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 هاشم عبود الموسوي. د
وردتني رسالة مطولة من صديق يشتغل في حقل األدب ويمارس النقد األدبي 

وكما أضاف في رسالتو )أحيانًا، وقد نسب لي وانطالقًا من قواعد النقد المأثور لديو 
، (اديمي الذين يعرفيمبأن الرأي الذي يحممو ىو، موجود لدى معظم أساتذة الفكر األك

لمشاعر " لماذا تأخرِت دىراً "قود وىو ديوان نقمُت نسب إلّي بأّني حّممت األثر الم
الكبير يحيي السماوي فوق ما يحمل من أبعاد ومدلوالت وفوق ما يقصد إليو ويعيو 
كاتب األثر نفسو، ىذا ما جاءني منو بعد أن نشرُت قبل فترة قصيرة مقالتي بعنوان 

 ".ات السماوي ومدلوالتيا السيميائيةيحياوي"
الصديق الذي أرسل الرسالة، أعتّز بو كثيرًا، وربما حرصًا منو عمى عدم 

، (وىو ُيكّن لو كبير االحترام)تعكير الجو مع األستاذ الشاعر الُمبدع يحيي السماوي، 
 وربما.. لم يحاول نشر نقده عمى صفحات المواقع اإللكترونية، التي أتعاطى معيا

وقد يمتمك آخرون نفس التوّجيات .. يكون الجيد الذي بذلو بتحميل ما كتبو مصيبًا بو
واالنتقادات، ولكّنيم آثروا عدم توجيو مثل ىذا النقد احتسابًا لما يعتمل في نفسي من 

 .ردود فعل وعدم رضا بذلك
ومن أجل إزالة المبس والغموض بيذا الصدد، حتى ال ُيسارع آخرون بعد 

 .بو اليوم، ويذىبوا إلى ما ذىب إليو صديقي األديب ويرتكبوا نفس الخطأالذي أكت
 .وقبل كل شيء ذكرُت في مقالتي وال زلُت أذكر بأّني لسُت بناقٍد أدبي

وأما المعاناة التي يتكون منيا مضمون النتاج األدبي الذي كتبت عنو وأبعاده 
بير عن اىتمامات إنسانية بغية تحديد ىويتيا، والكشف عن نوعيتيا من حيث أنيا تع

ذ يتييأ لي . وتجسيد لموقف خاص يقفو الكاتب الفنان من قضايا الناس والحياة وا 
أنني أدركت حقيقة تمك التجربة وانجمت أمامي ىويتيا عمدُت إلى ما أعرف من 

مثيالتيا في عالم التجارب الفكرية، أو الفنية، النموذجية، فقمُت بتقديمو، ثم حاولُت 



بين تجربة األديب الخاصة في عممو الفني، وبين ما ىو مأثور من صورىا  المقابمة
 .النموذجية العامة، ألقارنيا بيا وُأقّيميا في ضوء ىذه المقابمة والموازنة

وىكذا ال يكون عممي تحمياًل لألثر فوق ما يحمل، أو إرغامو عمى تحّمل 
بل يجب . ونة لووجيات نظر غريبة عن طبيعتو، وليست من صمب العناصر المك

القول أنني أسعى في معالجة المحتوى إلى كشف ىوية التجربة التي يحمميا، وتفجير 
كوامنيا إلى أقصى حٍد ُيمكن أن تبمغو عند الكاتب، ألبني ليا في الوقت نفسو بناءىا 

النموذجي الذي تنتسب إليو، إذا كان ليا أنموذج سابق معروف، أو ألبني ليا، إن 
في سياق كامل مأثور، بناًء نموذجيًا خاصًا بيا بحسب ما تسعني  كانت ال تندرج

 .اإلمكانات وتتوافر لي السبل
أما طريقة عرضي لألشكال التعبيرية فإنني ال أرى ُمبررًا لمتعريف بيا سمفًا ما 
دمُت لم ألحظ حوليا تساؤالت ُتذكر لذلك أضرب عنو صفحًا وأنتقل إلى الكالم عمى 

 .البحث الديوان، موضوع ىذا
والذي أرنو إليو، بكل جدية وصراحة، ىو أن اإلقبال عمى مطالعة قصائد 

