احلميني ة، ويف الشعر الشعبي يكثر هذا وهذا النوع شبيه باملوش 

 النمط الثالثي التقاطيع. واللون ذ

 عبيد مجعان باسعيواد: :ومثله من الزامل الشعبي العريب لدينا باملهرة للشاعر

 مـــــا اليــــــوم إال  مطــــــر
 

 وطهـــوب فـــوق البـــوادي 
 

 

 والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتوا نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
 

 لكــــــن مــــــا يش خــــــرب
 

 جانـــا مـــن القطـــن جـــادي 
 

 حصــــــــــــــــــــــــــــــل يف شــــــــــــــــــــــــــــــباموالــــــــــــــــــــــــــــــيل 

 

يل: :النمط الثالث يل يا لو   فن يا لو 

ــــــا بالصــــــدور وقــــــش شيســــــن أقــــــايب اشــــــتبوب  يــــــا حي 
 

 سني بار ذقيثي من أحرق وليسن أرحيني قلوب
 

 وشيسن نجشه باحاويل تزهود أميحي وأتركوب
 

 :له والشكل الصحيح املفرتض

ـــــــا بالصـــــــدور وقـــــــش  يـــــــا حي 
 

 شيســـــــــــــن أقـــــــــــــايب اشـــــــــــــتبوب 
 

 

 مــن أحــرقســني بــار ذقيثــي 
 

 وليســـــــــــــن أرحيـــــــــــــني قلــــــــــــــوب 
 

 

 وشيســـــن نجشـــــه باحاويــــــل
 

 تزهــــــود أميحــــــي وأتركــــــوب 
 

 

 مثال آخر:

 شـــــــــني آر صـــــــــابر ونقنـــــــــا نـــــــــأمري بقـــــــــول وليلييـــــــــت
 

ــه واحليــت  كــريم وروهــي مــن أقــاب ولطيــف كزي 
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 والشكل الصحيح بحسب التقطيع:

 شــــــــــــــــني آر صــــــــــــــــابر ونقنــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــت  ــــــــــــــــأمري بقــــــــــــــــول وليليي   ن

 

 كـــــريم وروهـــــي مـــــن أقـــــاب
 

يـــــــــــه واحليـــــــــــت   ولطيـــــــــــف كز 
 

 

 

 شعر سامعني وكريم ورجزيت: :النمط الرابع

ه عاده إلثبـوت  نجم أر تبوب وحل من حومر ذا حكيل نو 
 

 حامالتــــــــه أراقــــــــيس مــــــــن أرامــــــــش ذا قــــــــزا خيلــــــــيلن آبيــــــــوت
 

ا أْن يكون: املفرتض والشكل الصحيح  إم 

 نجـــــــم أر تبـــــــوب وحـــــــل
 

 مـــــــــن حـــــــــومر ذا حكـــــــــيل
 

ه عـــــــــــــاده إلثبـــــــــــــوت  نـــــــــــــو 
 

 حامالتـــــــــــــــــــــه أراقــــــــــــــــــــــيس
 

 مــــــــــــن ارامــــــــــــش ذا قـــــــــــــزا
 

 خيلــــــــــــــــــــــــــــيلن إبيــــــــــــــــــــــــــــوت
 

ة ح 
 :أو يكون هبذه الطريقة وهي أكثر ص 

 نجـــم أر تبـــوب وحـــل
 

 مـــــــــــن حـــــــــــومر ذا حكـــــــــــيل 
 

 

ه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده إلثبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
 

 حامالتـــــــــــــــه أراقـــــــــــــــيس
 

 مـــــــــــــــن أرامـــــــــــــــش ذا قـــــــــــــــزا 
 

 خيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلن آبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت
 

 

 أو:

ه عاده إلثبوت  نجم أر تبوب وحل .. من حومر ذا حكيل .. نو 
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 مثال آخر:

 بــايل وت حيــوم لــزيم يــزهني بــا اطــا فيصــل غــاهر يــاخلوف
 

 وا محـــوه وال زيـــود يفتكـــرين بـــه صـــنات مـــن وبـــأ يـــاخفوف
 

 وتصحيحه املفرتض:

 بــــايل وت حيــــوم لــــزيم
 

 يــــــــــــــــــــــــزهني بــــــــــــــــــــــــا اطــــــــــــــــــــــــا 
 

 

 فيصـــــــــــــــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــــــــــــاهر يـــــــــــــــــــــــــــــــــاخلوف
 

 وا محــــــــــــوه وال زيــــــــــــود
 

ــــــــــــه صــــــــــــنات   يفتكــــــــــــرين ب
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخفوف  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ ي
 

 

 منه:والنوع اآلخر الثنائي 

ــــــه ـــــه ثـــــُره يقهيـــــبم تـــــه حلل   أبنيـــــدم ش 
 

 هـــم أميـــوت أوخـــار أد آقـــر يَشـــَغَله
 

 وشكله الصحيح املفرتض:

ـــــــــــــــه ثـــــــــــــــُره  أبنيـــــــــــــــدم ش 
 

ـــــــــــــــــــــه   يقهيـــــــــــــــــــــبم تـــــــــــــــــــــه حلل 
 

 هــــــم أميــــــوت أوخــــــار
 

 أد آقـــــــــــــــــــــــــــــــــــر يَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــَغَله 
 

 ومثال آخر:

 ساد هوجر وزويل وحيومه شلحقيس
 

 شيه كروزل هايدنوت ووكالة انقضيس
 

 وشكله الصحيح:

 ســـــــــاد هـــــــــوجر وزويـــــــــل
 

 وحيومــــــــــــــــه شــــــــــــــــلحقيس 
 

 شــيه كــروزل هايــدنوت
 

 ووكالــــــــــــــــــــــة انقضـــــــــــــــــــــــيس 
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د ذلك مورومن األ صياغة أحد شعراء املهرة لقصيدة من هذا النوع عىل  :التي تؤك 

صدرًا وعجزًا،  فتنيحيث أتت هذه القصيدة بقافيتني خمتل ،نمط الشعر النبطي الشعبي

لكل شطر قافية، وهذا من خصائص الشعر النبطي، والشاهد من ذلك أن  للشعر املهري 

 صدرًا وعجزًا.

 أبيات لقصيدة مل ُيعرف قائلها:وهذه 

 هجــــــس ذصــــــليب جيــــــري
 

 بحــــــــــــــــــــــــروه ذا عــــــــــــــــــــــــاليني 
 

 هجـــس أبـــورص بامســـري
 

 هـــــــــــــال قـــــــــــــوم ذاغــــــــــــــاليني 
 

 بــــــايل هــــــام ســــــوبر بخــــــري
 

 امجعـــــــات بيـــــــت ســـــــمدين 
 

 تـــــــــــــــيهم وســـــــــــــــتري بـــــــــــــــايل
 

 اغيــــــــــــــــــــــــــــــــوج وافيــــــــــــــــــــــــــــــــني 
 

 رشع وويف ال قصــــــــــــــــــــــري
 

 بــــــــــــــــــــــيهم ال أقــــــــــــــــــــــارصين 
 

 عــاده وقــت ذيــك عســري
 

 يب وصــــــــــــــويف كـــــــــــــــاملني 
 

 هـــــــيم بـــــــرك خلقـــــــه غـــــــري
 

 وقلــــــــــــــــــــــــــوب الطي بــــــــــــــــــــــــــني 
 

 نيســــــــــل جيــــــــــد ويــــــــــذكري
 

 امهــــــــري هــــــــه محــــــــر عــــــــني 
 

 هـــــــاس قبويـــــــل ذحيشـــــــري
 

 وغيجـــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــارضين 
 

 للشــــــــدويد هــــــــه جســــــــري
 

 وال يفكـــــــــــــــــــرم بفيـــــــــــــــــــدين 
 

 عزيـــــــز أخـــــــريميـــــــوت ذا 
 

 مــــــــــن معيشــــــــــت ذا ذلــــــــــني 
 

 

ا أتت عىل نمط نبطي، وليس شائعًا  سنجد - كام قلنا -بالنظر إىل هذه األبيات ف أهن 

 توضيح هذه الفرضي ات. يف الشعر املهري أن يأت عىل قافيتني، ولكن الشاهد من هذا هو

 أشعار الدندنيت: :النمط اخلامس

 حـــي ببـــورق حـــي ببـــورق ونـــووض ملتـــاحقوتن
 

ة آركـــــــــــني لســـــــــــابحوتن ة بيـــــــــــت كـــــــــــد   بيـــــــــــت كـــــــــــد 
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 :له والشكل الصحيح املفرتض

 حي ببورق حـي ببـورق
 

 ونـــــــــــووض ملتـــــــــــاحقوتن 
 

ة ة بيـــــــت كــــــــد   بيـــــــت كــــــــد 
 

 آركـــــــــــــــــــــني لســـــــــــــــــــــابحوتن 
 

 وأيضًا:

 هـــي بـــا ميـــديتن قاصـــم وغليـــل خـــرفيتن
 

 ليســن ليقليــب قافــل ولتكــونن حمجيــتن
 

 والشكل الصحيح له:

 هـــــي بـــــا ميـــــديتن قاصـــــم
 

 خـــــــــــــــــــــــــــرفيتنوغليـــــــــــــــــــــــــــل  
 

 ليســـــــــن ليقليـــــــــب قافـــــــــل
 

 ولتكـــــــــــــــــــــونن حمجيـــــــــــــــــــــتن 
 

 ومنه أيًضا:

 ورحيمــت زيــن بــيس  حــوم لغــوين ملــوزة
 

 بـــيس وصـــف  يطـــوال وزوويـــد خشــــونت
 

 والشكل الصحيح املفرتض:

 حــــــــــــوم لغـــــــــــــوين ملـــــــــــــوزة
 

 ورحيمـــــــــت زيـــــــــن بـــــــــيس 
 

 بـــــــــيس وصـــــــــف  يطـــــــــوال
 

 وزوويــــــــــــــــــــد خشــــــــــــــــــــونت 
 

وإن ام هي  ،املهري مل تأت  جزافًا وعبثاً بفرضي ة تصحيح شكل كتابة الشعر  إن  القول

 ،وبرهان الوزن العريب يف الشعر املهري بام يثبت من أمثلة ،استناد عىل التقطيع العرويض

ومن خالل التقطيع سواًء العرويض  ،ضناهرتفاكتب هبذا الشكل الذي ن ه يقتيض أْن يُ إإذ 

، وتوجد أ بالتقسيمز  ول وجُم أو النطق أو من سامعنا للشعر نجد أن  الشعر املهري مفص
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ط التفعيلة ،هناك فواصل صوتي ة  ويومل أعثر عىل أمثلة حت ،ووقف يف كل مقطع متوس 

طة مت حدة مع ما بعدها، ومعنى الكالم أن  كل تفعيلة يف ترتيبها الثاين ال تأت  تفعيلة متوس 

 .ت بيتًا كامالًوهذا يدل عىل أن الشطر ينتهي عند التفعيلة الثانية وليس ،مع الثالثة

 مثلة:هذه األوللتوضيح أكثر نرضب 

ـــــــه ـــــــه ثـــــــُره يقهيـــــــبم تـــــــه حلل   أبنيـــــــدم ش 
 

 هـــــم أميـــــوت أوخـــــار أد آقـــــر يَشـــــَغَله
 

  :والتفعيلة الثانية والثالثة منفصالت ،هذا الشعر حيتوي عىل أربع تفعيالت

 فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن

 شه ثره فاعلن

 يقهيبم فاعالتن

 الشعر املهري يف أوساطها تقاطيع منفصلة.وأغلب أنواع 

 والتقاطيع للتفعيلة املت صلة من الشعر العريب مثالً:

 حساس وكالموالشعر يتغن ي بإ

 من الرجز: القوللو أردنا تقطيع هذا 

 وششعرَيت / غن ين بإح / ساسو كالم

 نمستفعلن / مستفعلن / مستفعال
 

ويف الشعر  ،الثانية يرتبط مع التفعيلة الثالثةنالحظ أن  أجزاء الكالم يف التفعيلة 

مم ا  ،وال يرتبط بأجزاء التفعيلة الثالثة ،وقف يف التفعيلة الثانيةال دثحيما املهري دائاًم 

 الشطر. اءوسكتة وقف عالمة عىل انته اقصريً  ازمنيًّ  يوحي بأن  هناك فاصالً



 

 

57 
 

 (1) :يقول الشاعر حسن بن بريك احلريزي... مثال 

 هــــــــــوجر وزويــــــــــل وحيومــــــــــه شــــــــــلحقيسســــــــــاد 
 

 شــــــــــيه كــــــــــروزل هايــــــــــدنوت وكالــــــــــة انقضــــــــــيس
 

 هيكـــل وقـــديرس جيـــد وحجيـــب لـــذي صـــنيس
 

 :أن كل شطر ينتهي عند التفعيلة الثانيةهنا نالحظ 

 عىل وزن: (وزويل)انتهى الشطر عند  (ساد هوجر وزويل)

 فاعالتن فاعالت

 (هايدنوت)ومثله الثاين انتهى عند كلمة 

زويل )استحالة ارتباط  :توجد تفعيلة ثانية ترتبط بالثالثة، بمعنىوهكذا ال 

نصف  د  ، لذلك يع(وزويل)فجزء الكالم الشعري انتهى عند  ،يف تفعيلة واحدة (وحيومه

 وليس كل البيت شطرًا واحدًا. ،البيت شطر مستقل

ونفي الشطري ة  ،إن  هذه االفرتاضات من باب حتسني الشكل الكتايب للشعر املهري

لشعر يف اجميدين  شعراءب لقاءيقتيض ال ولكن إثبات هذا الكالم، عنه ةوالقافية األحادي  

واستطالع آرائهم حول طريقة كتابتهم للشعر املهري ونوعه ومقاطعه وفواصله  ،املهري

ن ه إراء تقول فإن كانت هناك آ الرؤية واحلكم عىل شكله ونمطه، تضححت ى ت ،ووقوفه

حتو ،عىل كتابته هبذه الطريقةجرت العادة  ا صحيحة رج  ة :فأقول ؛بأهن   لعل ها ميزة خاص 

دًا حسبته بالشطوربا  ولكنْ  ،لشعر املهري أن يأت من النوع املشطور أحادي القافية ومعد 

                                                           

 ُنقلت من الشاعر نفسه مع قصائد ُأخرى له. ) 1)
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ة قد تصيب أو تقارب الصواب أرى أن ه لو ُكتب بشكل األبيات  من وجهة نظر خاص 

ة لكان أحسن من حيث التقسيم والرتتيب وحتسني الشكل.  الثنائي ة بدل األحادي 

 

لة التطبيقي ة يففيه املزيد من التفصيل باألإن  هذا املوضوع  :أخرياً  الشعر أوزان  د 

للتقطيع العرويض للتفعيلة واملقاطع  الوزن رشح كاف   ، ويف فصلوبحوره املهري

    .الصوتي ة والفواصل



 

 

59 
 

 

 

  الثالثالفصل 

 الصور البالغية في الشعر المهري

 .صور الشعرية البالغية من علم البديعالالمبحث األول:  -

 .شعرية البالغية من علم البيانالصور الالمبحث الثاني:  -

 البالغية من علم المعاني.المبحث الثالث: الصور الشعرية  -
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 لشعر المهريفي االصور البالغيّة 

 

 متهيد:

تكمل  عنارص اهل التييقوم عليها، والشعر أحد هذه الفنون وركائز دعائم  لكل فنٍّ 

ح ببعض املحاسن اجلاملي ة والصور الش ق أسلوبه الكتايب، فيتوش  يغدو ل ةعري  مجالياته وتنم 

إذا كان النص األديب عمومًا والشعري ويسحر ناظريه وجيذب سامعيه،  يف ثوب  قشيب  

خصوصًا له من امليزات اليشء الكثري يف بنيته الفني ة املتمث لة بشكله وهيكله، ودواخله 

بمختلف الصور اجلاملي ة حظي الشعر املهري  فإن  احلسي ة املتمث لة يف مضمونه وجوهره، 

ته اخلفي ة والظا  .هرةالتي تربز قو 

صةاملعلوم من ال ي عددٌ الفن الشعر محاسنعنى بوتُ   تقوم عىل تفكيك  ، التيتخص 

د من سالمة املواد والعنارص التي  ،خصائصها الفني ة بعد بنائهاإىل جزئيات القصيدة  لتتأك 

تم هبا تركيب هذه القصيدة وإدخاهلا عليها، فيتم احلكم من خالهلا عىل النص األديب أو 

ة فيه ومجالي اته، وينقد الشعري باحلس ط والقبيح، ويبني  عنارص القو  ن واجلي د واملتوس 

مواطن ضعفه وسلبي اته، ومن هذه العلوم التي هتتم بدراسة الوحدة املوضوعي ة 

ة للنص  البديع واملعاين.والبيان : الثالثة علومهاالبالغة بو النقد: والعضوي 

يف الرتاث العريب  تأصيل العلمي األديبالتي كان هلا السبق يف هذا ال صادرومن امل

 :ما ييل القديم

  .البديع البن املعتز -

 .الصناعتني أليب هالل العسكريكتاب  -



 

 

62 
 

 .عيار الشعر البن طباطبا -

 القريواين. العمدة يف حماسن الشعر وآدابه البن رشيق -

 .لآلمدي املوازنة بني الطائيني   -

 .لقايض اجلرجاينلالوساطة بني املتن بي وخصومه  -

 .نقد الشعر لقدامة بن جعفر -

الً: الشعر املهري يف   :البالغة ميزانأو 

دراسة فني ة خمترصة تقوم عىل أحد وفق إذا ما نظرنا بشكل  عام للشعر املهري 

لاملو ةغزيرال ةر املهرياشعاأل العديد من نجدساملناهج األدبي ة  ة بركام السحب حم 

ة  كثريعىل ال ، حمتويةبياًناو اسيل حربً وبالغة، وتاجلاملي ة، متطر فصاحة  من الصور الشعري 

ة وموضوعي ة يف وحدة عض أجزائه اجلميلة، من تراتب النص الشعري ومتاسك وي 

ج هرمي متناسق ومتعاقب، متوافقة املعاين واأللفاظ من و ،متسلسلة األفكار بتدر 

ن الشاعر نفسه مستهل ها ومطالعها إىل مسك ختامها ومنتهاها، . ويف وهذا عائد إىل متك 

قنا يف اجلزئي ة الداخلي ة للنص الشعري املهري  ،هناك الضعيف واهلزيل املقابل وإذا ما تعم 

ة احلي ة حارضة قلبً سوسامته وخصائصه،  ، بشكل  عام ًحاورو انجد أن  الصور الشعري 

 لبالغي ة.واملعاين ا ،ثم الصور البياني ة ،مرورًا بالصور البديعي ة

وإظهار انفعاالت الشاعر وعواطفه  ،يف تزيني األلفاظ صور البالغيةتكمن فائدة الو

يف القصيدة، وإبراز املعاين بشكل  واضح وجيل، ولفت انتباه السامع لام يقرع سمعه، وهي 

ا يعود للطبع الشعري  خادمةٌ  للنص الشعري وأسلوبه إذا ما ُاستخدمت استخدامًا عفويًّ

ة ة والبدية والسليقة والقو  ويف املقابل تعيب النص إذا ما ُاستخدمت  .والسجي ة الفطري 

الشاعر املهري  قد أجادو .بشكل  تكل في يغلب عليه الصنعة والزخرفة واحلشو والضعف
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ة التي تأت بدون تكل ف  وتصن ع، وإن ام تأت من زي ن يف استخدامها، ف شعره بالصور الفطري 

 إهلامه الفكري وإبداعه الشعري.

 :ثانيًا: الصور البالغي ة يف الشعر املهري

 ، إذ من الصعبالسهل ت باألمرإن  دراسة النص الشعري املهري وخصائصه ليس

منفرد العنوان، وحسبنا  أطول، فك رموزه وشفراته، لذا فهي حتتاج إىل جهد  أكرب وبحث  

ة  يف هذا املقام أن نذكر بعضًا من املحاسن اجلاملي ة والسامت الفني ة لبعض الصور الشعري 

نا قد ذكرنا أغراضه يف  ة،املوجودة يف شعر املهر لنقف عىل جودة هذه اجلاملي ات، كام أن 

 ي ة.وهنا لن نعيد ذكر أغراضه وإن ام سنذكر صوره الشعر ،قسم الفنون
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 املبحث األّول:

 الصور الشعرية البالغية من علم البديع

 

حتسني الكالم من حيث اللفظ واملعنى، ومن أنواع البديع يف  :وظيفة علم البديع

 ما ييل: الشعر

 املهري ته يف الشعرأمثل، ومن تيان بالكلمة وعكسهااإلوهو  الطباق والتضاد:أوالً: 

 معتويش: رالشاعر ب قول

 ذقصــاب تــاجوبن أر صــونمحــوه 
 

ــــــاض ملحــــــون  ــــــه كــــــرأ وب  يش من
 

 :أي (الكرعـ )فيصف أحدمها ب ،بني نوعني من الامء اختالًفايذكر  هنا الشاعرف

الكدر، وقد ال يقصد الشاعر الامء الاملح أو أي:  (امللحونــ )الصايف النظيف، واآلخر ب

كرأ )بني  هنا وإسقط الامء عىل معنى خفي غري مبارش. والطباق ،رمزفأتى بال ،بعينه

 صايف وكدر. :أي (،وملحون

 مبارك مخيس علي ان: :الشاعروقال 

 وصــــفات تفــــني وصــــفات ختلــــوف
 

 وصـــــفات تفـــــني وصـــــفات جتهـــــوم
 

ا مقابلة تعاقبي ة ي ويظهر التضاد هنا جلي ًا يف تقسيم   كتيس من اجلامل ُحل ة، وكأهن 

ا أخرى تأت بعدها، وكأن  وأخبارً  ،ن  هناك أخبارا تذهب وتغادرإ :حني قالتبادلي ة 

وأتى خرب من  ،وراحل قد كان وانقطع خربه ،باق   اإلنسان وأخباره يف الدنيا بني حٌي 

 تأت وتذهب. :بمعنى (تفني وجتهوم)أو  (تفني وختلوف)والتضاد بني  بعده.
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 الشاعر سامل بن رسور املهري:وقال 

 طهيم وأيور هايدنوت وال دويلتوحريم 

 فيقول ،هذا البيت من قصيدة يصف فيها حجم اإلعصار الذي رضب املهرة وظفار

ومل يبق منها ال جديد  ،ن  أثر هذا اإلعصار قد أحدث خرابًا يف الطرقإ –موظًفا التضاد  –

 جديد وقديم. :أي (،هيدنوت ودويلت)الكل رضرها. والطباق بني  عم   فقد ،وال قديم

 عبدالعزيز بن خال ص املهري:وقال 

 وقـــت ديمـــوه كليـــف
 

 بيـــــه كـــــدء كـــــدء اليـــــل
 

 وظهــــري دهيــــه خفــــي
 

(، غري أن  املهرية ظهر) هي (1)من أصل عريب ةاستعمل لفظة مهري   هنا الشاعرو

ن  الوقت إ ويظهر التضاد يف قوله: بتحويرها بام يتطابق مع خصوصي ة اللغة، هااستخدمت

 يظهر كل ما خفى.

 :وقال أيًضا

 ورصومــــــــــه بــــــــــره بــــــــــوه
 

 بأســـــــــــــــــــكري وطقـــــــــــــــــــوم
 

 مـــــن رسي ومـــــن فنـــــي
 

ح به موجودلقد أصبح  هي: بصورة شعري ة مجيلة رالشاع فأتى ته من  ااملرص  بكل قو 

 . خلفي وأمامي :أي (،رسي وفني)والتضاد بني ، أمامي ومن خلفي

                                                           

ة هناك الكثري من األلفاظ والكلامت ) 1) التي تعود إىل أصل عريب فصيح، وللمزيد ُيراجع كتاب: يف اللغة املهري 

ة املعارصة بني عربي تني للدكتور عامر فائل بلحاف.  اللغة املهري 
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 املقابلة: ثانيًا: 

الواحدة أو البيت الشعري  ملةاجليف  واحد أكثر من تضادهناك وهي أن يكون 

 :الشاعر سعد سعيد ذيلوجمالواحد، ومن أمثلته قول 

 أر ســـــيلم بـــــدوه لـــــذهوه هوخـــــار
 

ــــــون ونظــــــار  هــــــوه أر شــــــوبيب قن 
 

 هـــــــو أر شـــــــوبيب قن ـــــــون ونضـــــــار
 

ة اجلميلة يف األ حيث أتى الشاعر  ؛املهري دبهذا الوصف من الصور الشعري 

ًا يافعًا  ، فامزلُت قد كذب كبري يف السنن  من خيرب عن ي أن ني إ قال:بمقابلة عكسي ة ف شاب 

والوجه النرض هو الوجه البشوش املتهل ل املرشق ، حسن الوجه والطلعة ،صغرياً 

ة (نضار)امليضء، وهذا إذا ما كانت املفردة  وإذا ما كانت )من النرضة(،  بالضاد العادي 

والتضاد . (1) (نظارــ )ُنقلت القصيدة من الراوي بقد حسن املنظر واهليئة، و :فمعناه الظاءب

 وشاب. يخش :أي (،هوخار وشوبيب)بني 

 اجلناس: ثالثًا: 

وهو نوعان: تام  ى،كلمتان متشاهبتان يف اللفظ خمتلفتان يف املعن ردوهو أن ت

اجلناس ففي  .حيدث جرسًا إيقاعي ًا جيذب السامع ويلفت االنتباهأنه وفائدته ، وناقص

املعنى، ومل أعثر  ان يفختتلف هامالتام: تكون الكلمتان هلا احلروف نفسها ترتيبًا وتشاهبًا ولكن

ففي اللغة  غري الشعر،  يفموجود  بيد أن ه، هلذا النوع عىل مثال  ظاهر من الشعر املهري

ختلفة يف املعنى مثل: )يش ويش(، املالكثري من املفردات املتجانسة يف اللفظ واملهرية 

هل  :بمعنى ؟حتوم يش :، فنقول(أو لدي   معي)واألخرى تعني  (الشئ)فإحدامها تعني 

                                                           

 ُنقلت القصيدة من صفحة ابنة الشاعر الشخصية عىل الفيس بوك.  1) )
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أو ال يوجد معي يش، مع وجود  ،ال يوجد لدي  يش :أي ؟ ال يشيش :ونقول ؟تريد معي

ة باللغة  روفوهو من احل (،معَ عن شني ) ء(يش)يف نطق شني  يسري اختالف اخلاص 

ة.امل  هري 

الثاين: بر فالن، و :فنقول (ابن) فاألول: هلا أكثر من معنى، مكتوبةً  ) بر( ةأيضًا كلم

وهو  (،قد)بمعنى  :ثالثال، وبمعني: يف، وبر حوف برك :نقول(، يف)حرف جر بمعنى 

  .قد جاء :أي (،بر نوكا) :حرف حتقيق أو تشكيك، مثالً

ا  ، تشابه يف بعض احلروف ، وفيهامالنطق كلمتان متقاربتان يففاجلناس الناقص: وأم 

 ومن أمثلته يف الشعر املهري لشاعر جمهول:

 وصـــمود غتيـــل وجبيـــل شـــطاد
 

 مـــامود دامـــول مـــدري مـــن بـــاد
 

يف ل ام  ،جناس ناقص أحدث يف البيت جرسًا مجيالً (غتيل وجبيل)بني لفظتي ف

 تقارب يف النطق. وأمن تشابه الكلمتني 

 التورية: رابًعا: 

ل ظاهر سطحي   :ة معنيانلمأن يكون للكوهي  ل وهلة،  فهمهي األو  القارئ من أو 

ق لشاعر مل  ومن أمثلته وهو غاية القصد. ،واآلخر باطن خفي ال يدركه القارئ إال  بالتعم 

 ُيعرف:

 اجيبه دحل بك جويف وحيد

ل وهلة القلب وحيد، وهذا ما يتبادر إىل الذهنيف إن  حب ه  :يقول :فالشاعر  ،من أو 

 (وحيد)ال يشاركه أحد، ولكن هل هناك معنى آخر كأْن يقصد بمفردة  أن ه بالقلب وحيد

واملعنى  ؟فيكون معنى ذلك أن  احلب يف قبضة يده يف اللغة املهرية )يد(، (؟ إذ )حيداليد

 كام يقال يف بطن الشاعر.
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 سامل بن رسور املهري: من شعر: مثال آخر للتوريةوهذا 

 مــــــــديت قاصــــــــمحــــــــي با
 

 أت زوفـــــــــغ مـــــــــن أغيضـــــــــت 
 

ل ما يتبادر  هنا الشاعرف ب بالنسيم البارد اللطيف الذي يب من الغيضة، وأو  يرح 

يقصد الشاعر غيضة الشعر أم  هل معروف، ولكن مكان (، وهييضةغ)الإىل أذهاننا أهنا 

املهرة ثرية يف وهناك مناطق ك ،الشجر الكثيف :والغيضة يف اللغة هي ؟هناك غيضة أخرى

ى بالغيضة والغياض. وخارجها  تسم 

 :الترصيع والتقفيةخامًسا: 

ة ال وهي  ،التي تعطي مطلع القصيدة معنًى مجيالً بديعةالترصيع من الصور الشعري 

ل  ل ما يقرع ُأذن السامع ويشد  انتباهه، ومعنى ذلك أْن يكون للبيت األو  صدًرا وعجًزا أو 

ل يف بقي ة القصيدة ،نفس القافيةمن  وتستمر عىل الشطر الثاين،  ،ثم يمل الشطر األو 

 مثاالً  من أمثلة للشعر املهري وقع بيديمم ا  ه من خصائص الشعر الفصيح، ومل أروهذ

وهو أشبه بالسجع  ،يف منتصف القصيدة موجود هولكن ،للترصيع يف بداية النص

 يك احلريزي:لشاعر حسن بن برومن أمثلة ذلك قول ا والتقسيم.

 ســــــاد هــــــوجر وزويــــــل وحيومــــــه شــــــلحقيس
 

 شــــــيه كــــــروزل هايــــــدنوت وكالــــــة انقضـــــــيس
 

ــــــوس بمحومــــــل بســــــقيس  وثمريــــــت ذبتــــــي ن
 

 وحســـوب ذهيـــه هنـــيس بمهـــوجس ايـــريس
 

ـــــــــــــــركيس وحـــــــــــــــودي افـــــــــــــــريس  ومغـــــــــــــــورن ب
 

 رون رصفــــــــــيس ومنــــــــــا اطــــــــــا دقــــــــــيسـوغصــــــــــ
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وذلك حني أتى بحرف السني يف  ،سط القصيدةاالتقفية يف أو رالشاع حيث استخدم

 :كل شطر

 ومغــــــــــــــــــــورن بــــــــــــــــــــركيس
 

 أفـــــــــــــــــــــــــريس وحـــــــــــــــــــــــــودي 
 

 رون رصفـــــــــــيسـوغصــــــــــ
 

 ومــــــــــــــــــن أطــــــــــــــــــا دقــــــــــــــــــيس 
 

ى هذا  ل لكنه  ،التقفية والترصيعبيف الشعر الفصيح النوع البالغي ويسم  يأت يف أو 

 بالتقفية إال  ما ندر وقل. ُيؤتىبيت من القصيدة، ولكن بالنظر للشعر املهري نرى أن ه ال 

 ملتنبي:قول التقفية من الشعر الفصيح ا ومن أمثلة

ـــــــــــُه َشـــــــــــب مُ   َواَحـــــــــــر  َقلْبـــــــــــاُه مم ـــــــــــْن َقلُْب
 

نـــــَدُه َســـــَقمُ   ْســـــمي َوحـــــايل ع   َوَمـــــْن بج 
 

ـــًا َقـــْد َبـــَرى َجَســـدي  مـــا يل ُأَكـــتُِّم ُحب 
 

ْولـــة  األَُمـــمُ   عي ُحـــب  َســـيف  الد  ـــد   َوَت
 

ــــــــــــه  إْن َكــــــــــــاَن  ت  ــــــــــــا ُحــــــــــــب  ل ُغر  َمُعنَ  جَيْ
 

ــــــــــمُ   ــــــــــب  َنْقَتس  ــــــــــا ب َقــــــــــْدر  احلُ  َفَليـْـــــــــَت أن 
 

ل القافية يف أن   فمالحظٌ  ، (شبُم وسقمُ )وهي  ،واحدة يف ك ال الشطرين البيت األو 

 ثم ُأمهلت يف بقي ة األشطر األوىل وُتركت.

ع : " وقد قالاستخدام الترصيع يف الوسط حيث  يفاع كالٌم والبن القط   يرصِّ

ل القصيدة، وخصوًصا يف القصائد الطوال التي حتتوي عىل موضوعات  ر يف غري أو  اع  الش 

ن موضوع إىل آَخر" ع عند بداية كل موضوع، تنبيهًا عىل انتقاله م  دة، حيث يرصِّ . (1)متعدِّ

ع الشاعر يف غري االبتداءوقال أيًضا ة، وم   ،: "ربام رص  ة إىل قص  ن وذلك إذا خَرج من قص 

 آَخر، فيأت حينئذ  بالترصيع إخباًرا بذلك وتنبيًها عليه"
 
 إىل وصف يشء

 
 . (2) وْصف يشء

                                                           

  .105الشايف يف علم القوايف أليب القاسم بن جعفر املشهور بابن القطاع الصقيل، ص  ) 1)

 املوضع نفسه. ) 2)
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  حسن التقسيم والتعليل:سادًسا:  

، ومن أمثلته يف الشعر املهري وهو تقسيم البيت إىل مجل متساوية يف الطول واإليقاع

 لشاعر مل أعرفه:

 ذا فــروش ميــدون صــوفني وطلــيس
 

 إمبــــــــد وســــــــويسوقلــــــــوب إســــــــكني 
 

ة يف الطول واإليقاعال حيث أسعفت فأحسن تقسيمها  ،قرحية الشاعر بجمل متساوي 

 :بدق ات متناغمة

 ذفروش .. ميدون .. صوفني .. وطليس

 وقلوب .. أسكني .. إمباد .. وسويس

 فعالن .. فعالن .. فعالن .. فعالن .

 مفعول .. مفعول .. مفعول .. مفعول .

 املبالغة:سابًعا: 

املبالغة من الصور التي تأت مصاحبة للنص األديب، فكثريًا ما يبالغ الشاعر يف كالمه 

ة ي، والشاعر املهري  أو يستخدم التعبري املجازي بغي ة أن ُتقبل صورته الشعري  لدى املتلق 

قليل املبالغة يف شعره، حياول جاهدًا أن جيعل صوره مقبولة ومعقولة يتقب لها العقل 

 .يسريوحسبنا أن نعرفها بمعناها ال ،مبالغة صَيغ وأوزان يف اللغةالبرشي، ولل

 االقتباس:ثامنًا: 

يف تراثنا العريب ومصادر االقتباس  ،يف أي لغة ويف أي شعر موجود االقتباس

ة ،كثرية منها: القرآن الكريمواإلسالمي  والشعر املهري حيصل  .واألشعار ،والسن ة النبوي 
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لذلك نرى تقارًبا يف الطرح الفكري واملضمون، وهو أمر  ،بني الشعراء كثرًيا فيه االقتباس

ة التي ت  املبدعني. أت عىل نتاججائز بخالف الرسقات الشعري 

 االلتفات:تاسًعا: 

كأْن ينتقل من ضمري الغائب إىل املخاطب أو  ؛وهو االنتقال من ضمري إىل ضمري

أن يمتدح الشاعر بنتًا  ومن أمثلة ذلك واحد. خصواملقصود باخلطاب ش ،املتكل م

يف  و قليل الوجودوهي نفس الشخص، وه ،ثم خياطبها بضمري الغائب ،بضمري املتكل م

ب الشعر املهري سيجد أن  يف الشعر الشعبي، وال شك  كثري  الشعر الفصيح من يتعق 

 الكثري منه.
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 املبحث الثاني:

 انالصور الشعرية البالغية من علم البي

 

البالغية كاملجاز والتشبيه، والكناية،  صورمجموعة من البعلم البيان العريب  تمي

 يف الشعر املهري. صورواالستعارة، وسنحاول هنا أن نتتبع هذه ال

 املجاز والتشبيه:أوالً: 

ف  ال يكادالتشبيهات صور ذهني ة حارضة يف خمي لة الشعراء، و عٌر منها، ويعر  خيلو ش 

بام قاربه أو شاكله من جهة  ءصفة اليشفهو: صطالح يف االأما  ،التشبيه لغًة بالتمثيل

 هوالشاعر املهري حيسن التشبيه والوصف، دقيق يف حد   .(1)واحدة أو أكثر من جهة

ة: )هاس أو  املشب ه ووجه الشبه واملشبه به وأداة الشبه، ومن أدوات التشبيه يف اللغة املهري 

وغريها، ومن التشبيهات  ،كأن ه :ـه(، بمعنىخاه–مثل وكام، )وخا  :آس أو هس(، وتعني

د ،كالتشبيه التام ،فيتم التفصيل يف تسمياهتا ركانما حُتذف فيها بعض األ  ،والبليغ ،واملؤك 

ه أْن نشب   وهو والوصفي، وحسبنا هنا أن نذكر التشبيه بمعناه العام ،والتمثييل ،والضمني

 ا بيشء.شيئً 

هاريت(، فطمة هاس ) :( قوهلمهاس)باستخدام  يف الشعر املهري لتشبيها من أمثلة

العزيز سعد  عبد :الشاعر( قول خا)لتشبيه باستخدام امن أمثلة و .أي: فاطمة مثل القمر

 ر:بن عفرا

 ببشــــــــــاير آمــــــــــرك وقصــــــــــيد أتــــــــــروف

                                                           

 .1/256، وأخذه عن كتاب العمدة  61علم البيان، الدكتور عبدالعزيز بن عتيق، ص ) 1)
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 ثبهـــوت رحيـــوم خـــا ســـهب قصـــوف
 

 تــــــــا ضــــــــو ذحيــــــــوم هلنــــــــيس يلفــــــــوف
 

 وجيــــــــــد أر جيــــــــــد بمحلــــــــــه يطـــــــــــوف
 

 وكـــــا ذحيمـــــس وحســـــوب ورصوف
 

 وألــــــــــوف مليــــــــــار أزكــــــــــا  اهلججــــــــــح
 

 كيف ال ،الشعر يشعر بالرتففيف بنت أخته الصغرية،  نظم الشاعر هذه األبيات

فيه  رزْ َج ال ف ،تقصف من حياول ركوب البحر يف الوقت اهلائجموجة عاتية ب أشبه مجاهلاو

املوجة العاتية  :بمعنى كأن ه، والسهب القاصف بمعنى (خا)أو هدوء، وأداة التشبيه هنا 

ة اجلارفة، وامل ته.توكارس ال  باهر أن  مجاهلا :عنىالقوي  ته وشد   قاوم حد 

 مثال آخر:وهذا 

 ســــــــني ملــــــــريم ســــــــني ملــــــــريم
 

 وارحيمــــتبــــيس ووجــــب 
 

 مـــــــــــــريم اذهيـــــــــــــب صـــــــــــــويف
 

 ال ينـــــــــوقص مـــــــــن أقيمـــــــــت
 

يا سني عليها، وهي كناية عن  :أي (ملريمسني ) :يمتدح مريم فيقول هنا الشاعر

ىل ذلك قيامها إ ضاف، ويمع الدعء بأن حيفظها اهلل اإلعجاب باجلامل واألخالق

 هبالذهب الصايف النقي الذي مل تدخل حيث شب ه مريمَ  ،بالواجب، ثم يأت بالتشبيه

ل إىل وصف اجلامل الشكيل املظهري يف نتقل من وصف اجلامل االشوائب، ثم  البيت األو 

وليس كالذهب  ،نقص قيمتهتال يتأث ر وال  ،إن  مريَم ذهب ذو قيمة ثابتة فقال: الروحي
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حمافظة عىل أخالقها  الصناعي الذي يتذبذب يف معياره وسعره، فتبقى مريم إىل ما شاء اهلل

مع  مكتمالً الناس، فقد حباها اهلل ُحسَن مظهر  ومجااًل  معوقيمتها وتعاملها احلسن الراقي 

حيث  ؛وهذا من التشبيه البليغ واإلسقاط اجلميل .حسن الروح واخللق والطبع والسجي ة

ة الذهب والنقص والقيمة ل ام هلا من  اول وتضارب تعامالت يومي ة وتدأمهية يف أتى برمزي 

 صعوًدا ونزواًل، يف البيع والرشاء، فال تثبت عىل سعر وقيمة واحدة، فكل يوم  هلا قيمة

ا أْن يرتفارتفاًعا وانخفاًضا.  ، وعىل أو العكس ع بحسن خلقه وتعاملهوهكذا اإلنسان إم 

ه من شاعر  أجاد وأحسن  ،هذه املتغايرات واملتناقضات تبقى مريم ثابتة القيمة، فلله در 

 بإبداع  بالغي.قرحيته  سعفتهوأ

 سامل بن رسور املهري:وقال 

 وكويســــــــــــن حلـــــــــــــم هونـــــــــــــا
 

 لبــــــدينت تكــــــون لطيفــــــت
 

حيث تربد خاطره  ،وأثرها عىل البدن تهاونعوم تهالطافيف شب ه الشاعر الريح ف

 وتنعش أنفاسه وروحه. –إن جاز التعبري  – وجسمه

 الكناية:ثانيًا: 

ة  ي مساحةً  فسحاجلميلة التي تالكناية من الصور الشعري  ل يف ل للمتلق  لتفكري والتأم 

ا: تعبرٌي وتُ  البيت. خباياواملقصد من  رادواستخراج امل ،النص الشعري ف الكناية بأهن  عر 

 والنسبة. ،واملوصوف ،كناية الصفة :وهلا أنواع مثل .(1) عن املعنى بالتلميح ال بالترصيح

ة تستخدم هذه الصورة و حبون )هي: نرد دها دائاًم  مجلةبشكل كبري، وثمة يف اللغة املهري 

ه  التالحم االحتاد وكناية عن  ،يا أبناء املهرة كونوا يًدا واحدة (، أي:حيد طيتقام ذا مْهر 

                                                           

 .204علم البيان للدكتور عبدالعزيز عتيق، ص  ) 1)
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اء. اء والرض  بكثرة، كقول  يف الشعر املهريُتوظ ف هذه الصورة و والرتابط يف الرس 

 سعد سعيد ذيلوجم: :الشاعر

 يــــت ذعــــيل ذراغــــب عقــــارحرب
 

 ومــــــــن رحيــــــــوم تقوفــــــــل بصــــــــار
 

، (ومن رحيوم تقوفل بصار) :كن ى فقالصفها ثم وف (،ابنة عيل)مدح  هنا والشاعر

ة نورها  ،أن  األنظار والعيون تغلق وتغمض من رؤية مجاهلا :أي وهي كناية عن شد 

ا يش ،وبريقها وبياضها  خيطف األبصار والعيون عندما يلمع ويشع. ءوكأهن 

 محيد بن كلبيان: :الشاعروقال 

 بـــــــــــــــس واقفـــــــــــــــاك اقـــــــــــــــويل
 

ـــــــر اخاصـــــــك ارصـــــــيدي  ب
 

 تصفية احلسابات والفراغ من اليشء.عن كناية  ناوه ،رصيده انتهىف

 االستعارة:ثالثًا: 

 حتيلمن التعابري املجازية التي  وهي ،االستعارة نوع من أنواع التشبيهات البليغة

كثرية، ومن أشهرها الترصحيي ة واملكني ة،  هاأنواعواملعنى احلقيقي عىل املعنى املجازي، 

وحتويله  ءرفع اليش :"االستعارة لغةً : تعريف االستعارة يف يقول الدكتور عبدالعزيز عتيق

فها اجلاحظ بغريه إذا قام مقامه، وعرفها  ءتسمية اليش بقوله: من مكان إىل آخر، وعر 

ع  :بن جعفر بقوله قدامة هي استعارة بعض األلفاظ يف موضع يدل عىل التوس 

 .(1)واملجاز"

                                                           
 .173، ص  167كتاب البيان للدكتور عبد العزيز عتيق، ص 1) )
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ا: ما ُحذف فيها املشب ه به أو املستعار منه ورمز له  ف االستعارة املكنية بأهن  وتعر 

 (2) ، ومن أمثلتها يف الشعر العريب الفصيح قول أيب العتاهية:(1)بيشء من لوازمه

 أتتــــــــــه اخلالفــــــــــُة منقــــــــــادةً 
 

ــــــــــــــه جترجــــــــــــــر أذياهلــــــــــــــا   إلي
 

ه اخلالفة وكأهنا غادة حسناء ترتدي ثوًبا طويل الذيل، فهل اخلالفة من فشب  

 األحياء؟ لذلك ُسمي ت استعارة مكنية.

ال يكاد خيلو فالشاعر املهري من استخدام االستعارة املكني ة يف شعره،  قد أكثرو

د  شعر، وال شك  أن  فائدهتا يف الهامن نص عظيمة، حيث تقوم بتشخيص األشياء وجتس 

يكمن وختلق احلياة يف أرواح اجلامدات. و ،وتظهره بشكل  بارز   ،املعنى يف تكوين جسمي

 ،هبا وتعل قه ،من البيئة والطبيعة هالسبب يف استخدام الشاعر املهري هلذه االستعارة يف قرب

ة فرتاه خياطبها خطاب العقالء، إضافة إىل األشياء اخلف  –ي ة الكامنة كالقرحية الشعري 

ومن  ها الشاعر وخياطبها.فيوغريها من األشياء احلسي ة وغري احلسي ة التي يمس  - احلليلة

 الشعر املهري قول بعض الشعراء: يفاالستعارة املكني ة  هذه أمثلة

 حــــــــــي بامديــــــــــت قاصــــــــــم
 

 والغلي ـــــــــــــــل خرفيــــــــــــــــوتن
 

حب الشاعر بالنسيم اللطيف الذي يأت إذ   مع سحب اخلريف، فهل الريح برٌش ير 

ب به؟! إن  خلق احلياة يف اجلامدات حتى لذلك و ،االستعارة املكني ة وظيفة تقوم هبا يرح 

ا يشء له هيئة وصورة ثابتة ذ ب بالريح وكأهن  سمع ت ةروحي ات صفةنرى الشاعر يرح 

 تكل م.ترى وتو

                                                           
 .176نفس املصدر، ص ) 1)

 .180نفس املصدر، ص ) 2)
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 صادق بن ضوري: :من قول الشاعر ثان  مثال وهذا 

 برحوف تويل دكمولي بوك ح

ا فتاة أو صاحب ،الريح الباردة امءشيئًا من أس فاستعار ب هبا وكأهن  ، معطيًا ورح 

ة. من أسامء الريححوف(  البعد التكويني، )وبر إياها  يف اللغة املهري 

 :، قالمثال آخر للشاعر محيد بن كلبيانوهذا 

 يـــــا احلليلــــــة يل فتيحــــــي
 

 اد هــــه لفــــوود لبــــييل ..
 

