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Resumen:
En este artículo pretendemos tratar el fenómeno literario conocido como “el horizonte de expectativas” del
lector aplicándolo al diván poético Antiqu ‘an al-hawà, de Abdallah Hammadi. De igual modo, destacaremos como fue la recepción del contenido de esta obra entre los críticos literarios que la han tratado.
Además, subrayamos las distancias estéticas de la obra en cuanto a sus verso poéticos y, como ha conseguido su autor romper el horizonte de expectativas para el lector.
Palabras clave: Abdallah Hammadi, horizonte de expectativas, fusión de horizontes, distancia estética,
crítica literaria.

الخلخص:
فشي هشذه الشقالشة نشحاول أن نشتناول الشظاهشرة الدبشية الشعروفشة بشإسشم "أفشق الشتّوقّشع لشخلقارئ" بشتطبيقه عشخلى الشديشوان الششعري "أنشطق عشن الشهوى"
لشعبد ال حشمادي .كشما نعسشخلط الشضوء عشخلى كشيفية إسشتقبال مشضمون هشذا الشعمل مشن قشبل نشقاد الدب الشذيشن تشناولشوا الشنص .وبشالاضشافشة إلشى
ذلك ،فإننا نشيد بالعسافة المالية لخلعمل فيما يتعخلق ببيوته الشعرية وكيف تنكن اللؤلف من كعسر أفق التّوقّع لخلقارئ.
مفاتيح البحث :عبد ال حمادي؛ أفق التوقع؛ اندماج الفاق؛ العسافة المالية؛ النقد الدبي.

تهيد:
يشعد الششاعشر "عشبد ال حشمادي" أحشد أهشم رواد حشركشة الششعر؛ إذ تشياز بشوهشبة ششعريشة لشا يشتمتع بشه مشن ثشقافشات
مشختخلفة وإطشل ع عشخلى الشعديشد مشن اللشوان الششعريشة الشتخلفة مشن ششعر الشغازل إلشى ششعر الشنكمة ،وأششعار الشصوفشيي الشعرب
مشثل اللج وابشن عشربشي ،الشتي اسشتخدمشهما كشأقشنعة لفشنكاره وتشصوراتشه فشي بشعض الشقصائشد ،ووظشف الشخلغة الششعريشة
عشخلى نشحو فشيه قشدر كشبير مشن البشدا ع والتجشريشب تشعسمو عشخلى السشتخدامشات الشتقخليديشة دون أن يخشرج أبشداً عشن الشخلغة
الششعربششية الششفصحى ومششقايششيعسها الششنحويششة ،وهششو مششا يششعنكس وعششي تششربششته الشششعريششة الششتي مششازجششت بششي الششنازعششة الششصوفششية
والشداثشة ،وهشذا مشا نشده فشي ديشوانشه "أنشطق عشن الشهوى" الشذي حشظي بجشموعشة مشن الشقراءات ،اسشتطا ع أن يشحقق تشفاعشل
مع القراء ،فنكيف كان تخلقي الديوان؟ وكيف كان أفق توقع القراء؟
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 -1آليات التلقي:
 1 -1أفق التوقع*Horizon d’attente :

