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كلمات

ذكرى

سنية صالح ...شاعرة «بماليين الـ

امرأة من الطباشير

خليل صويلح
كان على سنية صالح ()1985 -1935
التي رحلت قبل ثالثني عامًا بالتمام،
أن تنطفئ بــاكـرًا ،فكل مــا كــان يحيط
بـهــا ب ــدا مـتـ ّصـ ّـدعــا :طـفــولــة منكسرة،
وأحـ ــام مـهــشـمــة ،وح ــزن أب ــدي مقيم
ف ــي الـ ـضـ ـل ــوع .ك ـي ــف لـ ـف ــراش ــةٍ ضــالــة
مثلها أن تجابه كــل هــذه الـخـســارات
ً
ّ
دفـعــة واح ــدة؟ الطفلة التي لــم تتعلم
النطق إال متأخرًا ،لجأت إلى تعويض
ه ـشــاش ـت ـهــا ال ــداخ ـل ـي ــة ب ـك ـتــابــة أملـهــا
الشخصي على ّ
كراساتها املدرسية،
قبل أن تقتحم الساحة الشعرية مثل
عاصفة بقصيدتها «جـســد السماء»
التي فــازت بجائزة «صحيفة النهار
الـبـيــروتـيــة» ( ،)1961الـقـصـيــدة التي
ّ
تفوقت على قصيدة ملنافسها محمد
املاغوط في الجائزة.
ه ـكــذا وج ــدت نـفـسـهــا ف ـجــأة ف ــي قلب
ح ــرك ــة الـ ـح ــداث ــة ال ـش ـع ــري ــة بـصـحـبــة
كــوكـبــة مــن الـشـعــراء الطليعيني مثل
أدونـ ـي ــس ،وأن ـس ــي الـ ـح ــاج ،وشــوقــي

أب ـ ــي ش ـ ـقـ ــرا ،وفـ ـ ـ ــؤاد رف ـ ـقـ ــة ،وص ـخــب
مجلة «شعر» وبياناتها في الحداثة
والـ ـتـ ـج ــاوز والـ ـهـ ـت ــاف امل ـ ـضـ ــاد .لـكــن
ال ـش ــاع ــرة ال ـشــابــة ل ــم ت ـن ـخــرط عمليًا
ف ــي ت ـط ـل ـعــات ه ـ ــؤالء الـ ـشـ ـع ــراء ،إنـمــا
ّ
كــانــت تـنـصــت إل ــى خــزان ـهــا مــن األلــم
ّ
الــداخـلــي ،والــذهــاب طــوعــا إلــى الــظــل،
ف ــي م ـك ــاب ــدات ح ـسـ ّـيــة ت ـن ـط ــوي عـلــى
قـلــق وج ــودي عـمـيــق ،وذات جريحة،
وأحـ ـ ـ ــام مـ ـش ـ ّـوش ــة .مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـب ــاب،
على وجه التحديد ،يمكننا أن ننظر
إلــى ديــوانـهــا األول «الــزمــان الضيق»
( ،)1964بوصفه بيانًا شعريًا لعبور
الـ ـ ـن ـ ــار واش ـ ـت ـ ـعـ ــال الـ ـجـ ـس ــد وال ـع ـق ــل
ّ
واملـخـ ّـيـلــة بـحـ ّـمــى الـكـشــف ،كـمــا لــو أن
ال ـش ـعــر ه ــو ح ـلــم وحـ ــدس ومـكــاشـفــة
غــامـضــة لـ ــردم اآلالم .وه ــو م ــا تشير
إل ـ ـيـ ــه ش ـق ـي ـق ـت ـهــا خ ـ ــال ـ ــدة س ـع ـي ــد إذ
ت ـقــول« :هــو شـعــر عـلــى حــدة ال يشبه
أحـدًا ،وليس منضويًا في تيار .شعر
ّ
متوحش ينبجس من الجوهر
لحزن
األن ـثــوي الـخــالــق املـطـعــون املسحوق
عبر الـتــاريــخ .بـقــدر مــا ينشد حكاية