املقدرة  :احلليلة هي، وهذه الفكرالشعر وأن تفتح له أبواب  (احلليلة) قرحيتهفنادى 

ة التي حباها اهلل الشاعر والتي تعينه عىل قول الشعر اسرتسااًل وارجتااًل عىل  ،الشعري 

، وتوحي له هذا اإلبداع الفكري ،وتلهمه ،عناء وتكل ف من غريوالتوارث  ،الفطرة

 لة( نخصص هلا املساحة التالية يف احلديث.وألمهية هذه القرحية )احللي

 احلليلة:

الكثري،  ءمن القصص الشعبي ة املتداولة واألساطري اليش أو القرحية الشعرية للحليلة

يها باجلان أو جني ة الشعر، ومعنى احلليلة يف اللغة  وأالصاحبة أو القرينة  :فهناك من يسم 

باين عند الشاعر املطبوع والشاعر توت حلليلة وقرينها اهلاجس تتناهىالزوجة. وهذه ا

ا املصنوع املصنوع، فاملطبوع هو الذي وُ  هو الذي أث رت فيه فلد شاعرًا بالفطرة، أم 

ة والنفسي ة واالحتكاك بالشعر والشعراء فتول د لديه هاجس ينظم به  ،العوامل الفكري 

تها الشعر. ة هذه املسمي ات والقصص أو عدم صح  إال  أن  ما  ،وبغض النظر عن صح 

ةا أهن  من أسلوب علمي منطقي  (احلليلة)نعرفه عن   ،احلصافة واحلنكة ،امللكة الشعري 

 ه.واملقدرة عىل قرض الشعر ونظم ،املهارة والكفاءة
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خياطبها خطابًا مبارشًا ما دائاًم ف ،كثريًا هبذه احلليلة ًقاالشاعر املهري متعل رب ام كانو

ا جسٌم حي  حارٌض معه يف كل األحوال ،دون حجاب يعاتبها أشد قد حت ى أن ه  ،وكأهن 

 امن بدايته أبياٌت ومن األشعار املتداولة  ،د له بأحسن األبيات وأفخرهاالعتاب إْن مل جتُ 

أْن نجد شعرًا نبطي ًا أو  ومن األمور النادرة ،تهوحليل خطاب بني شاعر  مهريٍّ  اإىل هنايته

 خطابًا كامالً يف قصيدة؟!! قرحيتهه الشاعر فصيحًا خياطب في

واالستعانة هبا موجود يف الشعر النبطي  ،التعريض واإليامء يف ذكر احلليلةو

ولكن ال يبلغ ذكرها مقدار شطر أو بيت أو بيتني وال يزيد عن ذلك، وهذا ما  ،والفصيح

رأيته من خالل قراءت للشعر العريب بنوعيه الفصيح والشعبي، ولكن للشاعر املهري 

 تواينعن ذكرها وال ي نفك  لذلك ال ي ،خصوصي ة جد  كبرية ومثرية يف عالقته هبذه احلليلة

يح مثالً يذكر األعشى هذه اجلني ة ويعطيها صفة التذكري بدل يف الشعر الفصو خطاهبا. يف

يها مسحالً ى غري واحد من الشعراء أسالتأنيث ويسم   للجن امللهمني هبا. امء، وقد سم 

 (1) :ومن أقوال األعشى

 ومــا كنــُت ذا خــوف ولكــن حســبتني
 

 إذا مســـــــحل يســـــــدي يل القـــــــول أنطـــــــُق  
 

 رشيكــــــــان يف مــــــــا بيننــــــــا مــــــــن هــــــــوادة
 

فــــــــــــــــُق ـإنســــــــــــــــصــــــــــــــــفي ان   ــــــــــــــــي  مو   ي  وجن 
 

 وقال جرير:

ه  رأيــــــــت رقــــــــى الشــــــــيطان ال تســــــــتفز 
 

 وقــــــد كــــــان شــــــيطاين مــــــن اجلــــــن راقيــــــاً  
 

القدامى أن  للشعر شيطانني يدعى أحدمها  منن ذكر الشعر واجلن تداول مَ قد و

ا اهلوبر  اهلوبر واآلخر اهلوجل، وأن  من حيظى باهلوجل يكون شعره رصينًا متينًا، وأم 

 . (2) فسد شعرهيفصاحبه ركيك الصياغة و
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ويف ذكر احلليلة بمعنى القرينة أو الزوجة والصاحبة جاء يف كتاب منتقى األخبار 

ة وشعر يدور  رُ كْ ذ   (1)ذ خالد بن رضمان القحطاينمن القصص واألشعار لألستا قص 

جت ش ،حول فتاة يف ضواحي بوادي نجد ، ونظمت له قصيدة نبطي ة طويلة يًخا كبرًياتزو 

 وتقول يف بدايتها: ،متضمن ة رسالة

 يــــا محــــد يــــا ريــــف حفيــــات الركائــــب
 

 مـــا معـــك يف القلـــب ال مـــن صـــد حيلـــة 
 

 ا قال:وكان مم   يخ،فرد عليها الش

 كيـــــــف هـــــــي ختتـــــــارين بـــــــني القرائـــــــب
 

 وانكرتنــــــــي يــــــــوم قــــــــد هــــــــي يل حليلــــــــة 
 

ة شهرية، ولكن الشاهد من هذا الذكر أن  احلليلة بمعنى القرينة  وهلذا الشعر قص 

ا يف الشعر الفصيح فقد ذكرت احلليلة يف شعر الزير سامل  والصاحبة والزوجة كام قلنا. أم 

 املهلهل بن ربيعة وفيام قال:

 الصـــــــدر مـــــــن ُكَليـْــــــب شـــــــجوناأن  يف 
 

َراَحــــــــــــــا  نـْـــــــــــــُه اجْل  َســــــــــــــات  َنَكــــــــــــــأَْن م   َهاج 
 

ــــــــــــــــــــي إْذ َرَأْتن ــــــــــــــــــــي  َأنَْكَرْتن ــــــــــــــــــــي َحل يَلت 
 

 كاســـــــــــَف اللـــــــــــون  اَل أطيـــــــــــُق املزاحــــــــــــا 
 

ح و أم الزوجة والصاحبة؟  ؟ما يقصد باحلليلة، هل هي القرحية هنااملهلهل مل يوض 

 ولعل ه يقصد الزوجة.

ما جاء ، املهرية احلليلة التي هي جني ة الشعر يف األشعار الشعبي ةا جاء يف ذكر ومم  

 (2) ، إذ قال:السيد علوي بن عيل بن حفيظ عىل لسان

 ي واحلليلة بحرها موج يطفـحـهاجس
 

 يـــــــا عـــــــيل ال تســـــــافر يف مـــــــوارش عقـــــــود 
 

 ري س احلس ال تغرق وسطها وتسـبح
 

 جتـــدح الـــرب راكـــب فـــوق ســـفرة وعـــود 
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 :وقال أيًضا

 خو سامل الليلة ضوى اهلجس يزغرقال 
 

 واحلليلـــــــــة هلـــــــــا معيـــــــــان مـــــــــن بحـــــــــر طــــــــــامي 
 

 رسـيل فتــــك ســـــيلها يلقـــــي غـــــوارب ويكـــــ
 

 يســقي األرض يــروي كــل مــن كــان ضــامي 
 

 وقال أيضًا:

 بن نـــــــــــــا شـــــــــــــغل يـــــــــــــافع طـــــــــــــب للشـــــــــــــيدلي ة
 

 بـــــــــا يصـــــــــيده ولـــــــــو حممـــــــــوم والـــــــــرأس فـــــــــك 
 

ةـهاجــــــــــــ  يس واحلليلــــــــــــة عاقلــــــــــــة مســــــــــــتوي 
 

 والقهقهــــــــــة والضــــــــــحكمـــــــــا حتــــــــــب املــــــــــزح  
 

 حسني أبوبكر املحضار:وقال الشاعر الكبري: 

ـــــــــــــــــــــــي رقـــــــــــــــــــــــادي  البارحـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــل من 
 

ب وأنـــــــــــــــادي   وامســـــــــــــــيت وحـــــــــــــــدي أطـــــــــــــــر 
 

 يس ليـــــــــــــــل ويـــــــــــــــن احلليلـــــــــــــــةـيـــــــــــــــا هاجـــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا بنســــــــــــــــــى مجيلــــــــــــــــــه   يل كنــــــــــــــــــت أحب 
 

الشعر  منشطر أو بيت أو بيتني  نيزيد ذكر احلليلة ع ويف هذه األمثلة مجيعها ال

ي  -النبطي  حنا -الشعبي العام  د فيه  (1) كام وض  ، بخالف الشعر املهري الذي يتجس 

ة  ة، مبنيًّا عىل جرس متني من العالقة واملنفعة الشعري  ارتباط الشاعر باحلليلة بعمق وقو 

ولتوضيح هذا الرتابط نذكر القصيدة التي خاطب هبا  والتفاهم والتناغم واالنسجام.

 (2) سامل مسل م بخيت بن زينة:، قال الشاعر: هري احلليلة وعاتبها أشد العتابالشاعر امل

 يـــــــــا احلليلـــــــــة كســـــــــك فوقـــــــــت
 

 يل  أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيام واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكيني 
 

 تـــــــــــــو ولـــــــــــــو فونـــــــــــــا هزيـــــــــــــزش
 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ات ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيني   بقو 
 

 فرحـــــك بـــــيش تـــــا لـــــو دقويـــــق
 

 خــــــــــــــــــــار خــــــــــــــــــــور يل أرتــــــــــــــــــــويني 
 

 مـــــــــاكن بـــــــــر ســـــــــيني أجـــــــــوري
 

 وذوقفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لغبينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 

 ضـــــــيقك مـــــــن فـــــــوود ذخيفـــــــي
 

 الد وصـــــــــــــــــــــــــــــلك باوشـــــــــــــــــــــــــــــيني 
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 وحتلــــــوت وبـــــــدوت هوينـــــــت
 

 هـــــــــــــــــــــــيس أيـــــــــــــــــــــــنش أتشـــــــــــــــــــــــيني 
 

 هـــــــــــيس طـــــــــــريي الد جـــــــــــونح
 

 ذيـــــــــــــــــــــــك ذيفـــــــــــــــــــــــرور كلينـــــــــــــــــــــــي 
 

ـــــــــــــــــا يغـــــــــــــــــورب امهـــــــــــــــــويف  فون
 

ـــــــــــي   ومـــــــــــديت مـــــــــــن هـــــــــــال تكين
 

 هيــــــــــــــــــت أوزش آر لغـــــــــــــــــــريي
 

 وادش طـــــرحش هاشـــــن هينـــــي 
 

 كـــــــــل أذ شـــــــــل مـــــــــن تـــــــــروبش
 

 هيصـــــــــــــــــــــبح يومـــــــــــــــــــــه ذغينـــــــــــــــــــــي 
 

 هـــــــوه متبـــــــك تـــــــيش بســـــــوقت
 

 وحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبك لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديني 
 

 أغرويــــــــــــــــــــــــــــــــــا الد ينوفــــــــــــــــــــــــــــــــــع
 

ــــــــــــــــــــــــزوز مــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــاهويني   إي 
 

 كســك تـــيش مــن صـــار أومـــي
 

 ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريوق أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحنيني 
 

 والســـــــــــبيل ذويصـــــــــــل رحيـــــــــــق
 

 أفليجــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــن أطينــــــــــــــــــــــــــي 
 

 آر فكــــــــــــــــــــــــــــرك بامســــــــــــــــــــــــــــوعي
 

 مـــــــــــــــــــــاكن شـــــــــــــــــــــف ذيفطينـــــــــــــــــــــي 
 

لـــــــــــــــــــــــيلن كـــــــــــــــــــــــل فوقـــــــــــــــــــــــت  أت 
 

ــــــــــــا حمينــــــــــــي   ظــــــــــــار حــــــــــــروف أذي
 

 واحللــــــــــــــوم ذكلهــــــــــــــم بيــــــــــــــدي
 

 تقظــــــــــــــــــــــم ت مــــــــــــــــــــــن آطنينــــــــــــــــــــــي 
 

 ال أزومــــــــــــــــــــــــــــــي آر بــــــــــــــــــــــــــــــوكي
 

 بــــــــــــــــــــــــــــار حنـْــــــــــــــــــــــــــــيم يل أينـــــــــــــــــــــــــــــي 
 

 يل انكـــــــــــوش هـــــــــــان ذخيفـــــــــــي
 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأجيبش هفطينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 

 هـــــــــام طرقـــــــــك حلـــــــــن صـــــــــويف
 

 بـــــــــــــــــــــــــوه أشـــــــــــــــــــــــــيفك يبينـــــــــــــــــــــــــي 
 

 ورصومـــــــــــة لـــــــــــيش أســـــــــــامك
 

 مــــــــــــــــــــــن أكفــــــــــــــــــــــش يل وزينــــــــــــــــــــــي 
 

 مــــــــن هنــــــــيش هلــــــــان حيوصــــــــل
 

 هـــــــــــــوه طافـــــــــــــل هيـــــــــــــت تقينـــــــــــــي 
 

ة ة الفذ  يف حوار مغل ف  ،يف هذه األبيات اجلميلة نرى الرسد الرائع والشاعري 

ط بسياج املحب ة، فام أمجل هذا التصوير الرائع للعالقة بني الشاعر واحلليلة، اوحم تقديربال

نفسه حني قال لسيف الدولة عن عتاُب حبيب  ملن أحب، وكأين  ببيت املتنبي يدفع 

 احلمداين:

ـــــــه مقــــــــٌت   هـــــــذا عتابــــــــَك إال  أن 
 

ــــــه كلــــــمُ   ن الــــــدر إال  أن   قــــــد ضــــــم 
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نقف عىل املعنى العام للقصيدة وأبعادها لنستكشف هذا الرتابط  ورب ام جيدر بنا أن

رًا حالته النفسي ة والعاطفي ةاأل البيت يقول الشاعر يف اجلميل. ل مصو  ن ه يف حلظة إ :و 

ل فكره قبل حربه وال ينقصه إال  ما ومستعد ألن يسي   ،استفاقة ونشوة ووضع شاعري

ه يعينه عىل استخراج األفكار احلبىل قبل أ ن جتهض هذه اللحظة املنعشة، لذلك وج 

قول وتنصت، وعىل الرغم من تكاثر الشعراء يف يخطابه للحليلة أن تستمع له وأن تعي ما 

خذ احلليلة إال  أن  الشاعر خيربها أن ه أكثرهم حب ًا هلا، فالدقائق معها ألامليدان وتنافسهم 

ها أن ترتف ق به، ثم يبني  من ذا طلبل ،تفرحه وتؤنس قلبه وتسعده اوأهن   ،ءأمجل من كل يش

فإن مل تسعفه  ،وأن  يف دواخله كالمًا حبيسًا رهيناً  ،وجوره زمنمدى صربه عىل هذا ال

 عن ذلك بمفرده. ه، فهو عاجزحليلته فال سبيل للسان

ةاثم  كأن ه ف لضعف،أصابه اهلزال وا فقد ،نتقل إىل وصف حالته النفسي ة واجلسدي 

أن  ظهار التحرس  بغي ةومرشبه ومرقده، وكل هذه االنفعاالت وإ طري سجني عاف مأكله

ح الشاعر فقط بام  ،احلليلة بالقولعليه  جتود وتعطف عىل حاله وتشفق عليه، وإىل هنا يلم 

ح بعتابه هل ،يريد وماذا يريد منها، ولكن فيام بعد انفجرت براكينه وأسدل  ،اومل يرص 

رصاحة املحب العريب األصيل الغيور الذي ال صارحها ف ،الستار عن ما بطن يف جوفه

أن ك   :احلزن واحلرسة والعتاب ؤهأحب، فيقول بقلب يمل نيقبل أن يشاركه أحد فيم

ة الشعر واملقدرة عليه فامذا أبقيت  يل؟ وأنا الذي تقط ع قلب شغفًا بك   هتعطني لغريي من قو 

وأن  من أخذ من  ،الشعر تهوأنت  متيلني لغريي؟! ثم يقر بأن  للحليلة دوًرا كبرًيا يف إجاد

ة أخرى برصاحة أقوى فيقول:  اتراهب يصبح غنيًّا بفكره وشعره، وبعدها يعود للعتاب مر 

، ثم يشعر بعدها بلحظة يأس وأمل يف واحد فيقول:  آن   أنا معاتبك  ولدي حساٌب معك 

وأخاف أْن أذل نفيس وأهون أو أن هتوين عيل، وتأت إيل  بغري رغبة  ،الكالم مل يعد ينفع إن  

ها من رثن ه وإ هلا: يقول هذه ، ويف معمعة األفكار احلائرة واملتبعثرةاوحب وقناعة ورض
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ه فال ذنب له  رها بحسن لهن مل حتب ه، ولكن من الواجب أن تكون خملصة إجد  ، فيذك 

ه.ذكرى لالعرشة وفاًء   جد 

ة أبيات عن احلقيقة واخليال يذكرثم  والواقع واحللم إىل أن ينتهي  ،الشاعر بعدها عد 

ره بحب احلليلة ة عندما يطرق هذا النوع من الشعر  ،به املطاف بأن  كل هذا يذك  وخاص 

ى بلحن صويف، وخيتمها باالنقياد واالستسالم والرض لقد اكتفيت  :. وكأن ه يقولااملسم 

يل عوقد سل متك  نفيس فجودي  ،فأنا قانٌع بام حتكمني ك،واألمر واحلكم ل ،لتبام ق

وأحسني الوزن والكيل وال تبخسيني مم ا لديك  من سلعة  غالية، أال وهي القدرة عىل 

 بكفاءة عالية. ، وإجادتهقرض الشعر

ال خيتص به شاعر دون  ،عند شعراء املهرة هذا التقارب النفيس والفكري حارٌض و

ة من خصائص الشعر املهريبل غريه،  لذا نرى أن  شاعًرا آخر  .أصبح سمة وصفة قوي 

فجمع بني الريح  ،عىل تصوير مقارب بعض اليشءتقوم يذكر احلليلة بطريقة أخرى 

د أمحد كدينان املهري: :الشاعر ، ومن ذلك قولواحلليلة  حمم 

 حــــــي بامديــــــت قاصــــــم أذنكــــــوت مــــــن أمــــــويل
 

 تثتمــــرين ظــــار قــــاطن ويــــت كلينــــي كمكــــويل
 

 وتنكشـــــــــــن احلليلـــــــــــة خيــــــــــــبن ايزييـــــــــــد قــــــــــــويل
 

 واحلــول مــن هــل لغــورب أقوولــت إيــدلويل
 

ا  ،احلليلة ي جي ذيال فيخاطب النسيم العليل فيهيض هاجسه، ويشبه الريح وكأهن 

 فتاة متيش وتتبخرت يف مشيتها مع حلول املساء.

 :وقال أيًضا

 حــــــــــــــــــــي بامديــــــــــــــــــــت قاصــــــــــــــــــــم
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 أط لعـــــــــــــــــــــــــوت مـــــــــــــــــــــــــن أرورم
 

 ومغـــــــــــــــــــــــــــــــــــورن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــارتيبن
 

 ظـــــار قــــــاطن شـــــيس خــــــدويم
 

 واغليلــــــــــــــــــــــــــــــــــة تكتــــــــــــــــــــــــــــــــــويلن
 

 اجمــــــــــــــوري شــــــــــــــيس نســــــــــــــويم
 

 بــــــــــــــــــــــر تنكشــــــــــــــــــــــن احلليلــــــــــــــــــــــة
 

 وقوولــــــــــــت مــــــــــــيكن جــــــــــــورم
 

، قال وتستثري عواطفه قرحيته هتي جأن  اإلبل هي التي  شاعر آخر يرىويف املقابل 

 الشاعر أبو نادر رعفيت:

ـــــــــــدت  بـــــــــــات اصـــــــــــنعات جي
 

 واســـــــــــــبحان اذ خالقيســـــــــــــن
 

 أذ تنكشـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــافوودك
 

 وامهـــــــــــــــــــوجس ينتحيـــــــــــــــــــتن
 

عالقة قائم عىل ال –يف بعض جوانبه  – الشعر املهري ما ُذكر يدفعنا إىل أن نقرر أن  و

بني الشاعر واحلليلة، أو الشاعر والريح والنسيم، أو الشاعر واإلبل وما يرعى، وخالصة 

، والطبيعة واألشياء اخلفي ة والكامنة واجلامداتن  الشاعر املهري صديق البيئة إالقول 

 عىل فطرته األوىل التي مل تتأث ر كثريًا بالعرص التكنولوجي والرقمي. يعيش
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 املبحث الثالث:

 الصور الشعرية البالغية من علم المعاني

 

اكي عن علم املعاينتعريف الدكتور عبدالعزيز عتيق  نقل تتب ع  " :هو فقال (1)السك 

وما يتصل هبا من االستحسان وغريه، ليحرتز  ،خواص تراكيب الكالم يف اإلفادة

، ومن هذه (2) بالوقوف عليها عن اخلطأ يف تطبيق الكالم عىل ما يقتيض احلال ذكره"

ة يف علم املعاين نذكر ما ييل:  الصور الشعري 

 

 األسلوب اخلربي:أوالً: 

وحيتمل فيه الصدق والكذب، فإن كان ما أخرب عنه  ،ما خيرب به الشاعر :اخلرب هو

ومن أمثلة  وإن كان خالفًا للواقع كان الكذب سيد املوقف. ،صدقًا كان مطابقًا للواقع

 :قول الشاعر الشعر املهري األسلوب اخلربي يف

 ويـــــيل مــــــن أجيـــــبس ويــــــيل
 

 مـــــــن عجيـــــــبس أحتـــــــويلن
 

 واعجيــــــــبس بــــــــره ثوبـــــــــت
 

 مـــــــــــــــــن أقـــــــــــــــــايب حيتلـــــــــــــــــيلن
 

                                                           

اكي، من علامء اللغة واألدب، وصاحب كتاب مفتاح العلوم. ) 1)  يوسف بن أيب بكر السك 

 .28علم املعاين للدكتور عبدالعزيز عتيق، ص  ) 2)



 

 

86 
 

 ،ويشتكي من علقم اجلوى ومرارته ،الشاعر عن لوعاته وشجونه ومعاناته فهنا خيرب

من هذا العشق والغرام، لدرجة أن ه صار هائاًم مصابًا باجلنون، ثم  حالة صعبة وأن ه يف

ة هذا اهلوى الذي استبد  بمجامع كيانه وصار ثابتًا ثبوت الرحى باليد  ،يعطف عليه بقو 

ل ة، و  غرض هذا اخلرب إظهار التحرس  واللوعة والصبابة.من القلب والسكنة واحل 

 الشاعر سعد سعيد ذيلوجم:وقال 

 وهـــــيس لعمـــــول محـــــوه بقرقـــــار
 

 بـــني بعـــل حديـــد وبعـــل عرعـــار
 

ل فيها الرعي واجللوس للنقاهة امءهنا خيرب الشاعر عن أسو ا  ،أماكن يفض  وكأهن 

ة هلذه األمكنة.  مقابلة تضادي 

  األسلوب اإلنشائي:ثانيًا: 

ولألساليب أنواع . (1)حمل أْن يكون صدًقا أو كذًبا لذاتهتوهو الكالم الذي ال ي

الذي قابل  لشاعرا ومن أمثلة ذلك يف الشعر املهري قول منها الطلبي وغري الطلبي.

  نصيب بن سعد اهلل: شاعًرا آخر هو

ـــــــــوم أو بنيـــــــــدم ياملـــــــــه  ريـــــــــت آمـــــــــر يش 
 

 أزمونــا تــه نصــيب بــر ســاد اهلل إشــهله
 

ولكن هيهات  ليهديه إىل نصيب، فهو يستحقه، العمريشرتي يتمن ى الشاعر أن إْذ 

 حاج دعكون:قال الشاعر: و . أن يكون واقعاً 

ـــــت  ريــــت بـــــر حــــوف مطي 
 

 وبنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم يركبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
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 ،بأن تكون الريح بساًطا طائًرا يركبه الشاعر ،طلب املحالو أيضًا متنٍّ  ذاوه

 والتمن ي من اإلنشاء. ،فيخترص املسافات يف رسعة زمني ة قصوى

 اإلجياز بقل ة اللفظ وعظم املعنى:ثالثًا: 

 يقول الشاعر أمحد حمفوظ بركون كلشات:ويف هذا الباب 

 وحرثك أذبور بغري ماكول

د لنا عظم املعاين مع قرص عدد و لفاظ، إال  أن  األكلامت واليف هذا البيت يتجس 

ال  فائدة منه كالذي يزرع األرض ببذر  القصد بليغ والفعل عظيم، فمن يعمل عمالً ال 

 يؤكل، فهو كالزارع الذي يزرع وال جيني من ثمره.

 التقديم والتأخري:رابًعا: 

التقديم والتأخري والتالعب باأللفاظ والرتكيب يف اجلملة من األمور الواردة يف 

ر أختها أحيانًا، واللغة العربي   نالشعر، فألجل استقامة الوز م كلمة ونؤخ  ة زاخرة هبذا نقد 

م اخلرب عىل املبتف، صورة البالغيةال ة حاالت من غري  دأ،يتقد  واالسم عىل الفعل يف عد 

ها النحاة، وهذه من خصائص اللغة  لغويةترتيب للعنارص األصلي ة والقوانني ال التي يقر 

"وتقديم جزء من أجزاء الكالم أو : الدكتور عبدالعزيز عتيق ، وعن ذلك قالالعربي ة

خريه ال يرد اعتباطًا يف نظم الكالم وتأليفه، وإنام  يكون عمالً مقصودًا يقتضيه غرض تأ

 . (1) بالغ أو داع  من دواعيها"

 درس، ولعل  املوضوع يُ البالغية ه الصورةنصيب من هذ ني  وللغة والشعر املهري 

ة ص يف  بالغية من زاوية نحوي   غري أن  منأكثر مم ا هو عرويض وفن ي، ذلك ملن هو متخص 
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ة وشعرها. ونظرًا لعدم وجود أي مراجع  يبحث ويتقىص  سيجد الكثري منه يف اللغة املهري 

أغلب هذه التفسريات بدائي ة أولي ة قائمة  تكان ،كتابي ة للشعر املهري كفن أديب يؤخذ منه

 عىل االجتهاد املعريف.

 

ر د ملحة خمترصة، وختاًما نقر  م البديع واملعاين وعل: إن  هذه الصور الشعرية جمر 

نا و ،والبيان علوم واسعة شاملة ، ومن وربطناه بالشعر املهري هنا ذكرنا شيئًا منهالعل 

الصور البديعة والبليغة التي هي خري شاهد هذه من املزيد  جدالشعر سيهذا يقف عىل 

ة هذه اللغة وبالغتها و وحسبنا يف هذا الفصل أن نا  العربي ة الفصيحة. من اللغة قرهباعىل قو 

ن أراد مستقبالً أن يؤل ف فيها مفاتيح أبواباقرتحنا 
 

ونحن إن شاء  ،يف التأليف والبحث مل

 اهلل لن نكتفي هبذا بل ستكون لنا دراسات متتابعة إن وف قنا اهلل.
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  الرابعالفصل 

 علم العروض ومصطلحاته في الشعر المهري 

 .العروض والشعر المهريعلم المبحث األّول:  -

 .التفعيلة في الشعر المهريالمبحث الثاني:   -

 المبحث الثالث: القافية في الشعر المهري.  -

   .المهري الوزن في الشعر: الرابعالمبحث   -
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 :األولاملبحث 

 علم العروض والشعر المهري

 

 متهيد:

ن رئيس يف أغلب لغات العامل إن مل يكن يف كل ها شعر إىل  عادة وينقسم ،الشعر مكو 

، ، والشعر له حكٌم ظاهر وآخر باطنيءرد وضعيف   ،ومتوسط  معتدل ،جي د  قوي

والبنية العروضي ة للشعر ، والباطن هو املعنى واملضمون ،للفظفالظاهر هو الشكل وا

ل مقطع  صوتلي ةإحدى الظواهر اجل البحر والقافية مرورًا بالتفعيلة ثم  ،، ابتداًء من أو 

،  التي يشعر هبا كل ذيواملوسيقى  البنية العروضي ة ندرك  من خالل هذهولبٍّ وحسٍّ

فتالمُس وجداننا  ،أبياته يفمكنونات هذا الشعر واإلحساس والعاطفة التي تنساب 

 ما اعتادت عليه وألفت سامعه. النفس بعدها بلهفتق ،تكتسب صفة الشيوع والذيوعو

فوجب علينا أْن نعرف ما  ،عالقة بالشعر املهري العريب للعروض وإذا ما جزمنا أن  

توى هذا حم إلدراك فاقآللتفتح للقارئ ا عنه، نبذًة خمترصة نعطيوأْن  ؟هو هذا العروض

ته.الفصل   وفهمه واستيعاب ماد 

 :والشعر املهري العريب علم العروض

ف علم العروض بأن هُ يُ   موزون الشعر من فاسده،رف به عْ يُ  ذلك العلم الذي" :عر 

تعريفاته  من من زحافات وعلل وما يتعل ق هبام، وامويتناول التفعيالت والبحور وتغرياهت

د الصحيح واملوزون من الشعر هو العلم الذي من :أيضاً  والفاسد املكسور  ،خالله نحد 

 . (1) واملختل"
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ة أوزانلو اخلليل بن أمحد قام باكتشاف هذا العلم قد و ،أو بحور علم العروض عد 

 قاصًدا هبا أسامها بحور الشعر ابتكر مخسة عرش بحًرا،و هـ(، 175)ت  الفراهيدي

حيح السليم، ثم  تدارك عليه األخفش الصالفصيح الشعر  نظماألوزان التي يقوم عليها 

 ، فصارت بحور الشعر ستة عرش بحًرا.بحرًا آخر أسامه املتدارك

بمثابة النواة  –باعتقادي  –هو ف ،يف الشعر املهري أمهية كربى علم العروضول

ل ظالذي و من خالهلا، األوىل التي سيتم اكتشاف هذا العامل الشعري املهري الغامض

ل الكثري يف بنيته العروضي ة وأوزانه  ،طوال هذه  السنني حبيس العادة والتوارث ومل يفص 

التجربة تعتمد و ،منظ رة منهجي ة  منطقي ة أسس  علمي ة  وفنونه من ناحي ة أدبي ة  تقوُم عىل

ن واملقارنة. والبحث ل والتمع   والتأم 

تتجىل  أمهي ة هذا العلم يف ضبط الرتاث الشعري املهري من حيث القدرة عىل حفظ 

لنقل يف اقد حصل ن  هناك الكثري من التشويه الكتايب إذ إ ،وكتابته ،أوزانهبحوره، 

ة مكسورة الوزن ،الشعري الشاعر برئ من هذا الكرس  ولعل   ،فكثريًا ما نقرأ أشعارًا مهري 

من خالل و .الوزن يتم نقل تلك القصائد بطريقة خاطئةبعرفة املولكن لعدم  ،والتشويه

نستطيع أْن نمي ز بني الشعر املهري املوزون والشعر الذي تتخل له بعض  أيضاً  هذا العلم

ص حيكم عىل  –إىل اآلن  – ن ُه ال يوجدإ خاصة، الكسور والنواقص علم منطقي متخص 

ة و تعارف وال حكم عىل هذا م ،طأالصواب واخل ةانبضبط أو جمالالشعر املهري بالصح 

باع طريقة التل د إذا ما كان هذا الشعر  ،والغناء  والدندنةنيحعليه إال  ات  فمن خالهلا يتحد 

، فإذا استقامت األبيات مع الصوت بعض الكسور أن  هناكووزنه أو سلياًم يف بنيته 

اختل الصوت وتذبذب ومل يستقم مع اللحن  إنو ،واللحن كان الشعر مطابقًا للوزن

 .الشعر خلليف الغنائي كان 
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 عىل حد سواء يفاملتل قي املهري وغري املهري  كام تتجىل أمهيته يف أن ه سيساعد

ة املعنى وغزارة وما يتم ،لشعر املهريافهم لمداركه  توسيع ي ز به من فصاحة اللفظ وقو 

ة منذ نعومة  خاصة أن ه ،املقصد وعمق الفكرة يصعب عىل القارئ الذي يتقن اللغة املهري 

لة كام  ،الشعرهذا أظفاره أن يفهم بعض مقاصد  يصعب عليه استيعاب نصوصه املحم 

 ،لشعر املهرياي وقارئ متلق   واجهفإن كانت هذه  العقبات ت ،رصانة واملتانةبسحب ال

 كون لديهتأن  فينبغي ،وحضور ميدانه ورجزه ،وجتعله ينفر من سامعه ومن جلساته

ق النطق  ،من الدراية واملعرفة ببعض أصواته وفنونه وأغراضه وأوزانه بعٌض  لكي يتحق 

 وال شك ،دة علم العروض يف الشعر املهريومن هنا تتحقق فائ ،والنقل السليم السليم

ة أن    بعضيف فهم  وأبرزها إعانة الباحث والقارئ ،هناك الكثري من الفوائد اجلم 

 جزئيات الشعر املهري.ب املصطلحات العروضي ة املتعل قة

ن  أي  لغة  عربي ة وغري عربي ة تقوم أشعارها عىل وحدات موسيقي ة أ أسلفناوكام 

ة اللغة لغةً  ، فكيف إذا كانت هذهومقاطع صوتي ة صغرية  وكبرية وناطقها عريب  ،مهري 

ارتباط الشعر املهري بالرتكيبة العروضي ة  املنطلق افرتضنامن هذا  ؟النشأة واألصل

 ه.ب وثيقاً  ومرتبط ارتباطاً  ،عىل تلك املقاطع والتفعيالت ن ه شعر قائمأو ،العريب للشعر
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 :الثانياملبحث 

 الشعر المهريالتفعيلة في 

 

 متهيد:

ن منها البو ،أساس الشعرالتفعيلة  يت الشعري عىل معيار هي أصغر وحدة يتكو 

كام هو احلال يف  ،الشعر املهريأساًسا لبناء  التفعيلة كونت، لذا وجب أْن الكم الوزين

 انرى أهن  سوإذا ما نظرنا إىل التفعيلة بشكل  تفصييل  العريب الفصيح والنبطي. ين  الشعر

ن من مقاطع صوتي ة صغرية وكبرية.  تتكو 

الً   :ملحة عن الكتابة العروضي ة للشعر للمهري: أو 

ف الكتابة العروضي ة بأهنا: ال التي يكتب هبا الشعر عند تقطيعه ملعرفة  طريقةتعر 

ختالف بني الرسم اإلمالئي اوهناك  ،تفعيالته ووزنه وبحره وما فيه من زحافات وعلل

الكتابة  تسري حيث ،وبني الكتابة العروضي ة اعتدنا عليهااملعروف والكتابة التي 

د  أن ه كل ما  :وقاعدهتا ،عىل تقسيامت تشكيلي ةيعتمدالعروضي ة للتفعيلة وفق نظام حمد 

؛ فمثالً اخاصًّ  اللكتابة العروضي ة نمطً فإن  وعليه  وكل ما ال ينطق ال يكتب. ،ينطق يكتب

والقمري ة ي(، وكلامت )ال( الشمسي ة تكتب عىل طريقة )اششمس(، ذه( تكتب )ها)هذه  

 ا.ذ)لقمر(، والتنوين حيسب بحرف وهك

ىل أن  اإليقاع والوزن يعتمد عىل إونظرًا "الدكتور عمر خلوف:  قالوعن ذلك 

كان من املنطق أن يعتمد يف حتليل الكلامت عىل أصواهتا  ،الكالم املنطوق ال املكتوب

. ويف الشعر النبطي (1) "تايل كان االعتبار للفظ ال للخطوبال ،املنطوقة ال صورها املكتوبة
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ن الشعر من مقطع صغري أو طويل، ُثم   قال املؤل ف النبطي سعد عبدالله الصويان:" يتكو 

ى بالكم الوزين، ويتم حتويلها من منظومة كالمي ة إىل  ل هذه  املقاطع إىل ما يسم  تتشك 

 .(1)منظومة إيقاعي ة" 

حرف و ،بهفكل ما ينطق نكت أيًضا، عىل النطق ة الشعر املهريوتعتمد طريقة كتاب

واحلرف املضع ف يتم تفكيكه إىل حرفني، فمثالً كلمة  ،كتب حرفان متحرك وساكنيُ  دامل

ة وتعني  ني( باملهري  (، وهكذا يف كل ، عند كتابتها عروضي ا تكون )غْججني(ولد))غج 

 تقطيعه.

يف اللغة املهرية  صعوبة قوم عىل ما ينطق ال ما يكتبت تواجه هذه الطريقة التيو

 وجودنظرًا ل لن يكون دقيًقا، كتابة باألحرف العربي ة يف بعض الكلامتال عموًما، ذلك أن  

 اً مسموع به اآلذان مستلذةً  الشعر املهري أحرف مهرية هلا آلية نطق خاصة، وهو أمر جيعل

ته عن طريق السمع بشكل  أوضح وأسهل، وإن ُكت   ،امقروءً  نهأكثر م َب كان وتتبني  صح 

وهو  ،ق بني سامعك له صوتي ًا وبني قراءتك له مكتوباً وال بد  أن تالحظ قليالً من الفر

َض الشعر للدراسة كان من األفضل أن  .والسامع أسهل حفظًا بالتلقني الشفهي فإن ُعر 

فهو أسلم لتحديد مسار الصوت واللحن والتفعيلة وتقطيع  ،مسموعًا ومكتوباً  يكون

كات والسواكن. صعوبة كتابة بعض حروفه يف شكالي ة ومن حيث اإل أحرفها بني املتحر 

ة من قبل مركز اللغة من حتديد النظام الكتعليه قر فقد تم حل ها بام استُ  ايب للغة املهري 

ة للدراسات والبحوث.  املهري 

ة العربي ة اختالفًا يف أصوات بعض الكلامت من ناحية نطقها أو وكام أن  يف اللغ

ة بعني أن نضع  فمن الواجب ،تطويعها يف الشعر االعتبار أن  كثريًا من املفردات املهري 
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تتغري  أصواهتا من حيث احلركة والسكون ليتوافق اجلرس اللفظي مع اجلرس املوسيقي 

 ةي  وأن  الكلامت وحركاهتا ووقفاهتا تتغري  بحسب موقعها يف اجلملة الشعر ،الوزين

وأيضًا يتمي ز الشعر املهري بميزة اختيار القوايف بام ال يتوافق  .والغرض من استخدامها

ف لتبلغ كامل وتشبيعها بحر ،مع نظم الكالم الدارج أحيانًا من حيث مد  بعض الكلامت

بني امليزان الرصيف الذي يعتمد عىل  اإىل أن  هناك اختالفً إضافة مسار النغم الصوت. 

وبني امليزان العرويض الذي مقياسه  ،وإرجاع الكلمة إىل أصلها (،فعل)صيغة 

املشرتك بينهام هو توحيد احلروف  الشئوكام ُذك َر يف كتاب املرشد الوايف أن   ،(التفعيلة)

ة حروفة تزيد ليوأن  التفع ،(العني والالم والفاء) للكتابة و .(1) عىل صيغة فعل بعد 

عليه ف تهاكيفي  و من أسسها ستزادةالعروضي ة الكثري من اخلصائص والقوانني، ومن أراد اال

 ففيها الرشح الكايف والوايف. ،الرجوع لكتب العروض

، فام عالقة الشعر املهري بالتفعيلة؟ وهل ه املبادئعىل هذ ريوما دام أن  الشعر يس

ة وشعرها عىل قياسها السمعي العربي ة وجودٌ للتفعيلة  ؟ وهل واللفظي يف اللغة املهري 

ة تتوافق أصواهتا مع حركات وسك  نات التفعيلة العربي ة وخمارجها؟هناك كلامٌت مهري 

 صح  ؟ وإن قسنا لغة بلغة فهل يلشعر املهريلقياس تفعيلة الشعر العريب  نقرتحذا ولام

 !العروض العريب؟ميزان ب املهريقياس الشعر 

ولكن قبل البدء جيب أْن  ،مزيد إيضاحب نها بإذن اهللكل  هذه  التساؤالت نجيب ع

بحثنا ب لعالقتها ت اً سمنها ونذكر  ،نعلم بأن  هناك عرش تفعيالت رئيسي ة للشعر العريب

 .ة االستخدام يف الشعر املهريمألوفة وشائع، وهي ودراستنا

                                                           

د حسن  ) 1)  .19بن عثامن، ص املرشد الوايف يف العروض والقوايف للدكتور حمم 
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 :العربي ةالعروضية التفعيالت  ثانيا:

 هي: الشعر املهرييف وجودها  ضالتي نفرت الست العروضية العربية التفعيالت 

 إيقاع الدندنة الصوتية رمزها العرويض التفعيلة

الَْت نْ َفا  دن ددن دن 0/0//0/ ع 

ل نْ َفا  دن ددن 0//0/ ع 

يْل نْ َمَفا  ددن دن دن 0/0/0// ع 

 ددن دن 0/0// ُفُعْول نْ 

ل نْ مُ   دن دن ددن 0//0/0/ ْسَتْفع 

 دن دن .. دددن 0.. ///   0/0/ ْعل ْن / ف َعل نْ فَ 

 

ن ه ى األسباب واألوتاد والفواصلمن جْزئي   التفعيالت ذهتتكو  ، ات صغرية تسم 

ك عليه لتقطيع التفاعيل هو الرتميزوالرسم العرويض املتعارف  ، فريسم للحرف املتحر 

ح كام هو مو ،بالدائرة أو الصفر (0)ويرمز للحرف الساكن  (./) بالرمز  يف اجلدول.ض 

هنا:وكيفي ة تكو   : املقاطع الصوتي ة اجلزئية للتفعيلةثالثاً   

ن هذه  املنظومة الصغرية ك وإذا ما نظرنا  ،من أسباب وأوتاد وفواصل أسلفناام تتكو 

ة بشكل  عام الصوتي ة قياس نغمة املقاطع لواخرتنا منها بعض الكلامت  ،للغة املهري 

فسنجد النتائج للتفعيلة األساسي ة كوحدة كربى، االنتقال ثم  ، ومناجلزئية للتفعيلة

 التالية:

 :أ: األسباب

السبب يف  ، وسنخصص احلديثسبب خفيف وسبب ثقيل وتنقسم إىل نوعني:

ن من حرفني الذي اخلفيف ك وساكن :يتكو  ، ومثاله يف اللغة (نْ دَ )عىل نغمة  (0/ )متحر 
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ة تو إلخ.... ،ْل فُ ، نْ ، عَ ْل هَ  ،نْ ْكْم، مَ  :العربي ة ونذكر  ،كلامت كثريةقابله يف اللغة املهري 

ةتك)كتاب وردت يف  ها كامبعض ْه، :(، هيل م اللهجة املهري  ْه، ه   ،ت ْه، ُخهْ  س 

ْه،وكذلك:  .(1)َمْح  ْم، ب ْك، ش   .َظْر، غم ب ْر، َغْي، ز 

 ب: األوتاد: 

 ناالوتد املجموع: حرف، فالوتد املجموع والوتد املفروق :أيًضا نوعنيإىل وتنقسم 

ك . اَم َض  ،مْ عَ يف اللغة العربي ة نَ  هومثل(، نْ دَ دَ )عىل نغمة  (0// ) يتبعهام ساكن انمتحر 

ة نذكر ا مىص ،غمل  ،رسه  ، لتغ ، شحل ، برش :وبالنظر لام يطابقهام يف اللغة املهري  . وأم 

ن من ثالثة فالوتد املفروق  ، ويرد يف (/0/) ثم ساكن ثم متحرك متحرك :أحرفيتكو 

،  اللغة العربي ة َقاْل يف ومثله  (،دان)عىل نغمة  (00اللغة الدارجة بمتحرك وساكنني )/

ة. ومن أمثلته يف ناس ، حرب ، هنر اْت، ُخوْر،: اللغة املهري   ، ُشوكْ  ، َغاكْ  ، َوْرخ  َطاْْط، ه 

 .َمادْ 

ن التفعيلةاجلزئي  ومن هذه   ومقطع بجزءلو أردنا مثالً أْن نبني تفعيلة نأت ف ،ات تتكو 

نث ضمريال :فمثالً بمعنى  (رحيمت)مع كلمة  ( بمعنى )هي(سه) املهري املو 

يَْمْت : (مجيلة) ه َرح  ويف هذه  التفعيلة يوجد سبب خفيف مع ،  0/0//0فاعالتن / = س 

 التايل:، وعىل النحو وتد جمموع وسبب خفيف

 فا: سبب خفيف، عال: وتد جمموع، تن: سبب خفيف

 سه: سبب خفيف، رحي: وتد جمموع، مت: سبب خفيف

ج التي وتبقى الفواصل الصغرى والكربى  يكفينا توضيح ما سبق.عليها، إذ  لن نعر 

                                                           

د مسل م بن دبالن املهري، ففيه أمثلة كثرية متوزعة يف  )1) ة للدكتور حمم  انظر كتاب: تكل م اللهجة املهري 

 صفحاته. 
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 :وإثبات وجودها يف الشعر املهري التفعيالت العروضي ة :رابعاً 

ن من تفعيالت شائعة مىض القول يف  ،منها اتًّ ذكرنا س ،أن  الشعر املهري يتكو 

ة بشكل عام ا تدقيق النظر فيه ويفوب املفردات املهري ة مع  يف ا كبرًيانرى تطابقً سللغة املهري 

اقتباس بعض مفردات  باإلضافة إىل ،لفظًا وجرساً  ،حركة ووقفاً  عيالتنغم هذه التف

ة  اددوارت، املهرة الشعراءلغة العربي ة من قبل بعض ال أصل إىل الكثري من األلفاظ املهري 

ة، فمثالً: ، ففصيح عريب تم تطويع تلك األلفاظ بام يتناسب مع خصوصي ة اللغة املهري 

مسجيد وهكذا. وعىل هذا األساس كان = نطولب، مسجد = ، نطلب وجخر =خرج 

دة قياسها أصوب. من  شواهدها نذكر بعضسو ،لذا سنقوم بذكر كل تفعيلة عىل ح 

ة والشعر املهري.  مفردات اللغة املهري 

 0/0//0/ فاعالتن تفعيلة  . 1

 :والشعر املهرياللغة  من وأمثلتهاوهذه أمثلة هلا 

 رمزها     التفعيلة     معناها الكلمة     

الَْت نْ       ويأت َواَْينَْوَكاْ   0/0//0/ َفاْع 

الَْت نْ  واآلن وازرومه  0/0//0/ َفاْع 

الَْت نْ  وتشوف واتغولق  0/0//0/ َفاْع 

الَْت نْ  وترى وتنظر واتشيني  0/0//0/ َفاْع 

الَْت نْ  موسم اخلريف َخْرَفَيْوَتنْ   0/0//0/ َفاْع 

الَْت نْ  ضامي ُلْب َهَضيَْمْك   0/0//0/ َفاْع 

الَْت نْ  األوالد حنربوتن  0/0//0/ َفاْع 

الَْت نْ  هي حلوة سه رحيمت  دن ددن دن َفاْع 
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ل لنا من هذه  التفعيلة بحرٌ  (، فاعالتن فاعالتن)اسمه الرمل عىل وزن  صاف   ويتشك 

أوزان ب اخلاص  فصلاليف  اذكره سيتم ،يف الشعر املهري واهدوهلذا البحر وجود وش

 .الشعر املهري

 0//0تفعيلة فاعلن / . 2

ة بام يطابقها   :صوتي اً وأمثلتها من اللغة املهري 

 رمزها    التفعيلة معناها الكلمة

هْ  ل نْ  والداأل ُحنرَْبُ  0//0/ َفاْع 

ال نْ  جديدة هيدنوت  00//0/ َفاْع 

ن لنا بح  (،فاعالتن فاعلن)مندمج اسمه املديد عىل وزن  رٌ ومن هذه  التفعيلة يتكو 

 .األوزانيف فصل أيًضا  ا الشعر املهري سيتم ذكرههد ووجود يفواوهلذا البحر ش

يَْلْن // . 3  0/0/0تفعيلة َمَفاْع 

ة بام يطابقها صوتي اً   :وأمثلتها من اللغة املهري 

 رمزها التفعيلة     معناها الكلمة

اْه ْود ْم ه  يْل نْ  عمل؟ماذا ت خُتَ  0/0/0// َمَفاْع 

ياْل  يأتوا هبا ي ن أَْكْم ب يْس  0/0/0// نْ َمَفاْع 

ياْل  يعرفوها سييغربم ت  ددن دن دن نْ َمَفاْع 

ياْل  وإيدي معك وحيدي شوك  0/0/0// نْ َمَفاْع 

ياْل  ينظروا إليك يغلقم توك  0/0/0// نْ َمَفاْع 

يْل نْ  يعرفوه يغربم ته  0/0/0// َمَفاْع 
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ل لدينا بح ومن هذه  التفعيلة ى صاف   رٌ يتشك  مفاعيلن ) عىل وزن بحر اهلزج يسم 

ًا عىل اهلزج  ءننشى ولو أردنا أن(، مفاعيالن  :نقولسشعرًا مهري 

 (1) حيده شوكتغربم ته ب          وه سنيدم لهوبر حد  

ل من هذه  التفعيلة وجد بحورٌ وت ولكن ال عالقة لنا بذكرها ما  ،أخرى مندجمة تتشك 

نا نعث ،من الشعر املهري شاهد  مل نعثر هلا عىل  ام يف نامذجعىل  رولعل   مع استمرار قادم األي 

 .البحث

  0/0تفعيلة ُفُعْول ْن // .4

 (2) :التالية أمثلتها الكلامت املهري ةمن و

 رمزها التفعيلة معناها الكلمة

 0/0// ُفُعْول نْ  ممكن ُوُقْوَناْ 

ْل   0/0// ُفُعْول نْ  جلْس ا َشَخو 

 0/0// ُفُعْول نْ  رتاحا َبُتْود يْ 

 0/0// ُفُعْول نْ  أخبارك خبورك

 0/0// ُفُعْول نْ  بعدفيام  َمُغْورن

 0/0// ُفُعْول نْ  النهار هنورن

يدي د   0/0// ُفُعْول نْ  عمي ح 

 0/0// ُفُعْول نْ  خالتي أو عمتي خلوت

                                                           

 مالحظة: البيت ليس له أي معنى شعري، فقط للداللة العروضي ة. ) 1)

ة، فمنه أخذت األمثلة. ) 2)  يراجع كتاب: تكل م اللهجة املهري 
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 0/0// ُفُعْول نْ  أسنان مضورح

 0/0// ُفُعْول نْ  نيلعبو ينحجم

 0/0// ُفُعْول نْ  مجيلة رحيمت

 0/0// ُفُعْول نْ  كالمها غرويس

 0/0// ُفُعْول ْن  كالمهن غريسن

ْينَ  بعارن  ددن دن ُفُعْول ْن  رَسَ

ل لنا بح تفعيلةال هومن هذ  وهو بحر املتقارب عىل وزن: ٌر صاف  يتشك 

 ولنـــــــــــولن فعــــــــولن فعــــــــولن فعـــــــــفع

 حديدي خبورك غرويس رحيمت

 0//0/0تفعيلة ُمْستَْفع ل ْن / . 5

 رمزها التفعيلة الكلمة

ل نْ  احويط له  0//0/0/ ُمْسَتْفع 

ون شه ل نْ  قر   0//0/0/ ُمْسَتْفع 

ل نْ  يأتوب ذهي  0//0/0/ ُمْسَتْفع 

ل لنا بحرٌ  ى بالرجز عىل وزن  صاف   ومن هذه التفعيلة يتشك   ،(علنتفمس)يسم 

هري وللرجز الثنائي وجود يف الشعر امل ،ء ثنائي التفعيلة وثالثي ورباعيومنه جمزو

 األوزان. سيأت ذكره يف فصل
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 0/0تفعيلة َفْعلن الساكن عينها / . 6

 رمزها التفعيلة معناها الكلمة

 0/0/ ف ْعل نْ  كرس ُثْوَبرْ 

 0/0/ ف ْعل نْ  متر تومر

 0/0/ ف ْعل نْ  طريق ُحْوَرمْ 

 0/0/ ف ْعل نْ  بحر رورم

 0/0/ ف ْعل نْ  سامء هيتم

 0/0/ ف ْعل نْ  برق بورق

 0/0/ ف ْعل نْ  شامل شيمل

 0/0/ ف ْعل نْ  أسفل أو حتت خوطر

 0/0/ ف ْعل نْ  أمحر أوفر

 0/0/ ف ْعل نْ  كبري السن شيخ، هاخر

 0/0/ ف ْعل نْ  خايل خييل

 0/0/ ف ْعل نْ  بطنك هفلك

 0/0/ ف ْعل نْ  حلم تيوي

 0/0/ ف ْعل نْ  ثور غوضب

 :عىل وزن يف الشعر املهري اسمه املتدارك املحدث رٌ بح ينشأومن هذه  التفعيلة 

 لنـــلن فعـــلن فعـــــلن فعـــفع

 ورم ثوبرـــوطر حـــــرورم خ

ل منها البحر البسيط عىل وزن  (،مستفعلن)وتندمج أيضًا مع تفعيلة  ويتشك 

 .(مستفعلن فعلن)
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 ،استخدامها يف الشعرتتغري  حركاهتا عند قد بأن هذه الكلامت هنا بد  من اإلقرار الو

فالكلمة املفردة ليست كالكلمة  ،هوتقاسيم هعرويض وتفعيالتالقالب ال يفوتشكيلها 

لة يف قالب شعري ألن توظيف املفردة يسري وفقًا حلركات البحر والوزن الذي  ،املتشك 

 .درجت فيه

العربة  :مهري ة عىل قياس عريب نقول عيالتبحور من تف عدةوجود  افرتضنا ماوبعد

 فبعض البحور العربي ة موجودة يف الشعر ،بالشيوع والوجود هاليست باالفرتاض ولكن

لنا عليها  ،وسيأت ذكرها يف باهبا املهري ا البحور القياسي ة التي شك  مجرد افرتاض فأم 

حماولة قياس  ، وهو هنا ليس افرتاًضا عبثيًّا، بل هولرتكيب العروض عىل اللغة املهري ة

ة ومفرداهتا وشعرها مع العروض ملهري بالعريب الشعر ا د من توافق اللغة املهري  للتأك 

 العريب.