وتقييميا استنادًا إلى أحكام سائدة وآراء شائعة ( لماذا تأخرِت دىراً )يحيي السماوي في 
حول أدب صاحبيا، أمٌر يحمل معو كثيرًا من االعتباطية، وىو إن دّل، عند القارئ 

فإنما يدل عمى صفات سمبية في التفكير، تنفي عن والناقد الدارس، عمى شيء، 
صاحبو ميزة الحرية والدينامية، وتصمو بأبشع ما ُيصاب بو الفكر من عوارض 

وىو أمٌر يتنافى ىنا، أمام شعر يحيي السماوي في ىذه المجموعة، . التبعية والجمود
يختمف ( لماذا تأخرت دىراً )ألن يحيي السماوي في . مع أبسط ظواىر الموضوعية

 .في نظري إلى حٍد بعيد عما كان عميو في قصائد عيده السابق
أقول ىذا وأنا أعني ما أقول ولسُت ُأرسل الكالم ألي غرٍض من أغراض 

التجامل الشرقي وغيره، أو عمى سبيل افتراض نظري ليس ما يسوغو في شعر يحيي 
تتجسد بعمٍق السماوي اليوم، وليس لو في ىذا الشعر ما يستند إليو من خصائص 

 .ووضوح في تجربة الشاعر من حيث محتواىا والشكل معاً 



لماذا تأخرت )فمن حيث المحتوى ليست كثيرًة في رأيي، الدواوين التي مثل 
ترتفع في أدبنا العربي الحديث، إلى مستوى المعاناة الفمسفية، ومناخات ( دىراً 

 .التحّسس بمأساوية الوجود اإلنساني
اة المصيرية كانت وما تزال وقفًا عمى أرباب الفكر الديني والمعروف أن المعان

والفمسفي وحدىما في معظم األحوال، من غير أن يكون لمفن والشعر فييا مشاركة 
بارزة إال نادرًا، وبصورٍة جزئية وىامشية دائمًا باستثناء بعض آثار أعالم الشعر 

 .العالمي الكبار قديمًا وحديثاً 
معان، وبدون أحكام ُمسبقة، ُيفاجأ  والحقيقة أن من ُيطالع ىذا الديوان بتريٍث وا 

  ىاؤ وأجواإذ يجد نفسو، من أول الديوان إلى آخره، أمام أبواب وقصائد تتعدد أغراضيا 
مسألة أساسية واحدة تنتظم في سمكيا، في   وتتنوع، لكنيا جميعًا في النياية تترّكز 

ف معًا بناًء شعريًا متكاماًل، يتناول وتنصير في إطارىا العام مجمل الموضوعات لتؤل
الممحمة الكبرى لموجود اإلنساني كمو، أعني بيا ممحمة الفردوس الضائع والسعادة 

وىذا الفردوس الضائع يتخذ عند شكل العيد الطفولي السعيد الذي انتزعو . المفقودة
لم يستطع الزمن من يدي الشاعر، لكنو لم يستطع أن ينتزع ذكراه من قمبو ووجدانو، و 

أن يقضي عمى عاطفة الحنين الدائم إلى ذلك الفردوس واألمل الخافت باستعادتو أو 
غير أن يحيي السماوي ال يزال . بقدرتو عمى بناء عالٍم سعيد عمى صورتو ومثالو

يقف من ىذه المعاناة المصيرية الشاممة موقف المتحسس ألبعادىا، المتمّمس ببطٍء 
إّنو ال يزال فريسة الضياع يتخّبط في . منجاة ومنفذًا لمخالصوبكثيٍر من اليأس دربًا ل

ظممات يأسو الخانق ومأساتو المريرة، يبحث عن ضوٍء ىاٍد فيممحو حينًا في عيني 
حبيبة، ويمحظو أحيانًا منبعثًا من داخل ذاتو، من حبو لمحياة ومن إيمانو الغائم 

كن من أجل العثور عمى ضالتو بقدرتو، قدرة اإلنسان، عمى الصراع والنصر، إن لم ي
فمن أجل أال يفقد اإلنسان باألقل شعمة الحياة، ويصمد أمام قدره صمود الصياد 

 (.الشيخ والبحر)العجوز في رواية أرنست ىمنغواي الشييرة 
لماذا "ولكي تتضح خطوط ىذه التجربة الوجودية التي ألمحيا ُمجّسدة بفٍن في 