سنية صالح مع ابنتيها شام وسالفة

طفلة في الخمسين
مرام مصري *
أنــا سنية صــالــح امل ــرأة الـتــي ارتبكت عندما فاجأني
الحب والتي خدعني جسدي عندما احتضنه املرض
أنا سنية صالح التي مات قلبي رعبًا وبالصراخ أعلنت
وحدتي انا سنية صالح ابنة صافيتا ،حفيدة مائها
ابنة أشجارها وسمائها ،زوجة الشاعر محمد املاغوط
الشعر حتى ال أموت،
أنجبت ابنتني وأربع كتب .كتبت
ُ
ولكن في يوم كهذا منذ ثالثني عامًا ،طويت كما تطوى
أوراق الشجر ،وكما تطوي الفراشات ذكرياتها من
أعماق
أجل السفر الطويل .رحلت إلى قمم الجبال إلى ّ
البحار .قلت لكم إن الزمن ضيق ،فال أحد منكم دلني
على الجسور التي تؤدي إلى الله.
ً
آسفة لرحيلي املبكر ...كان بودي املكوث قليال ألكتب
لكم قصائد أكـثــر ،ألحـيــا بعيدًا عــن النسر الــوحــش،
والغابة التي وقعت في كمينها ،لكن املــرض سرقني
من الحياة ،سرقني من الشعر .أرجوكم دلوني على
النهر الــذي يقولون إنــه يعيد الصبا .لن أرتــوي حتى
تعود ّ
إلي طفولتي .أريد الحياة مرتني ،هكذا قالت لي
سنية وأنــا افتح باب ذكراها ذكــرى الــورد ،أنها كانت
تريد الحياة مرتني .يا إلهي كم كانت تحب الحياة وكم
كانت في الوقت نفسه وحيدة وحزينة لدرجة املرض.
كم مــرة أعلنت أن زمــن الحب قد انتهى ،وكــم ّ
ترجت
أن يطلق العالم رصاصه على جثتها .في لحظة من
اللحظات شعرت بأن سنية قد تقمصتني .سكنت بي
لنصف يوم للكتابة عنه .كان ال بد أن استحضرها
كما السحرة ،أتقمصها أو تتقمصني .لو أنها على
قـيــد الـحـيــاة لـكــان عـمــرهــا  80سـنــة ،ولـكــن هــي التي
سيظل عمرها  50قررت أن ال تكبر لتبقى طفلة.
* شاعرة سورية

امل ـغــدوريــن ،يـتـقـ ّـدم كصيحة للجسد
الـ ـ ــذي ان ـت ـه ــى ب ــن امل ـب ــاض ــع وأسـ ـ ـ ّـرة
امل ـ ـشـ ــافـ ــي» .مـ ـغ ــام ــرة س ـن ـي ــة ص ــال ــح
إذًا ،تــأتــي م ــن يـتـمـهــا ال ـش ـعــري ،رغــم
إح ــاط ـت ـه ــا ب ـعــائ ـلــة ش ـع ــري ــة ب ــاذخ ــة،
حاولت احتضانها بقوة ،لكن ّ
نصها
ّ
ظ ـ ــل ب ـم ـن ــأى ع ــن زخـ ـ ـ ــارف اآلخ ــري ــن،
ورف ـض ــت االن ـت ـســاب إل ــى أي ــة ســالــة،
ذلك أن شعرها نتاج الوجع في املقام
ّ
األول ،ولم تكن قضيتها تتعلق ببنود
ك ـت ــاب ــة ق ـص ـي ــدة ال ـن ـث ــر الـ ـت ــي شـغـلــت
جماعة مجلة «شعر» ،إنما في كيفية
الخالص من حمم براكينها الذاتية،
وتـن ـظ ـيــف املــدخ ـنــة م ــن رمـ ــاد الـعــالــم
ُوكوابيسه وآثامه ،وربما لهذا السبب
أعـ ـجـ ـب ــت ال ـ ـشـ ــاعـ ــرة ب ـق ـص ـي ــدة س ــان
جـ ــون ب ـي ــرس «ض ـ ّـي ـق ــة ه ــي امل ــراك ــب»
ال ـتــي تــرجـمـهــا أدون ـي ــس آن ـ ــذاك ،دون
غـيــرهــا ،ن ـظ ـرًا لـلـنـبــرة املـخـتـلـفــة التي
خاطبت مزاجها املختلف .ولـكــن أية
ـارب شرس
أق ــدار إغــريـقـيــة ،أتــت بـمـحـ ٍ
مثل محمد املــاغــوط كــي يـكــون منقذ
الشاعرة الناحلة من الغرق؟
ه ـنــاك م ــا يـشـبــه ال ـخ ـطــأ ال ـتــراج ـيــدي
الفادح في سيرة ّ
سنية صالح ،فماذا
ل ــو م ـحــونــا ص ـ ــورة م ـح ـمــد امل ــاغ ــوط
من اإلطــار ،هل ستكمل حياتها على
نحو آخــر؟ كانت قد بـ ّـررت ارتباطها
ٍ
بـصــاحــب «غــرفــة بـمــايــن ال ـج ــدران»
ّ
الحب وحــده ،في الدفاع عن
بسطوة
ّ
خ ـي ــاره ــا ،لـكـنـنــا ن ـظ ــن بـ ــأن دم ــاره ــا
الشخصي ك ــان بسبب ه ــذه العالقة
غير املتكافئة لجهة شفافية روحها
من جهةٍ  ،وخشونة «البدوي األحمر»
م ــن ج ـه ــةٍ ثــان ـيــة .ل ــم ت ـكــن عــاقـتـهـمــا
الــزوجـيــة على مــا ي ــرام ،رغــم دفاعها
املضني عن استمرار الشراكة بينهما،
ومحاولتها تــرويــض بــداوتــه ،وعــدم
اكـ ـت ــراث ــه بـ ــال ـ ـقـ ــراءة ،خ ـص ــوص ــا ،فــي
الفترة الـتــي كــان مـطــاردًا فيها ،فهي