 إثبات امليزان العرويض بامليزان الرصيف للشعر املهري:خامسًا: 

ولكن  ،الفصل أن  امليزان العرويض خيتلف عن امليزان الرصيف هذا يف بدايةذكرنا 

وموافقة الشعر  ،التفعيلة العربي ة يف الشعر املهريصداقي ة وجود ملوتأكيدًا  ،للفائدة نذكره

ة ومفرداهتا للميزان الرصيف  ، أوالعريب املهري للميزان العرويض موافقة اللغة املهري 

ة بعض الشواهد التي  وردن ،العريب، ومم ا جاء يف إثبات امليزان الرصيف العريب للغة املهري 

 1) .)عند حديثة عن الفعل واالسم املهريني  عامر فائل بلحاف  :ذكرها الدكتور

 .لعىل وزن يَفْوع وردت التي األفعال واألسامء . 1

 .خَيْورج، يعوصب، يقولب، سريكي، جرعكي، سيورم، خرجكم، عتوبنمثل: 

، وهلذه التفعيلة وجود (فَعْولن)وتتوافق هذه الصيغ الرصفي ة مع امليزان العرويض لتفعيلة 

ة بحور  ة كام ذكرنا، كاملتقارب واملمتد والطويل واملستطيليف عد   .شعري 

                                                           

ة املعارصة بني عربي تني ص انظر: 1) )  110 - 48اللغة املهري 
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 :عىل وزن يْفَعْول وردتالتي  األفعال واألسامء .2

جْيَحْود، يشلول، يسلوب، يغدول، يثبور، يروق، شوكوف، هبدول، مثل: 

يت، غجنوت، حرميت، شبديت،غدل مريوت، ثمنيت، عرشيت، مجعات،  وت، غج 

 .شخبور، شنحور سيحوت، نشطون، ،شخفني، هيدين، قن ون، صيحوت

ثم  األصل الثالثي أواًل )فعل(، نرد ها إىل زهنا رصفيًّاكل  هذه الكلامت عندما نف

فتأت عىل وزن:  ؛عن األخرى تضاف عليها أحرف الزيادة، وختتلف صيغ كل منها

ا يف امليزان العرويض  ،يفعول ال، أفعال، أم  ليس هلا إال  صيغٌة واحدة فشفعول، فعلون، فع 

ناها ثابتة، وقد اشتق عيالتأن صيغ التف، ذلك (فعالن)وهي  قنا هلا تفعيلة جديدة وصري 

 . (مفعول)

هذه التقاطيع يف بند صيغ  : عامر بلحافالدكتور اذكرهتي ال مور الطريفةاألومن 

هي و (،يفعول)وهي عىل وزن  العالقات األرسي ة: حربيت ذخلوت، حربيت ذحديد،

أمثلة  نوم .أبيات شعر موزونة من بحر اخلبب الذي سيأت ذكره يف فصل األوزان توافق

 :القمريي من الشعر ما قاله الشاعر سعد سعيد ذيلوجمذلك 

 حربيـــــت ذعـــــيل ذراغـــــب عقـــــار
 

 ومــــــــن رحيــــــــوم تقوفــــــــل بصـــــــــار
 

 .ومها من بحر خبب املتدارك ، .. مفعول مفعول فعالن فعالن

 :بلغته الشحرية القريبة من املهرية سهيل سعيد أقفريار العمريوأيضًا قول الشاعر 

 حربيـــت ذخلـــوه شـــش معـــد ســــخيف
 

 يعثــــــــــــــور ذكلــــــــــــــث هــــــــــــــش بتبصــــــــــــــيف
 

 اهلــــــــــت منصــــــــــب حربيــــــــــت ذرشيــــــــــف
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لنا تلك الكلامت خلرجنا بلون شعري معروف وموزون.   ولو شك 

يروق، جْيَحْود، يشلول، يسلوب، يغدول، يثبور،  ومن هذه التشكيالت ما ييل:

يت، غجنوت، حرميت، شبديت، مريوت، ثمنيت،  شوكوف، هبدول، غدلوت، غج 

شخبور،  سيحوت، نشطون، ،عرشيت، مجعات، شخفني، هيدين، قن ون، صيحوت

 الشعر:من ، وشنحور

يــــــــت  حرميــــــــت ســــــــعدين غــــــــدلوت غج 
 

 هيــــــــــــــــدين قن ــــــــــــــــون ثمنيــــــــــــــــت أرشيــــــــــــــــت
 

 و:

ــــــــــــــــون ــــــــــــــــني قن   يثبــــــــــــــــور يــــــــــــــــروق غج 
 

 يســلوب يغـــدول صــيحوت نشـــطون 
 

ل وهكذا  ا مهريًّ تشك  عرف يُ  ،من اخلبب اكل أربع كلامت من هذا النمط بحرا  شعري 

للداللة عىل توافق هذه  بل ،بفن الدندنيت، وهذه التشكيالت ليس هلا أي معنى شعري

 الصَيغ الصوتي ة مع بحر اخلبب املهري.

عىل وزن فيَْعل. وردتكلامت التي ال .3  

وهذه الكلامت  .قاشن ،جورع، غوتن، هابو، بيديغيَْدْل، سيلب، ويصل، مثل: 

ويقابلها يف امليزان  ،وخيتلف ترصيفها بحسب األصل والزيادة (،فيعل)وزهنا الرصيف 

يف البحر املتدارك والبسيط  الساكن عينها، وهلذه التفعيلة وجود   (فْعل نْ )العرويض تفعيلة 

 .كام ذكرنا
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 .عىل وزن فَعول وردت املفردات التي .4

 (فعولن)ويقابلها الوزن العرويض بتفعيلة ، خَريج، خروج، عصوب، دفورمثل: 

 (فعولن)، وإذا ما أردنا إكامل التفعيلة (فعول)التي حذف حرفها األخري فصارت 

  1).) وهكذا ،دفريم ،خرجيم :نقولس

                                                           

مذهب الدكتور عامر فائل بلحاف يف كتابه الدليل النحوي الرصيف، بينام مذهبي الدليل األديب العرويض،  ) 1)

يه الرصيف والعرويض. ة وشعرها مع امليزان العريب بشق  ة الدامغة لتوافق صيغ اللغة املهري   وكالمها من األدل 



 

 

108 
 

 :بحث الثالثامل

 القافية في الشعر المهري

 

 متهيد:

ل ما يقرع ُأذن السامع  حرفها بالقافية عنرص رئيس من عنارص القصيدة، وهي أو 

ى من  ونوعها، فإْن كانت القافية سلسٌة عذبة فسُيصغي هلا مظهرًا محاسه ومتابعته لام تبق 

قًا ذكي ًا يف اختيار  ع القوايف التي ُيزي ن انوأاألبيات، لذا من املهم أْن يكون الشاعر فط نًا حذ 

، شعره، وما دام أن  للشعر مجااًل روحي ًا ومجااًل شكليًّا، فإن  القافية من مجالي ات الشكلهبا 

ة السلسة ذات الطابع املوسيقي  املرن  حيث به الشاعر بحن اء احلروف األبجدي  خيض 

  ألسامع.املستساغ لللقلوب  و حبوبامل

ُة خصائص وسامت، فمن سامهت اجلميلة وللقوايف ا عذ ا:عد  بة احلرف، سهلة أهن 

ة ائتالًفا، فال تتنافر يف أي  جتاذب  املخرج، مناسبة اللفظ للمعنى، تت لف مع البني ة الشعري 

مٌة للبيت الشعري، ال غنى له عنها، وال يستقيم له معنى بدوهنا.  حيس  وموسيقي، متم 

الً: القافية: تعريفها   يف الشعر املهري:  ووجودهاأو 

، وعن ابن ( 1)"القوايف خواتم أبيات الشعر" البيان والتبيني:قال اجلاحظ يف كتاب 

، وتظهر القافي ة يف (2) رشيق القريواين: "القافية رشيكة الوزن يف االختصاص بالشعر"

                                                           

 .1/159البيان والتبيني  ) 1)

 .129العمدة يف حماسن الشعر، ص  ) 2)
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البيت الشعري، حيث يلزم الشاعر نفسه باتب اعها لكي يكسب شعره نوًعا من  أواخر

ي زه عن الكالم الطبيعي كالوزن واحلس التناغم املوسيقي، وما دام أن  للشعر خصائص مت

 العاطفي، فإن  التقفية من أهم عنارص القصيدة وأركاهنا بعد الوزن.

اد يف تعريفها، فقالوا  هذا وقد اختلف أرباب املعاجم ومعهم بعض الكت اب والنق 

ا: آخر جزء يف بيت الشعر، أو هي آخر كلمة فيه، أو هي من آخر حرف ساكن فيه إىل  إهن 

ف القصيدة، والروي  فهو: آخُر حرف  من حر اأم   .ساكن يليه مع املتحرك الذي قبلهأول 

وهناك فرق بني مصطلحي القافية والروي طبًعا، فحرف الروي يعترب جزًءا من القافية، 

: "متث ل القافية قالغري أن  بعض النقاد كابن عبدربه األندليس كان له رأي آخر، حيث 

. وحرف الروي هو  (1)يه الشعر، ويلزم تكراره يف كل بيت"حرف الروي الذي يبنى عل

ا دااًل، ونوني ة إذا  ى به القصيدة، فيقال للقصيدة دالي ة إذا كان حرف روي  احلرف الذي تسم 

 بنيت عىل حرف النون وهكذا.

وللقوايف حروف شائعة االستخدام منها: الراء، والالم، وامليم، والنون، والباء، 

طة االستخدام، كالتاء، والقاف، والكاف، والسني، . وهن(2)والدال اك قواف  متوس 

واهلمزة، والعني، واحلاء، والفاء، والباء، واجليم. وهناك قواف  قليلة االستخدام 

والشيوع، كالضاد، والطاء، واخلاء. والنوع األخري قواف  نادرة االستخدام، تتطل ب من 

ن من اللغة ل ام فيها من صعوبة يف الشاعر وجود قاموس لغوي ثري باملفردات، و متك 

 .( 3)النطق وقل ة يف السالسة 

                                                           

 .130العقد الفريد، ص  ) 1)

ار، ص ) 2)  .57- 55القافية يف العروض واألدب  حلسني نص 

 املصدر نفسه. ) 3)
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وتنقسم القوايف إىل نوعني مشهورين: قواف  مقي دة وقواف  مطلقة، والقوايف املقي دة: 

 هي التي يكون حرفها األخري ساكن مثل:

 عيــــــــــــــــــْد ، ســــــــــــــــــعيْد ، ســــــــــــــــــالْم ، كــــــــــــــــــالمْ 
 

 رونْ ـ، غصــــ شــــوكوْف   خبــــوْر ، أمــــوْر ،
 

ًكا، وهي قواف  فصيحة مثل: علُم ،  واملطلقة: هي التي يكون حرفها األخري متحر 

 طلُب.

ة املعتمدة عىل نظام القافية  ظل الشعر املهري حمافًظا عىل شكل القصيدة العمودي 

ة القافية فجعلها يف كل شطر، بينام التزم  وطريقتها، حتى أتى الشعر الشعبي، وزاد من حد 

ومل يملك الشعر املهري  .أي الشطر الثاين ؛يح بالقافية يف عجز البيتالشعر العريب الفص

ره أن ينفك من قيود القافية وحتريرها كالشعر احلر  ى بشعر أو يف كل مراحل تطو  املسم 

ك باألصل والثوابت. ة التي تتمس  ة العربي ة املهري   التفعيلة، وإن ام كان مثااًل لألصالة الشعري 

ة والشعر املهري  الشعر ُيبنى عىل هذا نجد أن  سوبالنظر إىل خصوصي ة اللغة املهري 

يامثل الشعر فيف هنايتها ساكنًا ملزم الوقف،  ةالقوايف املقي دة التي يكون حرف القصيد

ع بني  الفصيح يف جزء منه من ناحية القافية، إْذ إن  القافية يف الشعر العريب الفصيح تتنو 

ة  ا يف نوع  واحد  من أوالساكنة، يف حني املتحرك  ن  الشعر الشعبي النبطي يامثله متثيالً تامًّ

 القوايف، وهي القوايف املقًيدة الساكن حرفها األخري.

وللقافية يف علم العروض مزيٌد من التفصيل يف ذكر حركاهتا كاملجرى والنفاذ 

ومن يتمعن يف قافية الشعر والتشبيع، وعيوهبا كالسناد والردف والطوي، وجوازاهتا، 

 يناملهري وحيل لها حتليالً مكتمل اجلوانب سيجدها متوافقة مع أنامط القوايف يف الشعر

الفصيح والشعبي، ولكن حسبنا يف هذا الكتاب أْن ندرس القافية بشكل  يسري،  نيالعربي

 ونسقطه متثيالً عىل حرفها األخري فقط.
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تيار القافية، فرتاه ينتقي أمجلها وأقرهبا لطًفا، كان الشاعر املهري شديد احلذر يف اخ

ي، مبتعدًا عن األلفاظ غري السلسة، منتخًبا  وأدق ها قرعًا يف أذن السامع والقارئ واملتلق 

ألنواع احلروف الشائع استخدامها والسهلة يف خمارجها ونطقها، كيف ال وهو يتعامل مع 

ع القوايف، رزين السبك واحلبك، فتلفيه حريًصا كل احلرص عىل  شعر غزير املعاين متنو 

جتميل رونقها، واختيار السهل املمتنع منها. ومع هذا توجد بعض القوايف الصعبة يف 

ُتبنى عىل قافية نادرة االستخدام عرسة الوجود، وهذا نوٌع من  والتي الشعر املهري

ه ومداركه وقرحيته الشعري   ى الشاعر نفسه، وخيترب حس  ي، إذ يتحد  ة وقاموسه التحد 

اللغوي، فنسمعه كثريًا ما خياطب )احلليلة( يف شعره أْن تكرمه بأجود أنواع الكالم 

ع له املجال عىل نطاق  شعريٍّ واسع  .وأحسنه وأعذبه، وأْن توس 

وتغلب عىل الشعر املهري موهبة الفطرة  دون زيف  أو تكل ف أو تصن ع، وخيدم 

وايف املناسبة واملرتبطة بموضوع القصيدة واحلدث ذلك الشاعر كثريًا يف سالمة اختيار الق

والغرض، ونجدها أيضًا داعمة للنص الشعري املهري، هلا أساس وقوام يف البيت 

لة إذا ما ُحذفت يستقيم البيت بدوهنا.  وبحذفها ينقص املعنى، وليست مكم 

 ثانيا: نامذج من القوايف يف الشعر املهري:

ة اجلميلة، ننقلها لكم من بعض القصائد نعرض هنا مجلة من القوايف الشعر ة املهري  ي 

 (1)املختارة، وهي نامذج عيني ة، وليست قصائد مكتملة: 

 من قوايف حرف الباء:

 تـــًون َروَح وَلـــد نســـلوب نقليـــب أزَهـــوب ظـــري أريكـــوب -
 

 وت أوقـــــــب هصـــــــباح ومقـــــــره احتقـــــــوق النيـــــــت يقهيـــــــب -
 

                                                           

 منعًا للتكرار سيتم ذكر شعراء هذه النامذج عند ورودها مكتملة النقل يف مواطن ومباحث قادمة. ) 1)
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ـــــــــــا بالصـــــــــــدور وقـــــــــــش شيســـــــــــن أقـــــــــــايب اشـــــــــــتبوب -  يـــــــــــا حي 
 

 ر وبــــــــــــــديني بخــــــــــــــيس وحــــــــــــــويل تبيــــــــــــــبـوجســــــــــــــك بشــــــــــــــ  -
 

 من قوايف حرف التاء:

  تــــــــــــــــا مصــــــــــــــــوبح غمــــــــــــــــري وفــــــــــــــــنهم خطفــــــــــــــــوت -
 

 تــــــــــــــافور دغــــــــــــــريي مــــــــــــــنس وحيــــــــــــــوم دشــــــــــــــدروت
 

 

  حــوم لشــخرب بــويل أرس مــون ذيمــه دغــربوت -
 

 ديمـــــــه لـــــــيس مشـــــــوبه ال هـــــــال أينـــــــي بـــــــار شـــــــنوت
 

 

 قلبـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــــوق ديمـــــــــــــــــــــل هلفيـــــــــــــــــــــت -

  

ــــــــــــــــت وريــــــــــــــــي  - ــــــــــــــــر جــــــــــــــــروم يل وقي  لثبتــــــــــــــــوتب
 

 من قوايف حرف الدال:

 وصــــــــــــــــــــــــــمود غتيـــــــــــــــــــــــــــل وجبيـــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــطاد -
 

 مـــــــــــــــــــــــــامود دامـــــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــــدري مـــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــاد
 

 رشحي جيــــــــــــــــــــــــــــــــدـحــــــــــــــــــــــــــــــــوم ألمــــــــــــــــــــــــــــــــري بــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا دخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز أديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 

 هــــــــــــــــــان ختــــــــــــــــــوم تزمــــــــــــــــــال وال قــــــــــــــــــاع تعويــــــــــــــــــد -
 

 لبعـــــــــــــــــــــــــــــــــل عرعـــــــــــــــــــــــــــــــــار وبيـــــــــــــــــــــــــــــــــت ذحديـــــــــــــــــــــــــــــــــد
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 من قوايف حرف الراء:

ـــــــــــــــْد خــــــــــــــــ - يـــــــــــــــت ه   رضي وعـــــــــــــــروب قنطــــــــــــــــارـر 
 

 أثوعــــــــــــــــــــــــــــــــارهليضــــــــــــــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــــــــــــــوه لــــــــــــــــــــــــــــــــيس 
 

 

 ريتـــــــــــــــي هـــــــــــــــو طيـــــــــــــــاران مـــــــــــــــن بومـــــــــــــــه لفـــــــــــــــرار -
 

 تــــــــــــــــــــــــــا لتخــــــــــــــــــــــــــف لســــــــــــــــــــــــــاد وحممــــــــــــــــــــــــــد كثــــــــــــــــــــــــــار
 

 

 وانحـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــور بعليـــــــــــــــــــــت طـــــــــــــــــــــرور -
 

 من قوايف حرف السني:

 لـــــــــــــــــــــوي صـــــــــــــــــــــوقار قـــــــــــــــــــــا هينـــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــريس -
 

 لفطمـــــــــــــــــــــــــــــه خطـــــــــــــــــــــــــــــاف واتـــــــــــــــــــــــــــــوين وديـــــــــــــــــــــــــــــس
 

 

 ســـــــــاد هـــــــــوجر وزويـــــــــل وحيومـــــــــه شـــــــــلحقيس -
 

 من قوايف حرف الفاء:

 حــــــــــــــــربى ذهــــــــــــــــابون كـــــــــــــــــوذ ليــــــــــــــــه أو تقـــــــــــــــــوف -
 

 الد بيــــــــــــــــــــــــــــــه حيــــــــــــــــــــــــــــــاء ال وهيــــــــــــــــــــــــــــــه يصــــــــــــــــــــــــــــــوف
 

 من قوايف حرف الالم:

 ومطولــــــق لفرتــــــك بــــــاهم رقـــــــوق وشــــــيب ملســــــوفر يتقيـــــــل -
 

 

 هـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــوك برحـــــــــــــــــــوف تـــــــــــــــــــويل دكمـــــــــــــــــــول -
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ـــــــــــــــــــــــــــــــاح غربيـــــــــــــــــــــــــــــــت وخمـــــــــــــــــــــــــــــــول  دأ ميـــــــــــــــــــــــــــــــل ري
 

 

 ليـــــــــــــــــه خـــــــــــــــــوطم ذخـــــــــــــــــرف عفـــــــــــــــــور وغليـــــــــــــــــل -
 

 ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكعم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه زوار ودويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 

 من قوايف حرف امليم:

ـــــــــــــــايل بيســـــــــــــــن يـــــــــــــــالومـقـــــــــــــــدروتن لـــــــــــــــ -  رصيف ب
 

 يبلــــــــــــــــــــوغ خــــــــــــــــــــريت ال خمليــــــــــــــــــــق ولــــــــــــــــــــو حيــــــــــــــــــــوم
 

 

 وبنــــــــــــــــــــــــــــــــــادم حــــــــــــــــــــــــــــــــــد وقــــــــــــــــــــــــــــــــــت جيهــــــــــــــــــــــــــــــــــوم -
 

 يتخـــــــــــــــــــــــــــــــوف وحيـــــــــــــــــــــــــــــــد زيـــــــــــــــــــــــــــــــرب ديــــــــــــــــــــــــــــــــدوم
 

 من قوايف حرف النون:

 - ــــــــــــــــــــــار آر  ولــــــــــــــــــــــون رحيمــــــــــــــــــــــت انفشــــــــــــــــــــــوت  ب
 

 باليـــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــذهيب وطـــــــــــــــــــــــــــــواس قــــــــــــــــــــــــــــــون
 

 

 خـــوطر شــــه دريــــت ال حلنفــــه ذجيهــــوم وامهــــوجس لصــــوون -
 

 

 هـــــي بــــــا ميـــــديتن قاصــــــم .. والغلي ـــــل خــــــرفييتن -
 

 ليقليــــــــــب قافــــــــــل .. ولتكــــــــــونن حمجييــــــــــتنليســــــــــن 
 

 من قوايف حرف الياء:

ــــــــــــــــت صــــــــــــــــالح  صــــــــــــــــفاء  زرفــــــــــــــــوت كــــــــــــــــوي -  ب
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 شـــــــــــــــــــــــــــــغلوت خطـــــــــــــــــــــــــــــور جنبـــــــــــــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــــــــــــريب
 

ــــــــــت شــــــــــل وت أقــــــــــايب واقيــــــــــبس آزوينــــــــــي -  اغجي
 

 بعض من القوايف النادر استخدامها:

 قافية األلف املنقلبة ياء:

 طمــى بــا ويــوقر ر كنهــور حلــوك حيوســب حنفــهـايشـ -
 

 الشني املهري ة:قافية حرف 

 (1)أهبوب ذكنهور بيهم غمز ذا رياح وأخباط برك أروش 

 قافية الضاد املهري ة:

 أن حليــــــــــــــــــــــــــو دبــــــــــــــــــــــــــار وادوويــــــــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــــــــض -
 

 حيــــــــــــــــــــــــــــــده لســــــــــــــــــــــــــــــكون واقفــــــــــــــــــــــــــــــون لغــــــــــــــــــــــــــــــض
 

 :قافية الطاء

 خــــــــــــــران عمـــــــــــــــروت هــــــــــــــان مهـــــــــــــــك شـــــــــــــــخوط -
 

د ومحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوطـشقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رصك زو 
 

 قافية القاف املهري ة:

 ســــــــــــــاد هيــــــــــــــه صــــــــــــــوقار بــــــــــــــل قطــــــــــــــف وشــــــــــــــيق -
 

 

 فـــــــــــــــون طـــــــــــــــاط ذشـــــــــــــــوكوف وثمـــــــــــــــد أدريـــــــــــــــق -
 

 ودفــــــــــــــــــــــــــــــوف ذ عـــــــــــــــــــــــــــــــني حبـــــــــــــــــــــــــــــــور ومهيـــــــــــــــــــــــــــــــق

                                                           

 73ُذكر هذا املثال يف كتاب قاموس جوهرة قاموس اللغة املهري ة ص  ) 1)
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 قافية الكاف: 

 يل دق أجـــــريس مـــــن فيجـــــر وغـــــظ حبـــــور لغفيـــــك
 

 قافية اهلاء:

ــــــــــــــــــــوم أو بنيــــــــــــــــــــدم ياملــــــــــــــــــــه -  ريــــــــــــــــــــت آمــــــــــــــــــــر يش 
 

 أزمونـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــه نصـــــــــــــــــيب برســـــــــــــــــاد اهلل إشـــــــــــــــــهله
 

ا من الشعر املهري،  نجد أن  ومن هذا العرض املوجز لبعض القوايف وحروف روي 

د األشكال كثري األنواع خمتلف احلروف، منه السهل ومنه الصعب،  حرف الروي متعد 

رنا لوجدنا مجيع حروف اللغة  وقد عرضنا عدًدا من ذلك للتمثيل ال للحرص، ولو تبح 

العربي ة موجودة يف الشعر املهري ومستخدمة يف بناء القافية، ولكن ما هي إال  نامذج  يسرية 

ة، وغر  لشعر املهري.ا ىفٌة بيد من هنر  عذب، لعل ها تروي عطاشمقدم 
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 املبحث الرابع

 الوزن في الشعر المهري  

 

 متهيد:

د مسار الق عىل التفعيلة  اعتامًداصيدة الوزن يف الشعر هو الوحدة املوسيقي ة التي حتد 

د الوزن واالنتامء للبحر عن طرالقائمة التقطيع يق نظام ، فمن خالل التفعيلة نحد 

ن الوزن من عدة ، ويتكو  اء القصيدةالوزن من أساسيات بن د، لذا يعالعرويض الكتايب

ى بحراً تفعيال وذلك  ،بسيط، فيقال هذا الشعر عىل البحر الوإليها ينسب الشعر ،ت تسم 

د، من البحر الوافر وهكذا منها البحور اخلليلية املعروفة، ومنها ف، وختتلف األوزان وتتعد 

 .، وغريهااألوزان املستحدثة يف الشعر النبطي ، ومنهااملهملة األوزان

 

الً: الشعر املهري وعالقته باألوزان العربي ة  :أو 

، ما جعله  رن انةاملهري بموسيقى عذبة وإيقاعات صوتي ة مجيلة وأحلان  ز الشعريتمي  

 ،وهودي كريم ،كفن سامعني وزن معني  أو مشرتك لهفن كل ف ،يف فنونه امتنوعً 

ة عديدة منري الشعر امله ينطلقووالرجزيت،  وهي بحور مستمدة ، أوزان وبحور شعري 

القدم، وكشف  ذاستخدمها الشاعر املهري من، كام أسلفنا من العروض اخللييل العريب

 :هيهذه البحور ، وبعد البحث واملتابعةعنها هذا الكتاب 

 بحر الرمل .1

 بحر املديد .2

 بحر الرجز .3



 

 

118 
 

 (1) بحر املمتد .4

 اخلبببحر  .5

توجد هناك فنون وبحور مل  بل ما زالت، حرص الشعر املهري يف هذه األوزانوال ين

نكتشفها بعد ، وحتتاج إىل وقت  أطول للبحث، ولكن ما اكتشفناه من بحور وأوزان هو 

 :أوساط املجتمع ل ام هلا من ذيوع صيت واستخدام وقبول يف ،الشعرهذا أشهرها يف 

قني.  شعراء ومتذو 

 

 :يف استخالص األوزان املهري ة كتابجوهر الثانيًا: 

ق ومضمونه ،وُلب ه كتابجوهر هذا ال هذه األوزان هي دتع ، فمن وحديثه املشو 

 أتت املحاولة األوىل يف تأصيل أوزان الشعر املهري وتوثيقها يف علم العروض. خالهلا

هل العروض ليس أساسيات ببعض   تقتيض التسلحزان هذه األووما من شك يف أن  معرفة 

فال يأت العروض مضغًا سهل البلع ملن ال يدرك أساسي اته،  فهم األوزان والبحور،

 .ملفيد للسليقة وفهم بواطن الشعر ، وإن هن القراءةم يستلزم املزيدواسٌع  بحرٌ خاصة أن ه 

ويف  .جهدًا يف فهمه نألو، فال نا أن نفهمه ونعرف أوزانه ونحفظهوالشعر املهري أحق ب

 .وذكر بعض األمثلة عليها ،سنقوم برشح هذه البحور وحتليلها تايلالفصل ال

 

 :ثالثًا: الزحافات والعلل وعالقتها بالشعر املهري

من أهم املواضيع املرتبطة بعلم العروض وأوزان الشعر ما يعرف بمصطلح 

فنامها بشكل  م ،الزحاف والعل ة ن  الزحافات والعلل هي إ :نقولفس رسي  وإذا ما عر 

ات التي حتصل يف تفعيالت البيت األصلي ة وأجزائه من عروض ورضب وحشو،  التغري 

                                                           

 من البحور املهملة ما ابتدعها الشعراء املول دون، وسيأت ذكرها وذكر أمثلتها. ) 1)
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صيبها بعض األمراض والقصور والزيادة فتتغري  هيئتها وشكلها الصحيح، إذ قد ت

هي اجلوازات يف التفعيلة التي يسمح للشاعر بتغيريها قليالً عن مسارها  :وبمعنى آخر

 األصيل.

 

ياهتا واستخداماهتا يف الشعر الفصيح و ختتلف هذه الزحافات وفروعها ومسم 

العرش زحافات  عيالتواألنواع، ولكل تفعيلة من التف سامءوالنبطي، وهي كثرية األ

ة هبا ترت  إلخ..... ،واحلذف ،والتذييل ،واإلضامر ،واخلبن ،ح بني الوقصاووعلل خاص 

إال  من ذ كر  طفيف  فيه يقل وجودها  ، حيثالنبطيالشعر  عنيف الشعر الفصيح تكثر و

ة التي تقتيض أن يكون الشعر من  ثابت، وذلك العتامد الشعر النبطي عىل املوسيقى احلاد 

ل بيت دون أي تغيري يف أجزائه الداخلي ة التي لمطلعه إىل منتهاه موافقًا  ام بنَي عليه يف أو 

فيه نجد أن  العلل والزحافات تربز سهري وأوزانه لشعر املإىل اوإذا ما نظرنا  ُنظم عليها.

  بشكل طفيف متوازن، وحسبنا أن نذكر منها ما هو ملحوظ طبقًا لكل بحر مكتشف.
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  اخلامسالفصل 

 بحور الشعر المهري وأوزانها وعللها وزحافاتها 

 المبحث األّول: بحور الشعر المهري: -

 .وزحافاتهبحر الرمل في الشعر المهري وعلله   -

 .بحر المديد في الشعر المهري وعلله وزحافاته  -

 .بحر الرجز في الشعر المهري وعلله وزحافاته  -

  .بحر الممتد المهمل في الشعر المهري وعلله وزحافاته  -

 .بحر الخبب المتدارك في الشعر المهري وعلله وزحافاته  -

  بحور    المبحث الثاني: - -
 

  .وجودها في الشعر المهري محتمل
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 األولاملبحث 

 بحور الشعر المهري

 

 ) بحر الرمل في الشعر المهري (

اليا فن  يللو  يل لو  اليا .. لو   لو 

 

يف الشعر املهري، وإذا جاز لنا أن نسميه استخدامًا  بحوريعد بحر الرمل من أكثر ال

ة املهري ةصوًتا فهو  التي تالقي قبوال ًواسعًا  وأمجل أحلاهنا ،من أشهر األصوات الشعري 

 وتقارب ألفاظه ومفرداته. ،وذلك لسهولته وعذوبته ومرونته ،نياملستمع مجهرةلدى 

الً:   بحر الرمل العرويض:مفتاح أو 

 عىل وضع اخلليل بن أمحد الفراهيدي لكل بحر من بحوره العروضية مفتاًحا يساعد

 حفظ تفعيالته، ومفتاح بحر الرمل هو:

ْيه  الثَِّقاُت ..  الُتْن َفاَرَمُل األْبُحر  َيْرو  الُتْن َفاع   ع الُتنَفاع 

 :الفصيح والنبطي بحر الرمل يف الشعر العريب عامل: استانيًاث

ثنائي التفعيلة  جمزوء شكل بحر الرمل يف العروض العريب عىل شكلني: عملُاست

 :للشطر الواحد صدرًا وعجزاً 

 فاعالتن فاعالتنفاعالتن فاعالتن ***** 

 :ألحوص األنصاريل اومن أمثلته الفصيحة قو
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ــــــــــــــام َأبصــــــــــــــ  رُت َربعــــــــــــــاً ـَُكل 
 

ــــــــــًا َفاَضــــــــــت ُدُمــــــــــوعي   خال ي
 

ل املهريدلشاعر سعيد عبدالله بن ما ة قولنبطيال ومن أمثلته  :ه 

ــــــة  مــــــن دخــــــل بحــــــر املحب 
 

 يــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــرب اهلل يعينــــــــــــــــــه 
 

 :ثالثي التفعيلة للشطر الواحد تام وشكل

 فاعالتن فاعالتن فاعالتنفاعالتن فاعالتن فاعالتن .. 

 :ملتنبيا ة قولفصيحال ومن أمثلته

ُن الُفرســـان  يف األَحـــداق  َشـــزراً   طـــاع 
 

 َوَعجــــاُج احلـَــــرب  ل لَشـــــمس  ن قـــــاُب  
 

 :يارسعيل لشاعر حمسن ا ة قولنبطيومن أمثلته ال

 مـــــــــــا ينـــــــــــام الشـــــــــــعر إال  يف جفونـــــــــــك
 

 وصـامتيا بعيـد الوصـل يـا سـاكت  
 

 نوعني مها:باستعامل الفصيح عىل  الشعر النبطيوزاد 

وهو أصل البحر يف عروض  ،شكل ثالثي التفعيلة منقوص حرف أو حرفنيأ. 

 :البيت

 فاعالتن فاعالتن فاعالت .. فاعالتن فاعالتن فاعلن

 :قول الشاعر صالح خليفة املهري ومن أمثلته

 عنـــــــدما يـــــــأتيني املـــــــوت احلمـــــــر
 

 شــــحن بــــني احلــــدودإدفنــــوين يف  
 

 :وشكل رباعي التفعيلة للشطر الواحد صدرًا وعجزاً ب. 

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

 كقول الشاعر صالح خليفة أيًضا:

 ر شــيل  منـ ي أبيـات القصــيدةـيـا هبـوب العصـ
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هو  لشعر العريب بنوعيه الفصيح والنبطيامن قتطفة املمثلة هذه األواهلدف من ذكر 

 الشعر املهري.يف  ورودهفهم البحر وكيفي ة  يسريت

 :بحر الرمل يف الشعر املهري عامل: استثالثًا

فاعالتن فاعالتن  :هي عىل تفعيلة رباعي ةيف الشعر املهري  يوجد بحر الرمل

يف  النبطي فإن قلنا رباعي ة للشطر الواحد فهنا يوافق الشعر الشعبي، فاعالتن فاعالتن

كام  ة للشطر الواحدبتفعيلة رباعي   فصيح مل يأتألن الشعر ال ،واهليئةاستخدام الوزن 

وهنا يكون ، فاعالتن فاعالتن :أو يتم جتزئتها إىل ثنائي ة  للشطر الواحد .مضت اإلشارة

 ،الشاعرالذي يسلكه نمط اليعتمد عىل  مروهذا األ ،للشعر العريب الفصيح اموافقً 

كام  ،ولكن األصح هو موافقته للفصيح ثنائي التفعيلة للشطر الواحد ،وطريقته يف الكتابة

 املهري. للشعر نمط الشكيلاليف مبحث ذلك رنا ذك

 رابًعا: علل بحر الرمل وزحافاته يف الشعر املهري:

ات التي قد تصيبها يف  يستند بحر الرمل عىل تفعيلة )فاعالتن(، ومن التغري 

 الشعرين العريب واملهري ما ييل:

ل )فاعالتن( إىل  . زحاف اخلبن:1 وهو حذف األلف الساكن منها، فتتحو 

)فَعالتن(، ومن أمثلة ذلك يف الشعر املهري: )وامهوجس ينتحيتن(، وينطق: ومهوجس، 

ا أْن نجرب الزحاف بحرف طبقًا للنطق؛ ألن الكتابة  وامهوجس، أْومهوجس، فإم 

ا أن )ومهوجس(، ولكنها تنطق )وامهوجس(، فتصري فاعال تن صحيحة سليمة، وإم 

تكون )ومهوجس( كام ُكتبت، فهنا يكون قد أصاهبا زحاف اخلبن فتكون )فَعالتن(. ومن 

 أمثلة هذا الزخاف أيًضا:

 وحمــــــــــــــــــــــويس كـــــــــــــــــــــــالويتن
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 وامغــــــــــــــــــــــورن تــــــــــــــــــــــارتيبن
 

ــــــــــــــــل  واتووفــــــــــــــــق للجموي
 

 ومثلها: وتووفق وامغورن واحمويس // وتووفق ومغورن وحمويس

هبذه الطريقة يف اخلطاب املعتاد، فعندما نريد أن نقول: هذه الكلامت تستخدم 

)وبعد ذلك( يف املهرية نقول: )ومغورن(، وعند استخدامها يف الشعر نضيف هلا ألًفا 

ا أن نضيف األلف فتكون ساملة، أو نسقطها  خفيفة )وامغورن(، وكالمها صحيح: إم 

ًا يف الشع ر املهري، حيث يتم فيه إضافة فيكون الزحاف )فَعالتن(. وهذا النمط شائع جد 

 ألف جلرب النقص، ومن يقرأ األمثلة ويسمع الشعر املهري سيالحظ هذا بوضوح  تام.

 مالحظات أخرى:

 ظـــار قـــاطن شـــيس خـــدويم
 

 هــــــــــــال ختلطــــــــــــن ســــــــــــمديتن
 

 ســــــــني ملـــــــــريم ســــــــني ملـــــــــريم
 

يف هذه األبيات بعض الكلامت التي تسقط حروفها ملوافقة الوزن، ويف الشعر كل ما 

ينطق يكتب، وكل ما ال ينطق ال يكتب، ولو نظرنا لـــ )شيس خدويم( سنالحظ أن  الياء 

خمطوفة يف )شيس( عند النطق، فعند الكتابة العروضي ة والتقطيع نستغني عنها، وتكون 

)شس خدويم( طبقًا لفاعالتن. ومثله: )هال ختلطن( أصلها: هل ختلطن، وأيضًا )سني 

 و سني مريم. وهذا مالحظ بكثرة.ملريم(، تكون: سن ملريم أ

ل )فاعالتن( إىل )فعلن فعلن( مثل:  وهناك زحاف جديد؛ وفيه تتحو 

 دويــــــــــــم بــــــــــــايل هــــــــــــو رسيشــــــــــــا
 

 وانســـــــــــــــــــــــــــــــــيمي ديلهـــــــــــــــــــــــــــــــــويف 
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لت إىل )فعلن فعلن( بدل فاعالتن، وعندما نريدها  فهنا نالحظ )دويم بايل( حتو 

بايل، دويم فعلن، بايل فعلن. ومثله )فاعالتن( مثالً تكون: دوم بايل، لكن هنا أتت: دويم 

لت )سوبر سوبر( إىل )فعلن فعلن( بدل فاعالتن، كام  أيضًا )آفطونش سوبر سوبر(، حتو 

ة.  ذكرنا سابقًا، وهذا من الزحاف النادر واخلاص باللغة املهري 

: وهو حذف السبب اخلفيف منها، أي: إزالة آخر حرفني، . زحاف احلذف2

ل )فاعالتن( إىل  )فاعلن(، ومثال ذلك قول نصيب بر سعد اهلل:)فاعال( التي متاثل  فتتحو 

ـــــــه ـــــــه ثـــــــُره يقهيـــــــبم تـــــــه حلل   أبنيـــــــدم ش 
 

 هـــــم أميـــــوت أوخـــــار أد آقـــــر يَشـــــَغَله
 

 فهنا حتولت )فاعالتن( إىل )فاعالت(:

 شه ثره .. فاعلن

ل )فاعالتن( إىل  :. زحاف القرص3 وهو حذف احلرف األخري منها، فتتحو 

 أمثلته قول الشاعر: )فاعالت(، ومن

 آزمونـــــــــا تـــــــــه نصــــــــــيب
 

 برســـــــــــــــادالله إشـــــــــــــــهله 
 

 ته نصيب .. فاعالت= فاعالن

 وأيًضا:

 شــــــــــــــيه كــــــــــــــروزل هايــــــــــــــدنوت
 

 هيدنوت .. فاعالت = فاعالن

ومن اجلدير ذكره هنا أن  علل بحر الرمل وزحافاته هي نفسها علل البحر املديد، 

وللتجزئة نسبنا مقطوع الرمل واملديد والرمل مها تصنيف واحد يف الشعر املهري، 

 للمديد، وإن ام أصل املديد هو بحر الرمل.
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 :خامسًا: أمثلة لبحر الرمل من الشعر املهري وتقطيعها العرويض

ع بني قصائد كتابي ة ا،أمثلة بحر الرمل يف الشعر املهري كثرية جدًّ  وأحلان  ،تتنو 

سعها نذكر منها بعض املقتطفات لالستدالل  ،وشيالت طربي ة ،غنائي ة عها وتو  وعىل تنو 

ة الثابتةعىل   :وجود هذا البحر يف الشعر املهري بالربهان القاطع واحلج 

 املثال األول:

 حــي ببــورق حــي ببـــورق
 

ــــــــــــووض ملتــــــــــــاحقوتن   ون
 

ة ة بيـــــــــت كـــــــــد   بيـــــــــت كـــــــــد 
 

 آركــــــــــــــــــــــني لســـــــــــــــــــــــابحوتن 
 

 رضـبــــــــــــويل آمتــــــــــــون اهيــــــــــــ
 

 وادفيــــــــــــــــــــــف هلــــــــــــــــــــــالغوتن 
 

 نغــــام افــــروت عينــــهكــــود 
 

 واحقـــــــــــــول مســـــــــــــتانغوتن 
 

 

د تلنو م األبيات عروضي ًا:من وجود أك   التفعيلة نقس 

 تاحقوتن ونووض مل حي ببورق حي ببورق

 فاعالتن     فاعالتن     فاعالتن      فاعالتن    

/0//0/0 /0//0/0 /0//0/0 /0//0/0 

 

 سابحوتن ركينلأأ ةكْد دبيت  بيت كْد دة

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

/0//0/0 /0//0/0 /0//0/0 /0//0/0 
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 :قصيدة شميطر املثال الثاين

 هــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــدايل دامــــــــــــــــــــديتن
 

 مــــــــــــــــن أفيجـــــــــــــــــر وغلســـــــــــــــــوتن 
 

وت منـــــــــــــني شــــــــــــــميطر  هقـــــــــــــر 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــتيغلوتن   وهن 
 

 إيمـــــــــــــــــــل حمطـــــــــــــــــــيم ودوبـــــــــــــــــــر
 

يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروتن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه مف   وهن 
 

ـــــــــــــــــادر  شـــــــــــــــــفه ذا قـــــــــــــــــوي آر ن
 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــرد ود مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاندوتن 
 

 تشــــــــوزرأيــــــــنس كــــــــا مــــــــوطن 
 

 بــــــــــــــــــــــــــــني رورم وجبلــــــــــــــــــــــــــــوتن 
 

 زهــوة هيصــبحوت وحيــدت
 

 بـــــــــــــــــــاد غـــــــــــــــــــوتن وهـــــــــــــــــــ موتن 
 

 فيشــــــــــــــــل دا دنيــــــــــــــــا وطومــــــــــــــــة
 

 تيخلـــــــــــــــــــــــــــــوفن غريهـــــــــــــــــــــــــــــوتن 
 

ل  :وُيقاس ما بعده عليه نأخذ البيت األو 

 وغلسوتن من افيجر دامديتن هي بدايل

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

/0//0/0 /0//0/0 /0//0/0 /0//0/0 
 

 الثالث:املثال 

ـــــــــــا ميـــــــــــديت قاصـــــــــــم  هـــــــــــي ب
 

 وغلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل خريفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن 
 

 حويــــــــــــــــب بـــــــــــــــر ولتفـــــــــــــــرحن
 

 وحوبويــــــــــــــــــــــــــب وهـــــــــــــــــــــــــــويتن 
 

 آر قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطن جتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبن
 

 وحمــــــــــــــــــــــــــــــــــويس كــــــــــــــــــــــــــــــــــالويتن 
 

 كـــوهم بـــات ت حـــريض مـــن
 

 هـــــــــــــــال قـــــــــــــــو  ذا مــــــــــــــــريتن 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ل تغتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــوفنوغلي 
 

 شــــــــــــــــــــط قــــــــــــــــــــاطن انــــــــــــــــــــدييتن 
 

 صــــــــــوبر تكــــــــــونن كبــــــــــني بــــــــــر
 

 هـــــــــــــــال ختلطـــــــــــــــن ســــــــــــــــمديتن 
 

 زء منه:هذا اجلنأخذ ول

 خريفيتن واغليلة ديت قاصم يبه ماحي 

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن
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 املثال الرابع: 

 (1)آفطــــــــونش ســــــــوبر ســــــــوبر
 

 واحلـــــــــــــــــــــــــــيمش باشـــــــــــــــــــــــــــنيتي 
 

 

 باشنيتي واحليمش سوبر سوبر آفطونش

 فاعالتن فاعالتن فعلن فعلن فاعالتن

/0//0/0 /0//0/0 /0//0/0 /0//0/0 

 

 :شاعر محيد بن كلبيانلل أيًضا من األمثلة املضافةو

 بــــــــــــــــــــس واقفــــــــــــــــــــاك اقـــــــــــــــــــــويل
 

 بــــــــــــــر اخاصــــــــــــــك ارصــــــــــــــيدي 
 

 كنهــــــــــــــــورن قــــــــــــــــات فوقــــــــــــــــت
 

 واذووزم مــــــــــــــــــــــــن ازيــــــــــــــــــــــــدي 
 

 ريــــــــــــــت يش فــــــــــــــروق وبــــــــــــــار
 

 واكــــــــــــــــــــروزل يش بحيــــــــــــــــــــدي 
 

 (2) زء منه:هذا اجلأخذ نول

 فاعالتن /    واكروزل

 فاعالتن يش بحيدي / 

 وأيًضا:

 حــي بــاقول مــن كــل مكــونن
 

 وطــــــــــــــــــــــــــروق متشــــــــــــــــــــــــــاهبوتن 
 

ـــــــــــــــــــــــل   مـــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــويلأغلي 
 

 وت أدوكــــــــــــــــــــس واثبـــــــــــــــــــــوتن 
 

                                                           

ة، وتنطق مرق قة: سرب سوبر. ) 1) ت تفعيلتها، وهي من العلل اخلاص   نالحظ أن )سوبر سوبر( تغري 

