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Abstract:

This research is marked by “The Rhythmic Engineering of prisons 

poets in Abbasi Regime’. It’s an attempt to shed light on the two rhythmic 

levels; external represented by metre and rhyme which reflect the psycho-

logical status of the poet and the environment of the poem. The internal 

level is formulated through the vocal, on ness and structural levels all of 

which have composed the symphony of the internal rhythm in prisons’ po-

etry. It is the repetition of the single sound in the one verse that constitutes 

the central never which relates the sound rhythm with the poets’ idea and 

his feelings.
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ـجون ِبْغـِري ُجْرٍم             َكَأنِّـي َبْعـُض ُعمَّـاِل اَخلراِجُأقـاُد إىل السُّ
َسْهًال           لكاَن  ُحِبْسـُت  َمَعهم  جاِجَوَلْو  ولكنِّي ُحِبْسـتُ َمـَع الدَّ
يـاِح إذا ُيناجـيَدجاجاٌت ُيِطُيـف ِـنَّ ديـكٌٍ             ُيناجـي بالصِّ
ـرِّ راجيعلى َأنِّـي وإْن القيُت  شـرًَّا    (١٢) َخلـريَك َبْعَد ذاَك الشَّ
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َوال اَجليَش َمـا َلْم تْأِته َقْبَلـي النُّْذُروال ُأْصِبُح اَحلــيَّ اَخلـُلوَف ِبَغـاَرٍة،         
َهِزميـًا َوَرّدْتـين الَبَراِقـُع واُخلْمـُرَوَحـيٍّ َرَدْدُت اَخلـْيَل حتـى َمَلْكُتُـه           
لِقيُتَهـا             َنحـِوي  األذْيـاِل  َفَلـْم َيْلَقها جايف الّلَقـاِء وال َوْعـُرَوَساِحَبـِة 
وال َفَرِسـي ُمهــٌر وال َربَُّه َغْمُـرُأِسـْرَت َوما َصحيب ُبِعْزٍل لدى الَوغى،           
َفَلْيَس َلـُه َبرٌّ َيِقيِه، وال َبْحـُر (١٤)َولِكـْن إذا ُحّم الَقَضاُء علـى امـِريء           



د. عباس املصري
السجون  شعراء  عند  االيقاعية   الهندسة 

في العصر العباسي

٣٠٨

           
                




   
   
  –  –
  

          

 
 


           

 
 



   


 
           


 






٣٠٩

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع عشر - تشرين أول ٢٠٠٩



             



الِسـِل ١.   أيـا َوْيـَح َقْلـيب ِمـْن َنِجـيِّ الَبالِبـِل          َويـا َوْيَح سـاقي مـن ُقُروِح السَّ




٢-  ويـا َوْيـَح َنْفسـي َوْيَحهـا مث َوْيَحهـا       َأَلـْم َتْنـُج َيْومـًا مـن ِشـباِك اَحلباِئـِل 









ـَر ـا الُبـكا        فلـم ُيْغـِن عنها ِطـبُّ مـا يف املكاِحْل  ٣-  ويـا َوْيـَح َعْيَنـي قـد َأضَّ
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وجنـاِدِل َثـَرى  يف  َرْمـٍس  رهيَنـُة  إنَّهـا       الَيـْوَم  َنْفِسـي  ُأَعلِّـْل  ذريـين   -٤
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أَراَك َعِصـيِّ الّدمـِع ِشـَيمُتَك الّصـُرب،           َأَمـا ِلْلَهـَوى َنْهـٌي َعَلْيـَك وال َأْمـُر؟ (٢٢)




الِسـِل (٢٣) أيـا َوْيـَح َقْلـيب ِمـْن جنـّي البالِبـِل           َويـا َوْيَح َسـاقي ِمْن ُقـرُوح السَّ





أال طرُقـت سـلمى لـدى وقعـة السـاري         فريـدا وحيـدا موثقـا نازح الـدار (٢٤)
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ويا َوْيَح سـاقي من ُقرُوح السالِسـِل أيـا وْيَح قليب مـن َنِجـيِّ البالِبِل         

َأَلْم تْنـُج يومًا ِمْن ِشـباِك اَحلباِئِل(٢٧)ويا َوْيَح َنْفسـي َوْيَحهـا مث َوْيَحها          
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قيـوَدا ِزْدين  الـرّدَى  َيب  َعُموداُوقيـَت  أو  سـْوطًا  علـيَّ  وثـنِّ 
دونــي وباَألبـواِب  يب  ْل  َمِريـَداَوَوكِّ شـيطانًا  الرَُّقبـاِء  مـن 
حديـدا(٢٩)فقـد تـرَك احلديـَد عليَّ ِريشـًا قلـيب  َبْغُضُه  وأوَقَر 



           


 






