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ٌّات الزمن فً مجموعة ) غبار على مراٌا البحر (:   أوالً:  تجل

)

 اللٌل مفتاح الفرج
 فً اللٌل تلبسنً القصٌدة مثل جنّ 
 جاء من حضن األساطٌر القدٌمة

 أقتفً أثر الجنون على هضاب النص
 أجلس حول مائدة الكالم

 وأنتقً ما شئت من صور
 أبعثرها على صفحات أعٌنكم

 وأعلن أننً أخرجت من جسدي
صٌدة شٌاطٌن الق

 سأطلق فً فضاء اللٌل أوراقً
 تبعثرها النجوم على حدود الكون

 أجمعها
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 ألكتبها بسطر واحد
 ال تكتبوا لغتً على جدران شاطئكم

 دعوا األمواج تجمعها
وتذرٌها 

 فً اللٌل متسع أللف حكاٌة
 ستمطر المعنى بمّوال

 لحنٌن إلٌك ٌا امرأةعلى وجع ا
ًّ من شرفات ذاكرةٍ   ُتِطلّ عل
 تموج على ضفاف قصٌدتٌن

 وتحتمً بظاللها 

 أقٌم على شاطئ اللٌل صومعًة فً انتظار 
 الشروق األخٌر

 غّرة اللٌل علّقت ظلّ المشاعلعلى 
 كانت حّواف البٌادر مظلمةً 

 والمراٌا ٌساٌء ٌفّتْشنَ 
عن حّبة القمح فً القّش ... 

 شرٌط طوٌلٌ من الذكرٌات
 ٌمرّ 

 من االنكسارات
جدٌد  واللٌل ٌطوي عباءته بانتظار صباحٍ 
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 هما خطوتان
 فإما وإما

 إذا عدت للخلف تسقط
 ستسقطإن سرت نحو األمام 
 فاثبت على َجْمر قلبك

 حتى الهزٌع األخٌر
وال تنَحِن للرٌاح 

 لٌلٌ تّعرى من ستائره
 نوافذه تفٌض على جدار الصمت ذاكرة ً 

 محّملة بأوجاعٍ 
 تئّن بألف أغنٌة ... 

 على موجٍة فً النزاع األخٌر مع اللٌل

 

- 
- 

 

  

 الحاضر

 الضاغط على الذات الشاعرة 
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 تكتب عاشقة ما ٌبوح به الجمر للماء 
 والماء للرمل
 والرمل للبحر

 فوق القصٌدة حبٌر ٌحّلق
 ٌحَتلُّ شٌئاً،  فشٌئاً بٌاض األغانً 

 صامت آخر هذا اللٌل
 ُحلٌم لم ٌَنمْ 

قلّب أوراق نهاٍر لم ٌغادْر قلق العاشق 

 امنحٌنً ساعة حتى أعود إلى هداي،
ٌَْسرقنً  الوقت 

 وهل تكفً فراشاتً لترتٌب القضاٌا العالقات،
 أكوام الغبارونفض 

 عن التفاصٌل الصغٌرة فً دماغً ؟! 

: 

 وأنتظر انعتاق الوقت
 من وجع الخرٌف

 لتمطر الغٌمات نجمات
 تضًُء مقاصد األحالم

 فً سحب القصٌدة 

 إلى أٌن تأخذنً فً الحنٌن ُخطاي ؟
 قُبٌل فوات األوان

 أقٌم على شاطئ اللٌل صومعة فً انتظار 
 الشروق األخٌر

... 
 على وجع األرض عمرٌ 

 تساقط من شجر وارف فً الحضور، 
 أعٌد إلى النهر مجراه
 لكننً آفلٌ فً الذبول 
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 قلٌل من الشوق ٌكفً
 لٌنقص كأس المرارة

 (ٖٔ، ص2ٕٔٓاالنتظار )محسن، من سلة 

 على درج الوقت اصعد مرتبكاً 
 أقتفً أثر الماء حٌناً 

 وحٌناً أّجل فً هّبة الرٌح
 نً نحو نافذة حتى تصّعد

 تعتلٌها الفراشات
 قٌثارة فً األعالً

ٌُطال  وعٌنً على وتٍر ال 
 ٌدي ترتجف ... 

 على باب مقهى قدٌم
ٌّن أقواسه العالٌات ثالث مراٌا  تز

 نعلّق أشباحنا
 كً تمّر الحكاٌات

 عبر خٌوط العناكب دون ندوب
 وتمشً على األرض

 تنسج من قصٍص تتناثر بٌن المقاعد
 أو فً دخان النراجٌل

 أحالمنا ... 

 تمّر الحكاٌات من تحت قوٍس قدٌم
 وظلٍّ ٌشٌخ ألشباحنا

 الخائرات، والتجاعٌد تغزو وجوه المراٌا
 المقاهً تفٌض 
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 الحكاٌات تمشً على األرض
 نمتدح الزهرة الذابلة 

 لم ال نذهب فوراً 
 مثل خط مستقٌم

للنهاٌات ؟! 

 أفرد الرٌح أجنحة للسماء
 السماء تطلّ على نخلة فً فناء

 الصباح، وتفتح فً الضوء نافذًة للحنٌن
 إلى نجمة أستدلّ الطرٌق إلٌها

 مع القصٌدة لتمسح د
 ثم تغّنً

 تغّنً نشٌد البالد التً لم َتُخْن ظلّها
ثم تبكً طرٌق الوصول إلٌها 
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 وإذ أنهً أحادٌث الحنٌن
 أبوح المرأة تمّر على ضفاف الوقت عن وجعٍ 

 أصاب مفاصل األٌام 

 البٌوت تنام على ساعد اللٌل 
 ٌنامعلى ساعد اللٌل فجر 

 على ساعدي وطنً )فً هدوٍء( نٌام
 لقد أجهدت قلبه العادٌات

وقد أثقلت روحه النائبات 

اً  ٌّ  فٌا أٌها الفجر اطلع شه
اً  ٌّ  به

 وُكْن وطنً
 وٌا وطنً

 ُكن وطنً ... 