نا نقتطف أجزاء من األمثلة فقط، والسبب يف ذلك كثرهتا، فال يمكننا تقطيعها كل ها، رب ام الحظ القارئ  ) 2) أن 

ة  وهناك سبب آخر هو أن نا نأخذ األجزاء الواضحة نطقها، لكي يستوعب القارئ تقطيعها، ويدرك صح 

 تفعيلتها.
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 بــــــــــر أمــــــــــورن هــــــــــان أمــــــــــورن
 

 ونشـــــــــــــــــــــــــــــــــولن أقجـــــــــــــــــــــــــــــــــوتن 
 

 فاعالتن حي بقول من / 

 فاعالتن /      كل مكونن

 وأيًضا:

 وارصومــــــــــــــــــــــــــــــة احلليلـــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 ت أذيـــــــــــــــــــــــــري وســـــــــــــــــــــــــميحي 
 

 فاعالتن  وارصومة /

 فاعالتن  /    احلليلة 

 لشاعر محيد بن كلبيان:من األمثلة أيًضا قول او

 اقـــــــــــويل بـــــــــــري فـــــــــــون قفـــــــــــاك
 

 آمكونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وادروبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 

 واخـــــرون مـــــن كـــــل مكـــــونن
 

 ردم يل حبــــــــــــــــــــــــــو وطلوبــــــــــــــــــــــــــه 
 

 وامــــــــــــــــــــــــــــــورم اجووبـــــــــــــــــــــــــــــــك
 

ــــــــــــــــة   جيــــــــــــــــد نــــــــــــــــوجح بالطبوب
 

 ذا هبيـــــــــــــــل وحلـــــــــــــــن صـــــــــــــــويف
 

 نشـــــــــــــــــلوا وجبـــــــــــــــــور صـــــــــــــــــوبه 
 

 وابنيــــــــــــــــــــــــــــــــدم يفتخـــــــــــــــــــــــــــــــــرين
 

 وت هـــــــــــــــل ينوكـــــــــــــــا حيبوبـــــــــــــــه 
 

 احلـــــــــــــــــزورة امـــــــــــــــــر قـــــــــــــــــو 
 

 اميلكــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــر كتوبـــــــــــــــــــــــه 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  الد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقي آر مه 
 

 ومديتــــــــــــــــــــــــــــــــــه والســــــــــــــــــــــــــــــــــلوبة 
 

 ونـــــــــــــــــــــــــــــــــريقن املروعـــــــــــــــــــــــــــــــــي
 

 بــــــــــــــــــــاد نــــــــــــــــــــيجم واخروبــــــــــــــــــــه 
 

  :وهو انأخذ منها جزءً 

 جد ونوجح بالطبوبة :أو جيد نوجح بالطبوبة

 بط طبو بة جي دنو جح

 فاعالتن فاعالتن 
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 أو : جد ونو جح / بط طبو بة

ه  الد بوقي آر مه 

 أأ رهم مه ال دبو قي

 فاعالتن فاعالتن

    وأيًضا: 

 يـــــــــــــــــا احلليلـــــــــــــــــة يل فتيحــــــــــــــــــي
 

 هــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــوود لبــــــــــــــــــــــــييل اد 
 

 اقتــــــــــــــــــــــــــــــويلن ال فوقــــــــــــــــــــــــــــــت
 

 والطـــــــــــروق لـــــــــــذي ســـــــــــحييل 
 

  

 يا احلليلة يل فتيحي

 يل فتي حي يل حيل لة

 فاعالتن فاعالتن

 :لشاعر عيل سامل ثوعار املهريل قولوهذا 

 حـــــــــــــي بـــــــــــــام ديـــــــــــــت قاصـــــــــــــم
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــل خرفيـــــــــــــــــــــــــــــــوتن   والغلي 
 

ـــــــــــــــــــــــــت واللطوفـــــــــــــــــــــــــت  املحب 
 

 واقلوبــــــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــــافيوتن 
 

 واحلليلــــــــــــــــــــــــــــــة ترتكيــــــــــــــــــــــــــــــزن
 

 حيتكـــــــــــــــــــــــــــــــــوكنوابنيـــــــــــــــــــــــــــــــــدم  
 

ــــــــــــــت  كــــــــــــــم ســــــــــــــوورح ذا حمب 
 

 تســــــــــــــــــــــــــــتليب وتفــــــــــــــــــــــــــــرتوكن 
 

 

 خر فيو تن ول غيل يل دي تقا صم حي يبا ما

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن
 

 صا فيو تن وا قلو به ول لطو فت أل حمب بت

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن
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 يح تكو كن وا بني دم تر تكي زن ول حيل لة

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

 

 :بخيت مسلم كرباس ثوعار املهريوقال الشاعر: 

 ســــــــــني ملــــــــــريم ســــــــــني ملــــــــــريم
 

 بــــــــيس ووجــــــــب وارحيمــــــــت 
 

 مـــــــــــــــريم اذهيـــــــــــــــب اصـــــــــــــــويف
 

 ال ينـــــــــــــوقص مـــــــــــــن اقيمـــــــــــــت 
 

 

 سن ملر يم سن ملر يم

 فاعالتن فاعالتن
 

 وا رحي مت يب سوو جب

 فاعالتن فاعالتن
 

 :املهريد أمحد بن عموش حمم   وقال الشاعر:

 حــــــــي بــــــــه ذا مــــــــديت قاصــــــــم
 

ت مــــــــــــــــــــن امــــــــــــــــــــويل   اذنكــــــــــــــــــــو 
 

 هصـــــــبحوت يمـــــــوه لـــــــدينت
 

 شــــــــــــــــــــيس ألفــــــــــــــــــــق ذجتــــــــــــــــــــويل 
 

 آد ال حمجــــــــــــــــــــــيم حــــــــــــــــــــــوزش
 

 تــــــــــــــــاطويلن طــــــــــــــــويل طــــــــــــــــويل 
 

 وتيــــــــــــــــــــــــــــــــــنكش احلليلــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

ــــــــــــــــــــــبن ايزييــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــويل   خي
 

 واحلـــــول مـــــن هـــــل لغـــــورب
 

 أقوولــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلويل 
 

 تثتمــــــــــــــــــرين ظــــــــــــــــــار قــــــــــــــــــاطن
 

 وت كلينـــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــامكويل 
 

 

 زشجي حمو  أأ دال مح

 فاعالتن فاعالتن
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 طو لطو يل تا طوي لن  

 فاعالتن فاعالتن
 

 هل لغو رب من وا حلل

 فاعالتن فاعالتن

 

 إي دلو يل أأ قوو لن     

 فاعالتن فاعالتن

 

 كا مكو يل     وت كيل ين    ظا رقا طن   تث مترين 

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

/0//0/0 /0//0/0 /0//0/0 /0//0/0 

 دن ددن دن دن ددن دن دن ددن دن دن ددن دن

 

 :د كدينان املهريأمحد حمم   وقال الشاعر:

 حــــــــــــي بــــــــــــا مــــــــــــديت قاصــــــــــــم
 

 اطلعــــــــــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــــــــــن ارورم 
 

 وامغـــــــــــــــــــــــــــــــورن تـــــــــــــــــــــــــــــــارتيبن
 

 ظــــــار قــــــاطن شــــــيس خــــــدويم 
 

 واغليـــــــــــــــــــــــــــــــــل تكتـــــــــــــــــــــــــــــــــويلن
 

 اجمــــــــــــــوري شــــــــــــــيس نســــــــــــــويم 
 

 وامـــــــــــــــــــــــــــدوين تـــــــــــــــــــــــــــاقويظن
 

 ال صـــــــــــــــــــــفيف وال مقـــــــــــــــــــــويم 
 

 

 شيس خدويم ظار قاطن تارتيبن وامغورن

 فاعالتن    فاعالتن     فاعالتن     فاعالتن
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 :أبو نادر رعفيت يف وصف األبلوقال الشاعر: 

ـــــــــــــات اصـــــــــــــنعات جيـــــــــــــدت  ب
 

 واســــــــــــــــــبحان اذ خالقيســــــــــــــــــن 
 

 أذ تنكشـــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــافووذك
 

 وامهـــــــــــــــــــــــــوجس ينتحيـــــــــــــــــــــــــتن 
 

 واتووفـــــــــــــــــــــــــق للجمويـــــــــــــــــــــــــل
 

 واحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آنييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن 
 

 تشــــــــــــــــــــــــــــــــلولن اركوبــــــــــــــــــــــــــــــــت
 

يقســـــــــــــــــــــــــــــــــن   وامحويـــــــــــــــــــــــــــــــــل وث 
 

 واهلبـــــــــــــــــــــارا كنـــــــــــــــــــــز غـــــــــــــــــــــويل
 

 ولتكــــــــــــــــــــــــــونن مشــــــــــــــــــــــــــحليتن 
 

 

 ها فوو دك أذ تنك شن

 فاعالتن فاعالتن
 

 ين حتي تن وا فوو دك

 فاعالتن فاعالتن
 

 :مقتطع من شيلة للشاعر سعيد رسور املهريوهذا 

 حــــــــــي بـــــــــــه ماديـــــــــــت قاصـــــــــــم
 

 اتزوفـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن اغيضـــــــــــــــــت 
 

خــــــــــــــــــارن  مـــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــل ألتو 
 

ـــــــــــــــــــــــــــرت   ألتـــــــــــــــــــــــــــووجز ولغري
 

 :تفعيلة نأخذ مثال جزء شطر منل

 أتزوفع من أغيضت

 من أغي ضت أت تزو فع

 فاعالتن فاعالتن

 



 

 

136 
 

ة:وهذا   مثال من أغنية مهري 

 ويـــــــيل مـــــــن اعجيـــــــبس ويـــــــيل
 

ــــــــــــبس أحتــــــــــــويلن   مــــــــــــن اعجي
 

 واعجيــــــــــــــبس بــــــــــــــره ثوبــــــــــــــت
 

 مـــــــــــــــــــــــن أقـــــــــــــــــــــــايب حيتلـــــــــــــــــــــــيلن 
 

 

 يح تيل لن من أقا يب بر هثو بت وا عجي بس

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

 

 :تأكيد بحر الرمل يف الشعر املهري باستدالل عريب: سادساً 

املهري هادي صالح خليفة  :للشاعر نورد مثاالً واملقارنة بالشعر العريب لالستدالل 

د مشعجل املهري ،عىل بحر الرمل  :، ومطلعهاوهي أغنية تغن ى هبا الفن ان حمم 

ــــــــــــــــام الطفولــــــــــــــــة  راحــــــــــــــــت أي 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــنني   األولي 
 

 قلبــــــــــــي املجــــــــــــروح يشــــــــــــكي
 

 اءوحــــــــــــــــو   آدم بنــــــــــــــــات مــــــــــــــــن 
 

 

 أو ويل ية وس سني نل مط طفو لة را حتي يا

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

   

 وأيضًا:

ــــــــــوب العــــــــــ  رص شــــــــــيل  ـيــــــــــا هب
 

ـــــــــــــــــي أبيـــــــــــــــــات القصـــــــــــــــــيدة   من 
   

 عص رشل يل يا هبو بل

 فاعالتن فاعالتن
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 تل قيص دة من نيب يا

 فاعالتن فاعالتن

املشهور هلذا الفن الذي يأت عىل بحر الرمل يطابق  اللحن املهري أن حيث نجد

ة ،العربي ة األبيات هذه ة يطابق الكلامت املهري   .واللحن العريب للكلامت املهري 

وهي  ،ة من الشعر النبطيعىل اليوتيوب شل ة إماراتي ة باللغة العربي   أيًضا انترشتو

ة ل رد عىل شيلة  والتي تقول بعض كلامهتا: ،املهري انأمحد بن كليب لشاعرمهري 

 يس وقفـــــــــــــــــــــاك اقـــــــــــــــــــــويلـبـــــــــــــــــــــ
 

 بـــــــــــــــر خاصـــــــــــــــك ارصـــــــــــــــيدي 
 

 عملـــــــك لـــــــه ســـــــديد وغافـــــــل
 

 وبــــــــــــــــــــــــــــــر رودك بقليــــــــــــــــــــــــــــــدي 
 

 ورسومــــــــــــــــــــــــــه براســــــــــــــــــــــــــامك
 

 الوحــــــــــــــــــــــــــــــــــك بابديــــــــــــــــــــــــــــــــــدي 
 

 يقريـــــــــــــــــــــــــــــــب ذاد الويـــــــــــــــــــــــــــــــدا
 

 كـــــــــــــــــــل ذباهبيــــــــــــــــــــل يريــــــــــــــــــــدي 
 

 كنهـــــــــــــــــور نكتـــــــــــــــــي فوقـــــــــــــــــت
 

 وذووزم مــــــــــــــــــــــــــن ازيــــــــــــــــــــــــــدي 
 

 وخـــــــــــــرون امـــــــــــــورم زيقـــــــــــــك
 

 واحلفـــــــــــــــــــــــــــــومل آجحيـــــــــــــــــــــــــــــدي 
 

 ذحــــــــــــــــــــــــــذرك وحــــــــــــــــــــــــــذوري
 

 ملميـــــــــــــل مـــــــــــــن رض ســـــــــــــيدي 
 

 والتوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــفويا
 

 مــــــــــــــــــــن اتيلفــــــــــــــــــــون ابيـــــــــــــــــــــدي 
 

 ادس ذيمـــــــــــــــــــــــــه وعــــــــــــــــــــــــــذيرم
 

 ذومـــــــــــــه اتـــــــــــــويل ذا قصـــــــــــــيدي 
 

 دور اخـــــــــــــــــــاطر كـــــــــــــــــــارحويم
 

 هاصــــــــــــــــباح اقــــــــــــــــى ذنيــــــــــــــــدي 
 

 جيـــــــــــدر وشـــــــــــجري وســـــــــــيقي
 

 لعــــــــداطريف ذهيــــــــه ذريــــــــدي 
 

 رايتـــــــــــــي يش فـــــــــــــروق وبـــــــــــــار
 

 واكـــــــــــــــــــــروزر يش بحيـــــــــــــــــــــدي 
 

 لقبـــــــــــــــــيض فقـــــــــــــــــش ذومـــــــــــــــــه
 

 عـــــــــــــــــــده عـــــــــــــــــــامر ذيســـــــــــــــــــيدي 
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 أأجحيدي وحلفومل

 فاعالتن فاعالتن
 

 يش بحيدي واكروزل

 فاعالتن فاعالتن

نت دمج الشلة  صقور الشل ة اإلماراتي ة لفرقة جيدر بنا أن نذكر هنا أن  و املقابيل تضم 

ة، والشاهد من هذا الكالم أن  الشل ة اإلماراتي ة أتت عىل نفس الوزن املهري ونفس  املهري 

د املقبايل قال الشاعر .وهي من بحر الرمل ،قافيته  :حمم 

 مـــــــــــــــا بقـــــــــــــــى قـــــــــــــــواًل أقولـــــــــــــــه
 

ـــــص رصـــــيدي   مـــــن عـــــامن خل 
 

ــــــــــدك مــــــــــن يطولــــــــــه ــــــــــت س   أن
 

 قبـــــــــــل مـــــــــــا اجتاحـــــــــــه بإيـــــــــــدي 
 

 األمـــــــــــــــر مـــــــــــــــا بـــــــــــــــه ســـــــــــــــهولة
 

ـــــــــــــــذ مـــــــــــــــا تريـــــــــــــــدي   لـــــــــــــــك أنف 
 

 اهلــــــــــدف يصــــــــــعب وصــــــــــوله
 

 ال مـــــــــــــن اقريـــــــــــــب وبعيـــــــــــــدي 
 

 حــــــــــــــب بصــــــــــــــعود ونزولــــــــــــــه
 

 مــــــــــــا وىف رشحــــــــــــه قصــــــــــــيدي 
 

 ويف عذولــــــــــــــــــــــــه يف ميولـــــــــــــــــــــــه
 

 تــــــــــاه يب يف الــــــــــدرب حيـــــــــــدي 
 

 ليتنـــــــــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــــــــر حولـــــــــــــــــــــــــه
 

ــــــــدي   صــــــــاحب الكــــــــرز اجلدي
 

يأت تقطيعها العرويض عىل  ،وهذه الكلامت التي هي من جمزوء بحر الرمل ثنائي التفعيلة

:اهتابيأ بعضيع وزن فاعالتن فاعالتن، ونذكر تقط  

 ما بقى قواًل أقوله .. من عامن خل ص رصيدي

عمن خلمن  لص رصيدي  ما بقى قو لن أقوله 

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

/0//0/0 /0//0/0 /0//0/0 /0//0/0 
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دك من يطوله .. قبل ما اجتاحه بإيدي  أنت س 

 أن تسد دك من يطو له قب ملج تا حه بإي دي

 فا عال تن فا عال تن فا عال تن فا عال تن

 

 حب بصعود ونزوله .. ما وىف رشحه قصيدي

 حب بصعو دو نزوله ما وىف رش حه بقصيدي

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

 

 وسيتقني   ،وهذه حقيقة واضحة لن ينكرها من لديه حس سمعي مرهف للموسيقى

وبام أن األمثلة كثرية سنذكر  صحيح بإذن اهلل. اتأن ما آلت إليه االجتهادات واالكتشاف

لكي يتم استيعاهبا  ،البحث لكل صوت وفن وبحرة يف آخر جمموعة من األشعار املهري  

 .بشكل أكرب
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 البحر المديد في الشعر المهري

  وسامعني ، هودي كريمالدانادون ، سامعني ،فن الرجزيت الثنائي والثالثي

 

أشهر األنواع واألصوات  أت عىل البحر املديد منت تيال ةاملهري ونالفن د  عت

ة ولتفعيلة البحر املديد  ،األشعار احلامسي ة امليداني ة والقصصي ةصفة غلب عليها ، وتالشعري 

 ،وسامعني ،كريم كريممثل:  فنونمن ال ، وتظهر يف عدديف الشعر املهري وجود

شكل العرويض ال يف البحر املديدعن  غري أن  هذه التفعيلة ختتلف ،اوالرجزيت بنوعيه

ة أن   ، ذلكوالكم الوزين  ،رباعي ةال فيها األصلفالعربي ة ا يف أم   ،داسي ةستأت التفعيلة املهري 

باإلمكان نسبته  هأن، كام ةيف الشعر النبطي رباعي   وترد .ثالثي ة إىل وجوبا  جمزوءةً ترد لكن ها 

نسبناه  ناولكن   ،(فاعالتن فاعالت)تفعيلته عىل وزن  الذي تأت بحر الرمل املنقوصل

عل له استقاللي ة جو ،الرمل الفن الذي يأت عىل بحر للبحر املديد للتفريق بينه وبني

ًا  وبإمكاننا أن نضع له اساًم ، خلصوصي ته  .مستقبالً به أيضاً خاص 

الً: ضابط البحر املديد   :هو ومفتاحهيف الشعر العريب الفصيح أو 

فاُت  نْدي ص  ْعر ع  يد  الشِّ َد 
 

ُلْن َفاْع الُتن*مل الُتْن َفاْع   ** َفاْع 

 :املديد يف الشعر العريب الفصيح والنبطي بحرال عاملاست: نيًاثا

 وزن البحر املديد بحسب الدائرة العروضي ة:إذا كان 

ُلنْ  الُتْن َفاْع  ُلْن َفاْع  الُتْن َفاْع   َفاْع 

ُلنْ  الُتْن َفاْع  ُلْن َفاْع  الُتْن َفاْع   َفاْع 
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ل يف أصله العرويض من أربع تفعيالتفهذا يعني أن ه  عمل يف استُ  هولكن ،يتشك 

ومن أمثلته يف الشعر  .الواحد وجوبًا بثالث تفعيالت للشطر االشعر الفصيح جمزوءً 

 الفصيح:

ـــــــام اإلنســـــــاُن حـــــــي  كَميـْــــــت    إن 
 

ــــــــــــــــــٌد للعبــــــــــــــــــاد     واملنايــــــــــــــــــا ُرص 
 

ا   :لسيد علوي بن حفيظفكقول امن الشعر النبطي  همثالوأم 

 صــب حينا وأصــبح اخلــري معنــا
 

ــــــــوا يــــــــا ســــــــاكنني   الــــــــبالد رحب 
 

ــــة تعن ــــى  ســــعد مــــن جــــاكم بني 
 

 ســـــيلكم طــــــم  النــــــواحي وزاد 
 

 :املهري شعروهو ما يشابه تفعيلة ال ا،ملديد ثنائي التفعيلة جمزوءً ا ةمثلومن أ

 طـــــــــــــــــــــاَف يبغـــــــــــــــــــــي نجـــــــــــــــــــــوةً 
 

 مــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــالك  فهلــــــــــــــــــــــــك 
 

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن
 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن فعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
 

فاعالتن  :عىل تفعيلةبصورته الرباعي ة األصلي ة النبطي قد ُاستعمل يف الشعر و

د عيسى القمريي، كقول انفاعلن فاعالتن فاعل  :لشاعر حمم 

 رأيتـــي يـــا رأيتـــي فـــوق هامـــات القمـــم
 

 رفريف والنرص يل دامني مهري أصيل 
 

 أريض املهرة غالها بروحي والنسـم
 

 بجيــل جــيالً دائـامً  واملكــن مــالذي هـي 
 

 :ألجزاء ستكوننقط عها فعندما 

 رايتـــــــــــــــي يـــــــــــــــا رايتـــــــــــــــي
 

 فـــــوق هامــــــات القمــــــم
 

 رص يلـرفــــــــــــــريف والنـــــــــــــــ
 

 دامنــــي مهــــري أصــــيل
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 تكون:فس وإذا أردناها مطابقة لبحر املديد املهري من فن الرجزيت

 رايتي يا رايتي رفريف والنرص يل دامني مهري أصيل
 

 :األبيات الشهرية للشاعر نارص الفراعنةمنه و

 نــــــــــــــــــــــــــــاقتي يــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــاقتي
 

 ال ربـــــــــــــــــــــــــــاع وال ســـــــــــــــــــــــــــديس 
 

ل أحيانًا قد و ى  (،فاعالن)إىل  (فاعلن)تتحو   التذييل.وهي من علل الزيادة وتسم 

 :البحر املديد يف الشعر املهري عامل: استثالثًا

، إذا ما نظرنا لكل هذه األشكال من األشعار العربي ة الفصيحة والنبطي ة الشعبي ة

ن من نوعني خمتلفني متي ز هبام عام  فس فأتى بشكل  جديد  ، سواهنرى أن  الشعر املهري يتكو 

 والتفعيالت هي: ،عدد التفعيلة عىل طابع  خاصٍّ بهيف 

 :يت(عىل نوع الرجزيت الثنائي )املثن   . 1

 فاعالتن فاعالن فاعالتن فاعالن .1

 فاعالتن فاعلن .. فاعالتن فاعالن .2

 فاعالتن فاعالن .3

 فاعالتن فاعالن .4

 الرمل" فاعالتن فاعالت .. فاعالتن فاعالت " أصله  من بحر .5

  ورصومه هوه ختمك حرف بره مدحيس وهذا يامثل:

وهودي كريم  ،وفن سامعني وسامعني -الثالثي -ثتعىل أصوات الرجزيت املثل   .2

 :كريم

 فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعالن - أ



 

 

143 
 

 فاعالتن فاعالن - ب

 فاعالتن فاعالن - ت

 فاعالتن فاعالن - ث

 فاعالت" أصله من بحر الرمل"فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن  - ج

 .ورن يندوم يردود ذهقال وت شيني واحتومغوم وهذا يامثل: 

وإن ام ختتلف يف شكل كتابتها من حيث نمط كتابة  ،نفسها وكل هذه التفعيالت

حناه يف باب الشكل الصحيح لل ة هذه  ،كتابةالشعر املهري الذي وض  د صح  ولكي نؤك 

 ،عريةعددًا من األمثلة الش وردواستخدام بحرها ن ،التفعيالت ووجودها يف الشعر املهري

 بالتقطيع العرويض. عليها ونربهن

 رابًعا: علل البحر املديد وزحافاته يف الشعر املهري:

علل يعتمد البحر املديد عىل تفعيلتي )فاعالتن وفاعلن(، لذا فإن  علله هي نفسها 

الرمل، وقد سبقت األمثلة يف ذلك، مع إضافة تغيري تفعيلة )فاعلن( إىل )فاعالن(، وهو 

ى بالتسبيغ .. وفاعالن توافق فاعالت يف الرمل. ومن األمثلة املهرية التي سبقت:  ما يسم 

ــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــه نصــــــــــــــــــــــيب  آزمون
 

 برســـــــــــــــــــــــــــــــــــادالله إشـــــــــــــــــــــــــــــــــــهله 
 

 ته نصيب .. فاعالت = فاعالن

 و:

 شـــــــــــــــــــيه كـــــــــــــــــــروزل هايـــــــــــــــــــدنوت
 

 هيدنوت .. فاعالت = فاعالن
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 :خامسًا: أمثلة للبحر املديد من الشعر املهري وتقطيعها العرويض

اًل ل صدرًا  اتامً  ،تالرجزيت الثنائي الذي يأت عىل تفعيلة رباعي ة للبيفن نأخذ أو 

 :وثنائية للشطر: فاعالتن فاعالن .. فاعالتن فاعالن ،اوعجزً 

 نصيب بن سعد اهلل: قول الشاعر:

ـــــــــــــــــــــــــوم  ريـــــــــــــــــــــــــت آمـــــــــــــــــــــــــر يش 
 

 أو بنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم ياملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 

ــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــه نصــــــــــــــــــــــيب  آزمون
 

 برســـــــــــــــــــــــــــــــــــادالله إشـــــــــــــــــــــــــــــــــــهله 
   

 يشوم مرريت أأ

 فاعلن فاعالتن

/0//0/0 /0//0 

 

 ته نصيب زموناأأ

 فاعالن فاعالتن

/0//0/0 /0//00 

 

 إشهله برسدلاله

 فاعالن فاعالتن

/0//0/0 /0//00 

 

  :ورد الشاعر بن لعطيت

ــــــه ثــــــُره  ــــــهأبنيــــــدم ش   يقهيــــــبم تــــــه حلل 
 

 هـــــم أميـــــوت أوخـــــار أد آقـــــر يَشـــــَغَله 
 



 

 

145 
 

 / شه ثره / إيقهيبهم أو ياقهيبم / يل حله أبنيدم 

 / فاعالن    فاعالتن     فاعالتن / فاعالن/  

/0//0/0 / ..0//00 / ....0//0/0 / ..0//00 

 / يشغله   قرأأد أأخار / و هم أميوت / أو  

 / فاعالن/  فاعالتن / فاعالن    فاعالتن

/0//0/0 ./ .0//00 / ....0//0/0 / ..0//00 

 :ومثال آخر للشاعر حسن بريك احلريزي

 ســــــــــــــــــاد هــــــــــــــــــوجر وزويــــــــــــــــــل
 

 وحيومــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــلحقيس 
 

 شـــــــــــيه كـــــــــــروزل هايـــــــــــدنوت
 

 ووكالــــــــــــــــــــــــــــــــــه انقضــــــــــــــــــــــــــــــــــيس 
 

 والتــــــــــــــــــواير طقــــــــــــــــــم طــــــــــــــــــاط
 

 وحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك انســـــــــــــــــــــــــــــــــــــغيس 
   

 وازويل ساد هوجر

 فاعالتن فاعالتن
 

 هيدنوت شه كروزل

 فاعالتن فاعالتن
 

 طقم طاط وتتواير

 فاعالتن فاعالتن

د ؤولن :النوع الثاين للبحر املديد من فن الرجزيت الثالثي وسامعني وهودي كريم ك 

ة املعر د وفة التوجود التفعيلة نعرض األبيات التالية لألغنية املهري  ي تغن ى هبا حمم 

 :مشعجل
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 خيلــــــــــيلن إبيــــــــــوت"حامالتــــــــــه أراقــــــــــيس مــــــــــن أرامــــــــــش ذا قــــــــــزا 
 

 أر خلــوطم شــه نجــوم مــن عــازف ذا ريــيح وتقولــب ذا بيلــوت"
 

 نزرومــه وي كــريم يش جمــوين مــن آخــوف بــاكرميم حــاوروت"
 

 :ولنأخذها بشكلها الصحيح

 حامالتــــــــــه أراقــــــــــيس
 

 مــــــن أرامــــــش ذا قــــــزا
 

ــــــــــــــــــوت  خيلــــــــــــــــــيلن إبي
 

 :التقسيم العرويض

 أراقيس حامالته

 فاعالن فاعالتن

 

 قزاذا  من أرامش

 فاعلن فاعالتن

 

 آبيوت يا خليلن

 فاعالن فاعالتن

 

 ذا رييح من اعازف شه نجوم أر خلوطم

 فاعالن فاعالتن فاعالن فاعالتن
 

  :م بن كلشات املهريسعد مسل   :أيضًا كلامت كريم كريم للشاعر

 ورصومــه وي كــريم تــون نفتــيح ابــوب وبــاليحن نشــبيب"
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 ومهريـــــــه ليشـــــــغليب"ويـــــــومر امثـــــــور ضـــــــريه قطـــــــا واويـــــــل 
 

 اس غلـــــــــوقم اخطـــــــــار ملـــــــــوثر ذامهريـــــــــه اقلـــــــــوتن انـــــــــديب"
 

 :التقسيم العرويض

 ناشبيب واباليحن وي كريم وارصومه

 فاعالن فاعالتن فاعالن فاعالتن
 

 ماهريه المثر ذا اخاطار أس غلوقم

 فاعالن فاعالتن فاعالن فاعالتن
 

 آنديب آقلوتن

 فاعال اعالتنف

ة د  ور ،أت عىل تفعيلة هذا البحريالصوت هلذا الفن  ترديد أن  ومن الدالئل أيضأ: 

ات هكذا:  الصوت تكون بتكرار سامعني وسامعني ثالث مر 

 سامعني وسامعني .. سامعني وسامعني .. سامعني وسامعني

 فاعالتن فاعالت فاعالتن فاعالن .. فاعالتن فاعالن  .. 

 سامعينو سامعني سامعينو سامعني سامعينو سامعني

 فاعالتن فاعالن فاعالتن فاعالن فاعالتن فاعالت

 :تأكيد البحر املديد يف الشعر املهري باستدالل عريب سادسًا:

ة  سامل العامين أن  الشاعر  عىل وجود هذا البحر العريب يف الشعر املهريمن األدل 

عىل كلامت عربي ة طبقًا لام يعرف بفن  (كريم كريم)اللحن املهري  نظمبخيت املعشني 
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ل هذه الفنون جتتمع يف وك ،وكان اللحن يتوافق مع الكلامت ،الريفي يف ظفار (الوياد)

 قال املعشني: مصب واحد.

ــــام بــــان الفــــرق بــــني ســــعدي والقلــــق اختنــــق واليــــأس رد  كل 
 

 اكتمــل كـــل احللـــق مــن ضـــحاها للشـــفق واألمــل يـــأت نكـــد
 

 

ـــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــان الفـــــــــــــــــــــرق  كل 
 

 بــــــــــــني ســــــــــــعدي والقلــــــــــــق
 

ـــــــــــــــــــــأس رد  اختنـــــــــــــــــــــق والي
 

 اكتمــــــــــــــــل كـــــــــــــــــل احللـــــــــــــــــق
 

 مــــــــــــن ضــــــــــــحاها للشــــــــــــفق
 

 واألمـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــأت نكـــــــــــــــــد
 

 

 فاعالتن كل لام با

 فاعلن نل فرق

 

 فاعالتن بني سعدي

 فاعلن ولقلق

 

 فاعالتن اختنق ول

 فاعالن يأس رد

 .علن فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلنفاعالتن فا
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 املسمي اتاختلفت  نْ إو ،وجود هذه التفعيلة يف الشعر املهري من نتيقن مم ا سبقو

ة الصوت تأت عىل وزن البحر، ،كل ها جتتمع حتت وزن واحدف كام أن  هذا البحر  وحت ى رد 

ًعا من البحر املديد أو من جمزوء الرمل، مع االحتفاظ بخصوصي ته  يصح أن يكون متفر 

ال يت سع املجال  ،كثرية ذلكواألمثلة عىل  التقطيع، وشكله يف الشعر املهري املمي ز بثالثي ة

ة لالطالع والفائ يف مبحث ا منهابعًض  سنذكرو ،لذكرها  دة.خمتارات من القصائد املهري 
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 بحر الرجز في الشعر المهري

يل النسائي يل يا لو   فن يا لو 

 

البحور استخدامًا وأكثرها  شيعالفصيح والنبطي من أ ينيعد  بحر الرجز يف الشعر

باً   كام أن ه ،لذلك قيل عنه محار الشعرو ،هو األسهل بينهاو ،فال يثبت عىل شكل  واحد ،تقل 

 ،الشعبي باملهرةالعريب يعرف بالزوامل وفن اهلبوت يف الشعر  يف مامن األنواع احلامسي ة 

اجلميلة التي تعرف بفن املهرية يف وزنه العرويض أحد الفنون النسائي ة  هذا البحر ويطابق

نسل ط الضوء عىل ما خيص دراستنا للشعر سكثرة أنواعه واختالفها  ومع )يا لويل يا لويل(.

 املهري.

الً:   :هوالعريب  يف علم العروض وردمفتاح هذا البحر كام أو 

 يسهُل .. مستفعلن مستفعلن مستفعلن يف أبحر األرجاز بحر

 :بحر الرجز يف الشعر الفصيح والنبطي عامل: استنيًاثا

 ،الواحد بحر الرجز يف الشعر العريب الفصيح مكتمالً بتفعيلة ثالثي ة للشطر عملستُ ا

فصار بتفعيالت يف الشعر النبطي زيد عليه و ،الواحد أيًضا بتفعيلة ثنائي ة للشطر اً وجمزوء

، مستفعلن مستفعلن مستفعلن :الشعر الفصيح بتفعيلة ثالثية ومن أمثلته يف للشطر. أربع

ادقول   :عنرتة بن شد 

ثـل  الَضـباب  َهَزمُتــهُ   َكـم َجحَفـل  م 
 

ــــــــــد  مـــــــــــاض  َوُرمـــــــــــح  َأســـــــــــَمر     ب ُمَهنـ 
 

 :الراشدي الشعر النبطي بتفعيلة ثالثي ة قول الشاعر عبدالقادرومن أمثلته يف 

 أســمر مـــع اهلــاجس ولـــييل والنجـــوم
 

 أشــكي هلــم ضــيقي وشــوقي واهلمــوم 
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ام سعد صد  لشاعر ، قول امستفعلن مستفعلن :استخدامه بتفعيلة ثنائي ة ومن أمثلة

ة املهري  :كد 

 اهلل أكــــــــــــــــــــــــرب يــــــــــــــــــــــــا حلــــــــــــــــــــــــب
 

 اهلل وحـــــــــــــــــــده لـــــــــــــــــــك معـــــــــــــــــــني 
 

ا استخدامه يف ل دعبدالله بن م :لشاعرفكقول ا  الشعر النبطي بتفعيلة رباعي ةأم  ه 

 :املهري

 يــا اهلل أبعــدنا مــن الفتنــة ومــن رش احلــروب
 

 واحفظ بالد املسلمني من هول ويالت الـدمار 
 

 ن / مستفعالنمستفعلن / مستفعلن / مستفعال

 :: استخدام بحر الرجز يف الشعر املهريثالثًا

وهو ما يوافق  الواحد، لشعر املهري بتفعيلة رباعي ة للشطرُيستعمل هذا البحر يف ا

ل  قدو ،الشعر النبطي يف كتابته وهنا  ،بتفعيلة ثنائي ة للشطر وأ ،وشكله الكتايب نمطهنعد 

 ال يرد فيه هذا البحر الشعر الفصيح أن   باعتبار ،لفصيح والنبطيلشعرين ايكون موافقًا ل

 .بتفعيلة رباعي ة للشطر الواحد

 ،بحر الرجز يف الشعر املهري يف القليل من القصائد واألمثلة املعدودة ويردُ 

يل يا)والسبب يف ذلك راجع لقل ة استخدام فن  يل يا لو  قل ة تداول  هو وسبب آخر (،لو 

 فال يوجد منها إال  ما ندر. ،القصائد املكتوبة هلذا الفن

 يف الشعر املهري: زحافاتهبحر الرجز و عللرابًعا: 

عىل تفعيلة )مستفعلن(، ومن التغيريات يعتمد  مضت اإلشارة إىل أن  هذا البحر

 التي تصيبها ما ييل:

اكن الث اين من الت فعيلة، لتكون الت فعيلة : سقوط زحاف اخلبن. 1 احلرف الس 

ُلْن(، ومثال ذلك  :من الشعر املهري )ُمَتْفع 
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 كريم وروهي من أقاب ولطيف كزي ه واحليت

نقول: وكريم ورو، فتصري سكريم ورو/ مَتفعلن، ولو أردنا جرب الزحاف 

 )مستفعلن(.

اكن من التفعيلة، لتكون التفعيلة  . زحاف الط ي:2 ابع الس  سقوط احلرف الر 

د من شيوعه. ُلْن(، وقد ُذكر يف بعض األمثلة، ومل يتم التأك   )ُمْسَتع 

 زيادة حرف عىل التفعيلة األصلي ة، فتصبح )مستفعلن(= عل ة التذييل:. 3

 :قول الشاعر )مستفعالن(، ومثال ذلك

 وليلييتشني آر صابر ونقنا نامري بقول 

 بقول وليلييت / )لو ليلييت .. مستفعالن(.

ل  فـــ )لو ليليي( تطابق )مستفعلن(، ولكن يف أكثر من نوع من القوايف تتحو 

 )مستفعلن( إىل )مستفعالن( مثل )لو ليلييت( بإضافة التاء. ومثله:

ك به ركيت  أرضار قيوس وال حبوت من ا وخف 

 سو ال حبوت .. مستفعالن

 :لبحر الرجز من الشعر املهري وتقطيعها العرويض أمثلة خامسًا:

هو بام  ، مستدلنيبحر يف الشعر املهريهذا الوجود عىل  هنا ربهنسنحاول أن ن

 من قصيدة مغن اة للشاعر سامل سعيد رسور املهري اجزءً  بداية نذكرولنمتاح من الشعر، 

 :هي

  شــــــــني آر صـــــــــابر ونقنــــــــا نـــــــــامري بقــــــــول وليلييـــــــــت
 

ــه واحليــتكــريم وروهــي مــن   أقــاب ولطيــف كزي 
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ريـــــت ل لـــــه مـــــن ات   أبـــــييل ســـــومل هـــــني ســـــعيد وشـــــك 
 

ــك بــه ركيــت  أرضــار قيــوس وال حبــوت من ــا وخف 
 

 عىل تفعيلة رباعي ة مماثلة الستخدام البحر النبطي. فهذه القطعة من القصيدة وردت

 :هو بشكل آخر انكتبه وقد

 شـــــــــــــــــني آر صـــــــــــــــــابر ونقنـــــــــــــــــا
 

 نـــــــــــــــــأمري بقـــــــــــــــــول وليلييـــــــــــــــــت 
 

 وروهــــــي مــــــن أقــــــابكــــــريم 
 

يــــــــــــه واحليــــــــــــت   ولطيــــــــــــف كز 
 

 أبــــــــــييل ســــــــــومل هــــــــــني ســــــــــعيد
 

ريــــــــــــت   وشـــــــــــكل لــــــــــــه مــــــــــــن أت 
 

 أرضــــار قيــــوس وال حبــــوت
 

ـــــــــــــا وخفـــــــــــــك بـــــــــــــه تريـــــــــــــت   من 
 

 وهنا يكون مطابقًا للفصيح وهذا األصح.

 :عىل النحو التايل نقوم بتقطيع األبياتس عليهو

 شن آر صا / بر ونقنا

 / مستفعلن   مستفعلن 

/0/0//0  ../0/0//0 

 نأمري بقو / لو ليلييت

 / مستفعالن  مستفعلن 

/0/0//0 / ..0/0//00 

 من أت تريت وشك كَله هي من أقاب كريم ورو

 مستفعالن متفعلن مستفعالن متفعلن

//0//0 /0/0//00 //0//0 /0/0//00 
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 سو ال حبوت أر رض قيو

 مستفعالن مستفعلن

/0/0//0 /0/0//00 
 

 (،مستفعالن)تتحول يف آخر البيت طبقًا لبعض القوايف إىل  (مستفعلن) مالحظة:

ى التذييل ،وهو ما يعرف بعل ة الزيادة  (مستفعلن)وكذلك  ،بسط حرف مزيد :أي ؛ويسم 

ة هذه التفعيلة  وهو من الزحافات. (،متفعلن)إىل  والدليل اآلخر الذي يربهن صح 

 :يد مفتاح الصوت وهي كاآلتوالبحر أن  الشلة الغنائي ة قائمة عىل ترد (مستفعلن)

يل ــــــــا لــــــــو  يل ي ــــــــا لــــــــو  يل ي ــــــــا لــــــــو  يل ي ــــــــا لــــــــو   ي
 

الي الي يـا لـو  الي يـا لـو  الي يـا لـو   يا لو 
 

ا مطابقة للتفعيلة سوإذا نظرنا هلذه الصيغة الغنائي ة  يف حلنها  (ستفعلنم)نجد أهن 

 اآلت:وعىل النحو  وتقطيعها

 يا لو ويل يل  يا لو و

 مستفعلن مستفعلن
 

 يا لو والي لو والي يا

 مستفعالن مستفعالن
 

ته اأن  هناك فرقً  مالحظةمع  يل) :بني ترديدة الصوت ورد  يل يا لو  اليا )وبني  (يا لو  لو 

اليا ا الثاين  ،من بحر الرجز -ذكرنا كام  - لفاألو (،لو  فاعالتن )من بحر الرمل فأم 

 .(فاعالتن
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ة  ، قال اجلو يف إحدى البواديحرارة وهذه أبيات أخرى متناقلة تعرب  عن شد 

 :الشاعر

ـــــــــا بالصـــــــــدور وقـــــــــش  يــــــــا حي 
 

 شيســــــــــــــن أقــــــــــــــايب اشــــــــــــــتبوب 
 

 ســـني بـــار ذقيثـــي مـــن أحـــرق
 

 وليســــــــــــــن أرحيـــــــــــــــني قلـــــــــــــــوب 
 

ـــــــل  وشيســـــــن نجشـــــــه باحاوي
 

 تزهـــــــود أميحـــــــي وأتركــــــــوب 
 

 أتــــــــــــــا قــــــــــــــافود أباراصــــــــــــــاص
 

 مـــــن هـــــل حـــــودي تقتضـــــوب 
 

ــــــــــــــــــــذرفنوت  وشــــــــــــــــــــاجهوم ب
 

 هــــــــيم أدهــــــــم حلبــــــــو حلـــــــــوب 
 

 أقــــــــــــــــورى بــــــــــــــــاحلورينوالد 
 

 أتــــــــــــا باشــــــــــــودب شـــــــــــــاقروب 
   

 يب اشتبوب شيسن أقا 

 مستفعالن مستفعلن

 

 دب با رصاص أأتا قفو

 مستفعالن مستفعلن
     

 دي تقتضوب من هل حوو

 مستفعالن مستفعلن
 

 مبذرفنوت وشاجهو

 مستفعالن متفعلن
 

 حلبو حلوب هم آدهم   

 مستفعالن مستفعلن
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 :، قال الشاعرمهري مغن ى صوتل مثال آخرهذا و

 يـــا ســـني لوضـــحى وســـمليل
 

 ذيـــــــك آد ســـــــونت وغضـــــــيف 
 

ــــــــــي مرضــــــــــونا اتــــــــــيش  حربيت
 

ـــــــــــــت وتوقيـــــــــــــف   اقـــــــــــــاي زكين
 

ــــــــــت مــــــــــن الــــــــــوم  تــــــــــا لــــــــــو بري 
 

 وقــــــــــــابش صــــــــــــويف ونظيــــــــــــف 
 

 خــــــــــف تغييــــــــــبن اذغمـــــــــــوس
 

ليـــــــــــــــــــــــــــــف   وتاحســــــــــــــــــــــــــــيدن أو 
 

 تظهــــورن هــــوك بوجــــه جيــــد
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــف   وتقييســـــــــــــــــــــــــــــــــن اتث وي
 

 لكــــــــــن  كــــــــــل ثــــــــــني يغــــــــــروب
 

 حيــــوفظ ورضيــــفهــــل طــــاط  
 

 نأخذ مقتطفات منها:ول

 حى او سم ليل يا سني لوض

 مستفعالن مستفعلن
 

ليف   وتاحيس  دن أو 

 مستفعالن متفعلن
 

 فظ وارضيف هل طاط حيو ثيني غروب ال كن نكل

 مستفعالن مستفعلن مستفعالن مستفعلن
 

 :يف الشعر املهري باستدالل عريب رجزبحر التأكيد  سادسًا:

 العربي ةاللغة  بني خليط، وهو مغن ىشعر من الشواهد عىل وجود هذا البحر 

وهو من بحر الرجز املجزوء  ،، وجاء هذا الشعر بأسلوب غنائي مهريةواملهري   (1)ني ةالض

                                                           

ة، حيث الضني ة هي لغة آل كثري وبعض القبائل، وقد وردت القصيدة يف كتاب جوهرة قا ) 1) موس اللغة املهري 

ة باللغة العربي ة الفصيحة واللغة الضني ة.  ترمجت يف هذا القاموس كلامت اللغة املهري 
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 عريب يف الشعر املهري.عىل وجود بحر الرجز ال دليالًثنائي التفعيلة، ويعد هذا الشعر 

أمحد سامل بن  قال الشاعر. هذا الشعر مع تقطيع بعض أبياتهوللفائدة واالستشهاد نورد 

اص الكثريي:  فلي ل غو 

 يــــا ســـــني عليـــــك اســـــامل ســـــني
 

 حــــــــافظ عليــــــــك مــــــــن الــــــــدمع 
 

 اســـــــــــــــــــامل ود انتـــــــــــــــــــه تبكـــــــــــــــــــي
 

 يبــــــــــــــتخص أقيبــــــــــــــي ويويـــــــــــــــع 
 

 واحـــــس روحـــــي أر ممحــــــون
 

ـــــــــــــــــا يش وجـــــــــــــــــع   تقـــــــــــــــــول علي 
 

 أســـــــــــــامل لـــــــــــــو شـــــــــــــفتي كــــــــــــــذا
 

 قـــــــــــــــــــايس ويف راس الشـــــــــــــــــــبع 
 

ـــــــــــك نـــــــــــا   غضـــــــــــنتلكـــــــــــن من 
 

 واقيبـــــــــــي قـــــــــــد غـــــــــــدى قطـــــــــــع 
 

 أبغيـــــــــــــــــــك أر تقـــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــيل
 

 والضــــــــــــــحكة لي ــــــــــــــا تســــــــــــــتمع 
 

 الـــــــــــــــيل هبـــــــــــــــا قـــــــــــــــايب يفـــــــــــــــرح
 

 وتغــــــــــــــــــــل عينــــــــــــــــــــي وتقنـــــــــــــــــــــع 
 

ــــــــــــــيك  أســــــــــــــامل نــــــــــــــا بــــــــــــــا أوص 
 

ـــــــــــــــــــم اوســــــــــــــــــــمع   وانتـــــــــــــــــــه تفه 
 

ـــــــــــــــــــي إوصـــــــــــــــــــاه  اوشـــــــــــــــــــل منَ
 

 الـــــــــــــــــيل لـــــــــــــــــك فيهـــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــع 
 

 أســــــــــــــامل أر هــــــــــــــاهلل بخــــــــــــــوك
 

 اصــــــــــــــــغري عــــــــــــــــاده ميشــــــــــــــــجع 
 

 وال تســــــــــــــــــــــــــــــــــاير العيــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 

ـــــــــــــــه    اوطمـــــــــــــــعيل ســـــــــــــــابر خيب
 

 وســـــــــــــــاير أربـــــــــــــــاع الســـــــــــــــمح
 

 يل شـــــــــفت بــــــــــه زيــــــــــن الطبــــــــــع 
 

 أبغيــــــــك عــــــــىل الريــــــــل تــــــــزود
 

 وســـــــــــــــــامل صـــــــــــــــــيتك إيطلـــــــــــــــــع 
 

ــــــــــه أر معــــــــــك  والصــــــــــدق خل 
 

 ويف القــــــــــــــــــــــــــــول ال تــــــــــــــــــــــــــــذرع 
 

 ويف خوالــــــــــــك قـــــــــــــع رزيـــــــــــــن
 

 والــــــــــــرحم مــــــــــــنهم ال تقطــــــــــــع 
 

 وعيــــــــــال العــــــــــم قــــــــــع معهــــــــــم
 

 يل هبـــــــــــــــــم صـــــــــــــــــيتك يرتفـــــــــــــــــع 
 

ـــــــــــــــــــــة عليـــــــــــــــــــــك  إن دارت اهلي 
 

 يقعــــــــــــــون ســــــــــــــيفك يل قطــــــــــــــع 
 

 معـــــــــــدنك ابنـــــــــــي أر أصـــــــــــيل
 

 مثـــــــــــــل الـــــــــــــذهب الـــــــــــــيل ملـــــــــــــع 
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 يت ضح لنا ورود هذا الوزن يف الشعر املهري:سومن خالل تقطيع بعض األبيات 

 يا سني عليك اسامل سني .. حافظ عليك من الدمع

 من الدمع حافظ عليك اسامل سني يا سني عليك

 كمند دمع حافظ عيل كا سلم سني يا سني عيل

 مستفعلن مستفعلن مستفعالن مستفعلن
 

 أسامل لو شفتي كذا .. قايس ويف راس الشبع

 راسش شبع     قايس ويف      شفتي كذا       أأسلم لو

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

/0/0//0 /0/0//0 /0/0//0 /0/0//0 
 

 اليل هبا قايب يفرح .. وتغل عيني وتقنع

 ين وت قنع    غل لعيوت    قا يب فرح     أل يل هبا

 مس تف علن مس تف علن    مس تف علن مس تف علن

 دن دن ددن دن دن ددن دن دن ددن دن دن ددن
 

 وساير أرباع السمح .. يل شفت به زين الطبع

 زينطبع يل شف تبه باعس سمح وسايرر

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن متفعلن

 (.مستفعلن مستفعلن)تقطيعها عىل وزن يأت إذ س ،يف بقي ة األبيات األمر ذاتهو

ة عىل ذلك أيضاً  املعروف وهو  ني،حلن وفن مهري يفكلامت عربي ة  رودو :ومن األدل 

يل)بفن  يل يا لو   سعود اللحيفي: داء الفن ان أيبأمن  ووه ،الذي يوافق هذا البحر (يا لو 
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يل يل يـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــو   يـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــو 
 

يل  يل يــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــو   يــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــو 
 

 يــــــــــــــا حــــــــــــــي واهلل يل قبلــــــــــــــت
 

 حيفظــــــــــــــــــــــش رب العــــــــــــــــــــــاملني 
 

 أصـــــــايل مـــــــثلش ماضـــــــميت
 

ــــــــــــــــني العــــــــــــــــرب بالغــــــــــــــــاليني   ب
 

 ضـــحكتش شـــاعت وبرقـــت
 

 مثـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــربوق املقبلـــــــــــــــــني 
 

 يــــــــــــــا حــــــــــــــي واهلل بــــــــــــــالرحيم
 

 الـــــــــــــــــــورد يل بـــــــــــــــــــان ويـــــــــــــــــــزين 
 

 

 يا حي واهلل يل قبلت .. حيفظش رب العاملني

 بل عاملني   حيفظش رب ال يل قبلت يا حي ول

 مستفعالن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

/0/0//0 /0/0//0 /0/0//0 /0/0//00 

 

 يا حي واهلل بالرحيم .. الورد يل بان ويزين

 با نو يزين   ألورد يل ال بر رحيم يا حي ول

 مستفعالن مستفعلن مستفعالن مستفعلن

/0/0//0 /0/0//00 /0/0//0 /0/0//00 

 

 بني العرب بالغاليني .. مثل الربوق املقبلني

   قل مقبلني مثلل برو بل غاليني بينل عرب

 مستفعالن مستفعلن مستفعالن مستفعلن

/0/0//0 /0/0//00 /0/0//0 /0/0//00 
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 بحر الممتد في الشعر المهريال

 

ه مل ولكن   ،البحر املمتد من البحور املهملة التي خرجت عن أوزان اخلليل املعروفة

يف  مخدتُ اس بينام ،موجود بقل ة يف الشعر العريب الفصيح هو، ورج من الدوائر العروضي ةخي

ى باهلجيني القصري ،الشعر النبطي الشعبي عىل نطاق واسع وهو مقلوب البحر  ،ويسم 

 ونأمل أن نجد ،ويف الشعر املهري عثرنا عىل أربعة أمثلة له .املديد إذا ما عكسنا تفعيلته

 .يف قابل األياماملزيد 

ال : ضابط   :هو البحر املمتد املهمل تفعيلةأو 

 فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن

 :وتم تغيريها يف الشعر النبطي إىل

 فاعالتن فعولن فاعالتن فعولن

 .صحيحة من حيث التقسيم العرويضفيه ت وكل التفعيال

 :والنبطي البحر املمتد يف الشعر العريب عامل: استنيأثا

يف ، ومن أمثلته بنوعيه الفصيح والنبطيالبحر املمتد يف الشعر العريب استعمل 

 :قول الشاعر الشعر الفصيح

 صاد قلبي غزاٌل أحور ذو دالل  
 

ــــــــــــًا زادين ُنُفــــــــــــورا  ــــــــــــام زدت حب   كل 
 

 فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن
 

 فــاعلن فــاعالتن فــاعلن فــاعالتن 
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 :قول السيد علوي بن حفيظ نبطيالشعر ال ومن أمثلته يف

 موج يطفح هاجيس واحلليلة بحرها
 

 يـــــــا عـــــــيل ال تســـــــافر يف مـــــــوارش عقـــــــود 
 

 فـــــــاعالتن فعـــــــولن فـــــــاعالتن فعـــــــولن
 

 فـــــــــاعالتن فعـــــــــولن فـــــــــاعالتن فعـــــــــول 
 

 :ةقول الشاعر مت ام سعد كد  التي رودت عليه ملغن اة ومن األشعار ا

 جاري الـدمع جـاري عـاد مـا كـف سـيله
 

 ابتجـــود املـــدامع عقـــب مـــا هـــي بخيلـــة 
 

 فـــــــــــاعالتنفـــــــــــاعلن فـــــــــــاعالتن فـــــــــــاعلن 
 

 فـــــــــاعلن فـــــــــاعالتن فـــــــــاعلن فـــــــــاعالتن 
 

 :البحر املمتد يف الشعر املهري عامل: استثالثًا

: فاعلن ةعىل تفعيلة تام   رديه نرى أن  فسر املمتد يف الشعر املهري إذا ما نظرنا للبح

مثل: فاعلن فاعالتان أو فاعالتن  وتفعيلة مزيدة بحرف فاعالتن فاعلن فاعالتن،

 :جمزوءة ملوافقة الشكل الصحيحواألصل  ،فعوالن

 فاعالتن فعولن .. فاعالتن فعولن

 فاعلن فاعالتن .. فاعلن فاعالتن

 وسرتد األمثلة الشعرية الحًقا.

