
  ١٣٨٩/٢٠١٠ خريف، ٣مة، العددكة حميفصل ة و آداا،يجملة دراسات فی اللّغة العرب
  

  سنية صاحل: موقع الشعر وداللة االختالف
  *لطفية إبراهيم برهم تورةكدال

  لخصامل
متناً له، يشتغل عليـه؛ ليحـدد موقـع الشـعر وداللـة       "سنية صاحل"يتخذ هذا البحث من شعر

االختالف، اليت ال تتأتى من خروج التجربة الشعرية للشاعرة مع حركة احلداثة الشعرية العربية علـى  
نظرية عمود الشعر العريب، بل تتأتى من خروجها على قيم احلداثة الشعرية العربية نفسـها خروجـاً   

يرة واالختالف، وختطي اخلطاب اإليديولوجي، ومها حمـوران جيسـدان   املغا :نرصده عرب حمورين مها
  ."سنية صاحل"الصوت الشعري اخلاص لـ

  : موقع الشعر، املغايرة واالختالف، التفرد.كلمات مفتاحية
  
  قدمةامل

، منذ بداية الستينيات، إىل حركة احلداثة الشعرية العربية، الـيت  "سنية صاحل "تنتمي جتربة الشاعرة
زت نظرية عمود الشعر العريب، وأسست مفهوماً جديداً للكتابة الشعرية، يتجاوز حتديـد الشـعر   جتاو

بالوزن؛ ألنه حتديد خارجي، سطحي، قد يناقض الشعر، ويرتبط بالنظم ال بالشعر؛ ذلـك ألن كـلّ   
مـا  فالشـعر مه  .كالم موزون ليس شعراً بالضرورة، وألن كلّ نثر ليس خالياً، بالضرورة، من الشعر

شعرية يبقى نثراً؛ لوجـود   والنثر مهما حفل خبصائص ختلّص من القيود الشكلية واألوزان يبقى شعراً،
  .١فروق أساسية بني الشعر والنثر

من اجليل الثاين من شعراء قصيدة النثر؛ اجليل الذي ظُلم يف اخلطاب النقدي العـريب   ""سنية صاحل
احلديث مرتني: مرة عرب اإلصرار على أنه اجليل الثاين املتأثر حكماً مبن سبقه تأثراً يوقفـه دون مرتبـة   

احلداثة الشعرية العربية اجليل األول قطعاً، ومرة ثانية حني وافقت رؤية أغلبية قصائده رؤية رواد حركة 
مع أا مل تنحدر من ساللة شعرية، أو تيار شعري مقنن، بـل   "سنية "احلديثة، وهو ظلم طال الشاعرة

   .خرجت على نسق احلداثة الشعرية العربية نفسه، الذي تنتمي إليه
                                                             

  ، جامعة تشرين، الالذقية، سورية.و آداا يف قسم اللغة العربية كشارأستاذ م *
  ۱۵/۸/۸۹تاريخ القبول:     ۳۰/۵/۸۹تاريخ الوصول: 

  .۱۱۲ص مقدمة للشعر العريب أدونيس -ينظر:   ١
  .۱۶ص زمن الشعر أدونيس -           



 ٢ االختالف وداللة الشعر موقع: صاحل سنية

 
ال ينفصـل  تتأتى أمهية البحث من أنه ينطلق من النص الشعري، الذي  أمهية البحث واهلدف منه:

التارخيي واالجتماعي؛ ليضيء جتربة شعرية مهمة مل تأخذ حقّها يف اخلطاب النقدي العريب  :عن سياقيه
  .احلديث واملعاصر
  .فيتجلى يف حتديد موقع الظاهرة املدروسة يف حركة التجربة الشعرية العربية احلديثة أما اهلدف منه
ية بوصفها رؤية نقدية، تبدأ بقراءة لغوية، تفكك يعتمد البحث على البنيوية التكوين منهج البحث:

النص؛ لتصل إىل األجزاء والوحدات املكونة له، وخباصة األكثر داللة، مث دمج هذه البنية اجلزئية يف بنية 
أكثر اتساعاً من األوىل بوساطة التركيب، متهيداً لالنتقال إىل البعدين التارخيي واالجتماعي للنص؛ أي 

الذي أُنتج فيه، وكشف النواة احلقيقية له؛ أي الرؤيا؛ وبذلك تنطلق هذه الدراسـة مـن    البعد الثقايف
  .النص بوصفه بنية لغوية حتيل على السياقني التارخيي واالجتماعي للظاهرة املدروسة

  
  :املغايرة واالختالف

على العكس من انطالقاً من أن التفرد األديب لعمل ما ال يكمن يف خضوعه لنموذج معد سلفاً، بل 
، فإننا جند أن الشاعرة قد حقّقـت  ١ذلك يكمن يف االختالف الدائم، الذي يطرحه بوصفه خصوصية

م عـن  ١٩٦١هذا التفرد منذ بدايات جتربتها الشعرية عندما نالت جائزة (النهار) ألفضل قصيدة عام 
شوقي أيب شـقرا، وصـالح    :قصيدا (جسد السماء) بتوقيع جلنة احلكم املكونة من مخسة شعراء هم

، ٢ستيتية، وفؤاد رفقة، وأدونيس، وأنسي احلاج املشرف على القسم األديب يف جريدة (النهار) آنـذاك 
  :وهم أقطاب احلركة الشعرية العربية احلديثة، تقول الشاعرة يف القصيدة

  ال صوت يل وال أغاين
  خلعت صويت على وطن الرياح والشجر  

  ن األهدابالظالل أكثر تعانقاً م
  وما من أغنية تضيء ظلمات األعماق

  لكن األصداَء تدق صدر الليل
  فأنام يف صدري

*         *         *  
                                                             

  .۴۳ص ارت واألدبروالن بفانسان جوف  ١
 . ۱۱ص األعمال الكاملة  سنية صاحل ٢ 



 ٣                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
  وحيدة رجعت وبال صوت...