و في نطاق ما ىو مأثور ئي بالنسبة لمشاعر ولقراوتتخذ حجميا الحقيق" تأخرت دىراً 



ومتداول في الفكر الفمسفي النظري عمومًا، وفي مواقف الناس العممية في الحياة، 
 .يحسن بنا ىنا إلقاء نظرة موجزة عمى الجوانب الميمة ليذه القضية واتجاىاتيا
تمعي ال ريب أن واقع الوجود اإلنساني في إطاره الكوني، وفي اإلطار المج

بصورٍة خاصة، كان منذ البدء وما يزال عمى الدوام مصدر بؤس وألم، وشقاٍء نفسي 
كما كان ىذا الواقع المأساوي ىو المحور األول واألساسي والدائم . وفكري مرير

لنشاط العقل الفمسفي، ولكل نشاٍط إنساني، روحي أو فني، بغية استجالء كنيو، 
يجاد الطرق ا فتعددت في . لمؤدية إلى الخالص من كابوسووالكشف عن أسبابو، وا 
 .ذلك الفمسفات وتشّعبت اآلراء والحمول

ولو نحن أمعّنا النظر في مختمف المواقف الفكرية، الدينية والفمسفية، التي 
وقفتيا البشرية حيال واقعيا الوجودي البائس، منذ أقدم العصور حتى اليوم، الستطعنا 

 :سيةأن ُنمّيز فييا ثالثة مواقف رئي
موقف غيبي تشترك فيو الديانات الموحدة الثالث، وىو يرد أسباب  :األول -

الشقاء في الواقع البشري إلى الخطيئة األصمية، وعصيان آدم وحواء 
أوامر الخالق، مما استوجب طردىما من الفردوس، واستتبع ىياميما في 

أما  .بين وباآلالم والدموعجاألرض بحثًا عن الخبز والحياة بعرق ال
طريق الخالص فقد خّطتو التعاليم والوصايا، وجعمتو طريقًا إلى 

 .الفردوس الدائم والنعيم األبدي في الحياة األخرى أيضاً 
موقف يخرج عن خط الديانات الموحدة ومنطمقيا الغيبي في التعميل  :الثاني -

ورسم طريق الخالص ليواجو الضياع والتمّزق والبؤس األرضي بأنواع 
رد السمبي ترفض جميعيا فيو معطيات ىذا الواقع، وتعتبرىا من التم

معطيات نيائية ثابتة فتنصرف عنو كافرة بو أحيانًا لتبحث عن بذور 
السعادة وغرسيا في داخل الذات اإلنسانية، عن طريق التكيف النفسي 

والترّوض عمى اإلحساس بيا إحساسًا فرديًا خاصًا، بداًل من السعي إلى 
واقع العام وتيديمو إلقامة مجتمع سعيد عمى أنقاضو، تغيير ىذا ال

يستطيع أن ينعم الناس، جميع الناس بال استثناء، في ظّمو باليناء 



في ىذا الخط تأتي نزعات الصوفية القائمة . المفقود والسعادة الضائعة
عمى غير األسس الدينية التوحيدية، ومذاىب اليوغا، واالتجاىات العبثية 

ئر المتمردين عمى قدرىم المأساوي والراغبين في المعاصرة، وسا
استرجاع الفردوس المفقود الضائع عن طريق اليروب إلى ذواتيم 

 .والتقوقع في داخميا فرارًا من أنياب البؤس في الخارج
ىو موقف التمرد اإليجابي، موقف الثورة عمى كل ما يتمّثل فيو بؤس  :الثالث -

عالقات وقيم تتسبب في إشقاء البشر الواقع اإلنساني العام من نظم و 
وفي تمّزقيم وضياعيم، وتغييرىا بما يضمن إشاعة العدل والخير 

والحب عمى ىذه األرض، وُيعيد لإلنسان جوىره المسموب وفردوسو 
في ىذا الموقف نجد جميع قادة الثورات االجتماعية وجميع . الضائع

 .وعقائدىم الثائرين عمى النظم في العالم عمى اختالف ميوليم
أن ( لماذا تأخرت دىراً )من ىذا العرض السريع البد أن يتضح لكل من قرأ 