 يف الشعر املهري: زحافاتهالبحر املمتد وعلل رابًعا: 

(، وكال فعولن فاعالتن أو يرتكز البحر املمتد املهمل عىل تفعيلة )فاعلن فاعالتن

ى التسبيغ،  جائزتانالتفعيلتني  ل )فعولن( إىل )فعوالن( ويسم  يف الرمل واملديد، وتتحو 

و)فعولن( إىل )فعو(، وهي علة حذف، كام تتحول )فاعالتن( إىل )فاعالتان(، وهو تسبيغ 

 أيًضا. ومن أمثلة هذا البحر يف الشعر املهري:

 حــوم لســوما وألمــري بــات قومــت وفخريــت
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 فاعالتــــــــــــــــان فــــــــــــــــاعلن فاعالتــــــــــــــــانفــــــــــــــــاعلن 
 

 فـــــــــــــاعالتن فعـــــــــــــوالن فاعالتـــــــــــــان فعــــــــــــــوالن
 

 وقل اآلخر:

 حـــــــــوم لســـــــــوما وألمـــــــــري
 

 بـــــات قومـــــت وفخريـــــت 
 

 وبطريقة التفعيليتن والنوعني:

 ما وألمري / فاعالتان

 والمري / فعوالن

 :ملمتد من الشعر املهري وتقطيعها العرويضاأمثلة للبحر  خامسًا:

 (1) لشاعر بو رايض:قال ا

 حـــــــــــــوم لغـــــــــــــوين ملـــــــــــــوزة
 

 ورحيمـــــــــت زيـــــــــن بـــــــــيس 
 

 بـــــــــيس وصـــــــــف  يطـــــــــوال
 

 وزوويـــــــــــــــــــد خشـــــــــــــــــــونت 
 

 ســــــــــــــــه مهــــــــــــــــس تشـــــــــــــــــيله
 

 وابـــــــــــــــــــركيس حنوبـــــــــــــــــــت 
 

 ال خلــــــــــــــــوق بشــــــــــــــــكلس
 

 غرهيــــــــــــــــــــــــت بقومــــــــــــــــــــــــت 
 

 قــــــــــــــــــــــدموت بموضــــــــــــــــــــــة
 

 تتوبــــــــــــــــــــــــت وبلبســــــــــــــــــــــــس 
 

 ومـــــــــــــــــــــــدحس راحـــــــــــــــــــــــق
 

ــــــــــــــــــــــــت   قــــــــــــــــــــــــارات وولوي
 

 وانطلبــــــــــــــــــــــــــــك ابـــــــــــــــــــــــــــــايل
 

 بربكيــــــــــــــــــت وســــــــــــــــــلومت 
 

ة وجود التفعيلةأخذ بعض األبيات ونقط عها لنثبت ولن  :صح 

 حـــــــــــــوم لغـــــــــــــوين ملـــــــــــــوزة
 

 ورحيمـــــــــت زيـــــــــن بـــــــــيس 
 

 بـــــــــيس وصـــــــــف  يطـــــــــوال
 

 وزوويـــــــــــــــــــد خشـــــــــــــــــــونت 
 

 

                                                           

 أبيات منشورة  يف وسائل التواصل ومل أعرف غري كنية شاعرها. ) 1)
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 رحيمت بيس زينو ملوزة حم لغوين

 فعولن فاعالتن فعولن فاعالتن

/0//0/0 //0/0 /0//0/0 //0/0 
 

 خشونت وا زوويد يطوال بيس وصفن

 فعولن فاعالتن فعولن فاعالتن

/0//0/0 //0/0 /0//0/0 //0/0 
 

 وإذا أردنا تقطيعها عىل التفعيلة األخرى تكون:

 نو رحيمت بيس زي ين ملوزة حم لغو

 فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعلن

/0//0 /0//0/0 /0//0 /0//0/0 
 

 بيس وص فن يطوال وازوي يد خشونت

 فاعلن فاعالتن فاعلن فاعالتن

/0//0/0  /0//0  /0//0/0  /0//0  
 

د مشعجل  ،اناملعروفة التي تغن ى هبا الفن   (جواهر)أغنية من ر آخمثال هذا و حمم 

 :من مقاطعها التي توافق التفعيلة ابعًض  سنقتطفو ،رعفيت املهري

 هيخــرود شــه حرميــت ..
 

 دان دان وســـــــــــــــــــــمريت ..
 

 مـــــن بــــــوودي ورحبيــــــت.
 

 من بوودي / فاعالتن

 ن/ فعوال   ورحبيت 
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 :التي توافق ،فاعلن فاعالتن :تفعيلةة وردت عىل كل هذه املقاطع الصوتي  ف

دؤتأن  ردة الصوت ام ك ،فاعالتن فعولن  :ومفتاحها، هذه التفعيلة برتجيح  أكرب وجود ك 

 حــوم لســوما وألمــري بــات قومــت وفخريــت
 

 فــــــــــــــــاعلن فاعالتــــــــــــــــان فــــــــــــــــاعلن فاعالتــــــــــــــــان
 

 فـــــــــــــاعالتن فعـــــــــــــوالن فاعالتـــــــــــــان فعــــــــــــــوالن
 

 

 حـــــــــوم لســـــــــوما وألمـــــــــري
 

 بـــــات قومـــــت وفخريـــــت 
 

 فـــــــــــــــــــــاعالتن فعـــــــــــــــــــــوالن
 

 فاعالتـــــــــــــــــــــان فعـــــــــــــــــــــوالن 
 

 حم لسوما / فاعالتن

 / فاعالن    وألمري 

 / فاعالتن بات قومت 

 / فاعالن    وفخريت 

لت  ى عل ة الزيادة وت ،ةعىل حسب القافي (فاعالن)إىل  (فاعلن)وهنا حتو  سم 

 بالتذييل.

 من أغنية جواهر:آخر مقطع وهذا 

 جـــــــــواهر أمـــــــــروت وت وقـــــــــت ذا كيتيبيـــــــــت
 

 ضـــــــبطيتا تـــــــيهم ال هيخـــــــر ود شـــــــه حرميـــــــت
 

 غــري ونوكــا مــن اهتــيج شــه مرســيدس أبريــت
 

 أيمــــل هــــيس مركبيـــــت وبنــــوه مــــن أمنقليـــــت
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ـــــــب شـــــــيبا يـــــــوم دان دان وســـــــمريت  وونووي
 

 ومهــــرة لغــــربهم كــــل مــــن بــــوودي ورحبيــــت
 

فر لدينا من كلامت الشاعر حاج دعكون هذا مثالو  ، يقول:أخري مم ا تو 

 هجــس بفـــوودي زومـــل
 

 وت فطــــــــــــون ذي حببــــــــــــه 
 

ــــــــــــــــــــايل ــــــــــــــــــــذكور ب ــــــــــــــــــــو ن  ت
 

ــــــــــــــــــــــه   وانســــــــــــــــــــــوبح ونطلب
 

 ســـــــيهل الشـــــــني ســــــــيهل
 

ــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــت نخبب  باللحون
 

 ريـــت بـــر حـــوف مطي ـــت
 

 وابنيــــــــــــــــــــــــــــــــدم يركبــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 

 

 هجــــــــس بفــــــــوودي زومــــــــل
 

 تــــــــــــــــــــــــــو نــــــــــــــــــــــــــذكور بــــــــــــــــــــــــــايل
 

ــــــــت  ريــــــــت بــــــــر حــــــــوف مطي 
 

بينام الشطر الثاين من ، فاعلن فاعالتن :عىل وزن وردتكل هذه املقاطع ف

ل هذه القصيدة وبتتغيري النطق وجتبريه تتحو  ، فاعالتن فاعلنإىل: أقرب  أتى القصيدة

يف  اكبريً  خلصوصي ة اللغة دوًراغري أن   ،اتوهذه إحدى اإلشكالي   (،فاعالتن)إىل وزن 

عىل مزيد من  يف األيام القادمة أن نعثرنتمن ى و النطق.يف بام تعارف عليه و ،الشعر

د من استخدامه ،األمثلة والشواهد بشكل  ه واحلكم بالدليل القطعي عىل وجود ،للتأك 

 ثابت يف الشعر املهري.
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 في الشعر المهري المتدارك بحر الخبب

 

 ، ليلييت، هوبليت، كورميت، زغيف، ويد وويدشعر فن الريوي، الدندنيت

 املتدارك ضطرب بني اهلزج واملتقارب واملحدثوزن م
 

فتارًة  ،لعدم استقراره املضطرببسميته وقد أ ،اضطرابهكثرة هذا البحر يف أذهلني 

ثم يثبت عىل البحر املحدث  ،املتقارب شكل وتارة أخرى عىل ،تراه عىل شكل اهلزج

فكان بحق وحقيقة  ،به اا خاصًّ وحينا آخر يأخذ شكالً جديدً  ،املشتق من املتدارك

وهذا ما جيعل موسيقاه متذبذبًة  ،تكثر فيه العلل والزحافات ولعل ه بحر ،امضطربًا حمرًي 

ة كلها تلتقي حتت  بحرهذا العىل أت تو. بني النقص والزيادة والثبات ة فنون مهري  عد 

  وويد ويد. ،زغيف ،كورميت ،ليلييت ،هوبليت ،مظل ته: دندنيت

الً:  :هو الفصيح يف الشعر العريب ضابط البحر ومفتاحه أو 

ُل  ُلْن َفع ُلنَحَرَكاُت امْلُْحَدث  َتنَْتق  ُلْن َفع  ُلْن َفع   ** َفع 

ةو، اخلبب: املحدث امءومن أس ، ومن أمثلته يف العربية فن الزجلو ،فن الدح 

 الفصحى قول الشاعر:

 دع طــــرق الغــــيا فالــــدنيا يفا 
 

 ال يبقـــــــى إال  القي ـــــــوم احلـــــــيا  
 

 :القريواين الذي قال يف مطلعه هذا املوشح للحرصي ه أيًضامثلو

 الصــــب  متــــى غـــــدهُ يــــا ليــــُل 
 

 أقيــــــــــــــاُم الســــــــــــــاعة موعــــــــــــــده 
 

 بسكون العني مثل قول الشاعر الشيخ أمني اجلندي: (َفْعُلن)ويأت 

 يــا صــاح  الصــرُب وهــى من ــي
 

 وشـــــقيق الـــــروح نـــــأى عن ـــــي 
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 :بحر اخلبب يف الشعر املهري عامل: استنيًاثا

 ن  أ أجدُ  ،املهري ع من الشعرانواأل ههذو ب بني بحر اخلببنظر ألوجه التقارالب

ة وجوه خمتلفة غري ثابتة شعر املهريال فلم أحلظ أي استقرار  ،تقوم تفعيالته عىل عد 

هذا ذكر أمثلة من سأ ثم ،املقاربة عيالتقوم بذكر التفأعرويض يف قصيدة كاملة، لذا س

 عيالهتا.حل ل تفأو ،الشعر

، (مفاعيالنمفاعيالن )عىل وزن ها الشعر املهري وروده عليمن الصور التي أتى 

ة ال تأت يف الشعر العريب هبذا الشكل قت هلا تفعيلة جديدة قلذا اشت ،وهذه التفعيلة خاص 

وهي  (،فعولن فعول)، و(فعول فعول) ومن الصور األخرى للوزن .(فَعل فعالن) هي

ة من البحر املتقارب ومن الصور  . (1) بحذف حرفها األخري ،فعولن فعولن :مشتق 

ة به أيضا أن  يأت عىل شكل ممي ز متفرع من تفعيلة  كة  (فْعلن)اخلاص  الساكنة عينها واملتحر 

، فَعلن فعالن، وفَعل فعالن، وفعالن فَعلن :بألف وذلك عىل وزن ، فأتى مزيداً (فَعلن)

ة مفعول مفعول،  :فعالن فعالن، والتي تضاهي ة مشتق  من بحر وهذه الصورة اخلاص 

 املتدارك. -املحدث  اخلبب

بل  ،وتقل به هجتعلك يف حرية من هذا البحر ورس غموض فعيالتإن  كل هذا الت

شعر خليط بني العربي ة  ودوج - خالل بحثي وتتب عي هلذا النوع منو -األدهى من ذلك 

ة ال خيلو من هذا التقل ب ة للصوت وأحدثت اندماجًا  !واملهري  فكيف أتت الصبغة املهري 

ةًا للنوانفصام ة  ؟ (2) كهة العربي ة باستقاللي ة مهري  ة اإن ام هذا دليل عىل قو  للغة املهري 

، ر اخلليط منحازًا لألسلوب املهريفأتى الشع ،ها للغة العربي ة التباع نظامهاوحماولة جر  

غموض عند الومع كل هذه التباينات نعرض لكم ما توصلنا إليه لعل نا نكشف شيئًا من 

                                                           

 لنا حديث حول اشتباه هذا النوع من الشعر املهري ببحر اهلزج واملتقارب، وسيأت ذكره يف آخر هذا البحر. )1)

 سيأت ذكر هذا الشعر اخلليط للتأكيد عىل وجود البحر املهري باستدالل عريب. ) 2)
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راجني أن حيالفنا الصواب فيام تؤول إليه استنتاجاتنا  ،ةمثلاألتحليل والوقوف عىل ال

 .تواضعةامل

 يف الشعر املهري: زحافاتهبحر اخلبب املحدث و عللثالثًا: 

أصل تفعيلة البحر املحدث أو اخلبب هي )فاعلن( من البحر املتدارك، ثم دخل 

َي هذا النمط ببحر عليها اخلبن وهو: حذف احلرف الثاين منها  فصارت )فَعلن(، فسم 

ات التي تصيب )فَعلن( ما ييل:  اخلبب املخبون واملضمر املشتق من املتدارك. ومن التغري 

كة العني إىل ساكنة العني . 1 عل ة أو زحاف القطع أو السكون: فتصري )فَعلن( متحر 

 )فْعلن(، وهي توافق تفعيلة )فاعل( مثل:

 هـــــــــــــــو أر شـــــــــــــــوبيب
 

ـــــــــــــــــــــــون    ونظـــــــــــــــــــــــارقن 
 

 هو أر .. فْعلن

عل ة أو زحاف القطع: وهو حذف احلرف األخري من )فَعلن(، فتصري من . 2

 )فعلن( إىل )فَعل(، نحو:

 حيوم ديموه بر سابر

 أو حَيم بحذف الواو أو ترقيقها فتكون )فَعل(. -فَعلن -حيوم /فعول 

 وذي ذقصود وبسن أرطون

 وذي / فَعل

ل إىل )فعالن(، نحو:عل ة الزيادة بالتذييل: . 3  بإضافة حرف إىل )فعلن( فتتحو 

 حيوم ديموه ..

 ديموه / فعالن

 باليت / فعالن
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 بستون / فعالن

 ذقصوذ / فعالن

 وحرثك / أذبور .. بغري / ماكول

 فعالن .. فعالن / .. فع لن / فعوالن.

 :أمثلة لبحر اخلبب من الشعر املهري وتقطيعها العرويض رابعًا:

ح أن   بدايةً   ،ي التقاطيعنوع ثنائ: يأت عىل نوعني الشعر املهري وفق هذا البحر نوض 

 :ونوع ثالثي التقاطيع

 فمن أمثلة الثنائي قول أحد الشعراء:

ـــــــــــرا ســـــــــــا بـــــــــــريس  حيـــــــــــوم ذيمـــــــــــوه ب
 

ـــــــــــــوي هلجـــــــــــــيس  لـــــــــــــوي هلجـــــــــــــيس ل
 

 لــــــــوي صــــــــوقار قــــــــا هينــــــــي حــــــــريس

 

ـــــــــس ـــــــــوين ودي  لفطمـــــــــة خطـــــــــاف وات
 

ــــــــــــيس  بليــــــــــــت بســــــــــــتون وخلــــــــــــق أدب
 

 فــروش ميــدون صــوفني وطلــيسذا 
 

 وقلــــــــوب أســــــــكني إمبــــــــد وســــــــويس
 

 ناخذ بعض األجزاء:ول

 ديموه حيوم

 فعالن فعول

//00 /0/00 
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 هلجيس لوي

 فَعالن فَعل

//0 ///00 

 

 بستون باليتئئئ

 فعالن فعالن

/0/00 /0/00 

 

 فعول   وخلق

 فعالن أدبيس

 فعالن ذفروش

 فعالن بستون

 فعالن صوفني

 فعالن وطليس
 

 أحد الشعراء:وقال 

 ســـــــاد شــــــــوجوش لصـــــــتريف وغــــــــاد
 

 واوبـــــــــــــــــــر قفـــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــن نوخـــــــــــــــــــاد
 

ــــــــــل شــــــــــطاد  وصــــــــــمود غتيــــــــــل وجبي
 

 مـــــــــامود دامـــــــــول مـــــــــدري مـــــــــن بـــــــــاد
 

 



 

 

171 
 

 لصتريف وغاد            ساد شوجوش 

 فوغاد لصتري شوجوش ساد

 فعالن فعالن فعالن فعل

//0 /0/00 /0/00 /0/00 
 

 وصمود غتيل وجبيل شطاد

 لشطاد وجبي دغتيل وصمو

 فعالن فعول فعالن فعول

 فعالن فع َلن فعالن فَعَلن
 

 مامود / دامول .. مدري / من باد

 / فعالن .. فعول  فعالن / فعالن

 (:فعالن فعلن)إذا ما قلبنا تفعيلته ف

د عيل عفرارمن قول امثال فهذا   :لشاعر حمم 

 ولــــــون رحيمــــــة انفشــــــوت  بــــــار آر
 

 أقــــــونباليــــــت مــــــذهيب وطــــــواس 
 

 وليـــــا لبـــــاديس لـــــوم أر دشغصـــــون
 

 نفــــــوش ويــــــرور وبــــــاض طيحــــــون
 

 

 ساقون/  وطوا  باليت / مذهيب ..

 / فعالن فعالن / فعالن ..  فَعلن 
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 :ورد الشاعر بن معتويش عليه

 ســــــــــــــــــــني ار وانــــــــــــــــــــم
 

 مـــــــــن زرف وخـــــــــون 
 

 وذي ذقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــود
 

 وبيســـــــــــــــن أرطـــــــــــــــون 
 

 محــــــــــــــــوه ذقصــــــــــــــــاب
 

 تــــــــاجوبن أر صــــــــون 
 

 يش منـــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــرأ
 

 ملحــــــــــــــونوبــــــــــــــاض  
 

 أرطون/  وبسن ..   وذي / ذقصود

 / فعالن  فعول...   فعالن/  فَعل

 وذيذ / قصود .. وبسنا / رطون

 ف َعلْن / ف َعلْن  .. ف َعالْن / ف َعلْن

 :أحد الشعراءقال و

 وخطـــركم مـــون يـــا شـــوق مـــريي
 

 ملليــــــــــك مشـــــــــــموم مــــــــــن منتهـــــــــــي
 

 وجيـــــــد يشـــــــهول تبليـــــــغ وضـــــــفي
 

 يشـــــيك لقلــــــب ريــــــوض وهــــــدي
 

 

 / كم مون / يا شوق / مريي وخطر

 / ف ْعلْن  / ف ْعالْن   / ف ْعالن   ف َعلْن 

 وجيـــــــد يشـــــــهول تبليـــــــغ وضـــــــفي
 

 يشـــــيك لقلــــــب ريــــــوض وهــــــدي
 



 

 

173 
 

 / وَضفي تبليغ  ..  وجيد / يشهول

 فعالن / فعلن  / فعالن ..  فعلن 

 :لشاعر سعد سعيد ذيلوجموقال ا

 هـــــوه تغـــــربس لـــــع عمـــــورم بصـــــار
 

 عقــــــــــارحربيـــــــــت ذعــــــــــيل ذراغـــــــــب 
 

 ومـــــــــــــن رحيـــــــــــــوم تقوفـــــــــــــل بصـــــــــــــار
 

 أر ســـــــيلم بــــــــدوه لــــــــذهوه هوخــــــــار
 

ـــــــــون ونظـــــــــار  هـــــــــوه أر شـــــــــوبيب قن 
 

 عـــــــــــــــدا لـــــــــــــــومهي ســـــــــــــــن وقصـــــــــــــــار
 

 

 قن ون ونظار ..  هوه أر شوبيب 

 ونظار /هو أر/ شوبيب .. قن ون 

 / فعالن .. فعالن / فعلن  فعلن

يشوقال ا  :لشاعر كرفاش عيل مك 

 لكنــــــــاح صــــــــويل بــــــــاالت بنــــــــدار
 

 بــات لســدود مقــاد وحجــارهــال 
 

 

 لكنا / حصويل .. باالت / بندار

 / فعالن  فعلن / فعالن .. فعالن
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 :لشيخ صادق بر ضوريوقال ا

 هـــــي بـــــوك برحـــــوف تـــــويل دكمـــــول
  

 دأ ميــــــــــل ريــــــــــاح غربيــــــــــت وخمــــــــــول
 

 هي بوك / بر حوف .. تويل / دكمول

 / فعالن   / فعالن .. فعلن    فعالن 

 :بركون كلشاتلشاعر أمحد حمفوظ وقال ا

 هـــــوه بـــــر اكهبـــــك ومـــــدك اطـــــول
 

 وحرثــــــــك اذبــــــــور بغــــــــري مــــــــاكول
 

 

 / ماكول  وحرثك / أذبور .. بغري

 .. فع لن / فعوالن فعالن   / فعالن

 :لشاعر مبارك مخيس علي انوقال ا

 وبنــــــــــادم حــــــــــد وقــــــــــت جيهــــــــــوم
 

 يتخــــوف وحيــــد زيــــرب ديــــدوم
 

 ومـــدبر طـــاط  شـــورف يلحـــوم
 

 بـــــــــــاموتن كـــــــــــل باســـــــــــن يـــــــــــالوم
 

 

 تـــــــــــــــــــوي لســـــــــــــــــــييس
 

 ولتبــــــــــــــــــــى قيــــــــــــــــــــدوم 
 

 داحـــــق بـــــاد ســـــوس
 

 ميـــــــــــــــــــــــــتن يـــــــــــــــــــــــــادوم 
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 وصـــــــــــــــفات تفـــــــــــــــني
 

 وصـــــــــفات ختلـــــــــوف 
 

 وختمــــــــــــــــك قــــــــــــــــول
 

 صــــــــــــــكك أليحــــــــــــــوم 
 

 

 وصفا / تتفني .. وصفات / ختلوف

 / فعالن  / فعالن .. فعالن  فعلن 

 ة ثالثي املقاطع:عىل تفعيلة ثالثي   من بحر اخلبب الصوت املهري :النوع الثاين

ج عىل نوه ،النوع الثنائي مىض القول يف ثالث عىل نوع الثاين الـذي يأت الا نعر 

خفايا هذا البحر يف لنا  تفكش  من خالل األمثلة التي سنوردها رب ام تو ،ةمقاطع صوتي  

 :صورة أوضح

  :أبيات مقتطعة للشاعر حسن بريك احلريزي

 لـــــي دق أجـــــريس مــــن فـيجـــــر وغــــظ حبـــــور أغـفيـــــك
 

ـــــــــل   ويـصـلـيـبـيـــــــــب أد صـــــــــادق إيـشـيـــــــــكيـحـمـلـــــــــم كـــ
 

ــــــــك ــــــــوت هـمــــــــا وتــــــــه شـذبـيـ ــــــــاق وبـصـ  ولــوبــــــــي وصـ
 

 برحــلــــــك سـنـــــــي بـهـــــــم وشـقـــــــاء وخـدمـــــــك وسيـــــــــك
 

ــــال مهـجــــيس ونـــش أجـسيــــد وجـــدول يـبـظــــيك  شـغ 
 

 

 لـي دق أجـريس .. من فـيجـر وغظ .. حبـور أغـفيـك

 أغـفيـك حبـور رو غظ من فيج قجريس يل دق

 فعالن فعول فعلن فعالن فعالن فعلن

 



 

 

176 
 

 ولــوبـي وصــاق وبـصــوت هـمـا وتـه شـذبـيــك

 شـذبـيــك وتـه هتام وبصو يوصاق ولوب

 فعالن فعل فعلن فَعلن فعالن فعول
 

 برحــلـك سـنـي .. بـهـم وشـقــاء .. وخدمك وشيك

 كوسيك وخدم وشقاء هبام كسني برحل

 فعالن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن

 

 :وله أيًضا

 ر وبـــــــديني بخـــــــيس وحـــــــويل تبيـــــــبـوجســـــــك بشـــــــ
 

 أســــــــنوكا أوقــــــــت وزحــــــــام أفليــــــــك وبــــــــره قريـــــــــب
 

 لكـــــني احمنيـــــت جـــــربوت اخطـــــور وهـــــيس اديـــــب
 

 ليــــــــوي صــــــــواقار مكلفــــــــك هيــــــــت تولــــــــو ماذيــــــــب
 

 أنشـــيل أقطيـــف ولقـــوف أجمـــري ومبومـــه أخبيــــب
 

 ويل برحتمـــــــــد باليـــــــــت مـــــــــذهيب ونطقـــــــــس طيـــــــــب
 

 أحفـــــــــت شـــــــــملهم كـــــــــل وذنوكـــــــــا حبيـــــــــبوبـــــــــويل 
 

ـــــــــــي حيســـــــــــيب ـــــــــــم ومجـــــــــــيلهم كـــــــــــل هن  هـــــــــــيم أر ون
 

 فلو قط عنا البيتني األولني فسنحصل عىل اآلت:

 وجسك برش وبديني بخيس وحويل تبيب

 يتبيب وحول يبخيص وبدين كبرش وجس

 فعالن فعلن فعالن فعالن فَعلن فعل
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 أسنوكا أوقت وزحام أفليك وبره قريب

 قريب وبره أفليك وزحام كا وقت أسنو

 فْعلن فعلْن فعالن فعالن فعالن فْعلن

 :بحر اخلبب يف الشعر املهري باستدالل عريب مهري وجود تأكيد خامسًا:

زيج بني اللغة املقصيدة هذه ال يف الشعر املهري من الشواهد عىل وجود هذا البحر

ة  ر ،والعربي ةاملهري   ، وهي للشاعروجدهتا مصادفة عىل اليوتيوب يف مقطع فيديو مصو 

 (1) :ونقتطف منهاغريب مخيس مبارك الكوش من منطقة العربي بالغيضة، 

 ملســــــــــــــــــته خــــــــــــــــــري وهليســــــــــــــــــن رش ورايس صــــــــــــــــــفي
 

ــــــــــوم وهــــــــــوه معــــــــــريف  وخطــــــــــركم مــــــــــن مســــــــــافر لي
 

ــــــــــيل مــــــــــن زي ــــــــــار وصــــــــــغار وال  ليــــــــــا مصــــــــــاهري كب
 

 نغــــــــــــزينحنــــــــــــا يف يمــــــــــــن هنــــــــــــا ســــــــــــاكنني ومعــــــــــــد 
 

 العــــــــــيش موجــــــــــود وزار وقمــــــــــيص وحــــــــــد يبنــــــــــي
 

 واألهــــــل قريــــــب تــــــوايل الـــــــدار كــــــل ســــــاعة نجـــــــي
 

 يصـومـــــــــــــاكن تـــــــــــــيم ســـــــــــــفركم طـــــــــــــال معـــــــــــــد يقـــــــــــــ
 

 تقنعـــــــــه األم بكــــــــــالم لطيــــــــــف مـــــــــن شــــــــــان يغــــــــــوي
 

 بـــس جـــدد نـــا عنـــدي فلـــوس وش عـــدك تبـــيومال
 

 نتمشــــــــــى ســـــــــــوى ورباعــــــــــة نقـــــــــــع ونــــــــــومي هنـــــــــــي

                                                           

ة. ) 1)  سنقوم بذكرها كاملة يف مبحث خمتارات من القصائد املهري 



 

 

178 
 

 

 لقصيدة:اتقطيع 

 ملســــــــــــــــــــته خــــــــــــــــــــري
 

 هليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رش
 

 ورايس صـــــــــــــــــــفي
 

 

 يصفي وراس ته خري ملست

 فعالن فعلن فعالن فَعلن
 

 :وخطركم من

 وخطر/ فَعلن

 كم من / فعلن

 

 :هنا ساكنني

 هناس / فعلن

 اكنني / فعالن

 العيش موجود .. وزار وقميص .. وحد يبني

 يبني وحد وقميص وزار موجود ألعيش

 فعلن فعل فعوالن فعلن= فعول فعوالن فعوالن
 

 واألهل قريب .. توايل الدار .. كل ساعة نجي

 تة نجي كل سا لددار توا قريب واألهل

 فعالن فَعلن فعالن فَعل فع لن فعالن
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 ومــــــــــــــــــــــاكن تــــــــــــــــــــــيم
 

 ســـــــــــــــــَفركم طـــــــــــــــــال
 

 يصـمعــــــــــــــــــــــد يقــــــــــــــــــــــ
 

 

 تقنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه األم
 

 بكــــــــــــــــــالم لطيــــــــــــــــــف
 

 مـــــــــن شـــــــــان يغـــــــــوي
 

 

 ومَلــــــــــــــــــبس جــــــــــــــــــدد
 

ـــــــدي فلـــــــوس  نـــــــا عن
 

 وش عـــــــــــــدك تبــــــــــــــي
 

 

 نتمشـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــوى
 

 نقـــــــــــــــــــــــــعورباعـــــــــــــــــــــــــة 
 

 ونـــــــــــــــــــــــومي هنـــــــــــــــــــــــي
 

 تامشتق من املتدارك املجزوء أو المأخوذ من اخلبب املاخلالصة أن  هذا البحر و

إال أن  اخلبب  بقلة، اهلزج واملتقارب تداخل معهوإن  ،وفقًا لطريقة الكتابة والشكل

يعتمد عىل  -النبطي–أن  الشعر الشعبي  هذا أمر، وأمر آخر ،املحدث هو أقرب للصواب

كات يف  فال تأت ،السواكن مًا اكان لز (فعلن)وإن أتت فيه تفعيلة  ،البدايةأربع متحر 

ا و ،(فْعَلنْ )سكون عينها  كاتفالفصيح أم  كات  عىل ثالثفيأت  ،يعتمد عىل املتحر  متحر 
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ل نْ )مثل تفعيلة  و وه ،يح يف حركاته وميزاتهالشعر املهري طابق الفص وهذا يعني أن  ، (َفع 

ة دليل ة اللغة املهري  هي لي نة يف السري بل  ،وأن ه ال تعجزها قواعد الفصيح كثرياً  ،عىل قو 

 خري دليل. ورهوالشعر وبح ،عليها

فعل )، و(فعلن فعالن)التفعيلة بني  يعومن املالحظ أيضًا يف بقي ة األبيات تقط

ة أشكال خمتلفةتعم  قد و ،(فعالن فعالن)، و(فعالن لكي تصل  دت كتابة األبيات بعد 

واألمثلة عىل  مع الشكل الكتايب الصحيح واملتعارف عليه سابقًا. ،الفكرة بشكل أوضح

ا ال يت سع املقام لتقطيعها مجلة ولكن  ،واحدة هذا البحر من الشعر املهري كثرية جد 

ة سنذكرها كاملة يف مبحث ق  رغبًة يف خمتارات من القصائد املهري  يف القارئ أن يتعم 

ا رفيًعا ،ميل واملتقل بلنوع من الشعر اجلأغوار هذا ا ملتابعة جرسه  والذي يتطل ب حسًّ

 .املوسيقي

 :منها إن مل يكن من اخلبب البحر املذكورهذا  قد يكون: بحور سادساً 

ل: بحر اهلزج ومفتاحه يف علم العروض. 1  هو: العريب البحر األو 

 عىل األهزاج تسهيُل ** مفاعيلن مفاعيلن

 من الشعر الفصيح: همثالو

 َرَنـــت لـــيىل إىل وجهـــي
 

ـــــــحرُ   ـــــــَي الس   َبأحلـــــــاظ  ه 
 

ا مثاله  مرزوق بلحاف: حممد لشاعر ساملفكقول امن الشعر النبطي  أم 

 وشـــفت احلصـــن بـــه زانـــت
 

 رسورةـومونــــــــــــــغ فيــــــــــــــه مــــــــــــــ 
 

 :هادي وقول صالح خليفة

ــــــــــــل  أمانــــــــــــة يــــــــــــا نســــــــــــيم الي
 

 أعـــــــــــــــــــــرب ديـــــــــــــــــــــرة املهـــــــــــــــــــــرة 
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 .مفاعيلن مفاعيلن :كل هذه األمثلة عىل وزنف

ى اخلرم اويأت حمذوفً   ، مثل قول الشاعر:فاعيلن مفاعيلن: حرفه األول ويسم 

ـــــــــــــــــــــــي وتقــــــــــــــــــــــــديري  يف ظنـ 
 

 مـــــــا حــــــــد يعشـــــــقك غــــــــريي 
 

ورود بعض صور وتفعيالت البحر الذي ذكرناه عىل  تداخلوالسبب يف هذا ال

 اللبس.حصل ، ف(فعل فعالن)ومنها اشتققنا  (،مفاعيالن مفاعيالن) :أوزان

 هو: العريب البحر الثاين: بحر املتقارب ومفتاحه العرويض. 2

 َعن  امْلَُتَقاَرب  قَاَل اخْلَل يُْل ** َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلْن َفُعْوُلن

د عبدالاله عوي ض:ومن أمثلته قول ا  لشاعر حمم 

 وفارق وطانه ألرض البعيدة

 تباه واألغنية الشهرية : تريد اهلوى لك عىل ما

ورود بعض صور وتفعيالت البحر الذي ذكرناه عىل أوزان  تداخلوالسبب يف هذا ال

 (.فعول فعول)
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 الثانياملبحث 

 وجودها في الشعر المهري محتملٌ بحورٌ

 

 متهيد:

نا أحطنا بأوزان  وصلنا إليه من اكتشاف بحور  وأوزان معدودة التما  يعني أن 

 يضاف إىل ذلك أن  آلن، إىل اهناك أوزان أخرى مل نحط هبا  رب ام كانت الشعري املهري، بل

لم يتم النظر ف ،ائعةغري ش ( وغريها، وهي أيًضاليلييتـ )صعبة كمازالت بعض الفنون 

 مندة غري ما ذكرنا، ووبحور أخرى حمتملة وموج وجود، وهذا يقتيض فيها ودراستها

 هاتقارب بعض ،غري شائعة اأوزانً  رصدُت وقراءة،  اتً الشعر املهري إنصا يفبحث الخالل 

من األوزان و .تثب ت منهاأيها مل أصن فها حت ى ولعدم وجود شواهد عل ،البحور اخلليلي ة

 :ما ييل املحتملة يف الشعر املهري

 ل: بحر بحرال  (:مفاعيلن مفاعيلن) اهلزج الصايف عىل تفعيلة األو 

، من كلامهتا للشاعر عيل بن الزونت ثوعار املهري اوهناك قصيدة مغن اة نذكر بعًض 

 :يقولالذي 

 رحيمــــــت والســــــلوبس جيــــــد
 

 رحيمــــــــت واقـــــــــديرس جيـــــــــد
 

لقصيدة كاملة إىل الكن بالنظر ، مفاعيلن مفاعيلن :ن عىل تفعيلةاهذان الشطرف

ع بني اهلزج والرجز صل إىلنس ا تتنو  واد  :حني قال ومن ذلك، شطوريف بعض ال أهن 

 .مستفعلن مستفعلن :صارت التفعيلة فهنا ؛الكروزل هيدنوت
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 :كل ها أقرب ملستفعلن التالية تقاطيعلوهذه ا

 واغجيـــــــــــت كلثــــــــــــون هــــــــــــيش
 

 وهيــــــــــــــــت اتــــــــــــــــيم واحــــــــــــــــذيق
 

 ار يب غــــــــــــــــروي تشــــــــــــــــأجل ال
 

 تـــــــــــــــــا يب تفكـــــــــــــــــري وتـــــــــــــــــاغليق
 

ــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــورح مفريــــــــــــــــــــق  وب
 

ــــــــــــق ــــــــــــش طلي  واده اغــــــــــــوثي ب
 

ا ات نرى أهن  ا أن يكون فأ مفاعيلن مستفعلن.: ومر  أو  ،بحر اهلزج الصايفالبحر م 

اكن من )صابه زحاف الط ي أيكون من بحر الرجز الذي  ابع الس  سقوط احلرف الر 

ُلْن( فصار مقاربًا من مفاعيلن هذا  هلذا مل يصن فو، (التفعيلة، لتكون التفعيلة )ُمْسَتع 

نسبته للرجز أم  ةمن الشواهد عليه، وعندئذ  نحكم بصح   إجياد عدد كاف   إىل حني الوزن

 اهلزج.

ة تراثي ة   (مونغ)من منطقة  نشدها أحد األطفالأكذلك من اهلزج املهري أبيات مهري 

عىل بحر اهلزج املنقوص حرف من  هذه األبيات أتتقد و سامل عيل بلحاف، :واسمه

 (،مفعوالت مفعولن)وتطابق  (،فاعيلن مفاعيلن)عىل وزن  باخلرم التفعيلة األوىل

 :(، واألبيات هيفعولن مفاعيلن)البحر الطويل  وردت عىلوكذلك 

ـــــــــــــوجعفر يـــــــــــــا بـــــــــــــوجعفر  ب
 

ك حتليبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
 

 ارباتــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــام دايــــــــــــــــــــــخ
 

 بتغضـــــــــــــــــــــــــــبب وختفوتـــــــــــــــــــــــــــا 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعال نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  حي 
 

 ودايـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن ابشاشـــــــــــــــــه 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعف   حي
 

 هابونـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن قبويـــــــــــــــــــل 
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 غري واضحة كثريا الذي استمعُت منه لألبيات ولألسف مفردات الشعر يف الفيديو

 وهذا الطرق املهري يشابه األغنية الرتاثي ة: لقدمه،

 بوصـــــــــــــــــــالح رسى ليلـــــــــــــــــــة
 

 هـــــل مـــــن الـــــدمع مـــــن عينـــــه 
 

 بــــــــــا يقــــــــــرح كــــــــــام املقـــــــــــراح
 

 يــــــــــــا غائــــــــــــب زمانــــــــــــك راح 
 

 صــــــــــب وا يل مــــــــــن الفنجــــــــــان
 

 صـــــايف مـــــن عســـــل جـــــردان 
 

 أشعار املحضار:من  ومن األمثلة الغنائي ة عىل هذا الوزن

 مــــــــــــــــــــا حيتــــــــــــــــــــاج جترحنــــــــــــــــــــا
 

 كلمــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــرب تفرحنــــــــــــــــــا 
 

 فن ان ميحد محد:الوأيضًا أغنية 

ـــــــــــــــــــــــي وتقــــــــــــــــــــــــديري  يف ظنـ 
 

 مـــــــا حــــــــد يعشـــــــقك غــــــــريي 
 

ذا هللألسف مل أجد أمثلة أخرى  ؟فكيف أتى هذا الطرق املهري عىل اللحن العريب

عم احلجج واالستشهاد.  النوع من الشعر بام يد 

  

 :مفاعيلن فعولن مفاعيلن  :عىل وزن بحر املستطيل املهمل البحر الثاين

 :فعولن

 :مثال ذلك من الشعر النبطيو

 أال يــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلل بنظــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
 

 مــــــــــــــــن العــــــــــــــــني الرحيمــــــــــــــــة 
 

 تــــــــــــــــــــداوي كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــايب
 

 مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــراض  ســـــــــــــــقيمة 
 

 :، وهوللشاعر سعد بن محد بن بركة املهري وهناك مثال من الشعر املهري يقاربه

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــرب ذه   ار ه 
 

ــــــــــه   مــــــــــن قــــــــــديم مســــــــــيس ه 
 

ــــــــــــــــــــوي ريبــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــه يي  وهل 
 

ــــــــــــه ييـــــــــــــوى مهــــــــــــــدميم   وهلـ 
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 احـــــــــــــــــــُوم الُوين جـــــــــــــــــــُواب
 

ـــــــــــــــــــاك ذيفهـــــــــــــــــــيم   هلـــــــــــــــــــال لي 
 

 يقــــــــــــــــــــــــبحم ت  هبرقــــــــــــــــــــــــات
 

 وهــــــــــــوه نقــــــــــــاش وحشــــــــــــيم 
 

، عند نطقها بتحريك القاف (تيقبحم ت هبرقا) :نالحظ أن  هذا الشعر يف شطر

ا إذا نطقناها (فعوالنمفاعيلن )تكون عىل وزن  -اتيَقبْحم ت هبرق -الباء  وتسكني ، أم 

، (فاعالتن فعوالن)تكون عىل وزن  -اتيْقَبحم ت هبرق-بتسكني القاف وحتريك الباء 

أو مم ن له معرفة  ،بالسامع الصحيح للقصيدة من الشاعر نفسه ضحفهذه اإلشكالي ات تت

الوزن النطق يغري بالشاعر وسمعها منه إذا ما كان الشاعر قد فارق احلياة، ألن اختالف 

 .من وزن إىل آخر

الشطر هذا ف، هذه املشاعر كل ها حزن وطرب :أيًضا تغيري النطق لألوزانومن أمثلة 

ل من وزن آلخر  :النبطي مثالً عند تغيري النطق به يتحو 

 ها حْزَن ْوَطَرْب هذه املشاعر كل  

 :فعند تسكني الواو يكون الشعر من بحر الرجز

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 املشاعر كل ها حزَن َوطربهذه 

ل إىل البحر املسحوب ك حرف الواو يتحو  مستفعلن مستفعلن  :وعندما نحر 

د بيت وهكذا الشعر املهري يتأث ر باختالف احلركات، وإذا م، فاعالتن ا كان الشاهد جمر 

 كاملة.القصيدة كال ال يتم احلكم عليهف، أو بيتني

  :مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن وتفعيلته: البحر البسيطالبحر الثالث: 

 . وهناك أيًضاويتوق ع وجوده يف الشعر املهري ،وعذٌب  البحر البسيط بحر شائع

 ،بحٌر مجيل، وهو مستفعلن فاعلن فعلن وملحوقه: البحر البسيطمن مشتق  بحر آخر
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ًا استخدمه مزجيً أن  شاعرعىل وهناك شاهد  أيًضا، ويتوق ع وجوده يف الشعر املهري  اًا مهري 

ة والعربي ة وخليًطا  ، قال:بني اللغة املهري 

 واخفيتهـــــــا عـــــــن عيـــــــون النـــــــاس ..
 

ـــــــوه (  ) بـــــــس حـــــــوم لشـــــــخربك هيب
 

 وأمســـــيت حـــــاير بـــــال إحســـــاس ..
 

 ) بــــس حــــوم لشــــخربك هيبــــوه( ..
 

 هـــــــــــري يـــــــــــا بـــــــــــوي هـــــــــــري يـــــــــــا بـــــــــــوه .
 