  "عشرونَ واهلواجس تثقب جدرانَ العروق
  عشرون تنتحب عند أعتاب احلناجر

  عشرون منخر األرض
  نذهب يف نسغ الشجر

  تأيت،وما من قصيدة 
  عشرون سنة نشرب الريح

  نقيم يف جذور احلنني
  وما من قصيدة تأيت.

  بني التوهج واالنطفاء تركنا رؤوسنا
  فوق حقول الصبري واجللبان

  مرت شفاهنا، وما من كلمة تقال،
  على األرض البوارِ سفحنا مياه العروق

  وما نبتت لنا القصائد
  ما من كلمة تشعل احلرائق، تطفئ احلرائق 

  أطفئوا الشموع لتولد الظلمةُ بارتياح
  ذَهب النهار ال يدفئ أوهام اجلنون

"....١.  
هذا الفوز دالّ، تنضوي مدلوالته حتت عنوان االختالف، الذي حيقق للشاعرة الباحثة عن صـوا  

دالالته العامة يف البـؤرة الدالليـة للـدوالّ     اخلاص خصوصية وتفرداً، وهو اختالف ميكننا أن نتلمس
..، بال صوت...، ما مـن قصـيدة   .ال صوت يل، خلعت صويت، ما من أغنية، املكررة مرتني :اآلتية
(لقد اآليت:  "خالدة سعيد "..، كما ميكننا أن نتلمس دالالته العامة يف قول...، ما من كلمة تقال.تأيت

يء سنية من خارج املوروثات، ومن خارج املألوف، وأيضـاً مـن   كانت هذه القصيدة عالمة على جم

                                                             
  .۳۳ -  ۳۱ص  األعمال الكاملة  سنية صاحل ١



 ٤ االختالف وداللة الشعر موقع: صاحل سنية

 
 "سـنية " مع انتمائها إليها، فكيف حتقّق خروج ١خارج التيارات اجلديدة اليت كانت تصارع للصمود)

  على املوروثات، وعلى التيارات اجلديدة يف الوقت نفسه؟
كتابة الشعر يف اخللف مما صنعته ظـاهرة الشـعراء    "سنية صاحل "بدأت الصوت الشعري اخلاص:

، وعلى مسافة متباعدة منهم؛ إذ خرجت بلغتها حنو الضفة األكثر التصاقاً بتجريد الصـوت  ٢التموزيني
الشعري من معطيات يفرضها االنتماء إىل اجلماعة الشعرية، فهي ابنة الظاهرة، لكنها اختارت االفتراق 

 .ر؛ للخروج على اخليار الدارج آنذاك بني طريقني: االنبعاث، أو االجتثـاث عن العالقة األبوية للشع
القاطنة يف املسالك اخلفية؛ لتضعنا أمام نـص   "سنية"فهي مل تكن معنية ما، بل كانت معنية بـ(أنا)

حيفر جمرى مغايراً، ويؤسس بنية خمتلفة، هي بنية التأسيس واملواجهة: تأسيس نص ينفلت من التطـابق  
اخلاص، الباحث عن كلمة  "سنية "مع أصوات شعراء اجليل األول، وخلفيات وجدام، وحيمل  صوت

تشعل احلرائق، تطفئ احلرائق؛ الصوت الشعري اخلاص املنبثق من فيض عوامل داخلية، سائراً يف اجتـاه  
  :احلدس، واالستبطان، واحللم، مؤكداً الذات،  حمقّقاً الفرادة، تقول

  كاحلصى إىل القاع وها أنا أتدحرج
  .٣فليكنِ الليلُ آخر املطاف

إنّ تأكيد الذات يرافقه حتول يف الفهم والرؤيا ويف البناء، وهو حتول يفتح يف النص الشعري آفاقـاً  
   ا أسـئلة ختـصل، ومغايرة؛ إمساءلة، وحتو نص جديدة ألسئلة جديدة ومغايرة؛ ليصبح هذا النص

؛ هذه الذات اليت تتحـول إىل كثـرة، ومتتلـئ    ٤الذات التوأم :األخرىالذات يف صراعها مع ذاا 
بنقيضها، كما تتحول بفعل هذه الكثرة، وهذا االمتالء إىل بنية معقّدة متشعبة؛ بنية شعب تكون الذات 

  :التوأم أسطورته، تقول يف قصيدة بعنوان (خترجني من أسوار اجلسد)
  ٥يا ابنيت 

                                                             
 .۱۲املصدر السابق ص ١
على جمموعة الشعراء الذين حيفل شعرهم باإلشارات إىل أساطري متوز، وأدونيس،  "جربا إبراهيم جربا" تسمية أطلقها  ٢

وفينيق... إخل، واليت ترمز ا إىل انبعاث اإلنسان واتمع واحلضارة، وهؤالء الشعراء هم: السياب، وأدونيس، ويوسف 
 اخلال، وخليل حاوي، وجربا إبراهيم جربا.