يشعد أفشق الشتوقشع عشند"يشاوس" حجشر الشازّاويشة لشمالشية الشتّخلقي ويشعسمى أيشضا أفشق النشتظار ،وظشفه لشتواضشيح دور
الششقارئ فششي فششهم العششمال الدبششية وتششطورهششا،وهششو مششفهوم جششديششد لششخلرؤيششة ال شتّاريششخية فششي تفعسششير ال شظّاهششرة الدبششية
وتشأويشخلها،كشذلشك هشو « الداة الشنهجية الشثخلى الشتي سشتمنكّن هشذه الشنّظريشة مشن إعشطاء رؤيشتها الشديشدة ،الشقائشمة عشخلى فشهم
الشظّاهشرة الدبشية فشي أبشعادهشا الشوظشيفية والشمالشية والشتّاريشخية مشن خشلل سشيرورة تشخلقيها العسشتمرة ] [...إذن بشفضل أفشق
النشتظار تشتمنكن الشنّظريشة مشن الشتّميياز بشي تشخلقّي العشمال الدبشية فشي زمشن ظشهورهشا وتشخلقّيها فشي الشازّمشن الشااضشر مشرورا
بعسخلعسخلة التّخلقّيات التتالية».1
أفشق الشتّوقشع يشعساعشد كشثيرا فشي فشهم رد فشعل الشقرّاء عشخلى العشمال الدبشية ومشن خشللشه يشتم بشناء الشعنى وإنشتاجشه،
وتديد الهمية التّاريخية والمالية لخلعمل الدبي وذلك من خلل استمرارية الوار بي العمل والمهور التخلقّي.
كشما يشعد الفشق « الشفضاء الشذي تشتم مشن خشللشه عشمخلية بشناء الشعنى ورسشم الشطوات الشركشازيشة لخلتّحشخليل ودور
الشقارئ فشي إنشتاج الشعنى عشن طشريشق الشتّأويشل الشذي هشو مشحور الشخلذة» 2؛ وارتشباط إنشتاج الشعنى بشالشتأويشل لنّشه عشالشم مشفتوح
عشخلى ثشقافشة وخشبرات الشقارئ الشتي يشارس بشها التّحشخليل،فشمن تشنو ع الشقراء واخشتل ف خشبراتشهم وثشقافشتهم أصشبح لشنكل
عمل أدبي عدد ل متناه من التّأويلت.
يشير "ياوس" إلى أنّ مفهومه  -أفق التوقع  -يتضمن ثلثة عوامل أساسية:
 - 1التّجربة العسبقة التي اكتعسبها المهور عن النس الذي ينتمي إليه النّص.
 - 2شنكل العمال العسّابقة ومواضوعاتها التي يفترض معرفتها.
 - 3التّعارض بي الخلغة الشّعرية والخلغة العخلمية أي التّعارض بي العالم التخيّل والواقع اليومي.3
بشناء عشخلى هشذا فشإنّ عشمخلية الشقراءة لشخلظّاهشرة الدبشية تشخضع لشموعشة مشن الشبادئ الشتي تشعل مشن الشعمخلية قشائشمة
عششخلى تششصوّر مششنهجي نششات عششن درايششة بهششذه الششبادئ والششقيم الدبششية الششتي تششصنع فششي إطششار الششنس الدبششي الششذي يحششدد
الشظّاهشرة الدبشية وفشي حشدود الشعرفشة الشتشنكّخلة عشن العشمال الشعسّابشقة ،ومشا يشخص الشتّعارض الشنكامشن بشي الشعوامشل الشيالشية
الشتي تشنعسجها الشخلغة الششّعريشة والشصّورة الشواقشعية الشتي تشرسشمها الشخلغة الشيومشية ،حشيث تشنكون هشذه عشبارة عشن مشعايشير كشفيخلة
بالقراءة الصّحيحة.
وكشل قشارئ يشقبل عشخلى الشنّص ولشه خشخلفية مشعرفشية تشلؤدّي إلشى تشنكويشن تشصوّر معسشبق ،يشجعخله يحشمل أحشنكامشا
يشطرق بشها بشاب الشعمل الدبشي ،فشيعيش الشقارئ تشوقّشعا يشجعخله فشي حشالشة انشفعال ،وغشالشبا مشا يشنكون الفشق عشراضشة لشخلموافشقة
أو التخييب وفق الستجابة القرائية لخلمتخلقّي والثر الذي ينكن أن يحدثه العمل فيه ،وهي حالتان:
اللولىى :يشنكون الشعمل الدبشي مشألشوفًشا لشدى الشتخلقّي ششنكل ومشضمونشا ويشتماششى مشع الشعطيات الشتي عهشدهشا فشي
قشراءاتشه الشعسّابشقة يشنكون عشندهشا النشطبا ع فشاتشرا ،كشقراءة قشصيدة مشنكتوبشة بشعايشير مشعهودة ،بشالشتالشي هشي مشألشوفشة فشل يشتشنكّل
أي انطبا ع حولها.
الىثانىية :يشنكون الشعمل الدبشي مشناقشضا ومشخالشفا لشتوقّشعات الشتخلقّي حشيث يشخيب ظشنّه وهشذا مشا يشعر ف بـ)خشيبة
النتظار( أو )كعسرالفق(.
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هنا تبرز قدرة التخلقّي عخلى فهم العمل الدبي بتطوّراته التخلفة وعخلى هذا الساس فإنّ التخلقّي هو التحنكّم
الوّل بشعمخلية تشطوّر هشذا الشعمل ولشيس الشلؤلّشف كشما هشو مشألشو ف «لنّ مشقياس تشطوّر الشنّو ع إنّشا هشو الشتخلقّي،وذلشك لنّ
مجشموعشة الشعايشير الشتي يحشمخلها ،مشن خشلل تشاربشه الشعسّابشقة فشي قشراءة العشمال هشي تشخص ذلشك الشتّطوّر فشي الخلحشظة الشتي
تتعرّض فيها تخلك العايير إلى تاوزات في الشّنكل والخلغة،وهذه الخلحظة هي لظة "اليبة"».4
يشرى "يشاوس" أنّ الشقيمة الشمالشية لشلعشمال الدبشية تشنكمن فشي الشعلقشة بشي أفشق الشتّوقّشع والشقارئ لنّ «العشمال
الدبشية الشيّدة هشي وحشدهشا الشقادرة عشخلى جشعل أفشق انشتظار قشرّاءهشا يشنكمن بشالشيبة ،أمّشا العشمال البعسشيطة فهشي تشخلك الشتي
تراضي آفاق انتظار جمهورها وإنّ مآلها مثل هذه العمال هو الندثار العسّريع».5
أي أنّ العشمال الشيّدة هشي الشتي تشخيب آفشاق الشقرّاء ،بشينما العشمال الشتي تشوافشق آفشاق انشتظارهشا وتشخلبّي رغشبات
الشقرّاء الشعاصشريشن هشي أعشمال بعسشيطة لنّشها نشاذج تشعوّدوا عشخليها ،وبشعنى آخشر أنّشه كشخلّما انحشر ف الشعمل الدبشي عشن أفشق
توقّع القارئ حققه أدبيّته.
 2 –1الاسافة الماليةDistance Esthétique :

هشي مشفهوم يشتمّم مشفهوم الفشق ويشعضّده ،وهشي مشن أهشم الدوات الجشرائشية الشعتمدة فشي نشظريشة "يشاوس"
حشيث يشعرفشها بشقولشه « :ذلشك الشبعد الشقائشم بشي ظشهور الثشر الدبشي نشفعسه وبشي أفشق انشتظاره ،ويشنكن الشصول عشخلى هشذه
العسافة من خلل استقراء ردود أفعال القراء عخلى الثر أي من تخلك الحنكام النقدية التي يطخلقونها عخليه».6
هشي الشعسافشة الشفاصشخلة بشي أفشق النشتظار الشوجشود سشخلفا والشعمل الدبشي الشديشد،وهشذا الفشق الشذي تتحشرّك فشي
اضوئه النحرافات عمّا هو معهود.
تششعد الششعسافششة الششمالششية فششي نششظر"يششاوس" هششي الششعيار الششذي يششقاس بششه جششودة الششعمل الدبششي وقششيمته ،فششنكخلما
اتشعسعت الشعسافشة بشي أفشق انشتظار الشعمل الدبشي الشديشد وبشي الفشق الشوجشود سشخلفا ازدادت أهشميته )عشمل فشني رفشيع(
ولنكن عندما تتقخلّص هذه العسافة ينكون العمل الدبي بعسيط ورديء.
 3 –1اندماج الفاقFusion des horizons :