 :مستفعلن فاعلن فعلن: وهذه الكلامت عىل وزن

 واخفيتهــــــــا عــــــــن عيــــــــون النــــــــاس
 

 فـــــــــــــــــاعلن فعـــــــــــــــــالنمســـــــــــــــــتفعلن 
 

 بـــــــس حـــــــوم ال شـــــــخربك هيبـــــــوه
 

 مســـــــــــــــــــتفعلن فـــــــــــــــــــاعلن فعلـــــــــــــــــــن
 

 لنبطي للفنان عيل أمحد الدحيمي:مثال من الشعر اهذا وأيضًا 

 مـــــا حـــــد يســـــابل عـــــىل نفســـــه ..
 

ــــــــــــة  يف البحــــــــــــر موجــــــــــــات وقوي 
 

 حط يت خييل مـع الصـاحب ..
 

ــــــــــة  واليــــــــــوم هــــــــــو قــــــــــد رمــــــــــى بي 
 

 مــــــــا عــــــــد حزرنــــــــا طبــــــــائعهم ..
 

ـــــــــــــــة واحلبـــــــــــــــل معطـــــــــــــــوف يف  لي 
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ة شواهد   ةلشعر املهري عىل املثال املمزوج بني املهريمن اولعدم وجود عد 

شواهد إىل بحاجة  إذ إن نا، مستخدممثال مهري خالص مل نصن فه كبحر أو وجود ،ةوالعربي

 تصنيف.الودالئل وأمثلة حتى يتم 

 مستفعلن فاعالتن :وتفعيلته املجتث الرابع: بحر البحر: 

ه باللغة العربي ة عندنا يكون عىل ذلك ألن  أداء ؛وجوده بشكل  كبري هذا البحر حيتمل

ة، ومثل ذلك أغنية ال وهناره، ي :أحلان مهري  ة الصوت م :وأيضاً ا ليتني كمبيوتر .. شغ  هري 

 فخر، باإلضافة إىل:أو

 غـــــايل ومــــــن غـــــري حســــــاب
 

 عـــــــــــايل وفـــــــــــوق الســـــــــــحاب 
 

 روحـــــــــــــي فـــــــــــــدى للـــــــــــــيمن
 

 وكــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــايل الــــــــــــــــــــثمن 
 

 .وزن مستفعلن فاعلنكل ها عىل ف

 :، ومم ا غن اهوتغن ى هبذه األحلان الفن ان الشعبي عيل أمحد الدحيمي

ــــــــــــــــي عــــــــــــــــيل  يــــــــــــــــا نــــــــــــــــود هب 
 

 بعـــــــــــــد الشـــــــــــــقاء والتعـــــــــــــب 
 

 فـــــــــــــــــــــــارق حبيبــــــــــــــــــــــــه وراح
 

ــــــــــــــــة غضــــــــــــــــب   بعــــــــــــــــد املحب 
 

 والـــــــــــــــــــــــــــــــزين ريقـــــــــــــــــــــــــــــــه دوى

 

 ،والفن املشقا  -الرجيش  -وأحلان هذا البحر مقاربة للرشح املهري النسائي 

املشقاص، وتشتهر هبذا الصوت مديري ة واملهرة  جتاور سببولعل ه ب ،يسريتداخل  بينهامو

ان عيل الدحيمي هذا الفن، ونأمل أن نجد هذا البحر إذا ما املسيلة التي يؤد ي فيها الفن  

 من شعره. ءوصلنا يش
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 ،حسن عيل راشد فنانتغن ى به ال ،ثوهناك مثال أيضًا لشعر نبطي عىل وزن املجت

 :كلامتهتقول و

ــــــــــد ــــــــــن حمم  ــــــــــى ب  قــــــــــال الفت
 

 قلبـــــي اشـــــتكى مـــــن شـــــكي ة 
 

 يـــــــــــــا ريب  ألطـــــــــــــف بحـــــــــــــايل
 

ـــــــــــة   يـــــــــــا مـــــــــــن خلقـــــــــــت الربي 
 

ـــــــك ســـــــكن يف فـــــــؤادي  حب 
 

ـــــــــــة   يـــــــــــا بـــــــــــو اخلـــــــــــدود الندي 
 

 يف وســـــط روحـــــي وقلبـــــي
 

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــس مبـــــــــــــــــــاين قوي   أس 
 

 يـــــــــــا ســـــــــــيد كـــــــــــل الغـــــــــــواين
 

ــــــــــــة   أرجــــــــــــوك تعطــــــــــــف علي 
 

 أنــــــــــــــــــــــا بعشــــــــــــــــــــــقه متــــــــــــــــــــــي م
 

ــــــــــــــــــة   واحلــــــــــــــــــب أجــــــــــــــــــره بلي 
 

وين واهلل  مـــــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــــري 
 

 أهــــــــــــل احلســــــــــــد والوشــــــــــــي ة 
 

 :بدايتها من قصيدة كلامت أخرى ههذو

ــــــــــــــــا قلــــــــــــــــب لــــــــــــــــام  متــــــــــــــــى  ي
 

 قـــــــــــــايس عـــــــــــــيل مـــــــــــــا تلـــــــــــــني 
 

ة، املواللحن   التي تسكنه ثعنيقبائل ن  أل وال عجب يف ذلكشقا  فيه نكهة املهري 

 من مهرة. - كام تذكر بعض املصادر -

 ،مستفعلن مستفعلن فعلن :الرسيع الذي تفعيلته البحر هو خامسبحر وهناك 

بدل  ،مفاعيلن مفاعيلن فعولن بشكله النبطي الذي تفعيلته: الوافرالبحر هو  وسادس

 .فيهلشيوع هذه املوسيقى  يف الشعر املهري اسُتخدماولعل هام (، مفاعلتن)

أو البحور  ،يف باب أوزان الشعر املهري تكرذُ  ؛ سواء التيإن  هذه البحور مجيعها

يف ، ولكن كام حصل ابتكار وجتديد واخرتاع جودها أوزان معروفة ومتداولةاملحتمل و

الشعر املهري، ونحن بحاجة  يف حصل أيًضابعض البحور اجلديدة يف الشعر النبطي، 

ة لتعاون ك ع وحمفوظ ماس   ،املهري أن يشارك بنرشه من الشعرل من لديه خمزون متنو 
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 ،الشعراء واجللوس معهم ة أيضا لقاءكام تقتيض احلاج ،حل لهلنقف عليه وندرسه ون

ر فتحسب للشع ،، لعل نا نجد شيئًا من األوزان اجلديدة املبتكرةمنهم النادرة فنونوأخذ ال

ة تداول من الشعر املهري امل إليه لنا، ولألسف أن  ما وصاملهري تلك اإلضافات املستجد 

يختفي سكل فنونه، ومع قل ة االهتامم وعدم نرشه وتوثيقه كتابي ا ب حييطال  اجدً  قليل

 سى وتضيع الفائدة.نوي
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  السادسالفصل 

  مناقشات ومقارنات ونصوص شعريّة

 .مناقشات ومقارنات حول الشعر المهريالمبحث األّول:   -

 .من القصائد المهرّية المبحث الثاني: نماذج ُمختارة  -
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 األلاملبحث 

 حول الشعر المهريمناقشات ومقارنات 

 

واجلب ايل  الشعر املهري بني قارناتنحاول يف هذا املبحث أن نعقد بعض امل

بيوت، باإلضافة إىل مقارنته بالشعر العريب، والغرض من ووالسقطري واحلرسويس واهل

 هذه املقارنات تتبع مواطن االئتالف واالختالف.

الً: مقارنة الشعر املهري بالشعر الشحري   :(اجلب ايل)أو 

 فيهاو من اللغات العربية اجلنوبية الباقية إىل يومنا هذا، باليةاجل – شحريةالاللغة 

وعندما نعقد مقارنة بني  ،كثري من الفنون اجلميلة العذبة أشهرها فن النانا والدبرارت

وصف كالتشابه يف الوزن واخلصائص واألغراض  بعض نجدشعرها والشعر املهري س

ة الناطقة  يقول الباحث عيل حمسن بن حفيظ: .لطبيعة والبيئة واملرعىا "أن  القبائل الظفاري 

ة ة ال تستطيع أداء الرجز بالشحري  ة، فأصبح فن ًا  هوإن ام تعيد ،باللهجة الشحري  إىل املهري 

ة، وال ة والشحري  ة هي لغة الرجز"عُ مشرتكًا بني اللغة املهري  ويقول .  (1) رف املت بع أن  املهري 

ة من حيث كونه شعر  أيضًا:" أن  شعر الريوي املهري يقابل شعر النانا يف اللهجة الشحري 

 . (2) احلياة واحلب"

ا   ى شهرًة الذ (أريوت)فن وأم  رى أن ه فن سامعني أف ،فن الوياد الريفيبي يسم 

يقال يف الناقة التي مات  (3)سمعت ، كامأو أريوت (بوبا بوبا)، وأيضًا فن نفسه املهري

                                                           

 .69وآداهبا، صمن هلجات مهرة  ) 1)

 .72نفس املصدر، ص ) 2)

 .ذكر يل هذا الزميل الظفاري: أمحد سامل مسعود عامر جيد صمودة  املهري ) 3)
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مة عىل أنفها وغريه متويه هلا بولد آخر بعد عمل تىؤفي ،ولدها وبعد ساعات  ،كوضع كام 

فيقال للناقة  ،به وتدر عليه احلليب هتمفت ،تتخي ل تلك الناقة أن  ذلك املولود اآلخر ولدها

الذي ذكرناه  (أبو شئريت)وافق فن الذي رب ام  (هيب هيباي). وهناك فن املراعي (روت)

 واملوايش عىل الامء.الغرض واحد وهو ورود اإلبل إذ  ،الفنون مبحثيف 

ة وغريها( بوبا بوبا)أن  هذه الفنون احلق و هذه  سكنل كةرتظفارية مش فنون مهري 

وأيضًا لقرب حمافظة  ،الفنون يف شابه، فحتاًم سيكون هناك بعض التجنًبا إىل جنب القبائل

الفنون  غربلة بعضورب ام كان ، ظفار ويف جوارها حتاذياملهرة من سلطنة عامن كوهنا 

ة لل أزمان  كي ال تأت   ،توثيق والنسبة الصحيحةوتنقيحها من األمور املهمة والرضوري 

ن م هذا إذا ما كان هناك نوع مي ز.أن ن فال نستطيع وقتها ،خيتلط فيها احلابل بالنابل

 .الفنون مشرتكة بني اللغتني هذه أن   غري أن  الغالب، الشكوك يف نسبة بعض الفنون

 ثانيًا: مقارنة الشعر املهري بالشعر احلرسويس والسقطري واهلوبيوت:

سنجد أن  هناك خصائص ف ةواهلوبيوتي ةوالسقطري ةاحلرسوسيإىل نظرنا ما إذا 

 هاومن يبحث أكثر يف أوجه التشابه بين ،وشعرها واللهجات مشرتكة بني هذه اللغات

وتقارب  ،ة املتقاربة كالتغن ي بالطبيعة واملوايشالشعري   لسامتوشعرها سيجد الكثري من ا

ر ذك ،ويف كتاب التطواف حول تواريخ ومشاهري بالد األحقاف .املفردات وتطابقها

ةالكاتب مقارنة خاطفة بني  ة والسقطري  جتد لدى الصدف أن  ا قاله: "ومم ،اللغة املهري 

ة متساوية النسب، ويدل هذا األمر عىل  ة واجلبالي ة والسقطري  األسامء ذات األصول املهري 

قبل انقسام اللغات  -ومن بينها الصدف -أن هذه األسامء كانت منترشة بني هذه األقوام

ة األو العربي ة اجلنوبي ة غري املكتوبة  .( 1) ىل"يف ختوم القرون امليالدي 

                                                           

ى بالتطواف لسعد بن سامل بن عيل اجلدحي، ص   )1)  .114  -111تاريخ املهرة املسم 
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يف النرب، أي بنطق  تتشابه هذه اللغات أن   (جات مهرة وآداهبامن هل)وورد يف كتاب 

ة والرجز املهري هلام  أن   نرى ، ومن حيث الشعر(1) مقاطعها الصوتي ة أحلان النانا الظفاري 

ة شعر اخلتان الذي ينشد هما يامثلهام يف الشعر السقطري، وأن  من أش ر الفنون السقطري 

 . (2) سامعني أو كريم كريمفن نمط عىل 

ة،  واللهجات نرى الكثري من املفردات املتشاهبة بني هذه اللغاتاحلق  أن نا و واملهري 

يف اخلصائص أيًضا وجودًا فمن املسل م به أن يكون التشابه م ،فإذا كان هناك تشابه لغوي

ةاللغات والفني ة لشعر هذه  باعتبارها جمموعات متقاربة  اللهجات مع شعر اللغة املهري 

ة.  جيري عليها ما جيري عىل املهري 

 :ثالثًا: مقارنة الشعر املهري بالشعر العريب

 الكثري من اخلصائصفيه نجد فسالفصيح الشعر العريب بإذا ما قارن ا الشعر املهري 

 ،ما له النبطيه من ممي زات الشعر لكام أن  العربي ة،  والسامت املشرتكة الواضحة للعيان، 

 االشعر املهري غنيًّ  د  ة به، لذا يعيزات خاص  سامت ومملشعر املهري عىل احتواء اإضافة إىل 

ع الثقايف املتشب ع باجلاملي ات.  بالتنو 

ة ذات وزن وإيقاع  فمن اخلصائص املشرتكة أن  الشعر املهري يقوم عىل أبيات شعري 

دة وبحر معلوم التفعيلة ن ه إ بل ،شأن الشعر العريبيف ذلك شأنه  ،وموسيقى وقافي ة حمد 

ر من قيودها كام ُفعل الشعر احلر ،حمافظ عىل اهليئة الكمي ة للتفعيلة  ، فضالً مثالً ومل يتحر 

ة فيها الكثري من خصائص  عن  البالغة العربية. أن  الصور الشعري 

                                                           

 .76من هلجات مهرة وآداهبا، عيل حمسن بن حفيظ، ص  ) 1)

 .133املصدر نفسه، ص ) 2)
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ة التي يعود أصلها للفصحىتو  أن  إىل  ، باإلضافةوجد الكثري من الكلامت املهري 

لاحلروف تكتب بمازالت  اللغة املهرية مركز اللغة  إىل أن قام العربي ة منذ زمنها األو 

رًا  ة للدراسات والبحوث مؤخ  النمط العريب احلريف للشكل الكتايب للغة باعتامد املهري 

ة ثم إن  اإلنسان  .يف جمموعة من اخلصائص املشرتكة اوهذا ما جيعل بينهام ترابطً ، املهري 

ة لغة ع ،ملهري ليس بمعزل عن البيئة العربي ة فهو عريب النشأةا ة جنوبي ة واملهري  ربي ة محريي 

ة من كام يقال ة املشرتكة بني العربي ة واملهري  ق يف اخلصائص اللغوي  ، ومن أراد أن يتعم 

اللغة املهرية املعارصة بني  كتابيف عليه النظر فداليل ورصيف وجانب لغوي ونحوي 

 .وعروبتها يل للدفاع عن املهري ةوهو خري دل ،ففيه الكثري من التبيان والتفصيل ،عربيتني

إىل  كتابمن بداية ال عقدناها والرباهني التي والتحليالت املقارنات وإذا كانت هذه

هل  قد يسأل سائل:العروض العريب، ف ههنايته تقتيض بأن يكون العروض املهري هو نفس

دة مستقال ًا ؟!عن ال يمكن اخرتاع عروض مهري عىل ح   لغة العربي ة استقالال تام 

متوافق يف نظامه  فالشعر املهري ،للمحال ن  هذا طلٌب إ :بكل يرساإلجابة 

 فيه. للشك لال جما ،واضح كل الوضوحهذا أمر  العرويض مع النظام العريب الفصيح، 

لغات  ومل تستطع ،ةالعامل الشعري لومالعريب من أقوى عالعروض هذا أمر، وأمٌر آخر: أن  

يل بن أمحد الفراهيدي ، وسبحان من أهلم اخللتقنينهو ه يف ضبطهالعامل بشعرها أن جتاري

  هذا العلم.

 سامتبالشعر العريب النبطي كونه حيمل العديد من النة الشعر املهري يمكن مقارو

ي والشعبي :أيًضا النبطي ة، ومن تسميات النبطي الدارجة اليمن ه يف ومن مسمي ات، العام 

حات،  ، فكالمهاالشعر احلميني، وللشعر احلميني عالقة بالشعر املهري أشبه بشعر املوش 

حات كام ذكرنا سابقًا. صلة شبه  هري شعر املولل  باملوش 
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ة أقوال وأسباب (احلميني)ويف أصل تسمية  منها ما جاء يف كتاب  ،هبذا االسم عد 

: "يرى الباحث األردين إحسان ، حيث قالروض والقافية للدكتور إبراهيم أبو طالبالع

ة التي  (حيمن)والذي أصله  ،جاءت نسبته من اليمن (محيني)الفرحان أن  أصل  يف املهري 

ة القائمة حتى اآلن، يقولوإهي  فوها  (،يمن) نحدى اللهجات احلمريي  وإذا أرادوا أن يعر 

وحيمني أي  ،أي اليمن (،حيمن)، فقالوا التعريف عندهم وهي احلاءا أداة أضافوا هل

سهالً بني الياء وامليم اإلبدال شعر حيمني، ومع مرور الوقت أصبح  :اليمني، فقالوا

 .( 1) فصارت محيني"

ة  يتطابق مع الواقع، ذلك أن  الكالم وهذا  قد و، ءاهلاهي أداة التعريف يف املهري 

د ذلك الدكتور عامرأتقلب هذه اهلاء حاء كام   ،( 2) لتقارب املخرج يف كتابه فائل بلحاف ك 

ةللمهرة ونسبة احلميني يف و ة إحياء بعراقة اللغة املهري  حيث تم  اقتباس لفظ  ،للمهري 

 الشعر احلميني منها.

 :شني التأنيث يف الشعر العريب واملهريمفارقة اخلطاب باستطراد: 

 ،املكسورة حرف الكافب األنثى يف اللغة العربي ة الفصحىمن املعلوم أن  خطاب 

ر مفتوحة ا يف اللهجات  للرجل. (رأيتَك )و ،للمرأة (رأيتك  )ومثال ذلك:  ،ويف املذك  أم 

ما  هاومن ،طاب، فمن الدول ما لزمت هنج الفصيحاخل ختلف هذاالعامي ة الدارجة في

 شينًا انتظرتج، وبعض الدول أبدلت الكاف ،شفتج بحرف اجليم مثل:الكاف أبدلت 

 جنوب وبعض مناطق ،قطر ،عامن ،اليمن :انتظرتش، ومن هذه الدول ،مثل: شفتش

ة اململكة  وغريها. العربي ة السعودي 

                                                           

 .167-166يف علم العروض والقافية، ص ) 1)

ة املعارصة بني عربي تني، ص ) 2)  .93اللغة املهري 
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من أسد جيعلون مكان الكاف  امن متيم وناًس  اكثريً  اناًس : أن  وجاء يف كتاب سيبويه

ا ساكنة يف الوقف، فأرادوا أن  م أرادوا البيان يف الوقف؛ ألهن  للمؤن ث الشني، وذلك أهن 

ر واملؤن ث م إذا فصلوا بني  ،يفصلوا بني املذك  وأرادوا التحقيق والتوكيد يف الفصل؛ ألهن 

ي أن  الشني ليس له وهذا يعن .(1) املذكر واملؤنث بحرف كان أقوى من أن يفصلوا بحركة

ى  ،ثابت حت ى يف الفصحى يف هلجات بعض القبائل هولكن ،أصل دارج فقط هذا ويسم 

يه هقيس هبذقبيلة الشتهار  (كشكشة قيس) ستخداماال  االشني، والبعض اآلخر يسم 

ح قوله: ويالشنشنة، ور   عن قيس بن امللو 

 فعينـــاش  عيناهـــا وجيـــُدش  جيـــدها
 

 دقيـــق ســوى أن عظــم الســاق مــنش   
 

ة فصيحة الستخدام ولكن هناك شواهد شعري   ،اكافً  نيالش ههذ بقىومنهم من أ

كقول  الشعر النبطي يف الشني ت هذهورد مذكورة يف مظاهنا، كام الشني يف الشعر الفصيح

ي:ا د بن فطيس املر   لشاعر حمم 

 يـــــــا بنـــــــت يـــــــاليل تفـــــــرقني بعــــــــودش
 

ابـــــــــــــة   مـــــــــــــا لـــــــــــــومهم ال كثـــــــــــــروا اخلط 
 

 عــــىل خلــــق اهلل ال مــــر بــــش دربــــش
 

 قـــــــــــــالوا كـــــــــــــذا باألصـــــــــــــبع الســـــــــــــب ابة 
 

ش  زيـــنش يزينـــه فعـــل أبـــيش وجـــد 
 

ــــــــــــابة  ــــــــــــدورش للنقــــــــــــا كس  ــــــــــــي ب  وانت
 

 قــــــــومي تبـــــــــاهي يب وفـــــــــيل  راســـــــــش
 

 رشف جلبابـــــةـعلـــــيش مـــــن ســـــرت الـــــ 
 

 وان ماســرتتش بـــالفعول وباســـمي
 

بنـــــــــــــــي الفنجـــــــــــــــال يـــــــــــــــا صـــــــــــــــب ابة   فعق 
 

 القادر الراشدي: قول الشاعر عبدومنه أيًضا 

 ملكـة احلسـن حـق احلسـن تـدليعش يا
 

ـــــــاعش   يف مملكـــــــتش الغـــــــواين خلفـــــــش أتب
 

 وعــىل عــروش املشــاعر الق تــرفيعش
 

ـــــــــــة أطبـــــــــــاعش  ـــــــــــزة يف حـــــــــــالش ورق   متمي 
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 يــــا روعــــة الطــــول مــــا أروع تقــــاطيعش
 

رش واحســنه إبــداعش   ســبحان مــن صــو 
 

ــــــــاذيعش ــــــــى غصــــــــينش آه ب  ال مــــــــن تثن 
 

 أخــاف يكرســ عويـــدش ريــف ذعـــذاعش 
 

واملهرة  ،ةعالقته بالشعر املحيل  باليمن عام  االستعامل إثبات والشاهد من هذا 

ة.  خاص 

عن وعزوفهم الكثري من الشعراء  دمن املالحظ يف الشعر الشعبي العريب ابتعاو

 ،خطاب األنثى بحرف الشني الذي هو حرف اخلطاب الرئييس لديم يف هلجتهم العامي ة

امهي أسباب ابتعادهم فبحرف الكاف يف تضمني اخلطاب األنثوي يف الشعر،  نهيبدلوف

 ألنثى؟!ا اطبعن استخدام هذا احلرف كعنرص رئييس يف القصائد التي خت

ة وعالقتها بحرف الشني  بدل  مازال بهنرى أن  خطاب األنثى سبالنظر للغة املهري 

ش وك،ش أو أبالكاف املكسورة فنقول لألنثى: حيبش بمعنى أبو أو  وحيدش بمعنى يد 

نرى أن  استخدام الشني فيه يأت مطابقًا سوهكذا، وإذا ما نظرنا للشعر املهري  يدك،

من و. الشاعر الشعبي كاًفا كام فعلالشني  هفال يبدل الشاعر يف شعر ،لخطاب اليوميل

ة   :ما ييلاألشعار املهري 

 آفطـــــــــــــــــــنش ســـــــــــــــــــوبر ســـــــــــــــــــوبر
 

 واحلــــــــــــــــــــــــــــــــيمش باشــــــــــــــــــــــــــــــــنيتي 
 

 وكذلك:

 بــــــــــــــايل هـــــــــــــه رسيــــــــــــــشدويـــــــــــــم 
 

 وانســــــــــــــــــــــــــــــــــــيمي ديلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت 
 

 وكذلك:

 كســـك تـــيش مــــن صـــار أومــــي
 

 ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريوق أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحنيني 
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ة فال يناقض الشاعر فيها أدوات خطابه، كام يناقض  ،وهذا اليش حيسب للغة املهري 

إذا ما ذهب و ،الشاعر الشعبي العريب أدوات خطابه التي يستخدمها يف حياته اليومي ة

 .واحد آن   واملهري يف شعبيفيها مفارقة وتشابه بني الشعبي ال ، وهذهللشعر تركها
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 الثانياملبحث 

 المهري شعرمن ال ونماذج مختارات

 

تهامتثل  ة وحماولة فهمها وحفظها ومعرفة مغزاها وقص  شغًفا  قراءة األشعار املهري 

عاين الفريدة، والقصص املشوقة، ورب ام املمن ل ام تتمي ز به  ،لدى الكثري من أبناء املهرة

ةب لذا حرصنا أن نختم هذا الكتاباأللغاز الغامضة،   ،مجموعة من القصائد اخلاص 

املصادر، سواء  ها من خمتلفناوبعض املحاورات التي مجع املقاطع الشعرية املغناة،و

 ،أب فيس بوك، تويرت، واتس :عيوسائل التواصل االجتاممن  أكانت من الكتب، أو

 به. له صلة قرابة مم نأو  نقالً مبارشًا من الشاعر نفسه ، أو التي نقلناهايوتيوب

لكي يدرك معناها املهري  ،ترمجة حمتوى هذه القصائد رب ام اقتىض النقل رضورةو 

الدراسة بشكل  أكرب عىل تركيز ويستفيد الكل من قراءهتا ومعانيها، وألن   ،وغري املهري

 إال  أن  الرتمجة مل تتم نظًرا الختالف معاين، والرتكيبة العروضي ة للشعر املهريالبنية الفني ة 

 .فردات الختالف املناطق وهلجاهتابعض امل

 

تنويه: قمنا بكتابة القصائد والنامذج الواردة بطريقتني: الطريقة املتعارف عليها 

 والطريقة اجلديدة التي اقرتحناها. 
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 مختارة من بحر الرملة مهريّ شعرية نماذج

 

أمحد بخيت عيل  :قصائد للشاعر تسمؤلفة من جمموعة هذه  :فن الدندنيت

 : (1)( بر كليبني)رجحيت املهري 

 قصيدة األوىل:ال

 أشـــــــــــــــتببك كامـــــــــــــــديتن وقليـــــــــــــــل م امهـــــــــــــــويف
 

 وارمحيـــــت فجـــــوت أقافـــــل وحـــــابو ذيرفـــــويف
 

 شـــفي ذوكبتـــي زوقـــت وهبيـــل منســـن خـــويف
 

 وعيطـــــــــــر ذنـــــــــــويفتاشـــــــــــاذرك م اقـــــــــــويل هيـــــــــــه 
 

 أر لقـــــــــــــــــــبلم امـــــــــــــــــــاوذر اهـــــــــــــــــــالم واصـــــــــــــــــــويف
 

 يشــارن ذيــري مــيكن وصــيحني مليــوا جــويف
 

 هــــم كهســــك فــــون لوقــــف اشــــلولت يــــدفويف
 

 أدي ألمــــــــــــري هباشـــــــــــــن آمقـــــــــــــوطر برســـــــــــــلويف
 

 ي خـــاطر بنيشـــوت ولكمتـــك احســـويفـولشـــ
 

 اذجيــــــــــــرين يل انيشــــــــــــو وملــــــــــــن منتــــــــــــي نقــــــــــــويف
 

ـــــــــرادول انـــــــــويف ـــــــــدن ذليضـــــــــومل بـــــــــايل ب  احتمي
 

 اهزيــــــدي م اهتيــــــت مــــــيكن تــــــاجروه بــــــاقويف

                                                           

 حصلُت عليها من ابنه: عبدالله أمحد. ) 1)
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 القصيدة الثانية:

 

 حـــــي بقـــــول مـــــن كـــــل مكـــــونن
 

 وطـــــــــــــــــــــــــــــــروق مشـــــــــــــــــــــــــــــــتاهبوتن 
 

 طـــــــــــــــــــاالم أقولـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــيكن
 

 اذيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقم امحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتن 
 

 كـــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــد رض امســـــــــــــــــوقه
 

 وهبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الرتتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتن 
 

 وذمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــني أد أكومــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 

 رشفدوتنـمــــــــــــــــــــن ليــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــ 
 

 لـــــــــــد نانســـــــــــوس مـــــــــــن أوقـــــــــــب
 

 رسين مهوفـــــــــــــــــــــــــــــــــدوتنـالـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ذلشــــــــــــــــــــويلهوقــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــني 
 

ــــــــــــــــــوتن   هــــــــــــــــــام شــــــــــــــــــكرون وذب
 

 شـــــــــــــــــني قصـــــــــــــــــور وســـــــــــــــــوقت
 

 بــــــــــــــاد اضــــــــــــــيمت وخــــــــــــــدروتن 
 

 اقــــــــــــــــــــــــديل مــــــــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــــــــاودر
 

 امنـــــــــــوجر ضـــــــــــاهر انســـــــــــجوتن 
 

 هــــــــــــــام اصــــــــــــــباحم احروبــــــــــــــت
 

 امـــــــــــــــــــــــــــــــــــروبح قـــــــــــــــــــــــــــــــــــارصوتن 
 

 ردن الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
 

 وكتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تزتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتن 
 

 اغليـــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــن امـــــــــــــــــــــــــــويل
 

 وت ادوكــــــــــــــــــــــــــــس وثبــــــــــــــــــــــــــــوتن 
 

 وامــــــــــــديت هقــــــــــــوت اديــــــــــــرت
 

 رحــــــــــــــــــــــــــــــــت هامنجــــــــــــــــــــــــــــــــدوتن 
 

 هــــــــــــان أمـــــــــــــورنبــــــــــــر أمــــــــــــورن 
 

 ونشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولن اقجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتن 
 

 وفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحن ملهريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطن هبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوتن   ان
 

 بـــــــــــرس بـــــــــــا جزيـــــــــــرت كلـــــــــــس
 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادفوتر وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتن 
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 ة:الثالثالقصيدة 
 

 مــــــــــن اقــــــــــويل خــــــــــريت مــــــــــيكن الدحيــــــــــيم اصــــــــــيحي
 

 بــــــــــــــار اكوســــــــــــــم امصــــــــــــــوقه ومنقــــــــــــــود ذ يشــــــــــــــليحي
 

 ارقــــــــــــــــــــــــــورب اخمــــــــــــــــــــــــــوطر اذلبــــــــــــــــــــــــــيهم جمتيحــــــــــــــــــــــــــي
 

 شـــــــــب وقايفـــــــــد وملـــــــــوي وجبيـــــــــل اشـــــــــوخ يزحيـــــــــي
 

 احلليلــــــــــــــــــــة ت اذيــــــــــــــــــــري وســــــــــــــــــــميحيورصومـــــــــــــــــــه 
 

 وحـــــــــــذيري وت اودش مـــــــــــن بحيـــــــــــدش تـــــــــــالوحيي
 

 افطـــــــــــــــــون هلـــــــــــــــــن اقـــــــــــــــــورب ومفـــــــــــــــــوكر يشـــــــــــــــــذحيي
 

 يقريـــــــــــــــــــــرن انظـــــــــــــــــــــاره ملـــــــــــــــــــــدوما واضحضـــــــــــــــــــــيحي
 

 ورديـــــــــــــدي لبعاشـــــــــــــا خـــــــــــــاف خـــــــــــــريتش ارييحـــــــــــــي
 

 وطراحــــــــي اطــــــــوورف ار مــــــــن هــــــــل ايــــــــن طفيحــــــــي
 

 وت نقــــــــــــوفم اشــــــــــــلولت لــــــــــــيهم باهبيــــــــــــل ذليحــــــــــــي
 

 نضــــــــــيحي اروال كــــــــــورون ابــــــــــثقش تــــــــــاولو بخــــــــــور
 

 يمــــــــــــديح مــــــــــــن هــــــــــــل يفــــــــــــورح اده لفــــــــــــوده تــــــــــــاحيي
 

 التحـــــــــــــورف مـــــــــــــن اخـــــــــــــاطر وهلمـــــــــــــس مـــــــــــــامتيحي
 

 ويشينس هيس ابورق اوحاريت وت سيه رشحيـي
 

 وجــــب لــــيس ذهيــــه وطومــــه افتخــــريي هيــــه قزحيــــي
 

ــــــــــق مــــــــــن اقــــــــــابش وانحيحــــــــــي  ويشــــــــــهول اســــــــــد وث
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 :الرابعةالقصيدة 

 نحتميــــــــــــــــــــــــــدن ذليضــــــــــــــــــــــــــومل ملدتــــــــــــــــــــــــــه احنوبــــــــــــــــــــــــــت
 

 حـــــوكم غـــــويل ارســـــومت تـــــا يقـــــى قـــــابوس حكمـــــن
 

 هاصـــــــــفوه بخـــــــــري وافيـــــــــت وسيســـــــــت وجســـــــــومت
 

 ودويـــــــــل مـــــــــن كـــــــــل مكـــــــــونن هجريـــــــــوه بكرومـــــــــت
 

 بـــــــــــــايل يطـــــــــــــوول امـــــــــــــره زويـــــــــــــد حلـــــــــــــابو ســـــــــــــلومت
 

 رات وقيمـــت موســـم حلســـوبه ثوبـــتـوضـــفور هضـــ
 

 وانجـــــــــــــديتن ابتولـــــــــــــق بـــــــــــــار طمتســـــــــــــن اطحوبـــــــــــــت
 

 يش مرضـــــــــيت مهتمـــــــــوتن حيـــــــــذير مـــــــــن اضـــــــــلومت
 

 ليـــــه قمومـــــتارحـــــيم يشـــــهول اصـــــيت ذومـــــه يش ذ
 

 ميــــزت شــــيه مــــن هــــل ابــــايل هازيــــده مــــن ارحومــــت
 

ـــــــــــــــدم  اخيوبـــــــــــــــت  وخيومـــــــــــــــد جيـــــــــــــــد امـــــــــــــــدح هابني
  

 ومـــــــــــــــــــــــــذمت تابديـــــــــــــــــــــــــد امـــــــــــــــــــــــــورش وانســـــــــــــــــــــــــوبت
 

 واريضـــــــــــــــــــــــــــــم احلليلـــــــــــــــــــــــــــــة ابعاســـــــــــــــــــــــــــــا هلبوبـــــــــــــــــــــــــــــت
 

 تضــــــــــــــــــــفري وال تروجــــــــــــــــــــل وتنــــــــــــــــــــوقط بزيوبــــــــــــــــــــت
 

 هــــــــيس ار رقــــــــودت مــــــــيكن لــــــــد تــــــــاددهم اكتوبــــــــت
 

 رون اذيشــــــــــارن يزيــــــــــود حــــــــــابو صــــــــــلوبتـوحضــــــــــ
 

 وتاشـــــــــري مـــــــــن كـــــــــل ســـــــــليبن امـــــــــيال اقـــــــــا ضـــــــــبوبت
 

 تــــــــــــا يقــــــــــــا لــــــــــــيس اقوشــــــــــــط طــــــــــــوال بســــــــــــام الومــــــــــــت
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 ة:اخلامسالقصيدة 

 اهجـــــــــــــــــــوس ذيزيـــــــــــــــــــودم ملنوطـــــــــــــــــــف هاوصـــــــــــــــــــيبي
 

 تـــــــــــــا لوبيـــــــــــــد هـــــــــــــوين وســـــــــــــده بوشـــــــــــــيني وادبيبـــــــــــــي
 

ــــــــــــــايل شــــــــــــــف اذقــــــــــــــريب اطبيبــــــــــــــي ــــــــــــــد اب  هلنــــــــــــــا حممي
 

 وت ذمهـــــــــــــــــــك اشـــــــــــــــــــلولت اطـــــــــــــــــــروق يـــــــــــــــــــانقيبي
 

 اشــــــــــــــــــــــــوش م اشــــــــــــــــــــــــنيتي هبــــــــــــــــــــــــذوتن وضــــــــــــــــــــــــبيبي
 

 واحســــــــوس نطيــــــــت وفوقــــــــت الد خفــــــــي اذيزيبــــــــي
 

 وت اقشــــــــــــن ت مهــــــــــــوال ظــــــــــــر فوقــــــــــــت وهضــــــــــــيبي
 

 واشــــــــــــــــــــنون ادي طافــــــــــــــــــــل واشــــــــــــــــــــيخ ذخيصــــــــــــــــــــيبي
 

 وقنـــــــــــــــون ذللتحيـــــــــــــــك وحـــــــــــــــروه جحـــــــــــــــاد شـــــــــــــــيبي
 

 خــاف اذوصــلوت اجــرت ذمــن هــل حــامي وحيبــي
 

 هـــــم حـــــامي نحلتـــــي زويـــــد مـــــيكن تـــــاملوت اجيبـــــي
 

 اده حيبـــــــــــــي يل شـــــــــــــليوث مـــــــــــــن اذوبـــــــــــــل امـــــــــــــاريبي
 

 احلليلـــــــــــة ظـــــــــــر اســـــــــــيدش ارتكيبـــــــــــي هـــــــــــم ارذيمـــــــــــه
 

 وطميمــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــدوير بضــــــــــــــــــفي كــــــــــــــــــرا ســــــــــــــــــكيبي
 

 ولتهيبـــــــــــــــــــــــي اجبولـــــــــــــــــــــــت وقفيـــــــــــــــــــــــدي وشـــــــــــــــــــــــبيبي
 

ــــــــــــــــــــــاجمهودي اخمــــــــــــــــــــــوطر واتبيبــــــــــــــــــــــيـومــــــــــــــــــــــ  رشبق ب
 

 تالقصــــــــــــار وال لوصــــــــــــل مــــــــــــن احظــــــــــــي وانســــــــــــيبي
 

 الفيلونـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن امـــــــــــــــــــذمت وقـــــــــــــــــــرين ذيتـــــــــــــــــــايبي
 

ـــــــــــــدحك هاقولـــــــــــــت ومقـــــــــــــورن اجحيبـــــــــــــي  وت امت
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 القصيدة السادسة:

 احلليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اتزوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
 

 طمــــــــــــــــــت وقشــــــــــــــــــوت ابــــــــــــــــــوين 
 

 اتفوليــــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــن ايــــــــــــــــــــــــنس
 

 وســـــــــــــــــــــــــــــــــدوت م الســـــــــــــــــــــــــــــــــوين 
 

 

 وشـــــــــــــــطون هنـــــــــــــــيهم صـــــــــــــــوبر
 

 التكوســــــــــــــــــــــــــــــــــــل ولتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــوين 
 

 يـــــــــــــــــــوريثس طـــــــــــــــــــاط إديـــــــــــــــــــم
 

 اهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرومس احلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوين 
 

 

 كـــــل ذخـــــايلف هـــــيس يكوســـــا
 

 يش ذلتانحــــــــــــــــــــــــــــــــــه نشــــــــــــــــــــــــــــــــــوين 
 

 هــــــــــــن جــــــــــــروه اقــــــــــــويل قــــــــــــاطر
 

 اذصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبك اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــكوين 
 

 

 احـــــــــــــــــــــذيرن مـــــــــــــــــــــن اميلـــــــــــــــــــــت
 

 وذحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرك اتيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوين 
 

 احلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونوانتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلن 
 

 هـــــــــــــــــــــــــن يثوبـــــــــــــــــــــــــت ملقـــــــــــــــــــــــــوين 
 

 

 وارمحـــــــــــــــــــــــــون وزوم خـــــــــــــــــــــــــريه
 

 مــــــــــــــــــيكن واقلــــــــــــــــــوب امــــــــــــــــــوين 
 

 افيـــــــــــــــــــت ودريـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــيكن
 

 اذحيفشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجوين 
 

 

 واقـــــــــــــابوس ثبـــــــــــــوت حكمـــــــــــــه
 

 وضـــــــــــــــلومت لـــــــــــــــيس اطـــــــــــــــوين 
 

 تـــــــــــــــــــــــــم اوقـــــــــــــــــــــــــت ذلينوفـــــــــــــــــــــــــا
 

 امكونـــــــــــــــــــــــــــــــــــك وامكــــــــــــــــــــــــــــــــــــوين 
 

 

 اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحن ذلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم
 

 خــــــــــــــــــريت يكــــــــــــــــــويلن اتــــــــــــــــــوين 
 

 ضــــــــــــــــوط حقــــــــــــــــك بســــــــــــــــويت
 

 هــــــــــــــــــم حتــــــــــــــــــوم تقــــــــــــــــــا امــــــــــــــــــوين 
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 (1) :بن شنجل اللحيفي رامي ثابت :شاعرللقصيدة 

 فونـــــــــــــــــــــــــــــــــا ادي يب اصـــــــــــــــــــــــــــــــــابر
 

 حيلــــــــــــت اهلحقــــــــــــس حيلــــــــــــت 
 

 رمه صــــــــــــــابر لتحقــــــــــــــكـتنصــــــــــــــ
 

 ومنــــــــــــــدوق انصــــــــــــــول كيلــــــــــــــت 
 

 وقـــــــــــــــــــت وســـــــــــــــــــنني يـــــــــــــــــــدورم
 

 الد لشصــــــــــــــــــــــــــحريم ميلــــــــــــــــــــــــــت 
 

 قصــــــــــم بــــــــــرك اصــــــــــابر قصــــــــــم
 

ـــــــــــــــت  ـــــــــــــــي عين  الد لقصـــــــــــــــم هين
 

 جـــــــــــــــويف مـــــــــــــــيال واي مجـــــــــــــــات
 

 مونــــــــــــــــــاء ذيقهـــــــــــــــــــوم اديـــــــــــــــــــرت 
 

 مونـــــــــــــــــا ذخيطـــــــــــــــــوط احـــــــــــــــــورم
 

 زيــــــــــــــــــــــــه ازهــــــــــــــــــــــــد ذحــــــــــــــــــــــــديت 
 

 جيتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلن يب أرص
 

 تــــــــــــــــــــــوال هــــــــــــــــــــــديرت ليلــــــــــــــــــــــت 
 

 

 له أيًضا:قصيدة أخرى هذه و

 هجــــــــــس بــــــــــر طفــــــــــوح حــــــــــوزه
 

 وقصــــــــــــــــــوينه بــــــــــــــــــره موجــــــــــــــــــت 
 

 الد لشــــــــــــــــــــــــــــاذريني ســــــــــــــــــــــــــــات
 

 ايمــــــــــــــــل بحروهــــــــــــــــي كولــــــــــــــــت 
 

 فونــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــاهر اده غوفــــــــــــــــــل
 

 وذر يفـــــــــــــــــــــــــــــــــض امحولـــــــــــــــــــــــــــــــــت 
 

 شـــــــــــــــــــــفه آر اجيبـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــوقي
 

 ذســــــــــــــــــيس بجــــــــــــــــــويف دولــــــــــــــــــت 
 

 بـــــــــــــــــــره مـــــــــــــــــــوكن وذوويثـــــــــــــــــــق
 

 واش امبــــــــــــــاد هــــــــــــــورتحــــــــــــــي  
 

 ايمـــــــــــــل قـــــــــــــايب هـــــــــــــيس ابيتــــــــــــــه
 

 وغصـــــــــــــــبيني تيـــــــــــــــه بضـــــــــــــــولت 
 

 رصمه ظـــــــــــــــــومل جوهـــــــــــــــــلـتنـــــــــــــــــ
 

 الد هلمــــــــــــــك هيــــــــــــــه ابســــــــــــــوقت 
 

 وي مجـــــــــــات حـــــــــــوم قعيـــــــــــدت
 

 حـــــــــــــــوم افيصــــــــــــــــل ذا اقولــــــــــــــــت 
 

                                                           

 ُنقلت القصيدتني من الشاعر نفسه. ) 1)
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 قصيدة للشاعر حاج دعكون:وهذه 

 كـــــــــــــــــــــويب خمليـــــــــــــــــــــق يصـــــــــــــــــــــوبر
 

 بســـــــــــــــــــــــــــــــــــجوى ذي خييفـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 

 ســــــــــــــــــــــفه خمليــــــــــــــــــــــق هبيمــــــــــــــــــــــت
 

 أوكــــــــــــــــــــــــر ذاريــــــــــــــــــــــــيح ينيفــــــــــــــــــــــــه 
 

ــــــــــــــــــــــــــديت مــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــهوك   حمب 
 

 تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدده وتكيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 

 مونـــــــــــــــــــــــــــــــــا حيمـــــــــــــــــــــــــــــــــول ارد ت
 

 مــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــهب ذديضــــــــــــــــــــيفه 
 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــهب ذرورم ظـــــــــــــــــــــــــــــــومل
 

 ام بــــــــــــــر قيصــــــــــــــف بــــــــــــــه جييفــــــــــــــه 
 

 ويلوبــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــه رسويـــــــــــــــــــــــــر
 

 امــــــــــــــــــــــق ذمكســــــــــــــــــــــري يســــــــــــــــــــــيفه 
 

 آر ورمحـــــــــــــــــــــــــــــــون اخـــــــــــــــــــــــــــــــورج
 

 هـــــــــــــــــــــــــــه يقـــــــــــــــــــــــــــودر وييفـــــــــــــــــــــــــــه 
 

من قصائد عىل نفس الوزن والصوت سمعتها يف برنامج  أجزاءبعض وهذه 

 :وريوض أقوم بذكرها للفائدة (سمريت)

ـــــــــــــــام ديـــــــــــــــت قاصـــــــــــــــم  حـــــــــــــــي ب
 

ــــــــــــــــت   خرفيـــــــــــــــوت وســــــــــــــــيل غي 
 

 مـــــــن أعجيـــــــبش بـــــــري حيـــــــول
 

ــــــــــــــــري ســــــــــــــــويب ال جحي ــــــــــــــــت   ب
 

 مــــــــن مســــــــولك بــــــــري فولــــــــت
 

 مـــــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــــودر يب قضـــــــــــــــــــي ت 
 

 لكــــــــــــزس ومليــــــــــــار ســــــــــــعودي
 

ـــــــــــــــت   والـــــــــــــــذهب مليـــــــــــــــون وقي 
 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــت  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــيوخ ومركز 

 

 

 لــب هضـــيمك لـــب هضـــيمك
 

 والكبــــــــــــــــــــــــــــــــــد ملتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهبوتن 
 

 

 

 مـــــــــن حليلـــــــــة هجـــــــــس دوفـــــــــع
 

 خلـــــــــــــق مـــــــــــــيكن ذي شــــــــــــــجيله 
 

ه رقـــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــــوين  بـــــــــــــــــــــــــــــــر متــــــــــــــــــــــــــــــــو 
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 النوع الثنائي –من البحر المديد مختارة ة قصائد مهريّ
 

 (1) :حسن بن بريك احلريزي :الشاعر

 ســـــــــــــــــــــاد هـــــــــــــــــــــوجر وزويـــــــــــــــــــــل
 

 وحيومـــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــلحقيس 
 

 شــــــــــــــيه كــــــــــــــروزل هايــــــــــــــدنوت
 

 وكالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة انقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس 
 

 هيكـــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــديرس جيـــــــــــــــــد
 

 وحجيـــــــــــــــب لـــــــــــــــذي صـــــــــــــــنيس 
 

 الشـــــــــــــــــــا ايمــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــيس 
 

 ول وجنيـــــــــــــــــــــــــــب اســـــــــــــــــــــــــــلقيس 
 

 والتـــــــــــــــــــــواير طقـــــــــــــــــــــم طـــــــــــــــــــــاط
 

 وحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك انســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيس 
 

 طوبـــــــــــــــــا ومســـــــــــــــــريس حـــــــــــــــــف
 

 وتنــــــــــــــــــــــــوفر مــــــــــــــــــــــــن احلــــــــــــــــــــــــيس 
 

 ملنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتويق
 

 وغربيــــــــــــــــــــــــــــــــت ذبغضــــــــــــــــــــــــــــــــيس 
 

 هـــــــــــــل أقـــــــــــــا وتطـــــــــــــى وفســـــــــــــح
 

 بنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري اطلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس 
 

 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدادس ذكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم
 

 وذطوبـــــــــــــــــــق لـــــــــــــــــــيس أريـــــــــــــــــــس 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــود ايل وشـــــــــــــــــــــــــــــــط  وت لب
 

 ابواحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد آشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيس 
 

 وامـــــــــــــــــــــــــــــــــردس آجـــــــــــــــــــــــــــــــــزوت
 

ـــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــيس    وهـــــــــــــــــــربيسدوب
 

 متـــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــل اتنــــــــــــــــــــــــــــذوخ
 

 أويل وجبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس 
 

 ومزيونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف
 

 هــــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــرف يشــــــــــــــــــــــحيس 
 

 وقهبونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد
 

 هيــــــــــــــــــــه انويــــــــــــــــــــت ذوثقـــــــــــــــــــــيس 
 

                                                           

 ُنقلت من الشاعر نفسه مع قصائد ُأخرى له. ) 1)
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 مـــــــــــــــــن فيجـــــــــــــــــر اتـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــض
 

 وت الشـــــــــــــــــــــــــــــــــاديل فقـــــــــــــــــــــــــــــــــيس 
 