الشاعر ُيعاني المشكمة في األساس معاناة مبيمة إلى حٍد بعيد، ولكنو يعيش في 
وذلك يعني بالنسبة لنا أّنو قد ارتفع في معاناتو عن االىتمام . أجوائيا العامة وال ريب
تفاصيل الجزئية واليامشية إلى االىتمام بالمواضيع الكمية بالمواضيع العادية، وال

ومعالجة قضايا مصيرية عامة تندرج تحتيا تمك الجزئيات وتؤلف معيا كاًل فنيًا 
بحيث ُيصبح الشعر ىكذا خالصة موقف رؤيوي متكامل بداًل من أن يكون . واحداً 

 .ال تالحملمشاىد مستقمة مبعثرة ال رابط بينيا و  مجموعة إحساسات وصورٍ 
والبد أن يتضح كذلك أن الشاعر ُمنتٍم نوعًا ما من حيث يدري أو ال يدري 

إلى فصيمة المتمردين الذين تيوليم مأساوية الحياة فيعانون من جرائيا التمزق واأللم 
ول أن يسترد فردوس طفولتو الضائع بتذّكر تمك السعادة الياربة من وىو يحا. والحزن

بحيث ُيمسي التذّكر عنده، . حيٍن إلى حين، أو بالمجوء إلى عيني حبيبة حينًا آخر
لكن ىول المأساة . والعيون النسائية المضيئة ىما باب الخالص في معظم األحوال

وبيذا يخرج . و فريسة المرارة والقمقال يمبث دائمًا أن يسّد بوجيو ىذا المنفذ ويترك
. السماوي عن خط التمّرد السمبي ألّنو لم يستطع أن يخمق السعادة في داخمو ىيحي



بل يحاول دائمًا أن يكون ثوريًا إيجابيًا في التغيير، وتخونو النظرة البعيدة إلى األشياء 
. في سويدائو وبؤسو والرؤيا اإليجابية الكاممة لبناء المجتمع السعيد فييوي من جديد

وال ندري إذا كان وىو ينتقل من خط الضياع إلى خط التمّرد اإليجابي الثوري 
أو عمى األقل ُيصّمم عمى . فُيعطينا شعرًا أقل سوادًا وتبّرمًا، وأكثر ألقًا وفرحًا وبطولةً 

عمى أّني ألمح عنده ىينا وىناك . البقاء في خٍط واحد واضح فُيبدع فيو كما أراه
يمًا عمى االنتقال من السمبية الغامضة إلى اإليجابية والوضوح ال سيما في تصم

 (:مقاطع من قصيدة ضائعة)قصيدة 
 ؿُؤػ١ض رغر١ت األِبٟٔ

  فؤؽٌ أشج ثٗ صشٛع ا١ًٌٍ: أٚلا  

 كُ ػًّ اٌفجغ ٠ٕجض 

 ١ٌُطًّ فٛق ػغالٕب 

   اٌمٍكُ : ٚا٢سغ 

 ُٔغص٠ٗ

  د١ٓ اٌجُّغ ٠ّزفك 

  غقأْ اٌـف١ٓ ِص١غٖ اٌغ

  إْ ٌُ رٛدّض شٍّٙب اٌِفغق 
أليس ذلك، بغّض النظر عن عوالق النثرية في أسموبو الفني ىنا، يعني بشكٍل 

يمانًا بقدرة الشعر عمى التغيير والخالص؟  أو بآخر تمردًا عمى واقٍع يائس، وا 
 (:كامل)ثم أليس قولو في قصيدة 
 ُٔ ٠ب صض٠مٟ ٘بٔئبا 

 جٕبد عّثهػٍٝ ٚاصجخْ  

 ٛػٛص ثبٌفغصٚؽأ٠ٙب اٌّ 

 ِٕظ اسزغد 

 صعة اٌظائض٠ٓ ػٓ اٌّذجخ 

 شب٘غاا لٕض٠ٍه اٌصٛفٟ 

 فٟ ٚجٗ اٌظالَ 

  ٚٚجٗ أػضاء اٌطفٌٛخ ٚإٌش١ًْ  



 ُٔ ٠ب صض٠مٟ

 آْ ٌٟ أْ أطفئ اٌّصجبح 

 أصعٞ أْ جفٕه ُِزؼتٌ  

 أِػَف اٌٛصاع 

 إٌٝ اٌٍمبء غضاا ػٍٝ شغفبد 

 .ِطّذه اٌج١ًّ 
تصميم الشاعر عمى االنتقال من مرحمة  عنأليس في ىذا القول ما ينبئ 

 السمب والغموض إلى مرحمة اإليجاب والثورية؟
ونورد بالمناسبة ىنا أبياتًا تختصر الخطوط الكبرى لمحتوى تجربتو المصيرية 