يخرج واحدنا من جوف اآلخر
إيمان مرسال *
لم أجد ّ
سنية صالح في القاهرة؛ بدأت رحلة البحث
قبل سفري إلى مصر هذا الصيف ،حاولت مكتبة
«تـنـمـيــة» ومـكـتـبــة «ال ـك ـتــب خ ــان» ال ـح ـصــول على
نسخة من أعمالها الكاملة الصادرة عن «دار املدى»
ُ
ذهبت
من أجلي ولم تنجحا في ذلك .بعد وصولي،
إلى «دار الشروق» حيث قسم الشعر مختبئ تحت
ّ
ّ
العامية
الداخلي للدار ،ويقتصر على شعر
السلم
ً
املـصـ ّ
ـريــة األك ـثــر مبيعًا .الـشـعــر أفـضــل ح ــاال في
مكتبة «مدبولي»؛ ستجد محمود درويش ومحمد
املاغوط وأدونيس مع األبنودي وأحمد فــؤاد نجم
مرئيني في الدور األول .قال لي البائع الخبير الذي
ّ
التسعينيات« :مــن هي
أعرفه منذ كــان شابًا في
ّ
سنية صالح؟» ،وأخذني ألبحث بنفسي في متاهة
الـ ــدور ال ـثــانــي .وق ــع فــي ي ــدي بــالـصــدفــة أك ـثــر من
ُ
كتاب ُ
يئست من العثور عليه .هناك الكثير
كنت
من الشعراء التموزيني والستينيني وبعض شعراء
ّ
السبعينيات ،بل من الدراسات األدبية الثقيلة التي
قامت على أعمالهم فوق طاولة في منتصف إحدى
ّ
لسنية صالح.
الغرف .ال أثر
ُ
وقفت أنظف يدي ومالبسي من الغبار باملناديل
ّ
املبللة وأنا أتخيل أن هذه الطاولة املزدحمة بالكتب
وال ـ ـتـ ــراب م ــائ ــدة عـ ـش ــاء .م ـ ّـي ــزت م ـح ـمــد امل ــاغ ــوط
بـجـســده الـضـخــم ،الـشــاعــر ال ـب ـ ّ
ـدوي ال ــذي ال يحب
أن يقرأ الفلسفة ويكتب للعاديني والفقراء  -كما
يحب أن يرى نفسه .الحائط خلفه مليء بالصور
التي رسمها فنانون لوجهه .في مواجهته الشاعر