يعسشتعمل هشذا الشفهوم لتفعسشير ظشاهشرة الشتّأويشلت الشتخلفة الشتي يشعرفشها الشعمل الدبشي خشلل سشيرورة تشخلقّياتـشه
الشتتالشية « ،ويشعتبر هشذا الشفهوم مشن الشفاهشيم السشاسشية الشتي تشبي فشقط الشتقاطشع بشي "يشاوس" والششرو ع الهشيرمشينوطشيقي لـ
"غشادامشير" الشذي أثشار هشذا الشفهوم فشي كشتابشه )الشقيقة والشنهج( وسشمّاه بشنطق الشعسلؤال والشواب الشذي يشحصل بشي
الشنّص وقششارئششه عششبر مششختخلف الزمششان ،ويششعبر "يششاوس" بهششذا الششفهوم عششن الششعلقششة الششقائششمة بششي النششتظارات الشتّاريششخية
للعمال الدبية والنتظارات العاصرة التي قد يحصل معها نو ع من التّجاوب».7
وعشخليه أن يشنكون الشقارئ مشحاورا جشيّدا لشخلنّص وفشق مشنطق )الشعسّلؤال والشواب( إذ يشنطخلق الشعسّلؤال مشن الشقارئ
إلششى الششعمل الدبششي يعسششتنطقه الجششابششة ،مششن خششلل تششخلقياتششه الششتتالششية ،فششيصبح الشعسّلؤال بهششذا الششّنكل نششقطة تششمع بششي
الفشقي الشااضشي والشااضشر ومشع ذلشك فشإنّ الشدّللت والشتأويشلت تتجشدّد وتشتغيّر فشي ظشل هشذا النشدمشاج لشلفشاق والشقارئ
يشخلتقي مشع الشعمل الدبشي عشبر أسشئخلته الشاصشة معسشتحضرا فشي الشوقشت ذاتشه السشئخلة الشتي ألشقيت عشخلى الشعمل عشبر تشاريشخ
تششخلقّياتششه ،وبهششذا يششتحوّل الششعمل الدبششي مششن خششطاب يحششمل مششعنى واحششد إلششى فششضاء مششنفتح عششخلى تششأويششلت مششتتالششية
ومششتعدّدة وأسششئخلة متجشدّدة ،وهششنا يششنكن الشتّواصششل بششي الششااضششي والششااضششر مششن خششلل جششعل العششمال الششااضششية مششنفتحة
باستمرار عخلى الخلّحظة الرّاهنة.
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هشذا مشا يفعسّشر سشير خشخلود العشمال الشعظيمة وسشير تشأثشيرهشا الشدائشم ،حشيث تشمل فشي طشيّاتشها أجشوبشة صشالشة عشن
السئخلة اليّرة التي تشغل بال قرائها التعاقبي.
 -2ديوان أنطق عن الهوى بي التلقي لو أفق التوقع:
تشعد التجشربشة الششّعريشة ولشيدة الشياة فشي تشفاعشلتشها ومشلؤثشراتشها ،حشيث قشام الششّعراء بشنعسج الشنّص الششّعري وفشق
ثشقافشات ورؤى مشختخلفة ،لشنكن « يخشطئ مشن يشظن أن التّجشربشة الششّعريشة عشمل فشردي يشقوم بشه الششّاعشر وحشده وحعسشب،
ذلشك أنّ التّجشربشة الششّعريشة أسشاسشا تشربشة تششارك بشي الششاعشر والشتخلقّي» ، 8وانشششغال الششتخلقّي عششن الششّعر يششفقده مششعناه
وقشيمته بشل جشدوى وجشوده ،فشالشتخلقّي هشو الشذي يشقوم بشتحقيقه وإعشادة إنشتاجشه ،والشتّخلقي فشعل يشنشأ مشع مشيلد الشنّص،
ويلزمه ملزمة حتمية.
مششن هششذا الششنطخلق نششقوم بششدراسششة تششخلقّي شششعر "عششبد ال حششمادي" فششي تششربششته الخششيرة " أنششطق عششن الششهوى"،
والوقو ف عخلى التّنو ع القرائي الذي عرفه هذا الدّيوان ،مّا أنشأ سيرورة قرائية معستمرة.
تشعددت واخشتخلفت مشقروئشية الشديشوان ،فشمنها مشن جشاء فشي ششنكل دراسشة ششامشخلة لشخلديشوان ،ومشنها مشن تشناول
قشصيدة ،ومشنها مشا جشاء فشي ششنكل مشقال ،والخشتل ف كشان فشي اسشتخدام أدوات الشنهج فشي الشدراسشة الشتطبيقية؛ لن
الششقراءة ليعسششت مششنهجا محشدّدا وإنّششا هششي مجشرّد نششظريششة تششعسمح بششتعدّديششة الششقراءة لششخلنّص الششواحششد؛ إنّ تششعدد مششنهجيات
القراءة يفتح أفاق التّخلقي ،ويهيئ لخلقارئ الوقو ف عخلى مغاليق النّصوص مع محاولة ولوجها وبخلوغ أقاصيها.
بششناء عششخلى هششذا ارتششأيششنا نشتّبع هششذه العسششيرورة الششقرائششية لششخلدّيششوان الششتي عششراضششنا لششه بششالشدّرس والتّحششخليل لششرصششد
جمالياته.
 1 -2قراءة محمد كعوان:

يشششير "محششمد كششعوان" فششي قششراءتششه لششقصائششد "عششبد ال حششمادى" إلششى أنّ نششصوصششه الشششعريششة هششي كششتابششات
صشوفشية ،إذ يشقول « :يشعمد الششّاعشر فشي الشعديشد مشن نشصوصشه إلشى قشخلب الشقولت بشا يشتماششى مشع رؤيشته الشصوفشية ،لنّ
النكتابة الصّوفية هي فيض رؤيوي تنكمه الفارقة»9
كقول الشّاعر:
سادنة الفلك  ...وغاشيـه الغفران
تشْشـى فـي وله الــذوب
تعســرج باليمـنى جــذوة نار
تمـل باليعسـرى شـربة مَاء
تشعـل بالنار النة 10
كششما أشششار أيششضا أنّ نششصوصششه احششتضنت نششصوصششا غششائششبة « حششيث يششوظّششف تششخلك الشنّصوص بششطريششقة حششواريششة
] [...فشالشنّصوص الشقرآنشية ،والشقولت الشصوفشية والشوروث الشثقافشي جشخلها حشقول يشتأسشس عشخليها الشطاب الششعري عشند
"عبد ال حمادى"»11
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الشقارئ هشنا اتشه إلشى هشذا الشنص الششعري بحعسشب الشثقافشة والشوروث الشازن فشي ذاكشرتشه ،إذ يشراه حشافشل بشالشطاب
الشصوفشي ،وأن الششاعشر نهشل مشن الشتراث لثشراء تشربشته الششعريشة ،والنشتباه لهشذه الشصائشص الشفنية ،يشعود إلشى جشمخلة مشن
العار ف العسابقة عن هذا النس معتمد عخلى التأويل.
 2 -2قراءة نبيل لنصاب:
اتشه هشذا الشقارئ فشي قشراءتشه لهشذا الشديشوان إلشى إبشراز فشاعشخلية الشنهج السشخلوبشي فشي الشطاب الششعري ،واسشتنباط
جماليات النص وشعريته التوارية خخلف الخلغة وفق معايير فنية منها اليقا ع والتنكرار.
 اليقا ع :يشرى الشقارئ أن "عشبد ال حشمادي" قشام بشتوظشيف بشحور جشعخلها إطشارا صشوتشيا تشدور حشولشه الشقصائشدالشوجشودة فشي الشديشوان ،حشيث جشاءت أغشخلبها عشخلى نشط الششعر الشر بشاسشتثناء قشصيدتشي هشما )الشغاويشة() ،الشقصيد
النتحاري( الخلتي جاءتا عخلى نط الشعر العمودي.12
هشذا مشا أتشاح لشخلقارئ أن يشلؤوّل اهشتمام الششاعشر بشالششعرالشر ،وهشذا يشعود إلشى النشتشار الشنكبير الشذي عشرفشه هشذا
الخشير فشي الشعصر الشديشث والشعاصشر ،وكشذلشك كشونشه أفشضل أنشاط الششعر الشتي يجشد فشيها الششعر حشريشة فشي الشتعبير عشن
مشاعره.
 الشتنكرار :يشذهشب الشقارئ إلشى أنّ الشتنكرار كشان لشه دورا بشارزا فشي تشأكشيد الشعانشي الشتي أرادهشا الششاعشر ،أوإححششداث تحششناغحششما محششوسحششيقيا داخحششل الحششنص الحشششعري؛ والحششتأكحششيد عحششخلى الححششازان الحششتي يحششعيشها محششن فحششراقحششا محششن يحششحب
والننكعسارات التي عاشها ،13مثل قول الشاعر:
يدها في يدي
والفراشات هخلنكى
والتاهات تقضي
با يتيح العسفور/...
يدها في يدي14
وعشخليه فشالشتنكرار ،وفشضل عشن دللشته النّفعسشية فشهو يحشمل دللشة فشنية تشنكمن فشي تشقيق الشنغمة ،مشا يشضفي
عخلى النص قدرة كبيرة في التأثير عخلى القارئ.
يشنطخلق الشقارئ ودائشما فشي إطشار مشنهجه السشخلوبشي مشن أنّ « الشتراكشيب الشتي اسشتخدمشها الششاعشر فشي ديشوانشه مشن
جمل إنشائية وخبرية عرفت بالتنو ع والثراء ،وكانت كل لفظة من ألفاظ الديوان حامخلة لدللت سواء كانت هذه
اللفاظ أفعال أو أسماء»15
بشناء عشخلى مشا سشبق يشنكن الشقول أنّ الشقارئ "نشبيل لشنصاب" فشي قشراءتشه هشذه نشظر إلشى الشنّص الششّعري نشظرة
أسخلوبية ،وأظهر استراتيجية الشّاعر في النكتابة.
 3 -2قراءة ناسيمة رحال:
أششارت هشذه الشقارئشة فشي دراسشتها إلشى تشخليات الشرمشاز الشصوفشي فشي الشديشوان؛ لنّ الشرمشاز سشمة أسشاسشية مشن سشمات
الششعر الشداثشي ،وهشذا مشا زاد مشن عشمق التجشربشة الششعريشة الشداثشية وغشمواضشها إذ « يشعبر عشن مشعنى غشير مشعخلوم معسشبقا،
مشجهول عشند الشتخلقي» ، 16وعشخلى هشذا السشاس تشنظر الشقارئشة إلشى ششعر "عشبد ال حشمادي" مشن حشيث الشخلغة أنّشها تششبه
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لشغة الشصوفشي؛ لن لشغتهما تشختخلف عشن لشغة الشعامشة هشي « لشغة الشغموض ل لشغة الشعموم لشغة الشاز والشرمشاز ،ل لشغة الشتصريشح
والواضوح» 17ولغة الشاعر هي لغة النكشف والتجاوز ،ومثال ذلك شرحها لقوله:
إمامي ل تَننشْ بالرقة والنكوز
أنت نــور القــطاب
واليــن العــرو ف
) (...أنــت والعســـبع
مــدارات
وروح الـــرّوح
ومـا دون الخلشْفــوظ 18 ...
إذ تشرى أنّ الششاعشر الشصوفشي يشنكشف عشن عشالشم اللشوهشية ،وأنّ كشل مشا يشنكشفه داخشل ذاتشه يشحيخله عشخلى الشعالشم،
وهنكذا تعستمر النكاشفات ،ويعستمر التأويل إلى ما لنهاية من أجل إدراك حقيقة العالم الروحي.19
تعسشتنتج الشقارئشة فشي آخشر قشراءتشها أنّ الششاعشر وظّشف ألشفاظ الششعر الشصوفشي تشوظشيفا جشمالشيا «حشيث سجشخلت
الرموز الصوفية حضورا قويا ومنكثفا في الديوان ،وقد تنوعت وتعدد بصورة تخرج القارئ من الخلل»20
مششن هششنا يششنكن الششقول أنّ الششقارئششة بتجششربششتها الششقرائششية اسششتطاعششت أن تششضفي عششخلى الششنص الشششعري خششبرتششها
الشعرفشية ،وذلشك مشن خشلل اسشتخراجشها لشخلرمشوز مشن بشعض البشيات الشغامشضة ،لشتلؤكشد أن نشص "عشبد ال حشمادي" غشارقشا
بالرموز الصوفية.
 4 -2قراءة عبد الغاني خشة:
ركّشاز الشقارئ فشي قشراءتشه عشخلى غشل ف الشديشوان ،بشا يحشمخله مشن أيشقونشات ومشنكونشات لشغويشة ،بشاعشتبارهشا نشصا
مصاحبا لخلنص الشعري ،محاول استنطاقها لخلوصول إلى دللت النصوص الشعرية.
بشدأ قشراءتشه بشالشغل ف المشامشي ،يشقول بشأنّ « :الشخلون الزرق يشطغى عشخلى غشل ف الشموعشة ،وهشو لشون الشعسماء
الذي ل يدانيه صفاء دنيوي ليحيل بنعسقه عخلى لون الرقة الصوفية التي اشتهر بها التصوفة»21
نششرى مششدى إعششجاب وانششبهار الششقارئ بهششذا الششديششوان ،حششيث أعششطى دللت لششغلفششه انششطلقششا مششن قششاعششدة
مواضوعية ،فالعسماء معروفة بصفاءها ،وهذا التأويل اليجابي ربطه بحال التصوفة.
يششنظر الششقارئ أنّ الششغل ف يحششمل دللت عششديششدة أغششنت الششنص الشششعري ،وجششعل الششخلون مششخلمحا جششمالششيا
ودلليا ،فينكون الخلون اليقون الذي ينجاز لغة جديدة تتحدث عن الواضو ع الطروح.
لششتعدد رؤى "عششبد ال حششمادي" الششتصوّ ف ،تششعددت الششقامششات الششصوفششية تششبعا لششه،بششعنى أن الششغل ف كششان
مفتاحا ولج من خلله الشاعر عالا أرحب ينفتح عخلى طقعسية متعددة الرؤى تنتمي إلى عالم مغاير.22
ينتهي الباحث في الخير من خلل قراءته وتأويخله إلى أنّ "عبد ال حمادي" شاعر متصو ف.
 5 -2قراءة عمار قللة:
تششطرق الششقارئ لعسششيمياء الششعنوان "سششتر العسششتور" ،فششرأى لهششذا الششعنوان دللششتي ،دللششة معجششمية ،ودللششة
إيشحائشية ،تشقوي إحشداهشما الخشرى وأن نشظير العسّشتر الشدنشيوي الششهود ،سشتر أخشروي عشخلوي ،وأنّ نشفس الششّاعشر تشتوق
لخلتّحخلي والتّجخلي.23
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يشذهشب أيشضا بشأنّ الششّاعشر اسشتعمل ألشفاظشا صشوفشية مشثل :الشهوى ،احشتجابشي ،الشعرش ،الشتماهشي ،مشوله ،أسشرار،
العسنكر ،الغيب ،الوهم.24
هذا يدل بأنّ الشاعر ينكتب بخلغة التصوفة ،ما يجعل القارئ يتفق مع القراء الذين سبقوه.
كما عرض لخلتّناص ،حيث الشاعر استحضر نصوصا أخرى في قصيدته هذه ،مثل قوله:
هوى بنفعســــك يهشْـــــواني