الخاصة التي أشرُت إلييا سابقًا حول الفردوس الطفولي الضائع وسعادتو المفقودة 
 (:شطآنِك مني؟أين )وىي أبيات مقتطفة من قصيدتو 

 
 جئزهِ ا١ٌٍٍخ طفالا 

 شبر 

 ِٓ لجً اٌفطبَْ  

 ضبئؼبا أثذش ػٕٟ 

 ث١ٓ أٔمبضٟ 

 ِٚب سٍف أِـٟ ِٓ عوبَْ  

 ؟ أ٠ٓ فغصٚؿهِ ِٕٟ 

 صٚعلٟ رّألٖ اٌغ٠خُ  

 ٚوؤؿٟ فبض صّزبا  

 ٚاٌغثبثبد دُطبَْ  

 ل إٌضٜ ٠ٍضُ أػشبثٟ 

 ٚل ٠ُغٛٞ فغاشبد صجبدٟ 

 ألبحٍ ٚسُؼاَْ  

 اٌٍضُِ  ػبػفبا ػٓ ػـًٍ  

 .ُٚرفبح اٌىالَْ  



وجد في  ووما دمنا في معرض الشعر فمنقرأ من غزلو أبياتًا يتييأ لو فييا أن
وعينا الحبيبة، بل العيون النسائية إجمااًل، تتخذ من . عيني حبيبتو فردوسو المنشود

السماوي مغزى رمزيًا خاصًا أبعد بكثير مما يبدو ليا في الظاىر  ىىنا عند يحي
لكن واحة العيون ىذه، عمى . ما تعودناه في الشعر الغزلي عمى العموموأعمق م

روائيا وجماليا، ليست ىي الينبوع الذي يروي ظمأه الالنيائي إلى السعادة، لذا تراه 
ال يتوقف عندىا طوياًل، وال ينثني عن سعيو وراء اليناء الكمي المفقود، فال تمبث 

 .ه المنارات، وُتظمم الحياة من جديدالدنيا أن تكفيّر في وجيو، وتنطفئ عند
 :أما عن واحة العيون فيقول
 ػ١ٕبنِ ِذغاة ٚسّّبعح

 شغل١خ ؿُمبرٙب جّغ جبْْ 

 

 ٚجضُد ٔفـٟ ضبئؼبا ف١ّٙب

 آٔبْ ثأؿىُغ آٔبا ُٚأصٍّٟ 

 

 ؟و١ف اٌزم١ٕب؟ أ٠ٓ ٠ب دٍٛرٟ

 ضؼُذ أٔب ٚضبع دزٝ اٌّىبْْ 

 

 أ١ٌؾ ػججبا ٠ٍزمٟ ؿبدالْْ  

 ؟صبْْ ث١ّٕٙب أعضٌ ٚثذٌغ ٚ 

 

 رالل١ب طف١ٍٓ فٟ غفٍخٍ  

 ِٓ ِِض٠خ اٌؼظي ٚفؤؽ اٌؼِبْ

 

 ُرص١ز ػ١ٕبٞ إٌٝ ثٛدٙب 

 غّؼاا إطا رذّضس اٌذبججبْ

 

 صّصغٟٔ صٛرٙب ذْ إْْ ضذى 



 ثجغصح أشظٜ ِٓ األلذٛاْ 

 