  .۴۶صترمجة: جلنة من أصدقاء املؤلف  حركة احلداثة يف الشعر العريب املعاصرينظر: كمال خري بك 
  .۳۵ص األعمال الكاملة  سنية صاحل ٣
 .۲۴۷صاملصدر السابق  ٤
 هكذا وردت يف الديوان. ٥



 ٥                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
أْتوحيدةً فتجز كنت  

  يت أجتزأوبق
  .١حىت خلقت شعباً أنت أسطورته

 "إا ذات متشظية، متكثّرة، ممتلئة بنقائضها، وقرائنها؛ ذات مركَّبة، ليس التعبري بضمري الـ" أنـا 
  املتكلم أو بضمري املخاطب إال أحد أقنعتها، خلفها تتخفّى تلك الكثرة وذلك التعدد والتشظي:

  أمن أجل هذا الظالم جئت؟
  هذه اآلالم ولدت؟ أمن أجل

  سيمتصك الليل شيئاً.. فشيئاً،
  وعندما يتآلف جسدك مع التراب،

  نستطيع أن نتحاور دون أن يلتفت أحدنا إىل اآلخر
  أستطيع أن أمسع حىت كالمك املخبأ يف القلب

  يا أمي،
 .........٢.  

املوت قدر ما حتمي ابنتها مـن  من ذاا أماً تتشابك بابنتها، ومتتزج ا، ال حتتمي من  "سنية "خترج
  :آثاره، تقول

  وينادي مناد على املوت فأتقدم
  ولكنين أخرج من ثقوبه العليا كما دخلت

  ممتلكةً قصدي وغاييت،
  ٣من أجلك يا ابنيت

  .٤لكن أوقيانوس احلرمان بيننا
الصوت الشخصـي؛   ، أسهم يف التركيز على١أم هلا والدة، وهلا ابنة :إن هذا الصوت املتعدد املتفرد

ذلك ألن الشاعرة قد دخلت يف عامل داخلي، خيصها وال خيصها وحدها يف الوقت نفسـه؛ لـذلك مل   

                                                             
  .۲۶۲ص األعمال الكاملة  سنية صاحل ١
  .۱۹۷صاملصدر السابق  ٢
 هكذا وردت يف الديوان. ٣
  .۲۴۵ص األعمال الكاملة  سنية صاحل ٤



 ٦ االختالف وداللة الشعر موقع: صاحل سنية

 
تكن جرعة األنوثة متساوية االنتشار يف منت قصائدها، مما أضفى نوعاً من التنوع على هذا الصـوت،  

واألنوثة، وميكننـا أن منثّـل    فبعض قصائدها حتجب األنوثة، وتنطق بصوت ما بني مرتلتني: الذكورة
ذكر الورد)، أو بقصيدة (الزمن اآليت من قلبك) من يها اخلداع ياجسدي) من ديوان (لذلك بقصيدة (أ

  :ديوان قصائد؛ إذ تقول
  عندما يثقلُ اهلم قليب وأسري يف طرقات

  الوطن،
  أشعر كأنين أعبره من ااري،

  .٢فزمين يتناسل هناك
تتقدم فيه األنوثة بشفافية ال ابتذال فيها؛ إذ ال حيضر جسد األنثى وحيداً مغوياً، بل وبعضها اآلخر 

يرافقه جسد احلبيب، وخلفية املشهد عامل عريب، نعرفه من ضيقه، اسد بضيق الزمان، مع أن جسـد  
مـن  احملبني أضيق منه، وهو ضيق ال ينفصل عن السياقات اخلارجية، كما جند يف قصيدة (فصل احلب (

  :ديوان (الزمان الضيق)؛ إذ تقول
  إطوين كما تطوي أوراق الشعر
  كما تطوي الفراشات ذكرياا

  من أجل سفر طويل
  وارحلْ إىل قمم البحار

  حيث يكون احلب والبكاء مقدسني
.....  

  فالزمان ضيق، وأضيق منه
  .٣جسد احملبني

الشعر النسائي الذي كان سائداً يف تلـك   على "سنية "وتتبلور بؤرة االختالف أكثر خبروج شعر
الفترة؛ ألنه ال ينتسب إىل شعر النساء؛ ال إىل أناقته املرهفة، وما غلب عليه من العذوبـة واللطـف أو   
الدعابة، وال إىل خصوصية أحزانه وحاالته أو خصوصية ثورته وال خصوصية ذكائه وحمله، وهي مجيعها 

                                                                                                                                                           
 .۲۶۳ - ۲۵۳ص  األعمال الكاملة  سنية صاحلينظر:  ١
  .۱۵۲ص املصدر السابق ٢
  .۳۸ - ۳۶ص األعمال الكاملة  سنية صاحل ٣



 ٧                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
كما أنه ال ينتسب إىل جتسيد عـذاب املـرأة يف   ، ١مجاليتها ووزا مسات هلا، بالتأكيد، دعائمها، وهلا

فاطمة  :جمتمع ذكوري، كما جند يف شعر الشاعرات املعاصرات هلا، ومنهن على سبيل الذكر ال احلصر
ـ   ١٩٢٧م)، وهنـد هـارون (  ١٩٨٦ـ   ١٩٢٣م)، وعزيزة هـارون ( ٢٠٠٠ـ   ١٩١٧حداد (
م) ال تريد أن تطرب الرجال أو النساء بشعرها، بل ١٩٨٥ـ   ١٩٣٥...؛ ذلك ألن سنية (٢م)١٩٩٦

ا ضدم، إم سكوتمـع  "تريد أن تربكهم، أن تضعهم يف اإلشكال، أن تصديف معظـم   "تركيبة ا
معتقداته وسلوكه، وال سيما يف رؤيته وتصوراته املتعلقة باحلب، فكيف سيطرب شـعرها اآلخـرين،   

