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 الشعر والتلقي
 

 سامر أبو هواش
 

نتناول طعام الغذاء يف مطعم ، أورويبالشعراء املشاركني يف مهرجان شعري من جمموعة ، كنا
 فإذا بشاعرة مخسينية كندية تدخل إىل هذا ،قريب من املكان الذي جتري فيه فعاليات املهرجان

لكي تقرأ على ،  أخرى من طاولة إىلوتتنقل، يف يدها رزمة من األوراقاملطعم حاملة 
.  أشعارها، للمكان وليسوا من املشاركني أو الشعراءوبعضهم رواد اعتياديون، احلاضرين
 وقلت يف سري إا ال بد من أن  اإلعالينبالنفور من مثل هذا السلوكللوهلة األوىل شعرت 

ائدها على  حبيث تستجدي مستمعني لقص،تكون شاعرة متواضعة املكانة واإلمكانيات الشعرية
عارضاً بضاعته على ، عل شاعر حيترم نفسه ذلكإذ ال يعقل أن يف،  املثري للشفقةهذا النحو
. متوسالً إعجام ورضاهم، اآلخرين  

لقد فاتين موعد قراءيت الشعرية اليت "وبادرتين بالقول مبتسمة ، جاءت الشاعرة أخرياً إىل طاوليت
". قصائدي أذهب بنفسي إىل اجلمهور وأمسعه فقلت لنفسي ملا ال، كانت مقررة قبل ساعة

ألتدرج يف إحساسي جتاه ما أمسعه من االزدراء وراحت تقرأ قصيدا ، فوافقت على مضض
ال ، وجدت أن شعرها مجيل حقاً. إىل اإلعجاب احلقيقي، املطلق إىل القبول إىل القول ال بأس

دلت نظريت إىل هذه الشاعرة فتب.  التجارب اليت مسعتها خالل هذا املهرجانأفضلبل من 
وحتول ازدرائي إىل احترام وتقدير حقيقيني لشجاعتها وكرمها ، وحكمي املسبق عليها
. جتاه طريقة عرضها لشعرها وأسبابه وإن مل تكن قد تبددت حرييت، وتواضعها للقيام بذلك

، دبية هناكوهلا باع طويل يف الساحة األ، اكتشفت فيما بعد أن هذه شاعرة مرموقة يف بالدها
ألكتشف أن املرأة فعالً شاعرة مهمة ، وأجريت حواراً معها، كما قرأت ما توافر من أشعارها

. ناهيك عن امتالكها معرفة شعرية واسعة وخاصة يف آن، وحقيقية  
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وهل يقلل وجود ، نا على اآلخرين ومدى أمهيتهجعلين ذلك أفكر يف معىن أن نلقي قصائد
من أمهية الشعر نفسه؟ وهل يدخل هذا ، جم هذا اجلمهور ونوعهأياً يكن ح، مجهور للشعر

 العنصر حني نقبله أو نرفضه يف سياق العملية الشعرية ومؤثراا املتعددة؟ 
 التجربةسوى رؤية األمر انطالقاً من ، مبا أنين لست ناقداً أو منظراً، ال أملك يف هذا اال

. الشخصية  
قرأت فيها عدداً قليالً من يف بريوت  شعرية شبه مرجتلة مسيةيف أ شاركتقبل بضعة أعوام ف

 مع القصائد ،الشبايب، جم تفاعل اجلمهورحب فعالً فوجئتوقد ، قصيدتني يف الواقع، القصائد
لست من أفضل من ، بارتباكي الذي ترون صورة عنه اآلن، ينعلماً بأنين أدرك جيداً أن، ومعي

 اللتان القصيدتانف. بري وجعلين أضطرب يف الوقت نفسهأفرحين ذلك التفاعل الك. يلقون الشعر
من احلضور مها مبعىن ما قصيدتان عامتان أو تدوران يف فلك حازتا على مثل هذا التفاعل 
فأنا أعترب نفسي ابناً . ومل أكن أدرك ذلك جيداً قبل تلك األمسية. أحاسيس عامة على األقل

تنظر ، ولتقاليد أرساها شعراء قصيدة النثر حتديداً، عريبوفياً للتجارب الفردية اخلاصة يف الشعر ال
اجلهد الذي بذل للتفكري يف .  أكيدبقلق ويف التقدير األقل وريبة حبذرإىل فكرة اجلمهور نفسها 

