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ــجدران»
مــن ك ــان يجلب لــه الـكـتــب والصحف
والزهور خفية ،برفقة صديقه زكريا
ّ
ت ــام ــر .ال ـك ـت ــب ال ـت ــي ت ـن ـت ـهّــي م ـمــزقــة
ومبعثرة فوق األرض ،ومبقعة ببقايا
الـ ـقـ ـه ــوة ،ك ـم ــا س ــاع ــدت ــه ف ــي تـظـهـيــر
مسرحيته «الـعـصـفــور األحـ ــدب» في
نسختها النهائية وذلــك بتحويلها
م ــن ق ـص ـي ــدة ط ــوي ـل ــة إلـ ــى مـســرحـيــة
م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة األص ـ ـ ـ ـ ـ ــوات .مـ ــآثـ ــر ك ـث ـيــرة
صـنـعـتـهــا صــاح ـبــة «ح ـب ــر اإلعـ ـ ــدام»
( )1970ف ــي ح ـيــاتــه ،سـنـجــد مـقــاطــع
منها في روايته اليتيمة «األرجوحة»،
فهو يعترف بــأن «حياته مــن دونها
ال ت ـســاوي أك ـثــر مــن عـلـبــة ث ـق ــاب» .ال
نلوم مــزاج املاغوط العكر ،لكننا في
املقابل ،ال يمكننا أن نتجاهل السطوة
ال ــاح ـق ــة السـ ـم ــه ،وخـ ـف ــوت ح ـضــور
اس ـم ـهــا لـلـسـبــب ن ـف ـســه .إذ اسـتــولــى
املــاغــوط على غنائم الـشـهــرة كاملة،
الشهرة التي يستحق بالطبع ،نظرًا
ّ
لتفرد نصوصه ووحشيتها البالغية
والحياتية ،باإلضافة إلى خصائص
حـ ـي ــات ــه ال ـ ـتـ ــي ارت ـ ـب ـ ـطـ ــت بــال ـت ـس ـكــع
والعناد ومديح الهامش ،فيما كانت
س ـن ـيــة ص ــال ــح ت ـن ــدح ــر إلـ ــى ال ــداخ ــل
نحو متاهة ال ــذات بشحنة ألــم أكبر،
ومتاهة خالص مستحيل .هي ليست
شاعرة واجهات ،إنما كانت ّ
تتلمس
ال ـضــوء الــداخ ـلــي لــروحـهــا املعطوبة
وج ـح ـي ـم ـه ــا ال ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــوي ،ومـ ـح ــاول ــة
ّ
إنعاش أنوثة ذابلة قسرًا .وكأن تسلل
وحش السرطان إلى عظامها املنهكة
أت ــى تــرجـيـعــا لـخـيـبــاتـهــا امل ـتــراك ـمــة،
ْ
«طلبت من الحب أن يكون
هي التي
ثأرها من العالم وحصانها السحري
للنجاة» ،لكن الحياة كانت تعمل في
ـان آخـ ــر ،ف ـلــم ي ـج ـ ِـد صــراخ ـهــا في
م ـك ـ ٍ
ّ
يتصدع تحت
إنقاذ حلمها الذي كان
مطارق الــذكــورة املنتصرة ،والعنف،
حوار
واإلرهاب الكوني ،إذ تعترف في
ٍ

صورة لسنية
صالح من
أيام «مجلة
شعر» ويظهر
فيها الشاعر
فؤاد رفقة
وشقيقتها
الناقدة خالدة
سعيد

ال يمكننا أن نتجاهل السطوة
الالحقة السم الماغوط ،وخفوت
حضور اسمها للسبب نفسه
مـعـهــا ،بـقــولـهــا« :أن ــا أع ـجــز أن أغـ ّـيــر
العالم أو ّ
أجمله أو أهــدمــه أو أبنيه.
ّ
أحس أنني كمن يتكلم في الحلم .ماذا
يــؤثــر فــي الـعــالــم الـكــام فــي الـحـلــم؟».
هــذا االسـتـنـتــاج املـبـكــر ملــآل حياتها،
أض ـف ــى ع ـل ــى ن ـصــوص ـهــا حـســاسـيــة
مختلفة ،ومعجمًا فريدًا وصادمًا في
مفرداته ،ينطوي على عالم معدني،
وب ـ ــراك ـ ــن مـ ــن زرنـ ـ ـي ـ ــخ ،وضـ ـ ـم ـ ــادات،
وأس ـي ــد ،وبــوتــاس ـيــوم و«ق ـمــر طويل
لـ ـلـ ـنـ ـف ــاي ــات» .لـ ـك ــن ق ـص ـي ــدت ـه ــا ،فــي