فأهـــــواه25.

تناص مأخوذ من قول الباخرزي:
والعستعان عخلى هجرته

وشادن ليس يَهشْوَان وأهشْواه

ال26.

يشقر أنّ طشريشقة الششّاعشر فشي تشعمية الشنّصوص العسشتحضرة مشثار لشخلعجب ،ينتششي الشقارئ بشنكشف نشقابشها وهشتك
حجابها.27
كشانشت قشراءة هشذا الشباحشث بشنظور سشيميائشي؛ بشدأ بشالشعنوان ثشم مشت الشنّص ،وصشل إلشى دللشة مشفادهشا بشأنّشه يشازخشر
بالعاني الصّوفية.
 6 -2قراءة رضا معرف:
هشذه الشقراءة بشدورهشا أعشربشت عشن مشضمون الشقصيدة ،إذ تشنطخلق مشن فشنكرة مشفادهشا أنّ الششّاعشر يشبحث عشن مشعنى
وجشوده فشي ديشومشته ،ولجشل ذلشك يشعسعى لشخلنكشف عشن الشاهشيل الشتي تشدور حشولشه ،ولشعلّ رحشخلته نشحو نشفعسه كشانشت
أشق من غيرها إذ أدخخلته في هم وشرود بل حدود ول اضفا ف.28
يعســاور النّــفشْس
هم لَ اضفـا ف لَه
هو الشرود الذي ما دونه
أَمـــل29
لشم تشنأ الشدّراسشة عشن اسشتخراج الشضامشي الشفنكريشة مشن هشذه الشقصيدة ،إذ عشمد الشقارئ إلشى ششرح بشعض الشرّمشوز:
)النّور ،الضّياء( وسر توظيف الشّاعر لها بقوله:
وما احشْــتجـابي
وَراءَ النور إلّ هوًى30
وفِي التّــرَجّي
اضِيَـــاءٌ
يعستضــاءُ بهِ31
يشرى الشقارئ أنّ الششّاعشر بشتوظشيفه لشخلضّياء يشريشد أن يشنكشف عشن الشوجشودات وعشن حشقيقتها الظهشريشة الشتي
ينكن لخلعي أن تبصرها.32
يصل إلى أنّ الشّاعر ل ينكتفي بالعرفة الواضعية ،عقلنية أوتريبية ،وإنّا تاوزها باحثا عن العرفة الغيبية،
باستعمال لغة كشفية العروفة لدى التصوّفة ،فهو بهذا يحيل النّص إلى دائرة النّصوص الصوفية.