 فّغ فّٟ ِٕٟ إٌٝ صغغ٘ب 

 فغاشخا ٘ٛد ػٍٝ شّؼضاْْ 
 :وىاىو ذا بعدئٍذ تسوّد الرؤيا في عينيو فيقول

 فٟ إٌٙبعْ  اٌىً أػّٝ

 ِب صاَ أْ اٌصجخ وٌٙف ِٛصضٌ  

 ٚاٌشّؾ غبصعدِ اٌّضٜ

 سجالا  

 ِٓ اٌّزٕبطذ١ٓ ػٍٝ ُفزبدِ ٔط١ذخ 

  ٚاٌـذذ ِٓ ػلَٛ صٚلعٍ  

 "لبع"ٚ" وغؿٟ"ٚ

 ٚاٌٛالف١ٓ ػٍٝ عص١ف الٔزظبعْ  

 رضنّ ثٗ اٌـّبءْ " ؿج١ً"أِالا ثـ 

 "٘ٛلوٛ اٌجض٠ض"س١ٛي  

 ِٚٛلضٞ ٔبع اٌجذ١ُ اٌطبئفٟ 

 ثـزبْ اٌّض٠ٕخ –فٟ اٌـغ  – ٚثبئؼٟ 

 .ٌٍض٘بلٕخ اٌىجبعْ  
ويطول بي المقام فعاًل إن أنا رحُت أستعرض مختمف قصائد الديوان أُلظير 

السماوي وجذور  ىما تنطوي عميو من مظاىر التجربة المصيرية وعناصرىا عند يحي
إلى  لكن تجدر اإلشارة ىنا. معاناتو األليمة فيما أسميتو ممحمة الفردوس الضائع

مما يجعل لشعره . شيٍء ميم ىو شمول ىذه التجربة قصائد الديوان كميا دون استثناء
الرؤيا ذات اآلفاق الواسعة واألبعاد، والمرتكزة في الوقت ذاتو إلى نظرة متماسكة 

وموقف موّحد من الحياة بغّض الطرف عن اتجاه ىذا الموقف، وقد ُأشير ىنا إلى 
اليأس والرجاء، بين الحزن الطويل وبين ىنييات اضطراب الشاعر وترّجحو بين 

 .ألنيا سنين حزٍن قاحمة يحسبيا ويعيشيا بكل مشاعره. الفرح القميمة العابرة



وعمى كل حال لسُت أرى قيمة ىذه المجموعة كامنة في ارتفاع محتواىا 
ب وأبعاده ومدلوالتو إلى مستوى التجربة الفمسفية والمعاناة المصيرية فحسب، وال أحس
أن قيمتيا تكمن كذلك في تركيز مضمونيا عمى قضيٍة واحدة أساسية ينطمق منيا 

بل أرى، . الشاعر ويعود إلييا مفصاًل ومنوعًا في التفصيل في إطار الوحدة والتماسك
تمتاز بتقنية أسموبية ناصعة، ( لماذا تأخرِت دىرًا؟)إلى ذلك أيضًا، أن معظم قصائد 

. يانًا، تضع الديوان في سياق الخط الشعري الحديثبالرغم من تفاوتيا الفني أح
السماوي قد تخّمى إلى حٍد بعيد عن النزعة التقريرية  ىفالشكل التعبيري عند يحي

المسّطحة التي من خصائصيا نقل الفكرة نقاًل نثريًا مباشرًا، ينتفي معو في األدب 
مسألة أساسية، وىذه . جوىر الفنية في الشعر الذي ىو جوىر رؤيوي قبل كل شيء

السماوي وعيًا  ىوخاصة أولية من خصائص اإلبداع الشعري الحديث وعاىا يحي
أولى : عمى درجتين( لماذا تأخرت دىرًا؟)كافيًا عمى ما يبدو، وىو يمارسيا في 

وأعني باألولى تحويل المعاني واألفكار التفصيمية في القصيدة إلى لوحات . وثانية
ت التشبييية والمجازية التي توحي بتمك المعاني إيحاء، من الصور والرموز والمعادال

حاشدة ( لماذا تأخرِت دىرًا؟)وبعض قصائد . وتومئ إلييا بأشكال فنية جمالية متنوعة
بالدالالت التصويرية الموحية، كما أن بعضيا ال يزال يفتقر إلى مزيٍد من كثافة 

حاجة ىنا إلى إيراد الشواىد ولسُت ب. الصور والرموز، كمعظم قصائده الغزلية مثالً 
وثمة فوق ىذه الدرجة . عمى ما أقول فبإمكان القارئ أن ُيالحظ ذلك بنفسو دون عناء

السماوي  ىاألولى من التقنية األسموبية التصويرية الحديثة التي يتحول إلييا شعر يحي
شعر بشكٍل متزايد، درجة ثانية من شأنيا عمى العموم أن ُتكّثف الرمز الفني في ال