مرحلةٍ ما ،سوف تتأرجح في بعض
م ـف ــاص ـل ـه ــا بـ ــن املـ ـشـ ـه ــد ال ـع ـم ــوم ــي
ومكابدات الذات لتتعرى من البالغة
أو ال ـع ـ ًم ــارة ال ـش ـعــريــة ،أو االب ـت ـكــار،
ّ
مـكـتـفـيــة ب ـم ـخــلـفــات ال ـح ـط ــام« :أي ـهــا
ّ
َّ
الطائر املحلق عبر اآلف ــاق /تــذكــر أن
َّ
ال ــرص ــاص ف ــي ك ــل مـ ـك ــان /تــذكــرنــي
أن ــا امل ـســافــرة األب ــدي ــة /ط ــول حياتي
أغ ـ ـ ُّـد ال ـس ـي ــر /ومـ ــا تـ ـج ــاوزت ح ــدود
ق ـبــري» ،كـمــا ستكشف عــن مطبخها
ال ـش ـع ــري ب ـقــول ـهــا« :ع ـن ــدم ــا تحضر
ال ـح ـ ّـم ــى ال ـش ـع ــري ــة أخـ ـف ــف م ــن ح ــدة
يقظتي ،وأسـتـسـلــم .ألـغــي مقاومتي
ألعـ ـم ــاق ــي إلـ ـ ــى أق ـ ـصـ ــى ح ـ ــد م ـم ـكــن.
تـ ـل ــي ذل ـ ـ ــك ع ـم ـل ـي ــة تـ ــدفـ ــق داخـ ـلـ ـي ــة،
ترافقها عملية استسالم فــي اإلرادة
وال ـحــواس .ثــم ّ
أدون مــا أحصل عليه

فــي مــرحـلــة الـهــذيــان ه ــذه» .لـعــل هــذا
م ــا ي ـفـســر عـ ــدم ان ـش ـغــال ـهــا ال ـصــريــح
بالزخرفة واملـحــو واإلي ـقــاع ملصلحة
ـان عـلــى قــوة
الـهــذيــان وح ــده ،فــي ره ـ ٍ
املـعـنــى ،وج ـس ــارة املــواج ـهــة ،وعــدالــة
الـحـلــم ،كــأن تـقــول« :إن ــك مــن الزرنيخ
ي ــا سـ ـ ّـيـ ــدي /،أف ـت ــح ف ـمــي ك ــل صـبــاح
وأبـتـلــع ج ــزءًا مـنــك /ول ــم تـنـتــهِ  /قلت
ّ
أتوحش فيه /وأفترسك/
سيأتي يوم
ثم أستريح» .حيال حطام هذا الكائن
ال ـج ــري ــح ،سـيـسـعــى امل ــاغ ــوط الحـقــا
إلــى إنصاف شريكته معنويًا ،وذلك
عــن طــريــق م ـبــادلــة ال ـق ـســوة الـقــديـمــة
بالندم ،طلبًا لغفران لــم يعد مجديًا
على األرج ــح ،بــاعـتــرافــات مــن العيار
الـثـقـيــل فــي مــديــح األن ـثــى والـشــاعــرة
ّ
«سنية هي حبي الوحيد،
بآن واحد:
ٍ