شعر ال يشبه أحداً، جديد، وليس منضوياً يف تيار، له خصوصـيته،   وهو شعر مغايرة واختالف؟، ،إذن
يرى نفسه مسؤوالً عن فضح الدمار الذي خلّفته البشرية منذ أن استبدت بالتاريخ، وسلمت صـياغته  
قسراً وإرغاماً للسلطة األبوية، منذ أن استبدت باملرأة وجعلتها جمرد موضـوع للرغبـة، والسـحل،    

  :، تقول يف قصيدة بعنوان ( الذاكرة األخرية )..واإلقصاء، والتهميش
  ،٣يا ابنيت

  إن تاريخ املذابح وأجساد النساء،
  مسريةَ العبيد الفاشلة، 

  األعناق احملنيةَ أمام الطغاة واجلالدين
  مجيعها متنعين من االقتراب

  وتدور يب عجالت كعجالت الطواحني املائية
  وال أقوى على االقتراب

  املسافاتفمن أين جتيء 
  وأنت يف قليب،

....٤.  
إنه ثأر من تلك القيم اليت وضعت املرأةُ التارخيية نفسها حارسةً هلا، وسحقتها البشرية متواطئة ذا 
التحول اخلطري الذي أصاب اتمعات البشرية، عندما انتقلت تعسفياً من صياغة املـرأة إىل صـياغة   

                                                             
 .۱۶ص ينظر: املصدر السابق ١
 .۳۹۰-۳۸۵، ۲۷۲-۲۶۵، ۲۱۸-۲۱۳ص اجتاهات الشعر احلديث يف سوريةينظر: لطفية برهم  ٢
 يوان.دهكذا وردت يف ال ٣
  .۲۴۶-۲۴۵ ص اجتاهات الشعر احلديث يف سوريةلطفية برهم  ٤



 ٨ االختالف وداللة الشعر موقع: صاحل سنية

 
لـذلك  ؛ ومجودها، وحماولة لكسر القشرة الثقافية األخالقيـة وهو أيضاً إدانة لتكلّس الثقافة ، ١الرجل

يشعر قارئ شعرها بأنه يقرأ شعراً، إمنا من اجلهة األخرى، من جهة األنوثة، ويشعر بأنـه ينظـر إىل   
  :العامل، إمنا بوصفه أنثى، تقول يف قصيدة بعنوان (العاشق الوبال)

أتاق وإال جتزـ حذار أيها العش  
  املتعددةأنا املرأة 

  خلقْت من أجل الطّراد العظيم
  .٢من نسل عاشقات منهزمات

إن شعرها شعر حلزن متوحش، ينبجس من اجلوهر األنثوي اخلالق، املطعـون، املسـحوق عـرب    
  :(ماليني األرواح خارج غطائها) :التاريخ، تقول يف قصيدة بعنوان

  تطؤنا نعالُ الذكورة وحنن ممزقات
  ٣طام؟فأي سيدة ترفع احل

إنه شعر جيسد اإلنسانية املسحوقة؛ وذلك ألن الشاعرة تصل آالمها باملشهد التارخيي آلالم النسـاء  
العاشقات املنهزمات، تبين املشهد اهلائل للجسد األنثوي يف مصارعه، وحتوالته، ومعجزاته فتصل نـربة  

ة، اليت جتد يف الشعر مـالذاً  بلسان األنثى املضطهد "سنية "االعتراف أوجها يف بعض التجليات، وتعرب
للتعبري عن تاريخ طويل من القمع واإلقصاء عرب سفر موجع من قطب اجلسد إىل قطب الروح، تقـول  

  :يف قصيدة بعنوان (أغنية زجنية)
  أشم رائحةَ احتراقي
  آتيةً من غابة املوت

  آتيةً در على الدروب
  .٤وأنا وحدي الضحية

وت؛ لتشكل أرضية متحركة ملنت التجربة الشعرية كلـها، تقـول يف   إا ضحية تالحقها رؤيا امل
  :قصيدة (املوت القاطع)، معبرة عن مأزقها بوصفها ضحية أزلية

                                                             
 .                    ۱۱۶ص جملة  فكر نية صاحل: الشعر من اجلهة األخرىسينظر: خضر اآلغا  ١
 .۲۶۹ص األعمال الكاملة  سنية صاحل ٢
  .۲۸۶ص األعمال الكاملة سنية صاحل  ٣
 .۵۲ص املصدر السابق ٤



 ٩                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
  يا موت،

  يا من تنتظرين على األبواب
  حامالً سيفك القاطع،

  اتبعين.. اتبعين..  
  أنا الضحية اليت تقتفي أثرك.

  يا موت،
  ويلةيا من رافقين يف الليايل الط

  هادئاً كقمر،
  مؤنساً كصديق.

  أية أسرار تنقلها بعينيك؟
  هو ذا صليل حزنك يستوطن قليب،

  والصدف تتفتح كاجلراح يف جسدي الطفل
  ختطَّ بناظريك أحراجي الوردية

  واهدأ على السرير الشاحب
  حيث اجلنون واالنتظار

  .١جناحاه األغربان
للموت، ومتحدياً له، ذا اإلبداع الشعري، الذي يعـد  يظهر صوت الشاعرة هنا واضحاً، مقاوماً 

  عـدا املتصدعة اليت تها املوت؛ ذاا اليت لن ميساحملاولة الوحيدة لتحدي الفناء أو التحايل عليه، إنه ذا
رحم السؤال الشعري، بوصفه سؤاالً وجودياً يتورط فيه الشعر وعالقة الشاعرة باإلنسان واألشياء؛ أي 

قتها بالعامل اخلارجي؛ وبذلك جتسد الصور الشعرية طعم املرارة، وامللوحة تعبرياً عن عاملها الداخلي عال
  :الغريب، ووطأة معاناا الوجودية الضاغطة، تقول

  ألف حصان يصهلُ يف دمي
  أتدرع مبويت

  أرضع جوع الذئاب
  أمتطي شعر الريح

                                                             
  .۱۱۹-۱۱۸ ص األعمال الكاملة  سنية صاحل ١



 ١٠ االختالف وداللة الشعر موقع: صاحل سنية

 
  .١ألبس الليل...