 وٌا وطنً
 ُكْن وطنً ...

 وقتعلى شجر ال
 ترسم بالضوء أجنحة للفراشات

 تزهر بٌن ٌدٌها
 عالمات دهشتها

من غرٌب ٌدق على الباب 
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 لماذا ٌالزمنً الحزن
 ٌمشً كظّلً

ًّ أناي ... ؟   وظل

 أخبئ فً حائط الوقت علم الفلك
 أؤثث لالنتظار

 وأرقب طٌفاً 
 ونجمة صبحٍ 

فكٌف تغٌب ؟ 

 شرٌط طوٌل من الذكرٌات
 ٌمرّ 

 من االنكسارات
 واللٌل ٌطوي عباءته بانتظار صباح جدٌد

 وأما الكتاب المؤّجل فلتنتظر
 وأما المواعٌد فلتنتظر

 هل الموت ٌفهم كً ٌنتظر ؟ 

 لٌّات المكان: ثانٌاً:  تج
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 على َمْقعد من سراب سأجلس
 الروح نافذةأفتح فً عزلة 

 للتفكر فٌما مضى ...
 نباح الكالب ٌعّكر صوت ) المزارٌب (

 طفلٌ ٌحاول رتق رداء المغارة
 فً جبل طالٍع من ردان عباءة جّدته

 قبل أن ُتْسدل اللٌل
فً عٌن أحفادها ... 
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 أقٌم على  شاطئ اللٌل صومعًة فً انتظار
الشروق األخٌر 

 أفرد الرٌح أجنحة للسماء
 السماء تطلّ على نخلٍة فً فناء

 تفتح فً الضوء نافذة للحنٌن الصباح، و

 نقشت على لوح عمري خطاك
 وعلقت قلبً مراٌا

 على منحنى فً الطرٌق إلى خٌمٍة أبتنٌها
 كصومعٍة النتظارك ...

*** 
 على مقعد لٌس لً

 ال أَملّ انتظار عبور الهواء النقً
 إلى غرفة فً الممّر األخٌر من القلب

 نوافذها من زجاج مغّطى
 الحزنبفٌض من 

 تحاصرنً فً غرفة من رخام
 تفاصٌل ٌوم طوٌل

 ... وأبنً ممالك للطٌر
 تفتح باب القصٌدة أذرعها للحقٌقة

 هل احتمً بالكالم
بصوت الغرٌب ٌدق على باب قلبً 

 فً اللٌل مّتسع أللف حكاٌة
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 ستمطر المعنى بمّوال
 على وجه الحنٌن إلٌك ٌا امرأةً 

ًّ من شرفات ذاكرة  تطلّ عل
 تموج على ضفاف قصٌدتٌن

وتحتمً بظاللها ... 

 أقتفً أثر الجنون على هضاب النص
 أجلس حول مائدة الكالم

 وأنتقً ما شئت من صور
 أعٌنكمأبعثرها على صفحات 

 وأعلن أننً أخرجت من جسدي
 شٌاطٌن القصٌدة

 اقتفوا أثري ... !!
 . ًّ وال تخشوا عل

) البئــــر، النبــع، العٌن، حواف البٌادر، ساقٌة الماء، الحقل، حوض نعناع، 
 باب المدرسة ... (
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 تورد وقت الظهٌرة أغنامهاإلى البئر 
تستظلّ قلٌالً بفًء سحابة صٌف 

 وإذ أنهً ارتشاف مٌاه هذا الغٌم
 ال أروى

وال ظمأ سٌأخذ بً إلى نبع تعبئ منه جّرتها 

 على غّرة اللٌل علّقت ظلّ المشاعل
 كانت حواّف البٌادر مظلمة

 والمراٌا نساٌء ٌفّتْشَن 
عن حبة القمح فً الَقّش 

 وحٌن التقٌنا بال موعد خلف أفئدة الرٌح
 نّور زهر السفرجل

 لّون ساقٌة الماء بالزهر 

 وجهك قندٌل لٌلً
 وظلًّ ٌنام على صدرك الغجريّ 
 كطفل رضٌع ٌفتش عن ثدي أمّ 

 تعود من الحقل متعبةً 
بانثٌاالت ٌوم طوٌل 

اٍب  –برأس الفأس أفقأ  ٌّ  عٌون الماء –غٌر ه
 المرأة

 أَتْت للعٌن تمأل جّرة الفّخار
 لساقٌة

 ستروي َحْوض نعناع ... 

 الفتاة التً وّزعت سلة التٌن
 حلوى على باب مدرستً

 ذات صٌف طوٌل
 وغابت

 هً اآلن تعزف فوق المسارح ألحانها 

 خاتمة
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Abstract  
Time and Space Manifestations in " Dust on the Sea Mirrors " for the poet : 

Samih Mohsin 

By Hassan Matlab El-Magali 

This study aims to approach the presence of both space and time in " 

Dust on Sea Mirrors " / Ghubar A'la Maraya Albahr " for the poet " Samih 

Mohsin " , the study also seeks to identify their influence on the formation 

of poetic text and expressing the self-questions and its concerns based on 

the hypothesis that a poem is bassed on the trinity of space, time and human 

and emerges as a result for the attraction of the mysterious relationship 

among them as it intertwines , intersects and consists based on the poetic 

situation and the emotional and psychological state that constructs language 

to introduce visions and makes surprise. 

 Key words : Poetic Time , Modern Arab Poetry , Poetic Space 
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