واألطـواِقِهـَي َحظِّـي قـد اقَتَصـْرُت عليها            الُعُقـوِد  ذواِت  ِمـْن 

َشـْملي             ِبـكِ  عاِجـًال  اُهللا  عـن َقريٍب َوَفكَّـين ِمـْن َوثاقي(٣١)َجَمـَع 
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أْحِمُلَهـا        أَكاُد  مـا  َحْسـَرًة  ُلَهـا!(٣٢)يـا  وَأوِّ ُمْزِعـٌج،  آِخُرَهـا 

          
        





َلُيْذِهُلَهـا:قـوال هلـا، إْن َوَعـْت َمَقاَلُكَما،            هلـا  ِذْكـِري  وإّن 
َوُنْنَهُلهـا!(٣٣)َيـا أّمتــا هَــِذِه َمَواِرُدَنــا               َتــاَرًة  ُنَعلَُّهـا 








أحزانـه           وعـاودت  الفـؤاد  أشـجانهطـرب  بـه  ُشـعبا  وتشـعبت 

مـا كان قــّدره لـه ديانــه(٣٤)وبـدا لــه أن الـذي قــد نالــه          
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ُمْشـتــاِق          ٍَّم  ُمَتيـ ِلَقْلــٍب  َمْن  الِفــراِق  َوطـُوُل  َشـْوُقُه  َشـفَُّه 
َبْيـيت         قِعيـَدِة  إىل  َشـْوقي  َلْيـَت ِشـْعري َفَهـْل َلنـا ِمـن َتـالِق َطـاَل 
واَألْطــواِقِهـَي َحظِّـي َقـِد اْقَتَصـْرُت َعَلْيها           الُعُقـوِد  َذواِت  ِمـْن 
َعـْن َقريـب َوَفكنَّـي ِمـْن ِوثاقـي(٣٧) َجَمـَع اُهللا عاِجـًال بـِك َشـْملـي         

            





َشـفَُّه َشـْوقُـه َوُطـوُل الفــِراقِ َمْــن ِلَقْلـٍب ُمَتـيَِّم ُمْشـتَـاق      
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بشـافـِعوعفـوت عّمـن مل يكـن عـن مثلـه      إليـك  َيْشـَفْع  ومل  عفـٌو 

َظِفـرت يـداك مبسـتكِني خاضـع(٣٨) إال الُعُلـو عـن العقوبـِة بعــد مـا      






اُنه(٣٩)فدنـا لينظـر كيـف الح فلـم ُيِطْق     َسـجَّ ورده  إليـه  نظـرًا 
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حنيـنـا إلـى ُأّالِف قلــيب وأحبابـيوإين ألستنشـي الشـمال إذا جـرت            

سـالمي وشـكوى طول حزين وأوصايبوُأهدي مع الريـح اجلنوب إليهـُم(٤٣) 
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َحبـايل؟ أُقـوُل َوَقْد َناحــْت ِبُقـْريب محاَمـٌة َتْشـُعِريَن  َجاَرَتا،َهـْل  أَيـا 
ببـاِل!َمعـاَذ اَهلَوى !مـا ُذْقِت طاِرَقـَة الّنَوى  اُهلُمـوُم  ِمنـِك  َخَطـَرْت  َوال 
َقـَواِدٌم الُفــؤاِد  َمْحـُزوَن   َعلـى ُغُصـٍن َناِئـي اَملَسـاَفِة َعـاِل؟َأَتْحِمـُل 
!أَيـا َجارَتـا ما َأْنَصـَف الّدْهـُر َبْيَنَنـا َتَعاِلــي  اُهلُمـوَم  ُأقاِسـْمِك  َتَعاَلـْي 

َتـَرّدُد يف ِجـْسـٍم ُيَعــّذُب َبــاِل!َتَعاَلـي َتـَرْي َروحًا َلــَدّي َضِعيَفـًة 
َطِليَقـٌة َوَتْبكـي  مْأسـُـوٌر،  َوَيْسـُكُت َمْحُزوٌن ويندُب سـاِل ؟(٤٩)َأَيْضَحُك 
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َوَلـْم َتـَزْل َداِئـبـًا، َوَتْفَعُلَهـا؟أْرحاُمنـا ِمنـَك، ِلــْم ُتَقّطُعَهـا؟

َوَتْفَعُلهـا؟أيـَن املعـايل الـيت ُعِرْفـَت ـا، دائمــًا  َتقوُلهــا، 

ُنَزْلِزُلهـا!(٥١) يا واِسـَع الـّداِر ؛ كيَف ُتوِسـُعها َصْخـَرٍة  يف  َوَنْحُن 
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َتالَفْيَتـُه َأْمـٍر  َفعـاَد َفَأْصَلـَح ما َأْفَسـدا (٥٣)وُمْفِسـَد 

 