غائر، وغامض، وسري، وتكتبه حبساسية شعرية خمتلفة متنح شـعرها هـذه   حتفر الشاعرة يف عامل  
القدرة الفائقة على أخذ قارئه إىل عزلة ال تضاهى، وكآبة واخزة، وبكاء نشيجي، ووضـعه يف قلـب   

تكتب للمستقبل؛ لذا تبدو قصائدها وسط اللطخ الفكرية والسياسية واالجتماعية  "سنية "املستقبل؛ ألن
يف حوار معهـا   "حممد املاغوط "طن العريب بيضاء ناصعة مثل ثياب الراهبات، كما يرىاليت تغطي الو

  .١٩٧٠٢نشرته جملة ( مواقف ) يف عام 
  

  ختطي اخلطاب اإليديولوجي
لقد كان ختطي اخلطاب اإليديولوجي السائد يف الستينيات داالً مهماً على خروج الشاعرة علـى  
نسق قيم الفحولة؛ إذ ذهب بعض الشعراء يف تلك الفترة إىل اإليديولوجيات، وأفكار الثورات؛ ليجعلوا 

ة خـارج  (والرؤيـا، بطبيعتـها، قفـز   نقلها من مهام الشعر، طارحني أنفسهم بوصفهم شعراء رؤيا، 
، علماً أن هذه الرؤيـا ال  ٣املفهومات السائدة. هي، إذن، تغيري يف نظام األشياء ويف نظام النظر إليها)

تتحقق إال بوصفها خواطر ترد على القلب وأحواالً تتصور يف الوهم؛ لذا متكّن املبدع من أنْ يتعمق يف 
شراق؛ لتكون املعىن داخل القلـب وانبثاقـه   ، ذو صلة باإل"جواين" . إا مفهوم٤بواطنه، وحيلّل نفسه

  .٥الذي يشبهها بالرحم الذي حيمل عبء املعىن "ابن عريب" إشراقياً، كما يرى
خارجيـاً، يـدور يف فلـك     "برانيـاً  "لكن بعض شعراء اإليديولوجيا حولوا هذا املفهوم وجعلوه

يث، فظهرت قضايا أدبية وفنيـة  اإليديولوجيات الصاعدة آنذاك، ونقلوه إىل الشعر على أنه شعر حد
واإللزام، والواقعية  يف األدب والفـن، وتفضـيل األدب أو    ،قضية الفن للحياة، وااللتزام :كبرية، مثل

  .٦الفن القائد على األدب أو الفن الصدى...إخل

                                                             
 .۵۶ ص املصدر السابق ١
 .۴۸۱ص األعمال الكاملة سنية صاحل ينظر:  ٢
  .۹ص زمن الشعرأدونيس  ٣
 .۱۰۰۲-۱۰۰۱ص املوسوعة الصوفيةينظر: عبد املنعم احلفين  ٤
 .۱۱۵ص نية صاحل: الشعر من اجلهة األخرىسخضر اآلغا  -ينظر  ٥

  .۵۶ص الشعر يكتب امسهحممد مجال باروت  -         
  .۲۳۸-۲۲۸ص النقد والنقاد املعاصرونينظر: حممد مندور  ٦



 ١١                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
عـرض  : الشاعرة املعاصرة هلؤالء الشعراء فقد أتت من االجتاه املعاكس، متجاوزةً "سنية صاحل "أما

و"  "مجـاهري  "اإليديولوجيات التبشريية، راصدةً العامل املتساقط؛ ألا، بدالً من أن ترى الناس بوصفهم
  :، رأت اإلنسان الفرد يوايل انعزاله وتصدعه وفقدان عالقته بالعامل، تقول"شعباً

  بالصراخ العميق أعلن وحديت
  بالصراخ العميق أقول ما عذّبين

  .١وأهجر من واساين
  وتقول يف قصيدة بعنوان (غراب يطلب الغفران):

  الليل منهك
  .٢والوحدة تضرب بوحشية

وبدالً من أن ترى العامل بيقني إيديولوجي وتبشريي رأته بفقدان ثقة، وبريبة، وبتساؤالت شـديدة  
خ العمق، وشديدة الكآبة، جمسدة احلزن واألمل؛ إا كآبة ذات تنصت لتارخيها الشخصي، وهو تـاري 

، موصـول بدوشـار، أو   "حببال األفـق  "خدوش وانكسارات، وخرائب، أو باألحرى تاريخ مشنوق
  إله الشمس عند األنباط يف الوقت نفسه، تقول: :دوسارس

  ها هي دوشارا تأيت لتطعم األرواح الساقطة؛
  هم جيهلون،

  ولكن أنت والوطن تعلمان أن اهلموم
  واالنكسارات دقّت مسامريها األخرية

  .٣الروحيف 
فحزن الشاعرة حار، وصميمي، وخصب؛ ألنه يفجر سـكونيات ذاـا؛ سـكونيات يومهـا؛     
سكونيات احلياة، إا جتد نفسها إثر أي شيء مجيل أكثر اتساعاً، كما جتد أن فضاء كونيـاً ينمـو يف   