 وت الســـــــــــــــــــــولف وهـــــــــــــــــــــروج
 

 وهبلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه انطقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس 
 

 نطـــــــــــــــــــــق وغــــــــــــــــــــــروي اديــــــــــــــــــــــل
 

 مـــــــــــــــــــــــن ميلـــــــــــــــــــــــت مفحـــــــــــــــــــــــيس 
 

 بـــــــــــــــــــايل هيـــــــــــــــــــه لقـــــــــــــــــــا بخـــــــــــــــــــري
 

 ورمحــــــــــــــــــــــــــــــون الســــــــــــــــــــــــــــــمحيس 
 

 هلاجـــــــــــــــــــــــــــــدول والـــــــــــــــــــــــــــــركيس
 

 ولشــــــــــــــــــــــاف مــــــــــــــــــــــن بخــــــــــــــــــــــيس 
 

 ولغلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه باقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديت
 

 وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزات اوفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس 
 

 وذي اومــــــــــــــر حــــــــــــــول حــــــــــــــول
 

 وذي اوصـــــــــــــــــــــف ويشـــــــــــــــــــــليس 
 

 ومســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولك ذقييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 

 مـــــــــــــــــــــن هيـــــــــــــــــــــذل اودخـــــــــــــــــــــيس 
 

 ونشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري امهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت
 

 حــــــــــــــــورم هيســــــــــــــــن انــــــــــــــــزحيس 
 

 وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيقد اذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
 

 وكـــــــــــــــــــــــل ذوبـــــــــــــــــــــــل ازريـــــــــــــــــــــــس 
 

 وثمريــــــــــــــــــت ذبتــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــوس
 

 بمحومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــقيس 
 

 دورا مـــــــــــــــــــــــــــــنس وخطـــــــــــــــــــــــــــــيط
 

 وزدقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتن اوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس 
 

 ومحديـــــــــــــــــــد وشـــــــــــــــــــيه بـــــــــــــــــــروك
 

 مـــــــــــــــــــــــــن افـــــــــــــــــــــــــرا ذشـــــــــــــــــــــــــحيس 
 

 وطــــــــــــــــــــــــــــــالت اهايــــــــــــــــــــــــــــــدنوت
 

 قلــــــــــــــــــــــــــب تــــــــــــــــــــــــــيهم لينــــــــــــــــــــــــــيس 
 

 ومغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورن اقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور
 

 وكنيحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطيس 
 

 وقهبومــــــــــــــــــــــــــــــــــا بخشــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
 

 وازميمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت انقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس 
 

 وحســـــــــــــــوب ذهيـــــــــــــــه هنـــــــــــــــيس
 

 بمهــــــــــــــــــــــــــــــــــوجس ايــــــــــــــــــــــــــــــــــريس 
 

 رصون رصفـــــــــــــــــــــــــــــيسـوغـــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ومنــــــــــــــــــــــــــــــا اطــــــــــــــــــــــــــــــا دقــــــــــــــــــــــــــــــيس 
 



 

 

212 
 

 وقبولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطيت
 

 نفـــــــــــــــــــــــــس وريـــــــــــــــــــــــــي تبـــــــــــــــــــــــــيس 
 

 وطويونــــــــــــــــــــــــــــــــا لربتســــــــــــــــــــــــــــــــعيد
 

 ذجنيـــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــيسحـــــــــــــــــــرف   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتس يفطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  اقن
 

 وبقلــــــــــــــــــــــــــــــــــب ذحفضــــــــــــــــــــــــــــــــــيس 
 

ـــــــــــــــــــه طـــــــــــــــــــاط ولويكـــــــــــــــــــون  ريت
 

 اده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيي نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس 
 

 لقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبس اقرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 

 مـــــــــــــــــــــــن اضـــــــــــــــــــــــاهر انتقـــــــــــــــــــــــيس 
 

 ار جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزي ارمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــون
 

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــمي ذســــــــــــــــــــــــــــــــــــطحيس 
 

 امكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاميم
 

 وكــــــــــــــــــــــل نفــــــــــــــــــــــس اشـــــــــــــــــــــــفيس 
 

 ومغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركيس
 

 وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريس 
 

 توبـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــورم ذوديـــــــــــــــــــــت
 

 هــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــونا ذخطــــــــــــــــــــــيس 
 

 اومهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي انجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 

 ضـــــــــــــــــــــيبط اقـــــــــــــــــــــدي وقـــــــــــــــــــــيس 
 

 تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوي اقفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 

 قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب اده رشغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس 
 

 زويـــــــــــــــــــر وقليـــــــــــــــــــب ذحـــــــــــــــــــول
 

 والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقات بلغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس 
 

 وكفيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اغســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم
 

 ولنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكس بطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس 
 

 متـــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــل اتفضـــــــــــــــــــــــــــوه
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذخيس   ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــدينت ان
 

 وقهبونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا برحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه
 

 وبرتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلم ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديس 
 

 ومغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورن اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيري
 

 خــــــــــــــــــــــــوطر ملصــــــــــــــــــــــــا نتــــــــــــــــــــــــيس 
 

 وقهبونـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بمنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف
 

 مــــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــــب لنقصــــــــــــــــــــيس 
 

 ومشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيلد ابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت
 

 مجــــــــــــــــــا ذشــــــــــــــــــخوص تكــــــــــــــــــيس 
 

 وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجري اغليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت
 

 بتــــــــــــــــــــــــــــي ادغــــــــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــــــــيس 
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 ورصومـــــــــــــــه هـــــــــــــــوه ختمـــــــــــــــك
 

 حــــــــــــــــــــــرف بــــــــــــــــــــــره مــــــــــــــــــــــدحيس 
 

 ومهصـــــــــــــــــــــــــــــات لغرفـــــــــــــــــــــــــــــوت
 

ــــــــــــــــرك اضــــــــــــــــيس   وقفــــــــــــــــدوت ب
 

 غـــــــــــــــــــــــرف تولـــــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــهيل
 

 مـــــــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــــــد انقصـــــــــــــــــــــــيس 
 

 

 :شاعر حسن بن بريك احلريزيُأخرى أيضًا للهذه قصيدة و

 برجـــــــــــــــــــــــــــــــــــروم يل وقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 

 وريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لثبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت 
 

 ورخ يل جـــــــــــــــــــــروه ونصـــــــــــــــــــــف
 

 بحســـــــــــــــــــــــــــــــــوب ذرتكـــــــــــــــــــــــــــــــــوت 
 

 حلــــــــــــــــــــــــويني هــــــــــــــــــــــــو قهــــــــــــــــــــــــود
 

 واالينــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغفوت 
 

 ومتـــــــــــــــــــــــــــــــــــات اطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــس ال
 

 وانفســـــــــــــــــــــــــــــيت اهلجـــــــــــــــــــــــــــــروت 
 

 مهــــــــــــــــــي بغربيــــــــــــــــــت وشــــــــــــــــــوق
 

 يل بجـــــــــــــــــــــــــــــــــويف ذيرتبـــــــــــــــــــــــــــــــــوت 
 

 شــــــــــــــوقي لســــــــــــــلوم وصــــــــــــــادق
 

 او عنــــــــــــــــــــــــــــود مهوصــــــــــــــــــــــــــــفوت 
 

 واغهـــــــــــــــــــــــــــــروتن احضــــــــــــــــــــــــــــــور
 

ـــــــــــــــــدرجيت ذســـــــــــــــــيه الـــــــــــــــــوت   ب
 

 كـــــــــــــــــــــــل حســـــــــــــــــــــــوهبم هنـــــــــــــــــــــــي
 

 رشفيي يشــــــــــــــــــتوتـهيــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــ 
 

 ســــــــــــــاده كطيــــــــــــــار الشــــــــــــــوجش
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت    ذشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلوتاري
 

 تقصيصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اهبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 

 والتوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووت 
 

 هـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــا حفـــــــــــــــــي وشـــــــــــــــــط
 

 ذلفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اوغشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت 
 

 هــــــــــــــيس ار حــــــــــــــل مهغريــــــــــــــب
 

 والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمس قفــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوت 
 

 بمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذخوت
 

 وامشــــــــــــــــــــــــتيوق هوصــــــــــــــــــــــــلوت 
 

 وانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم يرغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
 

ــــــــــــــــــــاورب اوثبــــــــــــــــــــوت   هــــــــــــــــــــل ي
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 :-بال كر –لشاعر سعيد عيسى سعدين بن حمامد قصيدة لوهذا مقطع من 

 رصيفـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروتن لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بيســـــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــالوم بـــــــــــــــــــــــــــــايل 
 

 يبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريت ال
 

 خمليـــــــــــــــــــــــــــــق ولـــــــــــــــــــــــــــــو حيـــــــــــــــــــــــــــــوم 
 

 

 (1) :حسنة بر -بن زعبنوت املهرية سعيد سامل شم   سامل :للشاعرقصيدة : وهذه 

 

 هٓصـــــــــبحك ذآضـــــــــتيٓقك أبنـــــــــا دم أده يمـــــــــوت
 

ـــــــــف ذاغـــــــــ  رٓضا وزوُادي بحريـــــــــوتـمـــــــــن أنٓق
 

 رساية وت طـــــووتـواشـــــوا قي لبـــــريوق والـــــ
 

لــــــــــيلم أٓضــــــــــيقا وخــــــــــدورم   بــــــــــامثووتتــــــــــا خ 
 

بــــوت اقي لٓقٓشــــٓقيٓش ويــــت بأرُاجــــل اث   واشــــو 
 

ويـــــــــل مـــــــــن أغفـــــــــُان وحبنيســـــــــن حفـــــــــوت  وك 
 

ــــوت  واشــــوقي لغيــــوج ويــــت شوجيشــــم غرن 
 

ـــــــالهبم هطيـــــــف ومـــــــن صـــــــبيغت إدنـــــــوت  اس 
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 النوع الثالثي البحر المديد مختارات من

 ( كريم هودي – سامعني – ) رجزيت 

 

 بال كر:  - سعيد عيسى سعدين بن حمامد يقول الشاعر

 ومطولـــــــــــق لفرتـــــــــــك بـــــــــــاهم رقـــــــــــووق وشـــــــــــيب ملســـــــــــوفر يتقيـــــــــــل
 

 محــد اهلل لــك احلمــد هلل نوخــذان حلــاق فولــك وجزيــوتن اوصــيل
 

 :فقال الشاعر بن سليمون وأجابه

 هــاي بنوخــذان دفولــك يرييســن مــن اميــد ومكلــف بغـــراب
 

 بـــري دا غولــــق منـــه ودحوســــب هــــا فـــالك ملنوشــــط ورحيــــل
 

 :الشاعر بال كر فرد عليه

 ر كنهـــور حلـــوك حيوســـب حنفـــه ويـــوقر بـــا طمـــىـايشـــ
 

 تــا يليلــه بــره بــه بولــد طيــت مــن تيــى وســوبر بــا رخــى
 

 (1) :م كلشات أبو يوسفقصيدة للشاعر سعد مسل  وهذه 

 تـــون نغريـــف اود ومحـــوه ذهيــــه صـــويل شـــه مهـــوقس يطريــــب
 

 ذغربـــــــــك تيــــــــــه يزيــــــــــك يــــــــــاويال قطــــــــــاف ومشــــــــــورخ يــــــــــذهيب
  

 يشـــــــبيبن القـــــــوول وذشـــــــيه حـــــــوه ييـــــــق وت اغـــــــورف اهيـــــــب
  

                                                           

 .ُنقلت القصيدة من الشاعر نفسه ) 1)
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 هيـــــــــا بحضــــــــــورت كــــــــــل وقــــــــــام ذقيــــــــــدين احلميتــــــــــي وصــــــــــليب
 

 هـــــــــيهم قـــــــــادر ورشيـــــــــف بفـــــــــودي وريـــــــــا وذوســـــــــط هالبيـــــــــب
 

 وت اوقـــــــــــب هصـــــــــــباح ومقـــــــــــره احتقـــــــــــوق النيـــــــــــت يقهيـــــــــــب
 

 ورصومــــــه وي كــــــريم تــــــون نفتــــــيح ابــــــوب وبــــــاليحن نشــــــبيب
 

 وســــــــــورح ذاقـــــــــــدود ليســــــــــن قهـــــــــــد وطــــــــــامء وهنـــــــــــي حمســـــــــــيب
 

 وغفــــــور ذبرســــــلوف برشــــــمورم ابينــــــي وامقــــــوري هصــــــويب
 

 ويمـــــــــوه خلليـــــــــف لـــــــــيهم هصـــــــــباح الشـــــــــد ان حتـــــــــيمم ترتيـــــــــب
  

 حامـــــل شـــــليال تيـــــه تـــــاولو لقـــــاء ثقيـــــل ضـــــري اظـــــاهر واغريـــــب
  

 ومغورن ذذرسين وت طروقم سري الشف بقمويل ياقيب

 وامـــــــــوثر ذامهـــــــــري مـــــــــن كهـــــــــني ذهاوقـــــــــا بصـــــــــدور مكتيـــــــــب
  

 بــــــره خلطــــــار واثواغــــــل اقرتيــــــبار لكينــــــي مــــــن قريــــــب ويقــــــاء 
 

 ومنــــــــوي كــــــــل يــــــــوم حــــــــومر خيلــــــــوف اغــــــــه ويفتــــــــك اذهيـــــــــب 
 

 يقيســـــــــــــن لـــــــــــــذبور وتـــــــــــــول امامليـــــــــــــت هـــــــــــــال اوداء واديـــــــــــــب
 

 هلنـــــــــــــــاء مـــــــــــــــدركني يسيســـــــــــــــن ابينـــــــــــــــاء وحقـــــــــــــــوفم هادريـــــــــــــــب
 

 ويــــــــــومر امثـــــــــــور ضـــــــــــريه قطــــــــــا واويـــــــــــل ومهريـــــــــــه ليشـــــــــــغليب
 

 اس غلـــــــــــــوقم اخطـــــــــــــار ملـــــــــــــوثر ذامهريـــــــــــــه اقلـــــــــــــوتن انـــــــــــــديب
 

ــــــــــد وســــــــــهيل وعمــــــــــر مغريــــــــــبأأمــــــــــر وســــــــــعيد   وســــــــــاد وحمم 
 

 وبرقاشـــن ليـــه اميـــد وحميســـن ذاســـتبوق هـــال ادوغـــي هاشـــيب
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 ســـــــــــيلم بـــــــــــر ادورسي وأيل وبـــــــــــر مجعـــــــــــان يبهـــــــــــريم اصـــــــــــتليب
  

 وامحليـــــــــت جلانيـــــــــت بـــــــــدوير ذغـــــــــري امقـــــــــوري تـــــــــااا زهيـــــــــب
  

 وحــــــربا ذشــــــليني وهيــــــه وعــــــادل حمســــــيب وكــــــذا كــــــذا طبيــــــب
  

 شــــــــــاكيباسيســــــــــم امركيــــــــــز وخطــــــــــيطم وكتــــــــــوب وملنشــــــــــط 
 

 ومغــــــــــــورن اقـــــــــــــزي يشـــــــــــــلومل تيـــــــــــــه بـــــــــــــود ويقـــــــــــــودم لســـــــــــــهيب
  

 تــــااا مــــن هــــال بقــــاء رســــوخ باوفيــــه ومتــــوم وذكومــــل هاقنيــــب
 

 بقيونــــــــا لصــــــــفيف مــــــــورد هاضــــــــموتن كــــــــل ملفــــــــوكر مقويــــــــب
 

 (1):د مشعجل رعفيتان حمم  الفن  التي تغن ى هبا ة هري  املغنية من كلامت األ بعٌض وهذه 

ه عــــاده إلثبــــوتنجــــم أر تبــــوب وحــــل  .. مــــن حــــومر   ذا حكــــيل .. نــــو 
 

 حامالتـــــــــــــه أراقـــــــــــــيس .. مـــــــــــــن ارامـــــــــــــش ذا .. قـــــــــــــزا خيلـــــــــــــيلن ابيـــــــــــــوت
 

 ار خلــــوطم شــــه نجــــوم .. مــــن عــــازف ذا ريــــيح .. وتقولــــب ذا بيلــــوت
 

 صحفيني نشـورم تـيس .. هـل جـامع ذا دويـل .. وبالسـادس وازلـوت
 

 وجرايــــد بســـــوقني .. كــــل ذينوكـــــا ذا يشـــــاتوم .. شــــونا ذا مهـــــرة ثبـــــوت
 

 وقبويـــــــل ذا مهـــــــرة .. ذاغرويســـــــن أكيـــــــد .. ميـــــــوت مـــــــوه وال حيـــــــوت
 

 والكثــــــري بــــــر شـــــــيه خبــــــري .. مـــــــن عــــــازر حـــــــاويل .. جهــــــوز بســـــــرييوت
 

 نزرومـــــه وي كـــــريم .. يش جمـــــوين مـــــن اخـــــوف .. بـــــاكرميم حـــــاوروت
 

                                                           

 جاء ذكرها يف مبحث الواقعي ة كاملة مع اختالف بعض الكلامت طبقًا الختالف النقل. ) 1)
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 الشاعر رامي بن شنجل بلحاف:وقال 

 يس وحضـــــفي وطرحينـــــي لطوبيـــــتـوقـــــت يل جـــــروه بخـــــيس ابخـــــ
 

 وخيمـــــر وشـــــحاكم اهجـــــوس بقعيـــــدة وحجريـــــتصـــــويب انكشـــــيه 
 

 وحكمـــــــيهم لقصــــــــيد حكــــــــم لــــــــذليحم تيــــــــه وي كــــــــريم وهوبليــــــــت
 

 هجــــــــس احتــــــــويب هيــــــــه ونخــــــــال مــــــــن احــــــــروف وزكــــــــيهم بقويــــــــت
 

 صــــــــــفه وت طــــــــــوه ومــــــــــد يســــــــــتليبن اســــــــــليب يــــــــــويكن بحرفيــــــــــت
 

ـــــ  رصومه مـــــن حريـــــه وودي وي كـــــريم كـــــريم مشـــــجييل اغليـــــتـون
 

 املتـــــــه اغربيـــــــتانتخونـــــــا مـــــــن جـــــــوف مـــــــن اصـــــــوب ذهيـــــــه خفـــــــي 
 

 وجــــدروتن وطويــــف هــــدمونا مــــن الســــوس دوفــــر بينــــي وجليـــــت
 

 جلــــــدليت  ســـــاء مــــــن الســـــني جــــــروه مـــــن أمــــــر وحـــــروف هقربينــــــي
 

 هـــــورت هقشـــــوت أقـــــاب ومـــــزروت هبـــــاجوف وحرمتـــــي اشـــــنيت
 

 يش مــــــن وطـــــني هرحقــــــي مـــــن ارحبيــــــتـمـــــن اشـــــوقي انتفــــــاك ادهـــــ
 

 بـــــــدوير بـــــــن ســـــــعود ليســـــــن هـــــــوخفي غريـــــــب امـــــــديني بجرســـــــيت
 

 ورشزقــــــك بخـــــــدميت هــــــل الصـــــــيني يغمــــــوم شـــــــوره كلــــــه اثريـــــــت
 

 يشــــــــــــحكمن لريــــــــــــال ويشحســــــــــــبن حلمــــــــــــوه ويبخلــــــــــــك خلبزيــــــــــــت
 

 اغســــــــــومي ملــــــــــدير كــــــــــوفر ومــــــــــروت خــــــــــور ولتنوكــــــــــا بيــــــــــه منيــــــــــت
 

 ومتخـــــــــــــــــويف لبقـــــــــــــــــات احملـــــــــــــــــت اكســـــــــــــــــفت ارسيـــــــــــــــــر وغرفيـــــــــــــــــت
 

 كــــــــوه شضــــــــدم تيــــــــه وقيــــــــت يقــــــــوره ظــــــــاهرين يــــــــاتوينم باصــــــــبيت
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 وشــــــــــزيدك امقيــــــــــت وقــــــــــت يل قــــــــــروه اصــــــــــم هقيــــــــــي مــــــــــن احنيــــــــــد
 

 بـــايل هـــو طلبـــك تيـــك هيـــت تقـــودر هيـــت تقـــيض احـــويج وحمنيـــت
 

 رصيتـافككــي مــن اقيــد اضــمي مــن غيــوج مروجــاء تشــيخات وتبــ
 

 خوضــــــوري ليــــــك ذهــــــيم اجمــــــولس ذاضــــــيوف ومنــــــوقي ذهرقيــــــت
 

ـــــــبن كـــــــل بوروبـــــــوت يكنـــــــون وبحـــــــات امهغربيـــــــت  اللحيفـــــــي حي
 

 ذلــــــــت يقبــــــــيلس ال وليغوضــــــــف هاجــــــــدول وليغــــــــورب ادهليــــــــت
 

 يشــقديمم الالــوت وصــف شــيهم مهوريــث كــم وكــم مــن اصــفيت
 

 وفكيـــــــــــت اخمرجـــــــــــترومه وي كـــــــــــريم ورمحـــــــــــون يقطـــــــــــس ـونصـــــــــــ
  

 :الشاعر سعيد بن عيل بن طوعري بن عفراروقال 

 يمــــوه صــــدوق نجــــم خلطيــــت احنــــوب مــــن خلييــــف تــــاء مــــدود
 

 فيـــــودالر مـــــوه وـودبـــــار قفـــــود ســـــوق اريـــــوزم ويضـــــوض خيســـــ
 

  :وقال أيًضا

 مـــــن خضـــــريطـــــوهي بـــــورع 
 

 وســــــــــــــــــــبوك بــــــــــــــــــــه أعقيــــــــــــــــــــد
 

 وفغــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت 
 

 

 دار مســـــــــــــــــــــــــــيلة بيخـــــــــــــــــــــــــــول
 

 يلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفم بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ال 
 

 وبرحــــــــــــول ولــــــــــــو ركــــــــــــوت
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 : اهلل نصيب بن سعد وقال الشاعر:

 قـــــامء ذا شـــــكويا كـــــل بأقســـــيد ذخمليـــــق فقـــــه هيســـــن وطبـــــوب
 

 حـاد اغشـم واطبــات اديـويم طهـيم مــوه رشيـب وال كتــوب
 

 :اجلدحي املهريالشاعر سعيد بن لعطيت وقال 

 مجا ذا شكويا كل بجسيد ذا خمليق فقه هيسن وطبوب

 اد غشم وطبات اد ويسن طهيم مو رشيب والكتوب

 

 ويف رواية أخرى:

 د ذخمليق هيسن فقه وطبوبــــل بجسيـــــــــمجا ذا شكويا ك

 اد اغشم  وطبات اذيولسن طهيم مو رشيب والكتوب

 

 :كابوت اجلدحي لشاعر سامل بنل من األمثلة املضافةو

 نجم حلزؤين صف وسبوكم به اقيد والسمئ كسوت رئج

 ذي من اهئجـــول وذغيــــل خنق وسبـــــؤير انتوور ايمــــوخض
 

 امثوره اغشيم ال حييز من اتريت كشورح يزموم

 ومقورن يندوم يردود ذهقال وت شيني واحتوم

وال حيرضين بدع  ،مبن عيل مقد   :ه عىلد إبراهيم الفقيه يف رد  سعد حمم   :الشاعروقال 

  :الشاعر

 ارواحـــار هلــــون وخطــــري هبت بيس وسفريس يمحــــخض

 غري نوخذا غلوق ايمل بخنون فسح وجسيد دشارواح
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 (:ه عىل )ابن األسدوأيضًا رد  

 بايل وت حيوم لزيم يزهني با اطا فيصل غاهر ياخلوف

 وبأ ياخفوفرين به صنات من ــوه وال زيود يفتكــوا مح

 

 :رجزيتفن المحاورات على 
 

 وبني الشاعر -ماد بر –د حمسن كلشات الشاعر حمم  بني  املهرية ة باللغةات شعري  مراد  

 .باضاوي

 برماد:

 خـــوطر شـــه دريـــت ال حلنفـــه ذجيهـــوم وا مهـــوجس لصـــوون
 

 تــــا وكــــوب بــــراك نــــف مــــن ناشــــق ذا زهــــا وضــــموتن ملعيــــون
 

 رد باضاوي:

 ذا مثمنـــني هـــيس ســـبوك هبـــالوون تـــوبن حيـــا بـــا متخـــف مجـــا
 

 وا يليلـــه هـــاودي غمريـــت وهـــل حتيـــو هـــن اســـوبر بـــا غفـــون
 

 رد برماد:

 احمبـــي هـــوه وهيـــت كاوقيـــت اهـــاولوي بـــر دروقـــن ملزيــــون
 

 تـــا ولـــو لقـــا يكـــون وقـــت بـــر جـــروه مـــدا بـــال اديـــت ايفطـــون
 

 باضاوي :رد 

 ذيــه ذبــر جــروه ســلوف كاوقيــا اهــاولوي بــر يكــون مهــاديون
 

 لــك احلمــد وقــت بــره ذا هــدا والشــغيب مهــادفون ورصومـه
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من  محاورات على رجزيت منقولة من الفيس بوك

 :العزيز بن خالّص عبد :حساب الشاعر

 .عبدالعزيز بن خال ص املهري

 وقــت ديمــوه كليــف .. بيــه كــدء كــدء اليــل .. وضــهري دهيــه خفــي
 

 وبنـــــــــــادم بـــــــــــدنيا .. وتســـــــــــاتن يزلـــــــــــول .. مـــــــــــون مـــــــــــن خطـــــــــــاء ايف
 

 سعد عفرار:عبدالعزيز 

 فـــرق كلـــه بـــار غصـــوب .. بحيـــدوتن جهلـــوت .. بـــني نييخـــل وشـــكي
 

 وحبــون مــن بــاد حيــب .. الد حيوصــل هــه .. اجــا مويــت ونســيمه حــي
 

 :عبد العزيز بن خال ص

 هــــــاخر وكبيــــــه طــــــام .. لضــــــميم شــــــيه جــــــوير .. مــــــن وقــــــت هــــــاويل
 

ـــــوه .. بأســـــكري وطقـــــوم .. مـــــن رسي ومـــــن فنـــــي ـــــره ب  ورصومـــــه ب
 

 بن عفرار:عبدالعزيز 

 ذبنيــــــــــوه لريـــــــــــاء .. ينــــــــــيطم بـــــــــــه نيــــــــــوط .. وال يمولـــــــــــك ميلكـــــــــــي
 

 وامــــــود وال كســــــور .. لفتهــــــيمم ال قطــــــات .. اد لشــــــيتم وشــــــمي
 

د بن حيدرة املهري  :حمم 

 ســــــفينة أضــــــيت .. صــــــنتس ولــــــل طــــــاط  .. وربــــــونس مشــــــوري
  

 وجزيـــــــوتن يبهيـــــــل .. وت لـــــــويب نوخـــــــدي .. وقهـــــــرم مـــــــا تـــــــدي
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 :عفرارسلطان بن 

 دنيــا دفكــور بــيس .. قلبــوتن كــل يــوم .. وكــذا كــذا لــوي
  

 ومقيم وبال مول .. بمكونه مرتييس .. ومسيس وقوي
 

 :عبدالعزيز بن خالص

 بختــه ار دأيمــل خــري .. ودقــودم حنفــه .. ولفــوكر بــا زهــي
 

بـــــــي  بـــــــايل طلبيـــــــا تيـــــــك .. تـــــــرزقن باجنـــــــان .. وشـــــــفات دن 
 

 

 :ثانيةمحاورة 

 :خال ص املهريعبدالعزيز بن 

 داد أده كـــــــــاطريف لضـــــــــميم لطـــــــــار أمـــــــــق بنوويـــــــــا صـــــــــافيوت
 

 ولقليــب بريــك بــول ارضــن يبــديلن ال ميــوت طــريه وحيــوت
 

 :عوضات املهري

 بـــــايل بـــــاقبتس خـــــري بـــــاي وشـــــريا دصـــــور واركـــــوب منيطـــــوت
 

 بويل اطمى بسـوق وجينـوزت بـاكفيني لـيس نـوقص اصـلوت
 

 بن عفرار:عبدالعزيز 

 بـــــــره خمــــــديم مــــــن مجــــــى ذجهـــــــوتفيشــــــل مــــــا ديــــــال غــــــري 
 

 وقــت ذيمــوه حمــني واامودســن كســور وررورم ظلمــوت
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 :صعبدالعزيز بن خال  

 تـــــــوجر دا دهيـــــــه مكـــــــني يســـــــويقن ويشـــــــتوم وليطـــــــورح غـــــــاليوت
 

 وان بـرس هلـال صـدق سـومس يوتـوطي ال شـيس ركـني زابيــوت
 

 :محد زعبنوتأحمسن 

ــــــــيس تقــــــــاء ســــــــوا  توثــــــــوق بجيــــــــدين مــــــــن بيــــــــاء ورشوت ــــــــايل ب  ب
 

 بـــــــــر دورم لـــــــــيس اطميمـــــــــت وجهيـــــــــل وهنـــــــــورن هــــــــــابيوت وت
 

 

 :ثالثةمحاورة 

 :صعبدالعزيز بن خال  

 ان وقــــــــــــــــت دا حمــــــــــــــــك
 

 ينتكيشـــــــــــــــــــم غيـــــــــــــــــــوج
 

 ويصـــــــورم طـــــــار حـــــــق
 

 

 مــــــادن دا دهيــــــه ثمـــــــني
 

 يبـــــــــــــــــــــــديلن ال قطـــــــــــــــــــــــا
 

 دويـــــم يصـــــوور بـــــرق
 

 

 :عوضات املهري

 ام حتـــــــــــــوم تقـــــــــــــى نصـــــــــــــيح
 

 ثيقــــــــــــــــل دحمومــــــــــــــــل كــــــــــــــــل
 

 اوكـــــــــــوب بريـــــــــــك غـــــــــــرق
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 صــــــــــــــبور فــــــــــــــيشوقــــــــــــــبيل 
 

 اده هلــــــــــــــــــــــــــــم دوقــــــــــــــــــــــــــــوف
 

 ام نطـــــــوق غريـــــــوه حـــــــرق
 

 :صعبدالعزيز بن خال  

 خلـــــــــــــــق كلـــــــــــــــه مســــــــــــــــتعد
 

 دوتلـــــــــــــــــــوم هباســــــــــــــــــــلوب
 

 حليـــــــــــــو كلــــــــــــــه تــــــــــــــا رشق
 

 

 وقـــــــــبيل ان بـــــــــار قهيـــــــــب
 

 الد يكوســــا يش انفــــيس
 

 دورا اده بريــــــــــــــــــــــــك ارق
 

 :عوضات املهري

 تــــــــــا دويــــــــــل هــــــــــانيوب
 

 هزيــــــــــــــــودم بغريــــــــــــــــوي
 

 حيـــــــول تـــــــرام وهـــــــرق
 

 

 غيـــــوجارصـــــورم هـــــه 
 

 وحممــــــــد لــــــــه جويـــــــــب
 

 بســــــــــام نــــــــــويض بــــــــــرق
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 :صعبدالعزيز بن خال  

 دا دضـــــــــــــــــــتل وســــــــــــــــــــلوف
 

 مـــــــــــــــــــن وقـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــاويل
 

 تــــــــايموه غــــــــروب صــــــــدق
 

 

 وبنــــــــــــــــــــــــــادم ار خيــــــــــــــــــــــــــيط
 

 ويــــــــــــــــــــــاديلن كامــــــــــــــــــــــدى
 

 ويســـــــتوين طـــــــار طــــــــرق
 

 

 :عوضات املهري

 كــــــــــــــــــد اده بنفـــــــــــــــــــيس
 

ـــــــــــــور هبرجيـــــــــــــت  يكث
 

 وهتومــــه حــــويل نطــــق
 

 

 وام كلــــــوهم تــــــه وقيــــــت
 

 ســـــــــــــــــوايـــــــــــــــــديلني ســـــــــــــــــا 
 

 وتوكــــــوب بــــــرك حـــــــزق
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 :رابعة محاورة 

 

 :صعبدالعزيز بن خال  

 دار دهيـــــــــــــــــب ولـــــــــــــــــو اقـــــــــــــــــور
 

 بحــــــــــــــــــــــــــــــــــوودي ايطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 
 

 ولتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمر دانكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس
 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  اده ار فنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جبي
 

 وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكنني 
 

 ومشـــــــــــــــــــــــــــــــــــب دهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــــــــــــريس
 

 

 

 :عوضات املهري

 ذا ذهيـــــــــــــــب ام بـــــــــــــــره جــــــــــــــــود
 

 ار يفوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــك اســـــــــــــــــــــــــــــــــــدود 
 

 ومســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيول ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس
 

 

 

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزك ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدركني
 

ـــــــــــــــــــــــــــه اميـــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــم دا ل  وزي
 

 ابشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورله خللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس
 

 

 

 :صعبدالعزيز بن خال  

 دا دبـــــــــــــــــــــــار وكبيـــــــــــــــــــــــه طـــــــــــــــــــــــام
 

 يفطــــــــــــــــــــــــــــــــــون خســــــــــــــــــــــــــــــــــوير ال 
 

 وتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتن يفتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس
 

 

 

 هيــــــــــــــــــه يكــــــــــــــــــويب دا ســــــــــــــــــهيل
 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوخل لنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 
 

 اده ار لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس
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 :عوضات املهري

 اوقــــــــــــــــــــــــــل دهــــــــــــــــــــــــــه فهــــــــــــــــــــــــــيم
 

 مـــــــــــــــــــــــن غالـــــــــــــــــــــــب دغيـــــــــــــــــــــــوج 
 

 وب تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويل يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس
 

 

 

 وقــــــــــــــــــــــبيل ذهيبــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــود
 

 يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبولام هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  
 

 ويكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبس قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس
 

 

 

 

 :صعبدالعزيز بن خال  

 مـــــــــــــون يـــــــــــــومر بـــــــــــــن ســـــــــــــعود
 

 يصـــــــــــــــــــوبح بـــــــــــــــــــا ايـــــــــــــــــــروض 
 

 يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوينن ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريس
 

 

 

 بـــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــوتم هـــــــــــــــــــــاولوي
 

 قضــــــــــــــــــــــــــــــــوورت واســــــــــــــــــــــــــــــــود 
 

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويل قويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس
 

 

 

 

 :عوضات املهري

 برسيســــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن وقــــــــــــــــــــت
 

 وخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطم هــــــــــــــــــــــــــــــــــــايريم 
 

 فيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريس
 

 

 

 وهــــــــــــــــــــاولوي بــــــــــــــــــــر دفـــــــــــــــــــــني
 

ـــــــــــــــــــــــدهم قـــــــــــــــــــــــوم   خيلـــــــــــــــــــــــف ب
 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريس
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 :م أمحد قضقيض اجلدحيمسل  

 الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير ردفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت
 

 تلتبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن بالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
 

 ومشـــــــــــــــــــــــــــــــــــنى يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوه كســـــــــــــــــــــــــــــــــــيس
 

 

 

 وذ خـــــــــــــــــوطر بـــــــــــــــــرك ســـــــــــــــــود
 

 يصــــــــــــــــــــــــــــــوب جمــــــــــــــــــــــــــــــوري ال 
 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وا افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس
 

 

 

 

 :عوضات املهري

 دي حــــــــــــــــوم لقــــــــــــــــى نصــــــــــــــــيح
 

 كمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجني 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورق بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قب  ب
 

 

 

 ودقـــــــــــــــــــــــــودم هـــــــــــــــــــــــــل اكـــــــــــــــــــــــــر
 

 ام هضــــــــــــــــــــــــــريه صــــــــــــــــــــــــــبحوت 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرويسفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزك   من
 

 

 

 

 :م أمحد قضقاض املهريمسل  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ينتوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال هني
 

 كـــــــــــــــــــــال دشـــــــــــــــــــــيه مـــــــــــــــــــــدركني 
 

 وال فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس
 

 

 

ـــــــــــــــــــال جهـــــــــــــــــــد  خـــــــــــــــــــويف ار لب
 

 مـــــــــــــــــــــــــــــن كيثـــــــــــــــــــــــــــــر دا طـــــــــــــــــــــــــــــام 
 

 طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار رخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس
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 :موسى بن خال ص

 اوقـــل يفتكـــرين هـــيس .. خيطـــيطن ب بـــراح .. وخمـــورج ار يكـــيس
 

 خيلــــــوف لــــــيس ومنـــــوي بــــــاد كــــــره .. وذهوبــــــت اشـــــياخ .. وصــــــفي
 

 

 :صعبدالعزيز بن خال  

 فلـــــــــــك جـــــــــــرت وســـــــــــحاب
 

 وربــــــــــــــــون مــــــــــــــــن مــــــــــــــــويج
 

 ضــــــتل وهضــــــيا حســــــوب
 

 

 هــــــــــــويم بــــــــــــره باغبيــــــــــــب
 

 جيتـــــــــــــــــــــــــويلن كريـــــــــــــــــــــــــاح
 

 ميــــــــــــــــــــتن اده لقــــــــــــــــــــروب
 

 :صعبدالعزيز بن خال  

 دا دهرخــوص حنفـــه ودتوبــا بـــاوريق وباغوهــا شـــدفا
 

 الد لفطـــون مـــرد غــــري بـــوكي كــــل يـــوم تــــا اينـــتن هزفــــا
 

 بن عفرار:عبدالعزيز 

 تــــــــــــوون نفتــــــــــــيح بــــــــــــوب
 

 وحـــــــروف مـــــــن الغـــــــات
 

 وفصــــــــــــــــــوول لفتهــــــــــــــــــيم
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 بــــــــار تــــــــروكم اهبيــــــــل
 

 بــــــاد ليــــــك هــــــاولوي
 

 ورورم هظلـــــــــــــــــــــــــــــــــيم
 

 

 

 (1) :خامسةمحاورة  شعريّة 

 :عبدالعزيز سعد عفرار

 قــــــــويل بــــــــورص ودحــــــــاق
 

 ســـــيري صـــــلب ذجســـــييد
 

 وريــــــــــــيح ولــــــــــــو خــــــــــــزوه
 

 

 لـــــــــويب شـــــــــه هبازييــــــــــب
 

 ودفــــــــورم تــــــــه وقييــــــــب
 

 شــــــه ثــــــروهوشــــــنووف 
 

:سلطان سعد عفرار  

 حــــي بقــــول دهيــــه فصــــيح
 

 وهبيــــــــــــــــــــــــــل حممســــــــــــــــــــــــــوت
 

 مـــــــــــــــــــن ويكـــــــــــــــــــر دمحـــــــــــــــــــوه
 

                                                           

 ُنقلت من الشاعر عبدالعزيز سعد عفرار. ) 1)
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 حــــي بقــــول دهيــــه فصــــيح
 

 وهبيــــــــــــــــــــــــــل حممســــــــــــــــــــــــــوت
 

 مـــــــــــــــــــن ويكـــــــــــــــــــر دمحـــــــــــــــــــوه
 

 

 خليـــــــــف مـــــــــن بـــــــــاد حـــــــــوب
 

 مجـــــــــــــــــــــــا دمجويـــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــل
 

 ضميســـــــــــــــــــــــــــــن وحـــــــــــــــــــــــــــــزوه
 

:سعد عفرار عبدالعزيز  

ــــــــــــــــه ولــــــــــــــــول  رصف ذجني
 

 وخــــــــزوين شــــــــه طحــــــــوح
 

 مـــــــــــــــن اوقـــــــــــــــت اويمـــــــــــــــوه
 

 

 لــــــــــــــووطي وكســـــــــــــــوراد 
 

 وســــــــــــــــــــــفري وال حمــــــــــــــــــــــني
 

ـــــــــــــــــيهم ورصوه  توبـــــــــــــــــا ب
 

 

:سلطان سعد عفرار  

 فـــــــــورح كـــــــــزميم شـــــــــوخ
 

 دكــــــــــــــــره بــــــــــــــــدوير كــــــــــــــــل
 

 هــــــــــــــل ويقــــــــــــــا وجــــــــــــــروه
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 كنـــــــــــــني ملديـــــــــــــد ســـــــــــــري
 

 ورشوتـــــــن مهكفـــــــوت
 

ــــــــــو خــــــــــاطر دتلــــــــــوه  ول
 

العزيز سعد عفرار: عبد  

 بـــــــــــــــــايل طلبيـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــوك
 

 هتــــــــــــــــــــــاف وحتجيــــــــــــــــــــــب
 

 كـــــــــــــــــل رش وشـــــــــــــــــوزوه
 

 

 برحديـــدي مـــن جســـيد
 

 هــــال ووجــــب يقهــــوب
 

 وت نجــــــــــــــــــم هكتــــــــــــــــــوه
 

 من األمثلة املضافة:

 بايل هو طلوبك توك  وحيوم الـــــثريغيت ذي شـــثنيت من اجديـد
  

ـــــــقه  وتكوســــــوب هنــــــي افيــــــدـاغيســــــ ـــــــق جلميلــــــت ونـــ  ي هــــــوال حـــ
 

 مثال للشاعر نائب بن سعتني:وهذا 

ـــــــــــــــري  وقبويـــــــــــــــل ذا حكـــــــــــــــيل حتلـــــــــــــــولن أجبيـــــــــــــــل ظـــــــــــــــر أثـــــــــــــــويب أنث
 

ــــــــــويل جــــــــــزع   وامهــــــــــيم واقلــــــــــوب اذابيــــــــــني مــــــــــن اوهــــــــــج يبطــــــــــريب
 

 تفورح بيهم وت حضـور وقهيـبهم هاصـفيف مـن أقـاطن وثحـري
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محاورة نُقلت من الفيس بوك من حساب حامد بن 

 طويل أبو ريماس:

  حامد بن طويل أبو ريامس:

 كـــــاد فـــــوكر بـــــدنيئ ومشـــــوين د دوئـــــل فيشـــــل ديمـــــوة كليـــــف
 

 دوتليـــفوالســـوقي رهيـــوت مـــن غـــازر وزكـــئ وخـــدمومت 
 

 هيشـن لــو وصـول بــر مـن اصــف وريـح وربــون دهـئ كفيــف
 

د بن حيدرة املهري:  حمم 

 شــورت أدس أر تصــيف بــاد منــوي حلكــيل ودهوبــت خيفيــف
 

 واصـــــيف  ويبـــــوقي قـــــاء صـــــفي بـــــاد كـــــويل درحيـــــني وملـــــويس
 

 ومغــــورن بـــــويل ملــــك أر يشـــــورح لبقــــات وغرهـــــوتن يقفيـــــف
 

 يوهيـــــفمــــن وقيــــت لبـــــار ســــلوف يقيــــدم اميخـــــوخ وضــــونح 
 

  حامد بن طويل أبو ريامس:

ــــــر مــــــن ضــــــوهي دخضــــــري وغرهــــــوتن دخيليــــــف  نجــــــم دا حلــــــاق ب
 

 زغيـف هـئ سـوبر سـوبر  جاما دا منودر كـل مـن رشق أو مغيـب
 

 ملومــــت ار لبــــل ايش وقــــت كلــــه دارحــــاق ولكوســــن تــــه حفيــــف
 

د بن حيدرة املهري:  حمم 

 ميخـــوخ وبـــات روح ثيقـــل ليســـن يســـهول ومتـــولن تيـــه خفيـــف
 

 وخــــدومت بــــيهم بــــوس بــــيهم جهــــد وظــــامء ومحويــــل يكيــــف
 

 رسيح ويشــــــــــــــورح هاســــــــــــــوم وثــــــــــــــومر يلهيــــــــــــــفـوينوقــــــــــــــا ملــــــــــــــ
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  حامد بن طويل أبو ريامس:

 بــــــات روح وهاجســـــــيد ومحولـــــــت احنــــــوب لـــــــد بـــــــريا كونيـــــــف
 

 ظــتم وقــت والحــاق والســويى هــانيوب بــاد زيغــت شــوكيف
 

 هيشــــن ال حلــــوق غــــه و التوبــــا بمســــري بــــرك ميلــــت او غريــــف
 

د بن حيدرة املهري:وقال   حمم 

 ليـــــــــك مهنبـــــــــوت هتبـــــــــولن هـــــــــال زيـــــــــل ودفونســـــــــن جليـــــــــف
 

 أد رويـــا ورمـــيم لـــد حيومـــل جـــرت ال وحديـــد دهيـــه رهيـــف
 

 يشيشـــم تيــــه ورور وخيــــولس مــــن شــــفات ومســــوبا ينســــيف
 

د نجيمة املهري:  قصيدة من كلامت: حمم 

 وادوي كـــريم كـــريم  .. وادوي كـــريم ..  وادوي كـــريم كـــريم
 

 مــــــــــــن شـــــــــــنيت هبجــــــــــــس .. ذنتغـــــــــــيطن مــــــــــــن حلــــــــــــومعشـــــــــــك 
 

 وهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس ذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 

 

 بــــــــــــــــيهم كــــــــــــــــاره وصــــــــــــــــفي
 

 ملجــــــــــــــــــــــــــــوري ذا دنيــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 واحســـــــــــــــــــوب ذهـــــــــــــــــــي تعيـــــــــــــــــــب
 

 

 

 

 هـــــــــــان عــــــــــــادي بــــــــــــاوكوت
 

ــــــــني غــــــــيمض واشــــــــنيت   ب
 

 واحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ذايعتقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
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 هســـــــك بـــــــا ألييـــــــك ذفـــــــون
 

 حيتمــــــــــــــــــــــــــــيلن هــــــــــــــــــــــــــــاثبور 
 

 تـــــــــــــــــــــو ولـــــــــــــــــــــو خيـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــبيب
 

 

 

 

 أذ يعــــــــــــــــــــامر هــــــــــــــــــــوك زول
 

 يغتلــــــــــــــوقمــــــــــــــن انــــــــــــــيجم  
 

 أل جيــــــــــــــــــــــرفم مــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــيب
 

 

 

 

فــــــــــــــــــــــــــــوت  الشــــــــــــــــــــــــــــبيد مرد 
 

 واقلـــــــــــوب هلـــــــــــا رجيـــــــــــف 
 

 مـــــــــــــــــــــن ارحيـــــــــــــــــــــق وأل قريـــــــــــــــــــــب
 

 

 

 

 وجمـــــــــــــــــــــــــــــــوري ذا دنيـــــــــــــــــــــــــــــــا
 

 أذ كيـــــــــولس تـــــــــيس كيـــــــــل 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزر يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب  ويي
 

 

 

 :املعشني امل بخيتس للشاعر عىل بحر املديد ةقصيدة بالعربي  

 هـــــــــــــــودي وي كـــــــــــــــريم كـــــــــــــــريم
 

 هـــــــــــــودي وي كـــــــــــــريم كـــــــــــــريامه
 

 

ـــــام بـــــان   الفـــــرق بـــــني ســـــعدي والقلـــــق اختنـــــق واليـــــاس ردكل 
 

 تكتمـــل كـــل احللـــق مـــن ضـــحاها للشـــفق واألمـــل يـــات نكـــد
 

 واهنمـــل دمـــع األرق مـــن ينـــابيع احلـــدق والـــوهن شـــق اجللـــد
 

 كــــــل ليلــــــة احــــــرتق واألمــــــل عنــــــدي نفــــــق لكــــــن إيــــــامين بلــــــد
 

 ألجـــل خالـــد اســـتحق طفـــل طـــالبني بحـــق يرجتـــي من ـــي مـــدد
 

ــــي مــــن صــــدق زيــــح آالمــــي أبــــدرمحتــــك رب الفلــــق يــــا   منج 
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 يي يا لولّفن يا لولّ : مختارات بحر الرجز
 

 سامل سعيد رسور املهري:للشاعر قصيدة 
 

ريـــــــــت ل لـــــــــه مـــــــــن ات   ابـــــــــييل ســـــــــومل هـــــــــني ســـــــــعيد وشـــــــــك 
 

 واليخـــــــولص أذ حســـــــوب هبـــــــديل ورحـــــــت وهنييـــــــت
 

 هـــــيس بـــــدنيا ووليـــــد ومـــــول مهنيـــــدم زينـــــت وكســـــويت
 

 ذقــــــورن أحنيــــــتوســــــعيد كلــــــن نشــــــون تيــــــك وشــــــوك 
 

 خيــــبن تقــــع مركــــي ذا أزي هلــــال حكومــــت وحجريــــت
 

 الوومــــــــــــــــك هــــــــــــــــني تيــــــــــــــــك وال تزييــــــــــــــــدك نومســــــــــــــــيت
 

 أد شــــــل ك يش مــــــن أطبــــــات وخلصــــــك يكــــــون ذهيــــــت
 

 رسيت هجــــــــــروه وقيــــــــــت ذفيجــــــــــر وقــــــــــديتـبـــــــــر أرحــــــــــ
 

 ولتقتليــــــــــبن شــــــــــه بخــــــــــف أشــــــــــور يثوبــــــــــت وخــــــــــدميت
 

 وهنـــــــــور ذهصـــــــــباح حمـــــــــك يصـــــــــور هنيبـــــــــت وحجيـــــــــت
 