ّ
الفيلسوف بذاته ،أدونيس ،محطم العادي واملألوف
ّ
ّ
القرشية  -كما يحب أن يرى نفسه،
ومخرب اللغة
يمسك بأناقة شوكته وسكينته في احترام واضح
سعيد تجلس
آلداب املــائــدة بينما الـنــاقــدة خــالــدة ّ
ّ
نجومية،
في وقار بجانبه .كان هناك آخرون أقل
كم أحب أن أصفهم لوال أن الغرفة ضيقة وحارة
وخانقة .بجانب الباب الــذي يجب أن يكون قريبًا
مــن املطبخ ،كــانــت تجلس ّ
سنية صــالــح ،ال أعــرف
كيف كانت تحب أن ترى نفسها ،ليس لها صورة
عندي ألعرضها ،ما ّ
أتخيله من كل ما قرأته عنها
ّ
ال يــزيــد على أنـهــا شــاعــرة كـبـيــرة ،ضـحــيــة ،كانت
تـسـتـحــق الـكـثـيــر مــن ال ـق ــراء وال ـن ـقــد؛ لـكــن األكـثــر
ً
مثال الزوجة املتفانية املخلصة ّ
لألول،
شيوعًا أنها
وأنـهــا أخــت لـخــالــدة سعيد ،وأنـهــا أم لبنتني ربما
تنامان في الغرفة املـجــاورة .أستطيع من وقفتي
هــذه أن أرى يديها فأتذكر مــا كتبه املــاغــوط مرة
ّ
عنها «حــكــت بأظافرها الجميلة الصافية قشرة
التابوت وبريق امل ــرآة» .هو لم يكتب بعد ذلــك عن
أظــافــر ام ــرأة أنهكتها الــوظـيـفــة املـكـتـبـ ّـيــة ،وتنظيم
حياة الــزوج وإعطاء األولــويــة لشهرته ،بل وإعــداد
هذا العشاء .إنهم يتحدثون في موضوع هام ،إنها
تقضم أظافرها في صمت متمنية أن ّ
تمر الزيارة
ّ
على خير ،أل تبكي في آخر الليل معركة بني هذه
الـ ــذوات الـكـبــرى أو فشلها فــي أن ت ـكــون حمامة
ّ
االجتماعي.
للسالم
ّ
عندما ّ
أتخيل صوت سنية صالح الذي لم أسمعه
َ ّ
قـ ــط ،أن ـصـ ُـت إل ــى عــديــد خــافــت ومـكـتــوم يـتـسـ ّـرب
إل ـ ّـي مــن وســط ضجيج يضم ثــوريــن بهتافاتهم

ال ـج ـهـ ّ
ـوريــة ،م ـحــاربــن متحمسني لــان ـت ـصــار ،أو
مكسورين من الهزيمة ،غاضبني يصرخون ضد
ال ــدول ــة والــدي ـك ـتــاتــور واملـجـتـمــع والـلـغــة امل ـج ــدورة،
حاملني يريدون تغيير الواقع وتفجير مؤسساته
وي ــؤس ـس ــون ف ــي ن ـفــس الـلـحـظــة ل ـعــالــم ُي ـش ـبــه ّما
يطمحون إلى تغييره .صوت ّ
سنية صالح ال يحتل
ُ
ّ
ُ
نصت إليه ألنه ُيمثل مدرسة شعرية لها
أذن من ي ُ
آب ــاء وفـيـهــا أص ــاء وم ـق ـلــدون ،وال ألن ــه محظوظ
ّ
ّ
ومتفرد
فردي
بالصمت الذي حوله ،بل ألنه صوت
ّ
شعرية ،يستطيع أن ينجو بنبرته
وسط مظاهرات
ال ـخ ـ ّ
ُ
ـاص ــة ويـقـتـحـمــك رغ ــم أن ــه م ـح ــاط بــاألن ـب ـيــاء
واألبطال والشهداء والزعماء.
لــم يصلني صــوت ّ
سنية صالح فــي الــوقــت الــذي
كنت في ّ
ُ
أشد الحاجة إليه ،كان يجب أن أقرأها في
ُ
سنوات التكوين األولى .عندما كنت أتساءل ملاذا ال
توجد شاعرة ّ
عربية حديثة أنتمي إليها .لم أسمع
ُ ُ
كنت أفكر ـ وال أجرؤ على قول ـ إن نازك
بها عندما
املالئكة وف ــدوى طــوقــان وسلمى الجيوسي على
مهمات؛ تعود ْ
سبيل املثال شاعرات ّ
إليهن لفهم
ّ
شيء ما عن تطور القصيدة العربية ،عن إسهام
ّ
العربية فيها ،ملعرفة السقف املنخفض الذي
املرأة
ّ
ـرة العربية أن تزيحه أو قــررت
ـ
ع
ـا
ـ
ش
ـ
ل
ا
تستطع
لــم
ّ
ّ
بينهن من
بــإرادت ـهــا أن تستظل ب ــه .ولـكــن لـيــس
تذهب لتبحث عن قصائدها ألنك في حاجة إليها.
ّ
تستحضرهن
إنهن شــاعــرات ُيـقــرأن في املكتب،
فــي الـفـصــل ال ــدراس ـ ّـي ،دائ ـمــا فــي الـظـهـيــرة حيث
يـكـ ّـون األرق بـعـيـدًا ومختبئًا فــي غــرفـتــك إل ــى أن
يـحــل الـلـيــل .لــم يخبرني أحــد أن هـنــاك َمــن كتبت