شـعرياً يف   (شيء مجيل وفعال، يرقى إىل مرتبة الشعر. إنين ال أزال أمنو -كما تقول- احلزن .داخلها
هذه احلريـة،   .حرية اإلبداع؛ ألن الكلمة يف احللم طريق إىل احلرية :، وهو منّو يرتبط باحلرية٤حزين)

                                                             
  .۱۱۶ص األعمال الكاملة  سنية صاحل ١
 .۳۳۸ص املصدر السابق  ٢
 .۱۵۳ص املصدر السابق ٣
  .۴۸۵ص األعمال الكاملة  سنية صاحل ٤



 ١٢ االختالف وداللة الشعر موقع: صاحل سنية

 
وهذا القول الطالع من عمق احللم عناصر لرؤية العامل، أو إلعادة تشكيل صورته يف وعي الشاعرة، اليت 
تؤكد العالقة اجلدلية بني الذايت واملوضوعي، بني التطور الشعري وحركة السياق االجتماعي تأكيـداً  

سياقها األحداث والعالئق الدنيويـة إىل  يتيح للقصيدة ـ احللم أن تعيد صياغة العامل صياغة ترتفع يف  
مراتب احللم، الذي يسهم يف جذب شيء ما من الالوعي الفردي للقارئ؛ ليضعه يف مـدار الـوعي   

  :، تقول يف قصيدة بعنوان ( ثوب اهلواء)١اإلنساين، واصالً ذاته بالذات البشرية الكربى
  أعرف أنك لن تتركيين يف حصار التجربة

  ويف الطراد الصعب
  العواصف ذئاب يف ليايل اجلوع،و

  تبحث عن الرمم
  .٢يف اجلوف العميق يل، لك، لإلنسان

) د الثالث واخلمسني من جملـة (فكـر  ، ونشر يف العد"غسان الشامي "تقول يف حوار أجراه معها
(اجلذر األول واألقوى لقصائدي ضارب يف ذايت، ويرتوي من خصوصيايت، ويربى يف مناخي  :اللبنانية
ي املفتوح على العامل...، يبدأ من ذايت املتداخلة مع ذات ابنيت وزوجي وأمي وأخيت خالدة، مث الشخص

الضـغوط   تأيت ذات العامل. إم متعددو الصورة، متعددو الكشوف واملساحات واألبعـاد، مث تـأيت  
 "إنّ هذا القول يستحضر مركزية تصور الذات يف خطاب .٣األخرى اليت تشملنا مجيعاً أو على انفراد)

، بوصفها كياناً اجتماعياً واعياً، يرتبط بشكل وثيق بالبنية اتمعية؛ لذا تقـع هـذه   "لوسيان غولدمان
الذات حتت التأثري الشامل للعامل، وتؤثّر فيه بدورها، وعن هذا التأثّر والتأثري تنتج العالقة الديالكتيكية 

ات وحميطها، كما ينتج عنه تغيري لكليهما؛ ذلك ألن الذات يف سعيها حنـو التـأثري يف العـامل    بني الذ
وحتويله، تقوم كذلك بتغيري طبيعتها اخلاصة، وحتوهلا حتوالً جيعلها مرتبطة بالواقع املعيش مـن جهـة،   

وجتعـل منـها   ومرتبطة باملمكن من جهة ثانية؛ أي بإمكانيات موضوعية تطمح الذات إىل حتقيقهـا،  
أمنوذجاً هلا؛ وبذلك تصهر الشاعرة يف ذاا خاصيتني: خاصية التأقلم مع اتمع، وخاصية ختطيـه؛ ألن  
املمكن بعد مركزي من أبعاد الذات لإلنسان، الذي حيتضن يف داخله، إضافة إىل املكون الواقعي، بعداً 

                                                             
 .۲۳۶-۲۲۷ص ينظر: املصدر السابق  ١
 .۳۵۷ص املصدر السابق ٢
الزمـان  ( الشاعرة الراحلة سنية صـاحل يف  ،نقالً عن ممدوح السكاف ،"سنية صاحل حوار مع الشاعرةغسان الشامي  ٣

  .املوقف األديب)لة (جم الضيق )



 ١٣                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
 اية األمر، سوى الشـكل املوضـوعي   آخر يتصل بطموحه وبسعيه املمتد حنو املثال، واملثال ليس يف

املشتق من الواقع نفسه، فال وجود ملثال مفارِق؛ وبذلك تستنسخ الذات نفسها باسـتمرار، وتتوحـد   
دائماً مع املمكن رغبة منها يف حتقيق املطلق: التغلب على الطبيعة، وجتسيد مثال التحرر. فالذات، إذن، 

، "سنية صاحل "ذات :١ي والعمل، إا ذات فاعلة، مجاعيةنسيج من الذوات املوحدة على صعيدي الوع
ـ    "خالـدة  "وذات ابنتها، وزوجها، وأمها، وأختها  "حنـن  "، مث تـأيت ذات العـامل، أو هـي الـ

، وهي ذات فوق ـ فردية تعد يف العمق انصهاراً موعة من الذوات اليت تواجههـا   "غولدمان"بتعبري
  -وبشـكل موضـوعي  -الت املمثلة نفسها؛ لذا تعبر الشاعرة الظروف نفسها، وتلوح أمامها االحتما

بوصفها ذاتاً، تستطيع بفضل قدرا اخلاصة تصعيد طموحات اموعة اليت تنتمي إليها عن قيم فئتـها  
 "وآماهلا؛ أي عن رؤية العامل، علماً أن تصعيد طموحات اموعة أو النحن ليس شيئاً آخـر سـوى  