65

- Núm. 2 -

Primavera 2016

Revista Argelina

بشعد رصشد الشقراءات الشتي تشناولشت ديشوان "أنشطق عشن الشهوى" بشالشدرس والتحشخليل ،حشيث تشبايشنت فشي أششياء
وتششابهشت فشي أششياء أخشرى ،وعشخلى الشرغشم مشن اخشتل ف مشنهجية كشل قشارئ غشير أنّشنا لشعسنا تشقاربشا فشي الشتأويشل ،ومشنه أن
الششقيمة الششتي يششعسندهششا الششقراء لهششذا الششديششوان ليعسششت قششيمة نششهائششية أو مششطخلقة بششل هششي عششراضششة لششخلتغيير والششتعديششل
باستمرار،بناء عخلى تغير ظرو ف وثقافة القارئ.
نبحث كيف كان تشنكل أفق توقع القراء ،وما أفرزته القراءة من جماليات يتخخلخلها كعسر في أفق التوقع.
 -3أفق التوقع:
يشتشنكّل أفشق الشقرّاء مشن خشلل وعشيهم بشالشنس الدبشي الشذي يشنتمي إلشيه الشنّص؛ أي النجشاز الشنّصي الششّعري
الشعربشي فشي جشمالشياتشه الشتخلفة ،فشالشقصيدة الشعربشية تشطوّرت عشبر حشقبات تشاريشخية ،لشنكنّها كشانشت تشرص عشخلى مشلئشمة
أذواق الشتخلقّي ،وتشذر مشن مشواجهشتهم بشا يشصدمشهم فشي مشألشوفشاتشهم ،واسشتطاعشت «أن تخشخلق لشنفعسها حشالشة تشواصشخلية أو
قشواعشد اسشتقبالشية راسشخة فشي الشذّائشقة الششّعريشة الشعامشة والشاصشة» 33حششيث كششان عششمود الششّعر يشششنكّل أفششق الششقصيدة
الشعربشية قشديشا ،لنّ الشتخلقّي تشعوّدعشخليه ،ويشثل الشعايشير الشصاحشبة لشعمخلية الشقراءة .كشذلشك تشعوّد الشتخلقّي عشخلى الششّعر
الداثي الذي هو امتداد لعسخلعسخلة طويخلة من إبداعات العسّخلف وفي الوقت نفعسه هو انفصال عنه.
انشطلقشا مشن هشذه الفشنكار ،يشنكون قشد تششنكّل لشخلمتخلقّي أفشق تشوقّشع مشعيّ يعسشتقبل بشه الشنّص الششّعري الشديشد،
ويشقيس الشتغيّرات الشطّارئشة عشخليه ،هشذا مشا يشعسمى بشالشعسافشة الشمالشية ،لنّشها تشفصل بشي الفشق الشوجشود سشخلفا والفشق الشذي
يأتي مع العمل الديد.
مشتخلقّي هشذا الشدّيشوان يشتذوّق ششعره مشن مشعارفشه الشتي اكتعسشبها سشابشقا ،قشد يشنكون تشذوقشه إمّشا إيشجابشاً أو سشخلبا عشند
قشراءة بشيت أو قشصيدة مشا ،حشيث يشعمد الشقارئ لشخلبيت أو الشقصيدة إلشى الحشتنكام لشازونشه الششّعري لشيقارن مشدى تشيّاز
الشتّخلقي الشااضشر بشالشقارنشة مشع الشتّخلقي الشااضشي الشازن فشي ذاكشرتشه ،لشيحاول الشوقشو ف عشند الفشضخلية لهشذا الشبيت أو الشقصيدة
بشي كشل مشا تشخلقاه مشن قشبل ،وإذا كشان هشذا لشم يعهشده الشتخلقّي فشعخليه أن يجتهشد فشي النششغال داخشل تشوقّشع جشديشد خشارج
مخازونه الشّعري؛ الذي شنكّل أفقا محدّدا ،ليمّر إلى جمالية إبداعية ،تاوزت الألو ف والعتاد.
البىيات الىتوقىعة :وهشي البشيات الشتي يشتخلقاهشا الشقارئ ويجشدهشا تشتوافشق مشع ذاكشرتشه الششّعريشة ،مشثال ذلشك كشما
جاء في البيات التية :من قصيدة "قصيد النتحاري":
أظهـــرت فِيه شرَاسة وقتــــــــــا َل
وعَقدشْت لخلنّصشْــــــرِ الَنكِي هِلَلَ
جُنشْد العِدَى لخلرّافِدَيشْن جَـــــــلَل 34

ينكشْفيك مِن شَرَ فِ الوُجُود نـــــــازال
وأبحت فيه الراجمات إلى العِدَى
نَازَلشْت أَرشْضَ الرّافِدَيشْن وَمَــــــــــا دَرَى

فشي هشذه البشيات ل تشوجشد غشرابشة ،حشيث كشتبها الششاعشر عشخلى مشنوال الششعر الشعربشي ،ومشا تشعار ف عشخليه مشن
قشواعشد فشي الشنّظم ،وفشي هشذا يشقول الشقارئ "نشبيل لشنصاب" « :لشقد اعشتمد الششّاعشر عشخلى قشافشية مشوحشدة فشي كشامشل هشذه
القصيدة معتمدا في ذلك عخلى نط القافية التقخليدية»35
كششذلششك مششن البششيات الششتي جششاءت فششي هششذا الششديششوان ،ووافششقت مششا تششعار ف عششخليه الششتخلقّي ،ومششا وافششق ثششقافششة
مجتمعه وفنكره ،من ذلك قول الشاعر:
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إيه عِرَاقُ النكَاظِمِيَ لِغَيشْضِهِـــــــــــم
مَعسّحـــتُ حول الرّوشْاضَتَي بِأَدشْمُعي
كتبَ الوُجُود بأنّ عَصشْرًا زَاحِفـــــــًا
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وَالقَاذِفِي عَخلَى العِدى أَثشْقــــــــــال
وَجَعَخلشْت مِن قَبشْر "الُعسَيشِْ" مــــآل
تَتَرَاءى فِيهِ لخلعسّيُو ف اضِــــــــــــلَل36