وترتفع بو إلى أرقى ذرى الرؤيوية، عنيت بيا األسطورة كوسيمة فنية ُيقضى بيا عمى 
رواسب النثرية التي قد تمحق بالقصيدة من جراء تناول الموضوع بطريقة تقميدية 
مباشرة، فضاًل عما ُتضفيو األسطورة عمى الشعر من أجواء ممحمية تتكّثف بيا 

السماوي ؟؟؟؟ وىي  ىعمى ذلك في شعر يحيومثالنا . مدلوالت الرمز وأبعاده
وكذلك القول في . تشخيص خرافي لطيف عيد الطفولة وفردوس سعادتيا الضائع

فيي حكاية حوار مع الشمس يرمز فيو الشاعر إلى خالصة تجربتو، أي إلى ( ؟؟؟)
ممحمة فردوسو المفقود كميا، ومعاناتو الضياع والغربة والتمّزق والرجاء بالخالص 



لكن استعمال الشاعر لألسطورة ال يزال في معظم األحوال جزئيًا، ال يشمل . حوالفر 
القصيدة بمجمميا، إنما يتخمميا عمى شكل لوحات ضمنية قصيرة النفس وليذا السبب 

تظل األسطورة في شعره ناقصة البناء، بل ىي أجزاء مبعثرة ال تنصير في بناء 
 .موحد متكامل

ىل يعي : المرتسم اآلن في أذىان القراء ىو التاليوأخيرًا يتييأ لي أن السؤال 
والحق أن (! لماذا تأخرِت دىرًا؟)السماوي كل ىذه األمور التي ذكرتيا حول  ىيحي

السؤال المشار إليو طالما طرحو القراء عمى النقاد ودارسي األدب والفن في كل زماٍن 
نحن في سبيمو تمام وىو يضعنا وجيًا لوجو أمام مسألة أخرى مستقمة عما . ومكان

االستقالل وليس ىينا في أي حاٍل مجال تفصيميا أعني بيا مسألة العالقة التفاعمية 
حسبي اآلن منيا القول بأن ليس من الضرورة أن . بين الفكر النقدي واإلبداع الفني

فقد يتفق أن ُيجّسد الفنان في . يعي الفنان، لكي ُينتج وُيبدع، النظرية الفنية لعممو
نو من حيث ال يعمم وبفعل المصادفة وتراكم التجربة، األصول النظرية لعمٍل ما، وجدا

وىذا ما ذكره . التجاٍه ُمعّين، أو لقضيٍة من القضايا بال وعيو ودون إدراٍك مباشر منو
وال . السماوي في تعميقو عمى ىذه الدراسة في صحيفة المثقف ىشاعرنا الكبير يحي

الواعية لعمٍل فني ىي بالنسبة لمفنان ضمانة كبرى ريب في أن المعرفة النظرية 
السماوي يكون  ىشعر يحي نومن ىنا فإن كالمي ع. لإلبداع الكامل والخمق الرفيع

ويكون لو . كشفًا لصاحبو عما ىو بحاجة إلى معرفتو إذا كان يجيل ىذه األمور
أن مادة وفي الحالين إني متيقن من . بمثابة توضيح ونقاش إذا كان يعرفو ويعيو

عممي موجودة أصاًل في قصائده ولم أفعل سوى أنني حاولُت اقتناصيا وجالءىا ما 
أمكن، ووضع عناصرىا األساسية في سياق ما ىو مأثور منيا في عالم الفن والفكر، 

لي أّنو كذلك،  راءى رابطًا بين األجزاء، مقاباًل بينيا وبين نماذجيا الُمثمى، أو ما يت
أسيمُت في إمداد الشاعر بصناعة فكرية مادتيا الخام من ديوانو،  راجيًا أن أكون قد

وأسيمت في مساعدة القارئ عمى التوّغل بعيدًا في أرض الشعر وىي أرض، كما ال 
إلي، أقول   ولصديقي العزيز باعث رسالتو.يخفى، متشابكة الدروب معقدة المسالك
اإلعتبار حقيقة أّن تعدد وأن يأخذ بنظر لو أتمنى أن أكون قد وفقت باإلجابة ، 

 .وليتقبل مني كل الود ما نّص ما دليل  عمى عافية النص ، نّص ٍ الرؤى حول 



 

 