  ."الوعي املمكن
لقول املذكور سابقاً، أيضاً، صوت الشاعرة نفسها، وصوت اخنراطها بروح العصـر،  ويستحضر ا

وأعمق أعماق الوجود اإلنساين، جمسداً يف شعرها األمل ـ بوصفه انكسار احللم ـ يف أفـق إنسـاين     
 إن األمل .شامل، إنه عطَب حيمله العامل يف وعيها، وحيمله جسدها بوصفه خطراً كامناً ودماراً مضـمراً 

هو تصدع الصورة التكوينية للعامل، هو رؤية املواكب اإلنسانية املسحوقة، هو قلق اإلحساس بالذات، 
  :واإلحساس بارجتاج موقع الذات ومرتكزها وأفق حضورها

  أولئك املتمردون هم شهود شقائي،
  بعد أن ضاع صويت يف صحراء احلرية،

  أقوام ال حصر هلا تعسكر على أبواب الروح،
  تقرر حصيت اليومية من احلياة، 

  .٢وهي تطعم كالبها الضارية 
تتجاوز الشاعرة، إذن، اإلنصات إىل اآلينّ ملعطيات وأحداث يفسر ا الشعراء اآلخـرون العـامل   
ويؤولونه، حمافظة على الشعري بوصفه خطاباً أو سياقاً مجالياً، اإلنصات إليه، هو إنصات إىل ما ينفلت 

، ومحـك هـذا   "التحويل الباطين لألشـياء  "السياسة من معرفة ومن أبعاد مجالية، حمدثة نوعاً منمن 
الشاعرة، اليت حتس مدى ارتطام األشياء بذاا، وما خيلّفـه هـذا االرتطـام مـن      "أنا "التحويل هو

                                                             
 .۱۸۶-۱۷۶ص  سوسيولوجيا األدب: اآلليات واخللفيات اإليبيستيمولوجيةينظر: يوسف األنطاكي   ١
 .۱۵۷ص األعمال الكاملة  سنية صاحل ٢



 ١٤ االختالف وداللة الشعر موقع: صاحل سنية

 
(وقـد  مجع  "أنا"هيالشاعرة، هنا،  "أنا "فـ .ارجتاجات حتول رؤيتها وفهمها لذاا وللعامل من حوهلا
  ، تقول:١)"خليل حاوي"توهجت بعذاب شخصي هو عذاب اجلميع، كما يقول

  ـ من عامل األسرار، من عامل اإلدراك اخلاطف
  النفعاالت رائعة،
  أرى كل شيء،

  أرى العامل كلّه، وشيئاً أغرب من العامل:
  توازن ال واعٍ حلياتنا البائسة،

  .٢سجوننامع احنساره نئن كاألموات يف 
مبعناهـا املفـرد    "أنا "، اليت هي مجع، وليست"األنا "العامل هنا انعكاس للقصيدة، أو انعكاس لـ

األعزل؛ وبذلك يكون النص الشعري هنا قائماً على املعرفة، منصتاً لنبض ذاته، اليت هي مربِد العـامل  
ا، بل يتقصى جوهرها، وينصـت إىل  ؛ أي إنه نص ال يركن لظرفية الوقائع، أو عرضيته٣وجوهر نزواته

إيقاعاا القصية، فهو نص، إذن، ال يعكس معطيات الواقع، بل يتجاوزها؛ ألن الشعر فـتح، ولـيس   
عملية عبور النار، اشتعال اجلسد، والعقـل، واملخيلـة حبمـى    (انعكاساً، وهو خلق وليس رمساً، إنه 

  :، تقول٤ يعنيه حدود ما جيري وأهدافه)الكشف. والربق الذي يفاجئ الشاعر يف أثناء ذلك ال
  من أين جاءت تلك احلشود الالائية وكيف

  دخلت أعماقي خلسة،
  إم الطاحمون إىل تغيري العامل، وجعله

  من حلم ودم. صفوف مشحونه بالكربياء
ل، شاخمة كالعصيأو التوس  

  أو زاحفة كالديدان. وأخذنا جنري مذعورين،
  .٥وتعوم كالنفاياتحىت ختف أقدامنا 
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متأملة، متأملة، تزيح القناع عن اخلواء الكوين، الذي يتغلغل يف ثنايـا الـروح    "أنا "الشاعرة، ""أنا

ويزيد البياض إاماً، خالقاً بذلك معرفته هو، بعامل يولد يف النص وبه يوجد ويكون، لكـن كونـه أو   
خرى: التارخييـة ـ الثقافيـة والنفسـية ـ      وجوده ليس مطلقاً، وإمنا هو منشبك مع سلسلة البىن األ

املنطقية املالزمة له؛ أي إنه يعيدنا لبنية ثقافية قبل أن يكون طريقاً قبلية للكشف عن داللته االجتماعية 
  .١"يوري لومتان "ـ التارخيية، كما يرى

حاً من عذاب ففي الوقت الذي يرى فيه الشعراء اآلخرون أن القضايا اإليديولوجية أكثر أمهية وإحلا
امرأة، ترى الشاعرة أن عذاب املرأة قضية من صلب الواقع، تنغرس فيه؛ ألن الشعر يبقى، مهما كـان  

؛ وبذلك ختتلف مهمة الشعر لديها عـن  ٢الشاعر والقارىء :موضوعه، شعاعاً صغرياً يصل بني ظالمني
تـه تغيرييـة، وتبشـريية،    مهمة الشعر عند مجاعة حركة احلداثة الشعرية العربية، اليت تـرى أن مهم 