ويكاد يكون هناك فصالً ، يكاد ال يذكر، سواء اجلمهور املستمع أو القارئ، مسألة اجلمهور
وأولئك ، أولئك الشعبيون الذين هلم قاعدة واسعة من القراء، واضحاً بني ناديني من الشعراء

ويعتربون أن تغييب هذا اجلمهور ، النخبويون اجلادون الذين ال يأون ملسألة اجلمهور برمتها
وأن التخلي عن اجلمهور مينحهم حرية ، أساسي يف أصالة وعمق التجربة الشعرية اليت خيوضوا

. أكرب بكثري على صعيد اللغة والتجريب والذهاب يف مغامرات داخلية واسعة  
أنه أحب ما الذي تفعله يف هذه احلال إذا جاء طالب جامعي وقال لك بأبسط التعبريات 

خصوصاً أن مصدره قصائد ، لكن هل تتبىن مثل هذا اإلعجاب، شعرك؟ تشكره بتهذيب طبعاً
، جتربة اإللقاء أمام مجهور، معينة لنسمها اختصاراً بأا ذات طابع عام؟ تكررت هذه التجربة

وبدأت أرى يف الوقت نفسه أن األمر حيدث مع ، وكانت النتيجة هي نفسها تقريباً، عدة مرات
. شعراء شباب آخرين أيضاً  
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ة وخالل أمسيات الشعراء من أجيال خمتلف، مث حدث أن شاركت يف مهرجانات شعرية عربية
وأن عدد الشعراء على املنصة وأصدقاءهم يف الصالة كان ، الحظت انكفاء الناس عن احلضور

. يتجاوز يف بعض األحيان عدد اجلمهور  
لكي يصل ، الذي تولّد لدي مع الوقت هو أن الشعرقد أكون خمطئاً يف ذلك لكن االستنتاج 

، وال أعين باحمللية النطاق الوطين اجلغرايف لبلد ما. حيتاج إىل بيئة حملية، حقاً ويولد تفاعالً إجيابياً
أعين فكرة التواصل يف حدود األمكنة املدينية اليت قد . وال احلساسية احمللية يف النظرة إىل األشياء

 توسع هامشها وتصنع معناها وحىت تارخيها شيئاً فشيئاً وعرب التراكم املستمر تبدو ضيقة لكنها
ومكانه حني حنكي عن التواصل والتلقي ليس الة وال ، حيتاج الشعر إذاً إىل مكان. للتجارب
هذه كلها . وال املواقع اإللكترونية وال املهرجانات وال حىت الكتابوال التلفزيون الصحيفة 
هو ذاك الذي يتم فيه املثمر لكن املكان احلقيقي ،  بطبيعة احلالرك ضمنها الشعرجماالت يتح

، ليس مجهوراً كالسيكياًالتفاعل اإلنساين املباشر بني الشاعر واجلمهور الذي هو يف هذه احلال 
أبناء التجربة احلياتية ، وهو كذلك تفاعل بني شعراء املدينة نفسها، مجهور صغري بطبيعتهإنه 

، ال أعتقد أن ظاهرة نوادي قراءة الشعر اليت ظهرت أخرياً يف بريوت. على حد سواء، نفسها
ملثل هذا الفضاء ، حاجة الشعر الفعلية، بقدر تعبريها عن حاجة فعلية، هي ظاهرة اعتباطية

، أن تكون متنفساً ملحاً للشعرال أقول إا جماالت منوذجية لكنها على األقل تسهم يف . املفقود
اليوم نأيت . يف جماالت ومسارات جاهزة رتيبة، جلهة حضوره، من يبدو فيه الشعر حماصراًيف ز

ال أحد بات يطلب من الشعر أن حيقق له حضوراً عاماً أو . إىل الشعر بوهم أقل وفرح أكرب
وهذا حبد ذاته مينح جتربة ، وبدأ البحث الشعري نفسه يتخذ حيزاً أكرب من االهتمام، شهرة ما
ال خيجلنا وال حيط من قدر شعرنا أن نسمعه إىل اآلخرين . لنثر يف منطقتنا حيوية جديدةقصيدة ا

،  هذه الطاوالتنا قد نعثر علىألن، حىت لو ذهبنا به إىل طاوالت املقاهي واحلانات واملطاعم
.    مملكة الشعر احلقيقيةعلى،  وقلتهاعلى ضآلتها  