نقيض اإلرهـ ــاب وال ـكــراه ـيــة ،عاشت
ّ
م ـع ــي ظ ــروف ــا ص ـع ـب ــة ،ل ـك ـن ـهــا ظــلــت
ع ـلــى الـ ـ ــدوام أك ـبــر م ــن مــدي ـنــة وأكـبــر
م ــن ك ـ ــون .ك ــان ــت ش ــاع ـ ّـرة ك ـب ـيــرة في
وطـ ــن ص ـغ ـي ــر ،وبـ ــن ن ــق ــاد ص ـغ ــار».
أم ــا مــرثـيـتــه «س ـ ّـي ــاف ال ــزه ــور» الـتــي
كـتـبـهــا خـ ــال اح ـت ـضــارهــا وأكـمـلـهــا
بعد رحيلها ،فكانت مثقلة ًباألسى
في ّ
حده األقصى« :ثالثني سنة ،وأنت
تـحـمـلـيـنـنــي ع ـلــى ظ ـه ــرك كــالـجـنــدي
الـجــريــح ،وأن ــا لــم أسـتـطــع أن أحملك
ب ـض ــع خ ـ ـطـ ــوات إل ـ ــى ق ـ ـبـ ــرك /أزوره
ً
ً
مـتـثــاقــا ،وأعـ ــود مـتـثــاقــا ،ألن ـنــي لم
ّ
أكن في حياتي كلها /وفيًا أو مباليًا،
بحب أو شرف أو بطولة» .إنها امرأة
مــن الـطـبــاشـيــر ،وفـقــا لـعـنــوان إحــدى
قـصــائــدهــا فــي مجموعتها األخ ـيــرة
«ذكـ ــر الـ ـ ــورد» ( )1988ال ـت ــي ص ــدرت
بعد رحيلها ،تكاد أن تذوب وتتفتت
من الوجع وآالم الجسد الذي أنهكته
األدوي ــة ومـبــاضــع ال ـجـ ّـراحــن .تـقــول:
«أهــدابــي يتراكم عليها صــدأ العزلة،
َ
فتحت
املنفى .أطلق سراحنا،
وزرنيخ ّ
ٍّ
ٌ
مليء باإلهانات ،بذل
لساني مصنف
يكفي لنسيان جميع الحريات».
في بيتهما ،في حي املزرعة الدمشقي،
بــال ـكــاد نـلـمــح صـ ــورة ل ـهــا بــاألبـيــض
واألسود ،تتكئ بخفر على أحد رفوف
املـكـتـبــة ،فيما تحتشد ج ــدران صالة
االستقبال بصور املاغوط ،واللوحات
املرسومة له ،وبورتريه معدني يجثم
ف ــي ركـ ــن آخ ـ ــر .ل ـعــل ف ــي هـ ــذا املـشـهــد
بالنسبة للزائر تكمن مأساة
الخاطف ّ
ش ــاع ــرة ف ــذة ك ــاد يـطــويـهــا الـنـسـيــان،
مثلما طويت مذكراتها التي ال تــزال
بحوزة ابنتيها .املذكرات التي ال ّ
نشك
أسرار كثيرة،
بأنها ستزيح اللثام عن
ٍ
وعــن أسئلة غامضة تشبه عنوانها
ّ
«سنية صالح ،من أنت؟».
املقترح

رسالة من محمد الماغوط
في بداياتها قصيدة «جسد السماء» التي فازت
بـ«جائزة النهار ألفضل قصيدة نثر» في 1961
ُ
أتدحرج كالحصى إلى القاع/
حيث تقول« :وها أنا
فليكن الليل آخر املطاف».
مــا يشغلني فــي ص ــوت سـنـ ّـيـ ُـة صــالــح لـيــس فقط
فــرادتــه ،بــل أيـضــا ،إمكاناته امل ـهــدرة ،تلك املناطق
املجهولة التي كان ممكنًا في حالتها  -رغم كونها
عربية ْ
ّ
ّ
ستينيات القرن العشرين،
بدأت في
كاتبة
ّ
ورغ ــم لحظتها الـتــاريـخــيــة املليئة بأنبياء الشعر
 أن تفتحها ول ــم ي ـحــدث .إن ـنــي ال أق ـتــرح عليهاتـصــوراتــي هـنــا ،لـيــس عـنــدي ّأي ــة اق ـتــراحــات على
شاعراتنا األخريات على ّأي حال؛ ولكن هناك ما
ّ
الشعرية األربعة
يستفزني عند قراءة مجموعاتها
معًا ،شعور وكــأن هناك كنزًا قد ُبـ ِّـدد الكثير منه
في ُعطالت الكتابة ومنعطفات الحياة ،بل وعدم
ّ
الشعريات املجاورة لها تغريها
ثقة يجعل هيمنة
ّ
أرضيتها الجاهزة أحيانًا.
على
يبدو لي أن قصائدها األخـيــرة في «ذكــر الــورد»
( )1988ه ــي ال ـت ـطــويــر امل ـم ـكــن ل ـق ـصــائــدهــا فــي
مـجـمــوعـتـهــا األولـ ــى «ال ــزم ــان ال ـض ـيــق» ()1964؛
أقصد عمق الصوت ووضــوحــه ومــدى حفره في
التي شغلته طــوال رحلته .في
الفجيعة
اإلنسانية ّ
ّ
الضيق» ،تحتلك الصور ال األفكار؛ تشم
«الزمان
رائ ـحــة اح ـت ــراق ،ال تـبـهــرك ن ــار الـبـعــث وال تقابل
الفينيقيني في الصفحات ،يخبرك صوت القصائد
ببساطة« :أنا أسير /بال ليل /وطني ورائي».
فــي مجموعتيها الثانية والثالثة« ،حبر اإلع ــدام»
( )1970و«ق ـصــائــد» ( ،)1980يمكنك أن تــدرك