وخالصية، تغير العامل يف سياق رؤياها، وتعد بعامل أمجل؛ ألن الشاعر يف رؤيتـهم نـيب، ومسـيح،    
  .٣، رابطني بذلك بني الشعر والنبوة"بروميثيوس "وخملص، وراء، وحامل كلمة

العامل، تقول  أما الشاعرة فتطلب من الشعر أن يكون حلماً، وأن يقول احللم؛ ألنه عاجز عن تغيري
(أنا أعجز من أن أغير العامل أو أمجله أو أهدمـه أو أبنيـه...،    :يف حوار مبكر إثر فوزها جبائزة النهار

أحس أنين كمن يتكلّم يف احللم. ماذا يؤثر يف العامل الكالم يف احللم ؟ وباختصار ليس يل أي طمـوح  
فعين كشيء صغري جداً، وال وجود لـه. إمنـا   من أي نوع كان. فقط أسترخي وأترك زحام العامل يتدا

  أحتفظ 
  .٤لنفسي حبرية احللم والثرثرة)

فالشاعرة أكثر هشاشة من ادعاء القوة والنبوءة، وشعرها ليس إال صوت الداخل العميق، صـوت  
اهلشاشة، صوت القلب حلظة استجابته للحب، وصوت احلب؛ إذ يرتطم بالقلوب، صـوت اليـأس   

النبوءة املبكرة عن ليل بدأ يزحف حنو الشاعرة خبطا واثقة، تقول يف قصيدة بعنوان الشخصي، وإطالق 
  :(املوت القاطع)
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،يا حب  

  يا ليالً شديد الظالم.
  جنومك الضائعة

  .١هي يف قليب
  وتقول يف قصيدة بعنوان ( الظالم ):

ر احلب ماذا يريد  
  واألنني؟

  بعد أن أوقف جيادي بقوة
  حرابه

  دة من امرئ  وأنا أكثر وح
  .٢على أبواب اإلعدام

ليس من الشعر الثائر، كما متثّل يف املعجم الشعري لتلك املرحلة التارخييـة، وال   "سنية صاحل"فشعر
من الشعر الثوري التعليمي، وال من الشعر الذي يتخير إضاءة العامل بلمسات اجلزئي اليـومي العـابر؛   

جيلني من الشعراء، إنه صوت نفسه، فعل وجود؛ فعـل   ألا حتاشت السراديب الفكرية، اليت خنقت
نقي من النرجسية الطاغية يف عصر الفحولة؛ عصر التهافت على األلقاب والنياشني الشعرية؛ وبـذلك  
تتجاوز الشاعرة التقليد بوصفه بنية ذهنية مترسخة يف الذات؛ لتؤسس الشعري بوصفه فردياً يرتاح عن 

  .حقّقت للشاعرة التفرد واالختالف اجلماعي لتحقيق مجالية مغايرة
  
  امتةاخل

ال يتأتى من خروجها مع حركة احلداثة الشعرية العربية  "سنية صاحل "وهكذا جند أن اختالف شعر
على نظرية عمود الشعر العريب فحسب، بل يتأتى، كذلك، من خروجها على قيم احلداثـة نفسـها،   
مؤسسة بنية شعرية منبثقة من حرية احللم، حمررة فعل الكتابة من نسق احلداثة الشعرية العربية، جمسدة 

تغير الذات، وتوافق تغريها مع تغير العامل توافقاً أنتج نصاً جديداً مفارِقاً للمـألوف  نار التغير اجلديدة، ب

                                                             
 .۱۱۸ص املصدر السابق ١
  .۱۰۸ص املصدر السابق ٢
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؛ لغة حلم تنساب من الالشعور، كاشفة "سنية"مفارقة لغتها للغة للمعجم الشعري؛ ألا لغة خاصة بـ

  .، جمسدة الشعر بالرؤيا"رينه شار"يف حاجة إىل الكشف، كما يقول -أبداً–عاملاً، يظلّ 
أول ما يبدو مترداً على األشكال والطرق الشعرية املألوفة: القدمية واحلديثة،  "سنية "هكذا يبدو شعر

  ،ومترداً على الشعر النسائي، وجتاوزاً وختطياً يسايران ختطي عصرنا احلاضر للبحث دائماً عما يسـتمر
يف مسار الشعر السوري احلـديث حالـة    "سنية صاحل "ويتواصل، ويتقاطع؛ وبذلك ال تشكل ظاهرة

متفردة وخاصة فحسب، بل تبقى احلالة األكثر نضجاً، النتقال الصوت الشعري النسائي السوري من 
سنية  "هو بال شك :الصمت إىل بالغة البيان، معلناً عن حالة شعرية مفارقة، عن فجر نسميه القصيدة

  ."صاحل
هذا الصوت املتفرد، املختلف، الذي فـرض   :حلاح وهوويبقى السؤال املهم الذي يطرح نفسه بإ

نفسه خمترقاً تقاليد فنية سائدة باعتراف كبار الشعر العريب احلديث لم لَم يأخذ مداه؟ لم أُمهل وهمش 
بعيداً عن جتربة الستينيات؟ ملَ بقيت أسئلة نصوصه الشعرية، املختلفة هي األخرى، من دون إجابـة؟  

  املتلقي طرقاً مل يألفها أم ألا ختاطب طبقات حس مل تكن قد حتركت بعد ؟ أألا سلكت إىل
(شاعرة كبرية، مل تأخذ حقّها نقدياً، رمبا أذاها امسي، فقـد   :"حممد املاغوط"، كما يقول"سنية"فـ

  .طغى على حضورها، كانت شاعرة كبرية يف وطن صغري)
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