 •


 وال ُيْؤتى َسِخيٌّ ِمْن َسخاِء (٥٤)وليـَس َيبِيـُد ماٌل َعـْن َنواٍل 
 

@ZÔ‘œ¸a@äaãÿn€a@MR
      
     


  



اُن يومـًا ِلحاَجٍة ـجَّ نيا (٥٦)إذا جاءنـا السَّ َِجْبنا وُقْلنا جـاَء هذا ِمَن الدُّ


            
 
   






َفَطاَلَمـا ُأِسـْرَت  إْن  الَعَشـاِئِر،  أَسَرْت َلَك البيُض اِخلفاُف رجاال (٥٧)أأَبـا 
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َأوَّلوُنـا َوَجـرََّب  الَوفـاِء(٥٨)َوَجرَّْبنـا  مـن  َأعـزُّ  شـيٌء  فال 




          





َيْشـَفُع  اَخلليَفـِة  ِعْنـَد  شـاِفٌع  َفْيَدَفـَع َعّنـا َشـرَّ مـا ُيَتَوقَّـُع (٥٩) َأال 


  




ـماِء ُبـِكلِّ ِبـٍر  َوَأْنَت ِبِه َتسـوُس َكما ُتسـاُس (٦٠)ُتسـاُس ِمـَن السَّ
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 إذا َنْحُن أصْبَحْنا احلدِيُث َعِن الرُّْؤيا (٦١)َوَنْفـَرُح (بالّرْؤيـا) َفُجـلُّ َحِديثِنا
 



  




 وبيٌت وداٌر مثُل بيَيت أو داري ؟(٦٢)       وهـل هو إال مـِرتٌل مثـُل َمْنزيل

  

  
  
  

      






          


 


َكَأين قـد َأْذَنْبـُت مـا ليـس َيْغَفـُر َمَضْت يل شـهوٌر مذ ُحبْسـُت ثالثٌة 
 وإْن ُكْنُت ذا َذْنـٍب فعفوَك أْكَبُر(٦٤)  فإنْْ ُكْنـُت مل ُأْذِنْب فَفيَم َحَبْسـَتين
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َأْنُجُمَهـا، َوَنْحـُن  َسـَماٌء،  َأْجُبُلَهـا!َأْنـَت  َوَنْحـُن  ِبـالٌد  َأْنـَت 
واِبُلـُه  َوَنْحـُن  َسـَحاٌب،   َأْنـَت َيِمـٌني، َوَنُحـن َأْنُمُلَهـا!(٦٧)َأْنـَت 
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َغْيـٌث،  َسـَقاِك  األِسـِري،  ُأّم  ِبُكـْرٍه ِمْنـِك، مـا َلِقَي اَألِسـيـُر!َأَيـا 

َغْيـٌث، َسـَقاِك  األِسـِري،  ُأّم  َيِســري!أَيـا  وال  ُيقيـم  ال  َتَحّيـَر، 

َغْيـٌث، َسـَقاِك  األِسـِري  ُأّم  الَبِشـري؟أَيـا  َيـْأيت  بالِفـَدا  َمـْن  إىل 

ُتَرّبــى، ِلَمـْن  األِسـِري  ُأّم  َوَقـْد ُمتِّ الّذَواِئب والّشـُعـور؟(٧١)أَيـا 
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َمَضـى بـِك َلـْم َيُكْن منـه َنِصريأَيـا ُأَمـاِه، َكـْم َهـمٍّ َطِويــٍل 
َمصـوٍن  ِسـرٍّ  َكـْم  ُأَمـاه  ِبَقْلِبـِك َمـاَت لَيـَس لـه ُظُهورَأَيـا 
الَقِصري(٧٣)َأَيـا ُأمـاه َكـْم ُبْشـرى بُقـْريب   اَألَجل  َودُوَنهـا  َأَتْتِك، 
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  ويا َوْيَح َسـاقي ِمْن ُقُروِح الّسالِسـِلأيـا َوْيَح َقْليب ِمـْن َنِجــيِّ البالِبـِل
َأَلـْم َتْنُج َيْومـًا ِمْن ِشـبـاِك اَحلبـاِئِلَويـا َوْيـَح َنْفسـي َوْيَحَها ُثـمَّ َوْيَحها 
فلـم ُيْغِن عنهـا ِطبُّ مـا يف املكـاِحِلَويـا َوْيـَح َعْيين قـد َأَضرَّـا الُبكـا
إنِّهـا الَيـْوَم  َنْفِسـي  ُأَعلِّـْل  َوَجنــاِدِلَذِريـين  َثـرًى  يف  َرْمــٍس  َرهيَنُة 

ــراِب َفَقْـد أَرى  َبِقيَّـَة َعْيشـي ِهِذه َغـْيَر طاِئِـل (٧٩)  َذِريين ُأَعِلـْل بالشَّ
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