ّ
يتحمل بخبرات جديدة ،مثل
الصوت نفسه وهو
األمــومــة وارتـبــاك الحب وهزائمه وخياناته ،حيث
ّ
منفي
يوجد ليل طويل في البيوت املهجورة ومطر
ع ــن س ـمــائــه وف ـص ــول عـظـيـمــة لـصـيــد األع ـش ــاب
وأخ ـ ـ ــرى ل ـحــرق ـهــا ومـ ـ ــوت ي ـن ـت ـظــر ع ـل ــى األبـ ـ ــواب
ّ
وضحية تقتفي أثره .تجد في املجموعتني بعضًا
ّ
من أجمل قصائد الشعر العربي الحديث من حيث
ّ
توحش الخيال وشفافية اللغة جنبًا إلى جنب مع
قصائد متعثرة فــي لغتها ومـشــاع فــي صورها؛
على سبيل املثال ،تبدأ مجموعتها الثالثة بقصيدة
«شــام ،أطلقي ســراح الليل»ُ .يدهشنا صوت أم ال
ّ
العربية حتى اليوم ،حيث
يوجد مثله في القصيدة
يكون على األم أن تلد نفسها أيضًا« :أيتها اللؤلؤة/
استمعت إلــى ضجيج
نـمـ ِـت فــي جــوفــي عـصــورًا/
ً
ِ ً
ُ
األحشاء /وهدير ّالدماء /حجبتك طويال… طويال/
ريثما ُينهي التاريخ حزنه /ريثما ُ ْينهي املحاربون
الـعـظـمــاء حـ َ
ـروب ـهــم /ال ـج ــادون َجــلـ َـد ضـحــايــاهــم/
ُ
ٌ
ريثما يأتي عصر مــن نــور /فيخرج واحــدنــا من
جوف اآلخر».
ِ
تـ ـق ــرأ فـ ــي ن ـف ــس امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـشـ ـع ـ ّ
ـري ــة ق ـصــائــد
مـثــل «الـحـظـيــرة» ،و«خــريــف ال ـحـ ّ
ـريــة» ،و«الـفـجــر»،
ّ
ّ
«مخصصات النسر املـ ّـيــت» ،و «جــرذان التاريخ».
إن ـهــا قـصــائــد تجعلك تـتـســاءل مــا ال ــذي أرب ــك أو
ّ
شتت أو ّ
غيب الصوت الذي تحبه؟ إنه ليس صوتًا
مدعيًا وال مزيفًا مع ذلك ،كأنه يشارك أحيانًا في
ّ
جماعية حتى يتم االنتباه إليه ،أو ملجرد
مظاهرة
ّ
أن يتخلص مــن وحــدتــه التي تشبه «وحــدة امــرئ
عـلــى أبـ ــواب اإلع ـ ـ ــدام» .رب ـمــا كــانــت سـنـ ّـيــة صــالــح