تعوّد التخلقّي لثل هذا الشّعر الذي يتغنى بالوطان ،وأنّ العراق دائما يتصدّى لعدائه ،وكذلك به اضريح
المام "الُعسَيشْ" راضي ال عنه الذي هو مازار لبيه ،وبالتالي هذه البيات بدورها تعستجيب لفق توقعه.
البيات التوقعة أيضا قوله:
أَنشْتِ العُطُور وَلَشْن النّاي وَالوَتَـــــــــــــر
أَنشْتِ الضّيَاء ...وَغُصشْن الَبانِ والقَطرُ
وطِيبُ عِطشْـــرك تَيّاه ومُبشْتَنكَــــــــــــــــــــرُ 37

لَكِ الغُيُوم ...وَلِي مِنشْ وَقشْعِكِ الَطَر
أَنشْت ابشْتِعسَامَة أَوشْقَات شُغِفشْت بِهَــــــــــا
مهل :فَعِششْقُك مَعسشْفَوكٌ عَخلى أَلَقِــــي

هشنا تعسشيد لشخلمعانشي الشقديشة الشتي عشني بشها ششعراء الشغازل ،وكشيف عشالشوا الهجشر والشغرام والشعشق ،بهشذا تشقول
القارئة "نعسيمة رحال « :قد جرى التغازل بالرأة وذكر مفاتنها عند الصّوفية مثخلهم مثل بقيّة الشّعراء»38
مشن نشاحشية السشخلوب ،يشرى "عشمار قشللشة" بشأنّ أسشخلوب الششّاعشر عشربشي بشديشع ،جشمع فشيه بشي جشراءة السشد ،ورقّشة
الشمل الشوديشع ،فشالشرقشة تشنكمن فشي الشناحشية اليشقاعشية ،وأمّشا الشراءة فشي بشنية الشعنوان 39؛ أي أنّ هشذه الشنكتابشة مشتوقّشعة
مألوفة في شعرنا العربي ،موجودة في أفق التخلقّي ،لنّ « الشّاعر التازم العسخلك الوروث»40
ومشنه فشإنّ الشديشوان أتشت بشعض أششعاره مشوافشقة ومنعسجشمة مشع مشا يشخلنكه الشتخلقي مشن مشوروث ششعري ،فشأراضشت
توقعه لعدم تيازها عن غيرها من الشعر العربي.
 -4كاسر أفق التّوقّع:
هششو أن يخششرج الشنّص الششّعري عششن الشصّيغ الششتعار ف عششخليها ،وطششرائششق الشتّعبير الششواضششوعششة ،تششاوز لششا تششتعاطششاه
ال شتّجارب ال شعسّابششقة فيحششدث مششن خششللششه خششيبة لششدى الششقارئ )كعسششر أفششقه( ،ويششفعسح لششه مششجال لششتعدد الششقراءات
والتأويلت.
انشطلقشا مشن الشقراءات الشعسّابشقة نشد لشخلشّاعشر الشنكثير مشن الشنّصوص الششّعريشة الشتي فشاجشأت مشتخلقّيها ،نشحاول
التّمثيل لبعضها ما أحدثته من كعسر أفق القرّاء.
يقول "محمد كعوان" معخلقًا عخلى هذا القطع:
تُعسشْرِجُ بِاليُمشْــنَى جَذشْوَةَ نَـار
تَشْمِـلُ بِاليُعسشْـــرَى شَرشْبَة مَاء
تُششْعِل بِالنّـــارِ الَنّة41
بشأنّ الششّاعشر « قشام بشفعل الشصّدم والششاكشعسة الشدللشية ،فهشذا الشعدول الشدللشي هشو عشدول لشم نشألشفه فشي خشطابشنا
الشّعري العربي»42
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حشيث رسشم الششّاعشر صشورة مشفاجشئة جشاءت تشعنكس مشا يشتوقشع الشقارئ ،هشي الشفنكرة نشفعسها الشتي أششارت إلشيها
"نعسشيمة رحشال" ،بشأنّ هشذا البشدا ع يششوبشه نشو ع مشن الشغموض والبشهام ،لشيدفشع الشقارئ إلشى الشدخشول فشي عشالشم الشرؤى
والتخيلت.43
الشغموض الشذي هشو مشيازة ،يشتحول إلشى كعسشر فشي أفشق الشتوقشع ،فشيقرأ عشخلى أنّشه إبشهام وغشخلق ،إذا لشم يشصل الشقارئ
استيعاب خخلفيات الرؤية ،ل ينكن أن يتبع الدللة ويجتهد في التأويل.
كشما حشدث كعسشر أفشق تشوقشع "عشبد الشغانشي خششة" حشيث يشرى أنّ الشصفحة الخشيرة مشن الشغل ف جشاء مششفوعشة
بشقبوس ششعري مشن الشموعشة ،وينتهشي هشذا الشقبوس بشثلث نشقاط ،إنّشا تشاوز بشه الششاعشر الشألشو ف لشيفعسح الشال أمشام
التخلقي كي يعسهم من جهته في التشنكيل الر لصدارة الطاب الشعري.44
من التعابير التي شنكخلت مفاجئة لخلمتخلقّي وكعسر أفق توقعه هو في تشنكيخله لخلمرأة التي يحبها بقوله:
فَمُها غَيشْمَة تُفّاح  ...وخَانَتُهَا مَلَمَة
ومِلشْء أَجشْــراس مَفَاتِنـهَا
شَهشْوة عُــرشْيٍ وَ"نَوشْبَة زِيــدَان"
مُعَخلّقَة عـخلى وَتَرِ القِيَـامَة45 .
سشاهشمت نشصوص هشذا الششاعشر بششنكل أو بشآخشر فشي كعسشر أفشق الشتخلقي ،فشوجشئ عشند قشراءتشه لهشذه الشنصوص
يجد بعضها استثمر آليات النثر كقول الشاعر:
تشخيّخلي عشازيشازتشي عشالشا بشدون حشب /فشما جشدوى الشاء فشيه /ومشا جشدوى الشهواء /ومشا جشدوى الشعصافشير /ومشا
جششدوى الزاهششير إذا لششم يشششاطششرك فششي الششتماس هششواجششس هششذه الششخلوقششات الثششيريششة مششن تَهشْشتَازّ كششوامششن أفششراحششك سششاعششة
لقياه46/،
إذا مشا قشرأنشا هشذا نشقول أنّشه كشلم مشباششر ،اعشتمد البشلغ والشتواصشل الشباششر الشذي يشرد فشي العشمال الشنثريشة ،رغشم
أن أوّل تشوجشيه كشان فشي صشفحة الشغل ف عشبارة )ششعر( وهشي الشتصنيف الجشناسشي ومشلؤششر يُشوَجّشه الشقارئ إلشى مشنظومشة
فنكرية وااضحة العناصر.
 -5الاسافة المالية:
انشطلقشا مشن آفشاق الشقرّاء وأفشق الشنّص الششّعري ،تشقاس الشعسافشة الشمالشية ،الشتي تشعتمد عشخلى مشدى تشوافشق أو
تعارض النّص مع الفق العسّائد.
قشرّاء هششذا الشدّيششوان ثششبت وأن أشششاروا بششأن الششّاعششر كششتب عششخلى مششنوال الشنّمط الششتقخليدي فششي بششعض نششصوصششه
الششّعريشة ،والشذي اعشتاده الشذوق الدبشي والشعيار الشمالشي لنشه يشنكرّر الشعايشير الشعهودة الشتي عشرفشتها الشقصيدة الشقديشة ،مّشا
ينكون هناك توافق بي النّص والقارئ ،فالعسافة هنا اضيقة لتوافق الفق العسائد مع أفق النّص الديد.
لشنكن بشقية ششعر هشذا الشديشوان كشما أششرنشا سشابشقا لشم يشتعوّد عشخليها الشقراء انشطلقشا مّشا ألشفوه مشن مشعايشير مشعهودة فشي
تشذوقشهم لشخلشعر ،إذ فشاجشأ قشراءه ،هشذا مشا ولّشد خشيبة الشتّوقشع الشتي فشتحت بشذلشك بشابشا واسشعاً لشتأويشل نشصوصشه وتفعسشيرهشا
رغبة في الوصول إلى جمالياتها ،ومنه اتعسعت معسافتها المالية.
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فشي إطشار هشذا الشطرح نشد الششاعشر سشايشر وخشالشف آفشاق الشقرّاء،حشيث يشصعب قشياس الشعسافشة الشمالشية لشنكل
الشنصوص دفشعة واحشدة ،وأيشضا ششعره قشد يشوافشق أفشق قشارئ ول يشوافشق أفشق قشارئ آخشر ،فشالشعسافشة الشمالشية هشنا تشتراوح بشي
الضّيق والتعسا ع ما يتعذر قياسها.
 -6اندماج الفاق:
إنّ انشدمشاج أفشاق الشقرّاء فشي أفشق واحشد ششنكخلته تشخلك الشقناعشة ،بشأنّ ششعر "عشبد ال حشمادي" صشوفشي ،ويُشراضشى
ذوق قشرّائشه بشتخلك البشيات الشتقخليديشة ،ويشخيّب أفشاق انشتظارهشم بشالبشيات الشتي تشنتمي إلشى الششعر الشداثشي ،الشتي تَشعشْمَدُ
إلشى كعسشر أفشقهم بشا تشتويشه مشن انشازيشاحشات وصشور خشيالشية بشعيدة عشن الشواقشع ،كشما يشتفقون بشأنشه يشازج بشي الششعر الشقدي
والشعر الداثي ،لنكنه يرفض التقخليد لرد التقخليد.
مشن هشنا يشدخشل أفشق الشقارئ الشااضشر مشع آفشاق الشقرّاء الشذيشن سشبقوه فشي حشوار مشعهم مشن أجشل فشهم الشنص،
وتعديل قيمته ومعناه من جهة ثانية.
الشدّيشوان قشد لقشى تشخلقّيا مشن وقشت صشدوره إلشى وقشتنا هشذا ،إذ عشمد فشيه الششاعشر إلشى تشديشد أدواتشه البشداعشية،
واششتغل عشخلى نشصوص ششعريشة تشقول بشالشدللشة الشفارقشة ل الشدللشة الشاهشازة وأوكشل الشهام لشخلغة الششعريشة الشتي تشاوزت
مشرجشعها ومشا اقشترنشت بشه مشن غشموض وفشنون العسحشر ول سشيما اقشترانشها بشالشتصو ف وتشداخشخلها بشعانشي الشتحول الرتشقائشي
اللمتناهي وبخلوغ الوهري.
وهشذا مشا جشاءت بشه قشراءات ديشوان الشتي كشانشت مشتشابشهة فشي بشعض الحشيان إذ تشلؤمشن بشأنّ نشصوصشه الششّعريشة
مخليئة بالعاني الصّوفية .
أفشق الشديشوان كشان مشوافشقا لفشاق الشقرّاء فشي نشصوص ومشخالشف فشي نشصوص أخشرى ،حشيث أن بشلغشة الشديشوان هشي
الشتي فشراضشت نشفعسها عشخلى الشقارئ ،وكعسشرت أفشق الشتوقشع لشديشه ،فشعخلى الشرغشم مشن بشعساطشة الشعبارة ،إل أنشه ششنكل صشدمشة
لشخلقارئ ،وأزاح الشنقاب عشبر الشنكتابشة عشن بشعض السشرار والشنكونشات والشنكشوفشات الشتي جشعخلت مشن الششاعشر "عشبد ال
حمادي" واحدا من أجمل شعرائنا العاصرين.
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