 منـــــــــني يوفـــــــــق خـــــــــريت وجنيـــــــــتالزيـــــــــز ذبـــــــــار ســـــــــيور 
 

 غــــــــــدوه وقــــــــــت ال يــــــــــردود وميــــــــــوت وذووم وســــــــــنيت
 

ــــــــــــــــه يل بروخيــــــــــــــــار أشــــــــــــــــيش وتــــــــــــــــيقظ وثبيــــــــــــــــت  وانتيب
 

 هــــــــيس أغيــــــــوح مــــــــن وجــــــــا يزييــــــــدهم صــــــــابر ومهيــــــــت
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 وبنيـــــــــــدم خيتلـــــــــــيفن لـــــــــــه فرحـــــــــــات وبخـــــــــــص ومهيـــــــــــت
 

ــــــه ركيــــــت ــــــك ب ــــــا وخف   ارضــــــار قيــــــوس وال حبــــــوت من 
 

ت ذرحبيـــــــــــت  أمـــــــــــور حيبـــــــــــي أذغربـــــــــــك تـــــــــــأمري قينـــــــــــو 
 

 وهلــــــــوه ممتــــــــودح والمــــــــرون زهــــــــول لقــــــــا مــــــــن أبــــــــديت
 

 هــــــــــــيس يل مابــــــــــــد مــــــــــــاركيز ورحيــــــــــــق مــــــــــــن أمافــــــــــــديت
 

ــــــــــــييل وثمريــــــــــــت  لَكــــــــــــن أجاهــــــــــــد وازمــــــــــــون وخــــــــــــري لب
 

 حـــــــربي كـــــــل شـــــــيئًا اختلـــــــوف تـــــــا ضـــــــيوت مـــــــا مليـــــــت
 

 الــدين حــابو منــه أغفــول هــان هيــه ذيقــورص كاصــفيت
 

 وفــــــــرض يوخــــــــارن تــــــــه اتكيــــــــب مســــــــوجد وختميــــــــت
 

 وحســـــــوب وال تـــــــايري ذتقلبيـــــــتالد يصصـــــــم ميويـــــــت 
 

 وغلــــيظ ذكنهــــور يكــــون هصــــباح بــــه صــــيت وفخريــــت
 

 وطــــــالت ذلــــــيهم مــــــا متيــــــد ارشيــــــت فيــــــول مــــــن اميــــــت
 

 يســــــــــــــــــهري آرص كنهـــــــــــــــــــور وطـــــــــــــــــــنم بنهـــــــــــــــــــور شـــــــــــــــــــنيت
 

 وطهــيم ارحــم مــن أقــاب وطهــوب اششــت وجحزيــت
 

 وهلـان خدومـه أل بيــه ريـوض يكــون لكولـت وأجليــت
 

 وزليـــــــتوالشـــــــور جيـــــــدده ذلزهيـــــــد منقـــــــود ووجـــــــوب 
 

 شـــــــــــويد أذهـــــــــــري ذكنهـــــــــــور ذبيـــــــــــه قيـــــــــــوس ومغربيـــــــــــت
 

 ولبيــــــــه غيلــــــــوب وال طمــــــــأ أر هــــــــان بخــــــــاطر مغفليــــــــت
 

 تولــــــو وقــــــوفن واشــــــنيك اجــــــوف بــــــه هجــــــس وآبريــــــت
 

ــــــــــــــا نــــــــــــــامري بقــــــــــــــول وليلييــــــــــــــت  شــــــــــــــني ار صــــــــــــــابر ونقن
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   النوع الثنائي من بحر الخبب مختارة قصائد

 :فن الريوي
 

   :د عيل بن عفرارحمم  قال 

 ولـــــــون رحيمـــــــة انفشـــــــوت بـــــــار آر 
 

 باليـــــــت مـــــــذهيب وطـــــــواس قـــــــون
 

 وليـــــا لبـــــاديس لـــــوم أر دشغصـــــون
 

 نفــــــوش ويــــــرور وبــــــاض طيحــــــون
 

 

 :رد بن معتويشف

 ســــــني ار وانــــــم مــــــن زرف وخــــــون
 

 وذي ذقصــــــــــود وبيســــــــــن ارطــــــــــون
 

 محــــوه ذقصــــاب تــــاجوبن ار صــــون
 

 يش منــــــــــه كــــــــــرا وبــــــــــاض ملحــــــــــون
  

 

 :كلامت كرفاش عيل مكيشقصيدة من 

 طيــاران مــن بومــه لفــرارريتــي هــو 
 

ــــــــا لتخــــــــف لســــــــاد وحممــــــــد كثــــــــار  ت
 

 ولقفــــــــــــاد ميـــــــــــــدون بـــــــــــــاالت رسار
 

 حمولـــــــــــل حلـــــــــــوب بيناســـــــــــن لـــــــــــدار
 

 و لكنـــــــاح صــــــــويل بـــــــاالت بنــــــــدار
 

 هــــال بــــات لســــدود مقــــاد وحجــــار
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 :ضوريكلامت الشاعر الشيخ صادق بن قصيدة من 

 هــــــــي بــــــــوك برحــــــــوف تــــــــويل دكمــــــــول
 

 دأ ميــــــــــــل ريــــــــــــاح غربيــــــــــــت وخمــــــــــــول 
 

 جنيــــــــب وال بــــــــوال يل وصــــــــوليوقــــــــا 
 

 قـــــــا كلـــــــه دحـــــــف مـــــــن ســـــــم وحـــــــول 
 

 ال وصـــويف صـــفيد هـــال شـــيني أظـــول
 

 مـــــــــــــــــدبر هـــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــوير يكهـــــــــــــــــول 
 

 التا شوكيت تصار من ميليـت الـدول
 

 وهــــــوه دشــــــاكيبك ومشــــــوين خيــــــول 
 

 

 دحوسب أصول تا خريف البهول

 محد حمفوظ بركون كلشات:الشاعر أوقال 

 هنكـــــــــرك اقـــــــــزك وطـــــــــاط شاضـــــــــول
 

 لبــود شــيب واهــوبى رقــولوحــروه 
 

 وذشـــــــــــــــيه حبـــــــــــــــون ال ار ينقلقـــــــــــــــول
 

 مـــــــــــن حـــــــــــاد ملـــــــــــري ذا محيـــــــــــد بطـــــــــــول
 

 هـــــــــوه بـــــــــر اكهبـــــــــك ومـــــــــدك اطـــــــــول
 

 وحرثـــــــــــــك اذبـــــــــــــور بغـــــــــــــري مـــــــــــــاكول
 

 

 حــــــربى ذهــــــابون كــــــوذ ليــــــه او تقــــــوف
 

 الد بيــــــــــــه حيــــــــــــاء ال وهيــــــــــــه يصــــــــــــوف
 

 خـــــري ار حـــــربى وت هيـــــه مـــــن اقـــــوف
 

 خيى طاط هـاموم شـفقوه وهانضـوف
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 :انمبارك مخيس علي   الشاعروقال 

 وبنـــــــــــــــادم حـــــــــــــــد وقـــــــــــــــت جيهـــــــــــــــوم
 

 يتخـــــــــوف وحيـــــــــد زيـــــــــرب ديـــــــــدوم
 

 ومـــــــــدبر طـــــــــاط شـــــــــورف يلحـــــــــوم
 

 بــــــــــــــــاموتن كــــــــــــــــل باســــــــــــــــن يــــــــــــــــالوم
 

 تـــــــــــوي لســـــــــــييس ولتبـــــــــــى قيـــــــــــدوم
 

 داحــــــق بــــــاد ســــــوس ميــــــتن يــــــادوم
 

 وصــــفات تفــــني وصــــفات ختلــــوف
 

 وختمــــــك قــــــول صــــــكك اليحـــــــوم
 

 

 :الشاعر سعد سعيد ذيلوجموقال 

ــــْد خــــ يــــت ه   وغــــروب قنطــــار رضيـر 
 

 هليضــــــــــــت الســــــــــــوه لــــــــــــيس اثوعــــــــــــار 
 

 وهــــــــــــــيس لعمــــــــــــــول محــــــــــــــوه بقرقـــــــــــــــار
 

 بـــــــــني بعـــــــــل حديـــــــــد وبعـــــــــل عرعـــــــــار 
 

 ار قلــــــــــــــــب عمــــــــــــــــري وعينــــــــــــــــي نظــــــــــــــــار
 

 بــــــــــذليت تشــــــــــخبور لعــــــــــدا ذخطــــــــــار 
 

 هـــــــــوه اغـــــــــربس لـــــــــع عمـــــــــورم بصـــــــــار
 

 حربيــــــــــــت ذعــــــــــــيل ذراغــــــــــــب عقــــــــــــار 
 

 

 ومــــــــــــــــــن رحيــــــــــــــــــوم تقوفــــــــــــــــــل بصــــــــــــــــــار
 

 ار ســــــــــيلم بــــــــــدوه لــــــــــذهوه هوخــــــــــار 
 

 قنــــــــــــــون ونظــــــــــــــار هــــــــــــــوه ار شــــــــــــــوبيب
 

 عـــــــــــــــــدا لـــــــــــــــــومهي ســـــــــــــــــن وقصـــــــــــــــــار 
 

يت صـونع خـدوم قصـاص واطـرار  ر 
 

 مــــن بعــــل ذحديــــد هيــــه طولــــع قطــــار 
 

ــــــــــــــل ذهيــــــــــــــب وبــــــــــــــوقي خضــــــــــــــار  حمم 
 

ـــــــــــــــــَرى ذمانـــــــــــــــــا وفـــــــــــــــــن وبصـــــــــــــــــار   جل 
 

 

 ار قـــــــــــــــــويل ختمـــــــــــــــــك اتـــــــــــــــــل خمطـــــــــــــــــار
 

 وتنعويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رس مهضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
 

 من بعل حديد وبعل عرعار



 

 

242 
 

 :وقال أيًضا

ـــــــــــــــــــد  يومـــــــــــــــــــه عفـــــــــــــــــــاران ذملســـــــــــــــــــه جي 
 

 ريـــــــــــــام ولبيـــــــــــــت ذحديـــــــــــــدذغـــــــــــــوطي 
 

ـــــــــت هـــــــــد ولســـــــــوه حليـــــــــو ترجيـــــــــد ي  ر 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــد  وثعرعـــــــــــــــــــــــــــــــور هبـــــــــــــــــــــــــــــــيج حيري
 

 ظــــــــــــــــر عــــــــــــــــايل ذحــــــــــــــــري ولــــــــــــــــه امي ــــــــــــــــد
 

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــه ذوحـــــــــــــــرين بـــــــــــــــذهيب يزي   ولي 
 

 ملقونــــــــــــــه جــــــــــــــروه وطفــــــــــــــوخ موبيــــــــــــــد
 

 وخـــــــــروس هبـــــــــور وغشـــــــــوه برهديـــــــــد
 

 وامحــــــــــاد شــــــــــنفوج مــــــــــن ظــــــــــر مقريــــــــــد
 

 عمـــــــــــور رمحـــــــــــات قـــــــــــاع بـــــــــــره خريـــــــــــد
 

 هــــــــان ختــــــــوم تزمــــــــال والقــــــــاع تعويــــــــد
 

 لبعـــــــــــــــل عرعـــــــــــــــار وبيـــــــــــــــت ذحديـــــــــــــــد
 

 محـــــــــــــوه بقفقيـــــــــــــف شـــــــــــــوقاع بخديـــــــــــــد
 

ــــــــــــد  عــــــــــــامق انفــــــــــــيل هــــــــــــل ناهــــــــــــل وجي 
 

 هيـــه كصـــوبح قريـــر لـــوك مـــن ذحديـــد
 

 وكلعينـــــــــــــــي يف  لـــــــــــــــوك منـــــــــــــــه ألديــــــــــــــــد
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 :وقال أيًضا

 احلوار بني الشاعر والطري ) عقبيت (

 اعقبنـــــــــــــوت شـــــــــــــيش هاشـــــــــــــن هقـــــــــــــوط
 

 منـــــــــــــــــــــا مراتيـــــــــــــــــــــب ذبـــــــــــــــــــــني مقصـــــــــــــــــــــود
 

 هي ــــــت هينــــــي كليــــــث هالقلــــــب قصـــــــود
 

 ت عليه:رد  و

 خـــــران عمـــــروت هــــــان مهـــــك شــــــخوط
 

د ومحــــــــــــــــــوه وشــــــــــــــــــيوطـشقــــــــــــــــــ  رصك زو 
 

 وحبـــــــــون مرضـــــــــا طـــــــــاط لـــــــــيهم رشوط
 

 خــــــــــــــــىل والريـــــــــــــــــق والعـــــــــــــــــاد بســـــــــــــــــوط
 

 وشـــــــــــولث غـــــــــــداه خلـــــــــــوس وهقـــــــــــوط
 

 ايلومــــــــــــــه وقيــــــــــــــت ودهــــــــــــــور قيحــــــــــــــوط
 

 العــاد شـــوخ لغلــوق وال حيـــب انقـــوط
 

 رد عليها:ف

 اعقبنــــــــــــــــــــــــــــــوت ذهــــــــــــــــــــــــــــــوه هلغلــــــــــــــــــــــــــــــوط
 

 ودعـــــــــــــــك لــــــــــــــــع مـــــــــــــــون لــــــــــــــــيهم رشوط
 

ــــــت ذهتلــــــيش وهــــــوه لوســــــوط  حــــــاد هي 
 

 يش  مشــــــورخ ذحــــــام ومجيلــــــت اضــــــوط
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 :ة بنت غليسالشاعرة  مهري  وقالت 

 وانحــــــــه بــــــــن خــــــــور بعليــــــــت طــــــــروور
 

 ذر مشــــــــس ثــــــــم وهــــــــر ومــــــــس هــــــــزور
 

 وامهـــوه ذي قلـــول ال دهيـــه ذي كثـــور
 

 وســــــاد ذا الطــــــالع وغــــــوف اللظهــــــور
 

 مثنيســـــــــــن ذي صـــــــــــف هبـــــــــــيم الـــــــــــدور
 

 يش نكـــــــــــــــس ذحـــــــــــــــر ويش ذا عفـــــــــــــــور
 

 

د عامر الزويديوقال   (1) :الشاعر حمم 

 يليلــــــــة مــــــــاتيم هــــــــال حــــــــوب حيليــــــــل
 

 أظــــــــــــري قرهيــــــــــــف وخــــــــــــوطر زليــــــــــــل
 

 وبنتــــــــــــــي نــــــــــــــوص دلبــــــــــــــود حتليــــــــــــــل
 

 إمبـــــــــــــاد قيـــــــــــــدوم بـــــــــــــدرب حجيـــــــــــــل
 

 وحتـــــــومن قيـــــــدوم بـــــــه صـــــــابر كهيـــــــل
 

 وتكــــون هيــــه خــــري كيــــدثل هاوذيــــل
 

 وديمـــــــــــل إحســـــــــــان يكـــــــــــون حمفيـــــــــــل
 

                                                           

د بن حزحيز الزويدي ) 1)  .ُنقلت عن حمم 
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ــــــــلـورصومــــــــة قــــــــ  رضك حــــــــوم لطوي
 

 أســـــــلوم بغــــــــري متهيــــــــلحـــــــوم شــــــــوك 
 

 تـــــــــــويل آمـــــــــــور هـــــــــــاس هيـــــــــــه مثليـــــــــــل
 

 ومهنــــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــرك تســــــــــــــــــــجيل
 

 وديــــــــــه بغربيــــــــــت أر وقــــــــــت ســــــــــهيل
 

 وهــــــوه ملكــــــه ال هـــــــاس قلــــــب قييـــــــل
 

 مــــــــــــــن وت فطــــــــــــــون وقــــــــــــــاء خييــــــــــــــل
 

 وحــــروه داكــــديت وت إيمــــل غتيــــل
 

 مركــــــــــى دمــــــــــدحاق قفيــــــــــري وأديـــــــــــل
 

 وجيــــــــــــــريم بـــــــــــــــه حلميـــــــــــــــت وســـــــــــــــتيل
 

ـــــــــــــــايل وكيـــــــــــــــل  وهـــــــــــــــوه طلبـــــــــــــــون وب
 

 وبفــــــــــــــــتح قبيــــــــــــــــل بحيــــــــــــــــده فــــــــــــــــريج
 

 وبــــــــــــــويل أثبــــــــــــــات أجديــــــــــــــد يأميــــــــــــــل
 

 وحــــــــــــورم تفــــــــــــتح مرييــــــــــــد وســــــــــــبيل
 

 وخلقلــــــــــــوق هـــــــــــــيم كـــــــــــــل مشـــــــــــــهيل
 

ــــــــــــل ــــــــــــدم أوطــــــــــــان وهــــــــــــال ينهي  لردي
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 للشاعر أمحد بن كليبني:وهذه قصيدة 

 طـــــــــــــــريح شـــــــــــــــليت زيـــــــــــــــود غـــــــــــــــرين
 

 رديــــــــــــــدا لقــــــــــــــول ضاضــــــــــــــمه شــــــــــــــني
 

 هـــــــــــم ارحبـــــــــــو كـــــــــــل ســـــــــــمحم لـــــــــــني
 

 امـــــــــــــيال هيـــــــــــــه طـــــــــــــرق ذا ده ايـــــــــــــدين
 

 ر اوشــــــــنيـهضــــــــمشــــــــويق وخفيــــــــف 
 

 ييـــــــــــــــــــــق اخطـــــــــــــــــــــور اتـــــــــــــــــــــا يلتـــــــــــــــــــــني
 

 وبـــــــــــر جـــــــــــديود لـــــــــــب قـــــــــــا وفطنـــــــــــني
 

 لـــــــــــــــــــــد اشــــــــــــــــــــــوير ولـــــــــــــــــــــد ارويــــــــــــــــــــــن
 

 مـــــــــــد مـــــــــــن زقفوفـــــــــــو وبـــــــــــر امجلـــــــــــني
 

  امجيلـــــــــت اذهـــــــــيم كســـــــــيس حلـــــــــني
 

  كرومـــت وحـــيس واصـــوير مكنـــني
 

 ســــــــنوح مــــــــن ســــــــبيل ومــــــــن خــــــــربني
 

 اربـــــــــوط اغلـــــــــوف بـــــــــاروق امتكـــــــــني
 

  ونحــــــــــــــه بامثيــــــــــــــل هلــــــــــــــن اوزمـــــــــــــــني
 

 هنــــــــــــــــــــنيبـــــــــــــــــــره بقلــــــــــــــــــــوب خمـــــــــــــــــــزن 
 

 يقــــــــا كصـــــــــحويح وكـــــــــل اذ خـــــــــوفني
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 :نحيس بن مغفيقالشاعر وقال 

 فــــون طــــاط ذشــــوكوف وثمــــد ادريـــــق
 

 ومهيــــــــــــــق حبــــــــــــــور ذعــــــــــــــني ودفــــــــــــــوف
 

 ذيوفيـــــــــــق  خـــــــــــران قـــــــــــروه يل خطـــــــــــور
 

 برشــــــــــــلم خــــــــــــط مــــــــــــن هــــــــــــل صــــــــــــديق
 

 :عوضات املهري

 بـــر ويقـــى اجيـــب وقلـــوب نزهيـــت
 

 وزينســـن جيــــد وجمنـــى وفخرييــــت
 

 وتتوبـــــــــا حليـــــــــل ولـــــــــو بخيمييـــــــــت
 

 

 للشاعر حامد بن طويل أبو ريامس:و

 لـــــــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــواقار
 

 فريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وبييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
 

 وقوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 

 وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــورم بتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
 

 حــــــــــــــوم شـــــــــــــــوك الصـــــــــــــــلوم
 

 وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــت هبليـــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
 

 وصـــــــــــــــــــــــــــــمدك شـــــــــــــــــــــــــــــيوب
 

 بــــــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــــــت غتليــــــــــــــــــــــت 
 

 هــــــــــــــــــل ديــــــــــــــــــرئ حضــــــــــــــــــور
 

 وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مهنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــــــــــــ  رضينـوقفي
 

 وحنــــــــــــــــــــــــــــني بصــــــــــــــــــــــــــــويت 
 

 وخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف اليل
 

 غـــــــــــــيج هيـــــــــــــه مهصـــــــــــــييت 
 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتوبن يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
 

 باهلوميــــــــــــــــــــــــــــــــــتولــــــــــــــــــــــــــــــــــو  
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ة وغير مذكور منقولة قصائد ومقطعات هوهذ

 :، أو ربّما لم أهتِد أنا لقائلهاقائلها معروف

 

 اوض يقهــــــــــــوب  ركـشـــــــــــيحق لســـــــــــ
 

 ان حليــــــــــو دبــــــــــار وادوويــــــــــر خــــــــــض
 

 حيــــــــــده لســــــــــكون واقفــــــــــون لغــــــــــض
 

ـــــــــوعرام  احـــــــــض يرحـــــــــوق  شـــــــــيه ب
 

 وت فـــروت احـــيس ومكـــوين قـــض
 

 صـــــونا بـــــر نشـــــور لـــــوب اليـــــه بـــــيض
 

 هــــــالويح طــــــول ومــــــاترضروكــــــب 
 

 

 قبولـــــــــــــــــــــه ودي وتيـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــخريق
 

 ســـاد هيـــه صـــوقار بـــل قطـــف وشـــيق

 

ـــــــــــــــــــــــــت لريـــــــــــــــــــــــــق  يغـــــــــــــــــــــــــربس ال مزي
 

ــــــــــــــــــــــــــــق  وال روقــــــــــــــــــــــــــــا محــــــــــــــــــــــــــــوه حمري
 

 

 حيــــــــــــوم ديمـــــــــــــو بـــــــــــــرا ســـــــــــــا بـــــــــــــريس
 

 هلجــــــــــــيس لــــــــــــوي هلجــــــــــــيس لــــــــــــوي 
 

 لــــــــوي صــــــــوقار قــــــــا هينــــــــي حــــــــريس
 

ـــــــــوين وديـــــــــس  لفطمـــــــــه خطـــــــــاف وات
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 بــــــــــــا ليــــــــــــت مــــــــــــذيب وريش دبــــــــــــيس
 

 حتمهـــــــــــــــــــــــــــــم ال ليـــــــــــــــــــــــــــــد دكـــــــــــــــــــــــــــــيس
 

 اردولـــــــــت اســـــــــيا ذيكهـــــــــا منتمــــــــــيس
 

 زتيــــــت ليــــــه ميــــــل اس شــــــتغل بــــــيس
 

 ومســـــــــــــيلت حتيـــــــــــــد بليـــــــــــــت اريـــــــــــــس
 

 وكــــــــــروي خلــــــــــوت قبولــــــــــه وديــــــــــس
 

ــــــــــــت بســــــــــــتون وخلــــــــــــق ادبــــــــــــيس  بلي
 

 ذا فــروش ميــدون صــوفني وطلــيس
 

 وقلــــــــوب اســــــــكني امبــــــــد وســــــــويس
 

 

 ســـــاد شـــــوجوش لصـــــتريف وغـــــاد 
 

 واوبـــــــــــــــــر قفـــــــــــــــــود مـــــــــــــــــن نوخـــــــــــــــــاد
 

 وصــــــــمود غتيــــــــل وجبيــــــــل شــــــــطاد
 

 مـــــــامود دامـــــــول مـــــــدري مـــــــن بـــــــاد
 

ـــــــــــــــئ وفـــــــــــــــوود جـــــــــــــــرهم طـــــــــــــــاد  ري
 

 وقلــــــــــــب يشــــــــــــيك وطرفــــــــــــه نغــــــــــــاد
 

 ورس هـــــــــــــــــــوي نضـــــــــــــــــــوحن مـــــــــــــــــــاد
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 تــــــــــــــــــــــْون حــــــــــــــــــــــيل نصــــــــــــــــــــــميد قــــــــــــــــــــــدي
 

 قلـــــــــــــــــــوب حيـــــــــــــــــــيم وبـــــــــــــــــــيهم هـــــــــــــــــــوي
 

 "بــــت صــــالح  صــــفاء  زرفــــوت كــــوي
 

 شــــــــــــغلوت خطــــــــــــور جنبــــــــــــي وقــــــــــــريب
 

 وخطــــــــــــركم مــــــــــــون ياشــــــــــــوق مــــــــــــريي
 

 ملليــــــــــــــــــك مشــــــــــــــــــموم مــــــــــــــــــن منتهــــــــــــــــــي
 

 وجيــــــــــــــد يشــــــــــــــهول تبليــــــــــــــغ وضــــــــــــــفي
 

 يشـــــــــــــيك لقلـــــــــــــب ريـــــــــــــوض وهـــــــــــــدي
 

 واجيبــــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــــيق بــــــــــــــــــــــك ريــــــــــــــــــــــي
 

   

ـــــــــــــــدـحـــــــــــــــوم المـــــــــــــــري بشـــــــــــــــ  رحي جي
 

ـــــــــــــــــــــور كنـــــــــــــــــــــز اديــــــــــــــــــــد  هــــــــــــــــــــوا دخطـ
 

 للديزهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد غربمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال
 

 اجيبــــــــه دحــــــــل بــــــــك جــــــــويف وحيــــــــد
 

 

 :هيل سعيد اقفريار متون العمريس ة للشاعرواملهري   جلباليةقصيد بني اوهذه 

 حــــــــــي بــــــــــش امــــــــــديت ذن ذ هترفيــــــــــف
 

 رشيــــــــــــفنكشـــــــــــوت رمنــــــــــــي عملتـــــــــــه 
 

 وشـــــــــــــــس انشـــــــــــــــري اخطـــــــــــــــر وشـــــــــــــــيف
 

 اغــــــــــــــــربس فــــــــــــــــون حللــــــــــــــــس تطيــــــــــــــــف
 

 قــــــــــــــــون ذ جمــــــــــــــــدر وعــــــــــــــــال ذ خيــــــــــــــــف
 

 فريـــــــــــــز اهـــــــــــــوين وبوطـــــــــــــل رضـــــــــــــيف
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 ونكــــــــــــــــــش ارحــــــــــــــــــيم اذل شــــــــــــــــــبطيف
 

 حربيـــت ذ خلـــوه شـــش معـــد ســـخيف
 

 يعثـــــــــــــور ذ كلـــــــــــــث هـــــــــــــش بتبصـــــــــــــيف
 

 وعمــــــــــور قيطهــــــــــان وظهــــــــــر خطيــــــــــف
 

 والشــــني شـــــذوم وان توهــــوم احليـــــف
 

 مــــــــــــــــــــن امنتيــــــــــــــــــــل اد رض شفشــــــــــــــــــــيف
 

 ان كـــــون بعــــــد بـــــريوك انســــــيف وبعـــــد
 

 وهــــــم نــــــوي اغيــــــل واجــــــرر شنشــــــيف
 

 واخلــــــق احــــــرس هـــــــر مــــــورد اتريـــــــف
 

ـــــــــت واحـــــــــبض اخليـــــــــف  تكـــــــــوس اجي
 

 تنوفشـــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــك ادنجرزيـــــــــــــــــــــــــف
 

 حــــــــــــل وبطنــــــــــــت ونوشــــــــــــب زغيــــــــــــف
 

 وهـــــــــم نـــــــــوي اغيـــــــــل ذ هـــــــــزه كشـــــــــيف
 

 شـــــش نطـــــع ارضون وعبـــــور دنغيـــــف
 

ــــــــــــــف  حبــــــــــــــو يضــــــــــــــعني وهــــــــــــــت توخي
 

 ولـــــــش نكبيـــــــب عـــــــق غـــــــوزر شـــــــعيف
 

ــــــــل   ازحــــــــوق بعلــــــــت اقصــــــــيفمــــــــن ت
 

 مــــــــــــــــه نشــــــــــــــــخنوط اجســــــــــــــــم نظيــــــــــــــــف
 

 اجســــــــد قشــــــــعون وحــــــــروه معكيـــــــــف
 

 هـــــــــــوم ناعزنـــــــــــه تـــــــــــم لـــــــــــش تبصـــــــــــيف
 

 اهلـــــــــت منصـــــــــب حربيـــــــــت ذ رشيـــــــــف
 

 واهلــــــــــــت مســــــــــــجد ونحــــــــــــن جتفيــــــــــــف
 

 هـــــــــــوم ناعزنـــــــــــه تـــــــــــم لـــــــــــش تبصـــــــــــيف
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 ةبحر الخبب ثالثي المقاطع الصوتيّ نماذج مختارة من

 

 :الشاعر حسن بريك احلريزيقال 

 

ــــــــــ  وبــــــــــديني بخــــــــــيس وحــــــــــويل تبيــــــــــبرش ـوجســــــــــك ب
 

 اس هــوه مشــليل مــن ديــرت ذحــوب وبومــه مغرتيــب
 

ــــــــــــــــديطييب  وقــــــــــــــــوت ومحــــــــــــــــوه هلــــــــــــــــل انفســــــــــــــــيت برل
 

 اســــــــــــنوكا اوقــــــــــــت وزحــــــــــــام افليــــــــــــك وبــــــــــــره قريــــــــــــب
 

 ذنســــــــــيب وليــــــــــي ذحيبــــــــــوب مشــــــــــكي لــــــــــد ابــــــــــرك ال
 

ـــــــــــــــه امقصـــــــــــــــيم شـــــــــــــــعيل  وقلبلـــــــــــــــوب  شـــــــــــــــاكيب وتي
 

 حيــــــــــــــيم كمشــــــــــــــل ملنــــــــــــــي ذهــــــــــــــوي واهلــــــــــــــل ياجيــــــــــــــب
 

 جـــــــــربوت اخطـــــــــور وهـــــــــيس اديـــــــــبلكـــــــــني احمنيـــــــــت 
 

 اس هــــوه مكتليــــف وضــــريي حلــــول وديــــن حمســــيب
 

 ليـــــــــــوي صـــــــــــواقار مكلفـــــــــــك هيـــــــــــت تولـــــــــــو ماذيـــــــــــب
 

 انشـــــــيل اقطيـــــــف ولقـــــــوف اجمـــــــري ومبومـــــــه اخبيـــــــب
 

 ريط وخــــط حمســــيبـحــــوم شــــوك الصــــلوم بــــرك الشــــ
 

 اهلـــــــل مســـــــهور طـــــــاط مـــــــن ايـــــــدود وريكـــــــن صـــــــليب
 

 ويل برحتمــــــــــــد باليــــــــــــت امــــــــــــذهيب ونطقــــــــــــس طيــــــــــــب
 

 احفــــــــــــت شــــــــــــملهم كــــــــــــل وذنوكــــــــــــا حبيــــــــــــبوبــــــــــــويل 
 

 هـــــــــــــــيم ار ونـــــــــــــــم ومجـــــــــــــــيلهم كـــــــــــــــل هنـــــــــــــــي حيســـــــــــــــيب
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 :وقال أيًضا

 لــــــــي دق اجــــــــريس مـــــــن فـيجــــــــر وغـــــــظ حبــــــــور اغـفيــــــــك
 

 ذهنيـــــــــــك ذسـفـيـرفـونـتــــــــــــه وحــــــــــــل الـتـيــــــــــــم ويـجــــــــــــب اس
 

 خــــــان اشــــــك وصــــــرك بـغـيــــــر مهيـــــت واهلـــــوه ذصـــــحيك
 

 وشــــــــوداك حــــــــوب والـيــــــــي ذيـنـسـيــــــــب وذلـيهــــــــم اريـــــــك
 

 يـحـمـلـــــــــــــم كــــــــــــــــل ويـصـلـيـبـيـــــــــــــب اد صـــــــــــــادق ايـشـيــــــــــــــك
 

ــــــــــــاده غـظـيــــــــــــظ والـويـفــــــــــــي بـســــــــــــن االس يشـــــــــــحيك  اسـ
 

 ذهنـخـــيك واهلــوه ذشاكبـــك تولــو  خـــان دقــك الســلف
 

 يل اوشــــــــر بـحيــــــــد ودمــــــــاء مــــــــن ايــــــــن ينــــــــهوس ويـبـيــــــــك
 

ـــــــــــك ـــــــــــوت هـمـــــــــــا وتـــــــــــه شـذبـيـ ـــــــــــاق وبـصـ  ولــوبـــــــــــي وصـ
 

ـــــــــــــي  ـــــــــــــكوهيــنـ ـــــــــــــاد اوريــ ـــــــــــــكا مـــــــــــــارض امـ ـــــــــــــور تـــولـ  امــ
 

ـــــــربيس امـــــــديك ــــــــراح اجـــهــــــــوم وسفــــــــري ذغــــــــربيت ب  طـــ
 

ــــــــــاء بـهــــــــــم سـنــــــــــي برحــلــــــــــك ــــــــــك وخـدمــــــــــك وشـقـ  وسيــ
 

 ـيـــــــــــــــــــكافـ ولــديــــــــــــــــــن نــهـــــــــــــــــه لـــخـــرجـــــــــــــــــــن ال وحــــيــــــــــــــــــك
 

 خــــــــان قـضــــــــرك لـيــــــــه ومــــــــدك اكــــــــف ووديــــــــه شوطـيــــــــك
 

 يـبـظــــــــيك وجـــــــدول اجـسيــــــــد ونـــــــش مهـجــــــــيس شـغــــــــال
 

ــــــــــــــــــل وخــلــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــا كـ ــــــــــــــــــوم جـــمـ ــــــــــــــــــك وذاده ذاضــ  يـــزيـــــ
 

 وغـــــولـــــــــــــــــق اقــــــــــــــــاء يلــوبــــــــــــــــد كــتـــــــــــــــيو وخــــــــــــــــط اويــــــــــــــــــك
 

ــــــــــــل ــــــــــــونا هــ ــــــــــــا فــ ــــــــــــوبد وطـ ــــــــــــسري يــلــ ــــــــــــه حـ  شانيــــــــــــك وتـ
 

ـــــــــــــ ــــــــــــــكفــ  ـون ار اودك والــثــنـيــــــــــــــك لـــــــــــــه تـخــــــــــــــران احـويـــ
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 وزوامل من كتاب قصائد منقولة للشاعر سعيد مبخوت العوبثاين قصيدةوهذه 

أبيات، وكتبناها مؤلفة من عرشين بيتًا نقلنا منها مخسة  ي، وهومساجالت وأمثال مهري ة

 (1)بأكثر من طريقة:

 لـــــــب قـــــــونش حيـــــــوم واغلقـــــــش جـــــــزوت وبـــــــار اهتيـــــــف
 

 وهـــــــــــــاال يـــــــــــــني امســـــــــــــوقهم طـــــــــــــاط وســـــــــــــبوكم وليـــــــــــــف
 

 كحــــــــــــــــل يتخيــــــــــــــــف يلقــــــــــــــــيفم ازوم الد يــــــــــــــــد ذا صــــــــــــــــور
 

 وحـــــــــــي بمـــــــــــديت يمـــــــــــوه ذحلـــــــــــوت وكـــــــــــولس أصـــــــــــيف
 

 نكســـــتوت اســـــقيف تأشـــــيس هصـــــفوه وبلـــــوه بـــــازغيف
 

 

 لــــب قـــــونش حيـــــوم .. واغلقـــــش جـــــزوت .. وبـــــار اهتيـــــف
 

 وهــــــــــاال يــــــــــني .. امســــــــــوقهم طــــــــــاط  .. وســــــــــبوكم وليــــــــــف
 

 يلقــــــــــــيفم ازوم .. الد يــــــــــــد ذا صــــــــــــور .. كحــــــــــــل يتخيــــــــــــف
 

 أصـــــــيفوحـــــــي بمـــــــديت .. يمـــــــوه ذحلـــــــوت  .. وكـــــــولس 
 

 نكســتوت اســقيف .. تأشــيس هصــفوه .. وبلــوه بــازغيف
 

 

 لــــــب قــــــونش حيــــــوم واغلقــــــش جــــــزوت .. وبــــــار اهتيــــــف 
 

 وهــــــــاال يــــــــني امســـــــــوقهم طــــــــاط ..       وســــــــبوكم وليـــــــــف
 

 يلقـــــــــــيفم ازوم الد يـــــــــــد ذا صـــــــــــور ..     كحـــــــــــل يتخيــــــــــــف
 

 وحــــــــي بمــــــــديت يمــــــــوه ذحلــــــــوت ..    وكــــــــولس أصــــــــيف
 

 وبلــــوه بــــازغيفنكســــتوت اســــقيف تأشــــيس هصــــفوه .. 
  

                                                           
ة ) 1) اد، ص قصائد وزوامل ومساجالت وأمثال مهري  د سامل احلد   .31ملحم 
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للشاعر: غريب مخيس الكوش: ،واملهري ة عىل نفس الوزن ةالعربي  بني قصيدة    

 ملســـــــــــــــــــــته خـــــــــــــــــــــري هليســـــــــــــــــــــن رش ورايس صـــــــــــــــــــــفي
 

ــــــــــوم وهــــــــــوه معــــــــــريف  وخطــــــــــركم مــــــــــن مســــــــــافر لي
 

 عــــــــــيل وعضــــــــــان شــــــــــيل الســــــــــلوم وعاقــــــــــل ذكــــــــــي
 

ــــــــــيل مــــــــــن زي ــــــــــار وصــــــــــغار وال  ليــــــــــا مصــــــــــاهري كب
 

 كـــــــــــم بيســـــــــــمعون خبـــــــــــار الـــــــــــبالد وهـــــــــــو يصـــــــــــغي
 

 دحنـــــــــــا يف الــــــــــــيمن هنـــــــــــا ســــــــــــاكنني معـــــــــــد نغــــــــــــزي
 

 العــــــــــيش موجــــــــــود وزار وقمــــــــــيص وحــــــــــد يبنــــــــــي
 

 واألهــــــل قريــــــب تــــــوايل الـــــــدار كــــــل ســــــاعة نجـــــــي
 

 تشـــوفهم كـــل يف جنبـــك حضـــور مـــن ذا ومـــن ذي
 

 يصـومـــــــــــــاكن تـــــــــــــيم ســـــــــــــفركم طـــــــــــــال معـــــــــــــد يقـــــــــــــ
 

 معــد آر لكــالم يف وســط رشيــط والصــوت يشــقي
 

 الصــــــوت يســــــتمع لكـــــــن بــــــالعني الشــــــوف مـــــــايش
 

 والطفـــــل يريـــــد نظـــــرة مـــــن لبـــــو خـــــري مـــــن كـــــل يش
 

 تقنعـــــــــه األم بكــــــــــالم لطيــــــــــف مـــــــــن شــــــــــان يغــــــــــوي
 

ــــــــه غــــــــدو نــــــــا عنــــــــدي فلــــــــوس وش بتشــــــــرتي  وتقل 
 

 ومالبـــــس جـــــدد عـــــىل كـــــل لـــــون وش عـــــدك تبــــــي
 

ـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــوي بغيـــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــوفه معـــــــــــــــــي  يقوهل 
 

 نتمشــــــــــى ســـــــــــوى ورباعــــــــــة نقـــــــــــع ونــــــــــومي هنـــــــــــي
 

 ذاك الــــــــــــيل تبــــــــــــع طمــــــــــــع لقلــــــــــــوب يف الــــــــــــدنيا ذي
 

ــــــــــــــتم والــــــــــــــامل يبقــــــــــــــيبنيــــــــــــــدم   آر تــــــــــــــيم العمــــــــــــــر ي
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 نتائج والتوصياتالاخلامتة: 

 

، وأوزانه العروضي ة تهتركيبو واجلاملية الشعر املهري: سامته الفنيةب كتابعنى هذا ال

دأ أنواععن الشعراء والشاعرات يف املهرة بدايةً  فتحدث وفنونه  هذا الشعر ، معد 

وأغراضه، ليعقد بعد ذلك فصالً يف سامته وهي: اإلنشاد والغناء، والواقعية، والتقليد 

ص بعد ذلك اخلاص بهتصحيح الشكل الكتايب ل مقرتحوالتجديد فيه، ليختم ب . وخص 

 فصالً للصور البالغية، سواء أكانت بديعية أو بيانية أو متعلقة باملعاين.

ج   إثبات  حماوالً  القة هذا الشعر بعلم العروض العريب،الكتاب بعد ذلك عىل ععر 

وحديٌث  ،لقوايف يف الشعر املهري وأنواعهالذكر  ه، فكان هناكوجود التفعيلة العربي ة في

لله  إيرادمع  ،وبحور الشعر املهري وبعض أوزانه املحتملة ،الوزنعن  بعض ع 

، مع لشعرا حول هذا واألدبي ةاملناقشات العلمي ة بفصل حوى بعض  ليختم، وزحافاته

ة واألمثلة التي جتعل القارئ يدعت ة املهري  ة ال يفهممها باملزيد من النامذج الشعري   كتابماد 

 . وقد خلص الكتاب يف هنايته للنقاط اآلتية:بيرس  

 عالشعر امل  الكثري من الفنون اجلميلة. فيه هري شعٌر متنو 

  يف الكثري من اخلصائص الفصيح والنبطي ني:العربي ينالشعر الشعريشابه هذا 

 والسامت.

 ة به من حيث سامت أخرى لشعرذا اهل  ،وأغراضه ،ووزنه ،شكله :خاص 

 ومطابقته للواقع.

 .هلذا الشعر أيًضا صور مجالي ة بليغة: بديعية وبيانية وثالثة متصلة باملعاين 
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  ة التي تطابق امليزا بعض اللغة املهري ةحتوي ن العرويض املفردات اللغوي 

 للتفعيلة العربي ة.

  األوزان العربي ة والبحور اخلليلي ة. بعضالشعر املهري توجد يف 

 الشعر العريب.يف ذلك شأن الزحافات والعلل شأنه  بعضلشعر يف هذا ا 

 عىل نطاق  ابحور حيتمل ورودها إذا ما تم  الكشف والبحث عنه ذا الشعرهل

 واسع وشامل.

 :بام ييلويو  هذا البحث 

 ني االهتامم باملوروث الشعبي الشعري املهري واحلرص عىل  ،عىل املختص 

 تقديمه والتعريف به.

 ة الكتساب املهارات الفني ة إ الالزمة لتطوير هذا قامة ورش عمل أدبي ة شعري 

 الشعر.

  الشعر وتوثيقه وتدوينه كتابي ًا.هذا العمل عىل مجع ما تناثر من 

  ني وإمدادهم  ،هلموفري الدعم وت ،بالشعر املهريتشجيع الباحثني واملهتم 

حة الشعراء  جرس التواصل بينهم وبنيومد  ،باملصادر العلمي ة األصيلة املنق 

 ألخذ الشعر عنهم.

 ني  والكيل لعمل اجلزئييف اطاقاهتم  لالستفادة من انتداب الباحثني واملهتم 

خيدم بام واالستفادة من إمكاني اهتم  ،مركز اللغة املهرية للدراسات والبحوثب

ة بشكل  عام.  األدب املهري بشكل  خاص واللغة املهري 

شكر عند ، فله احلمد واللكتابهذا ايف عمل لاحلمد هلل الذي وف قنا ل اخلتام:ويف 

د وعىل آله وصحبه وسل م. وصىل ،البدء وعند املنتهى  اهلل وسل م عىل نبي نا حمم 
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 :واملراجعقائمة املصادر 

 أوزان الشعر النبطي العريب وربطها بالرتاث الشعبي بمحافظة املهرة ،

 م.2017، طبعة الكرتونية، عبداملجيد بن عوي ض

 ،ارف، القاهرة، دار املع حتقيق: عبد السالم هارون، اجلاحظ، البيان والتبيني ،

 ت..د

 ى بالتطواف حول تاريخ ومشاهري بالد األحقا ، سعد بن فتاريخ املهرة املسم 

 م.2013، الطبعة األوىل، دار املستقبل للطباعة والنرش، سامل بن عيل اجلدحي

 د مسل م دبالن املهري، الطبعة األوىلتكل م اللهجة املهري ة ، مصنع عامن ، حمم 

 .2006 إلنتاج اللوازم املكتبية،

 ،د بن أيب اخلط اب القريش، رشحأل مجهرة أشعار العرب عيل  :يب زيد حمم 

 م.1981، فاعور، دار الكتب العلمي ة، بريوت

 الطبعة األوىل، دار ، أمحد بن طويب سعد املهري، جوهرة قاموس اللغة املهري ة

 .م.2009الفجر للطباعة 

 حتقيق: صالح ، أيب القاسم بن جعفر ابن القطاع الصقيلالشايف يف علم القوايف ،

 م. 1998العايد، دار كنوز إشبيليا، 

 سعد العبدالله الصويان، مكتبة بطي ذائقة الشعب وسلطة النصالشعر الن ،

 ه.1421 ، الرياض،امللك فهد الوطني ة

 حتقيق: مفيد قميحة، دار الكتب ، ابن عبدرب ه أمحد األندليسالعقد الفريد ،

 م. 1983العلمية، بريوت، 

 م.1985 ،، عبدالعزيز عتيق، دار النهضة العربي ة، بريوتعلم البيان 



 

 

259 
 

 م.1985 ،، عبدالعزيز عتيق، دار النهضة العربي ة، بريوتعاينعلم امل 

  ،م. 1988، ابن رشيق القريواين، دار املعرفةالعمدة يف حماسن الشعر وآدابه 

 ،اد بن حسني الكاف الطبعة  جيالين علوي الكاف، عميد الدان عاشق النغم حد 

 م.2012، املكتبة احلرضمي ة الثانية،

  دار الطبعة اخلامسة، ، الشاعر عبدالله الربدوين، اليمنفنون األدب الشعبي يف

 م.1998، البارودي، بريوت

 ،إبراهيم أبو طالب،  يف علم العروض والقافية وفنون الشعر الفصيحة والشعبي ة

 .2009مركز املتفوق، صنعاء، 

 ،ار، مكتبة الثقافة الديني ة القافية يف العروض واألدب ، القاهرة، حسني نص 

 م.2001

 ادئد وزوامل ومساجالت وأمثال مهري ةقصا د سامل احلد  الطبعة األوىل، ، ، حمم 

 م.2013دار جامعة صنعاء للطباعة والنرش، 

  ًالرياض،  مكتبة امللك فهد الوطني ة، الطبعة األوىل،، عمر خلوف، كن شاعرا

 م.2012

 مركز الطبعة األوىل، ، عامر فائل بلحاف، اللغة املهري ة املعارصة بني عربي تني

 م. 2016الرياض،  محد اجلارس الثقايف،

 د حسن بن عثامن، املرشد الوايف يف العروض والقوايف دار الطبعة األوىل، ،  حمم 

 م.2004، بريوت ، الكتب العلمي ة

  ،صالح بن علي ان كلشاتاملخترص يف تاريخ املهرة. 

 ،م. 1989، عيل حمسن بن حفيظ، دار الكتب الوطني ة من هلجات مهرة وآداهبا 

 اين، الطبعة األوىل، ، خالد رضمان القحطمنتقى األخبار من القصص واالشعار

 ه.1433
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 ،صالح دار الطبعة األوىل، عامر فائل بلحاف،  مهرة يف مصادر اللغة واألدب

 .2018، الدين، احلديدة، 

:نذكرها للفائدة الثقايف استسقاء املعلومات واالط الع بعض املصادر يف  

  1998 1، مصطفى حركات، الدار الثقافي ة للنرش، القاهرة، طالشعرأوزان. 

 ة  جيالين علوي الكاف،العام ي وقوافيه،  الشعبي أوزان الشعر اهليئة العام 

  للكتاب.

 القاهرة، طه حسني، مؤسسة هنداوي، تقليد وجتديد. 

 عبدالفت اح رواس قلعة.دراسات ونصوص يف الشعر الشعبي الغنائي ، 

  1990 4، حممود فاخوري، مكتبة دار الفالح، طالشعراءسفينة. 

 هاشم صالح من اع، دار الفكر العريب، بريوت الشايف يف العروض والقوايف ،

 .2003 4ط

 الشيخ جالل احلنفي، مطبعة العاين، بغداد، العروض هتذيبه وإعادة تدوينه ،

1978. 

 ونحوها عىل ضوء ، دراسات يف أصوات العربي ة ورصفها فقه العربي ة املقارن

 اللغات السامي ة، رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني، مكتبة لسان العرب.

 طه حسني، مكتبة دار الندوة االلكرتوني ة.يف الشعر اجلاهيل ، 

 عبداحلميد القسط، دار املعارف، القاهرة.يف النقد القديم والبالغة ، 

 الدين بن األثري، حتقيق ، ضياءكفاية الطالب يف نقد كالم الشاعر والكاتب: 

 حاتم صالح.

 من كتاب املصن ف البن جن ي، إسامعيل مناهج التأصيل يف الرتاث اللغوي ،

 أمحد عاميرة.
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 شعبان صالح، دار غريب، القاهرة.موسيقى الشعر بني االتـ باع واالبتداع ، 

 ة، طموسيقى الشعر  .1952 2، إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو املرصي 

 أيب الفرج قدامة بن جعفر، حتقيق كامل مصطفى، مكتبة اخلانجي، نقد الشعر ،

 . 1963مرص 

 1، أيب الفرج قدامة بن جعفر، مطبعة اجلوائب، قسطنطيني ة، طنقد الشعر. 
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