نفسها تـعــي ذل ــك؛ ألـيـســت هــي مـ ّـن كـتـبــت« :فــأيــن
الهواء العظيم ليحمل الصوت /املتألم؟».
ْ
صرحت صالح قبل مجموعتها األخيرة «ذكر
(لقد
ال ــورد» بسنوات« :ليس لــي أي طموح مــن أي نوع
كان .أنا أعجز من أن ّ
أغير العالم أو ّ
أجمله أو أهدمه
أو أبنيه ،كما يقول بعض الشعراء ،ماذا يؤثر في
العالم الكالم في الحلم؟ […] إنما أحتفظ لنفسي
بحرية الحلم والثرثرة») .أظن أن «ذكر ْ
الورد» كان
الطموح الذي سعت له صالح طوال رحلتها حتى
ً
ول ــو لــم تصفه لـنــا خـجــا منها أو غـمــوضــا منه؛
ّ
ّ
ّ
الشعري من التذبذب ومــن التعثر
تحرر الصوت
بل ومن بعض الرقة التي وسمته أحيانًا ،ولم يعد
يقيس ثقته في ذاته بحجم األصــوات املجاورة له.
فيما قبل «ذكــر ال ــورد» ،تغيب املدينة بشوارعها
وع ــاق ــات ـه ــا وضـجـيـجـهــا ع ــن ق ـص ـيــدت ـهــا .تـبــدو
الطبيعة بما فيها من ظالل وصراع وعنف وموت
وكــأن ـهــا م ـجــال مـنــاســب لـحــركــة الـ ــروح أك ـثــر من
ّ
التاريخي وغيره
األساطير والــرمــوز واالستلهام
ّ
املجايلني لها.
قصيدة
في
ّ
مما شغل حيزًا ْكبيرًا ّ
لكن في «ذكر الــورد» يحل الجسد محل الطبيعة،
يحضر بتاريخه وذاكرته وعتمة رغباته وغضبه
ّ
الشخصي الذي لم يلتفت له من قبل ،كما تحضر
ّ
الطبيعة الـتــي ت ـحــرك فـيـهــا والـخـطــر ال ــذي يـهــدده
ّ
ٌ
بالفناء .هناك عنف وبصيرة وتدفق ال تمسك بها
إال شــاعــرة كبيرة بـحــق .هــذه هــي القصائد التي
ُ
أردت أن أكتب عنها منذ البداية ولكن ربما كان
صعبًا أن يحدث ذلك قبل أن أكتب ما سبق.
* شاعرة مصرية مقيمة في كندا
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أيتها العزيزة خالدة،
وأعصابي
ـي
ـ
س
رأ
تضرب
ـدة
ـ
ح
وا
منذ شهور وفكرة
ّ
كــالــرصــاصــة :مــا هــو الـعــالــم لــوال تلك اإللـهــة النحيلة،
تلك التي ُس ّميت صدفة
تلك اإللهة الرقيقة الحنونةُ ،
«سـنـ ّـيــة» والـتــي كــان يجب أن تـسـ ّـمــى «الـعــالــم يبكي»
أو ال ـعــالــم ذو ال ـقــدمــن الـ ّـص ـغ ـيــرتــن .خ ــال ــدة ،لتذهب
ّ
الشعرية إلى الجحيم« .سنية حياتي»)...( .
الكلمات
لوالها ...لوال تلك االبتسامة التي تشبه
خالدة...
آه يا
جرحًا فوق جرحَ ،لا كنت أجد ّأي ّ
مبرر حتى لتحريك
ّ َ
واألجفان )...( .لقد تسلخ ْت يداي من الكتابة،
األصابع
ّ
واغ ــرورق ــت ك ــل ط ــاوالت دمـشــق وب ـيــروت بــدمــوعــي،
ٌ
وحيد كاملسمار )…(ّ ...آه لن أنسى ما حييت
وأنــا
ذلــك اليوم القائظ ،تلك الظهيرة الخانقة من الصيف
املاضي ،حني رأيتها ،سنية الحبيبة ،بثوبها األخضر،
بجلدها الرقيق كجلد الشحرور ،حيث جلسنا أمام
بعضنا أشبه بطائرين ًيبكيان في قفصني متقابلني.
( )...وعندما أراهــا مقبلة ّ
إلي في الريح وتحت املطر،
بمعطفها األزرق القصير ،بعنقها ال ــذي ّ يشبه نايًا
تسيل من ثقوبه الدموع ( )...نظراتها الضائعة أبدًا
ّ
واملحددة أبدًا أشبه بنظرات طفل غريب)...( .
أنــت شقيقتها! هــل َّ
لت أصابعها ذات يــوم؟ أبـدًا.
تأم ِ
ّ
إنــه جاهل وطائش كــل من يقول إنها أصــابــعّ ...إنها
مجموعة مـشـ ّـردة من القيثارات .أبــواق بدائية تغني
لوحوش ّ
تقوست ظهورها من الزمهرير والوحدة...
( )...أروع مــا فــي سنية روح ـهــا ...إنـنــي أستطيع أن
أراها تمامًا ...كما أرى قطرة املطر وراء ّ
الزجاج ...كما
أرى الطائر بني األغصان)…( .
مقاطع من رسالة أرسلها محمد املاغوط إلى
ـدة سعيد بـعــد تـعــرفــه إل ــى سنية صــالــح،
خــالـ ُ
وهي تنشر ألول مرة في ملحق «كلمات» بإذن
من شقيقتها الناقدة خالدة سعيد.

مقاالت أخرى على موقعنا

