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احلب يف شعر سعاد الصباح

قسم اللغة العربية – كلية اآلداب
جامعة الكويت -مارس 8102

شغلت الشاعرة (سعاد الصباح) مساحات واسعة بإبداعاتها الشعرية والنثرية في
كتابات الباحثين والدارسين على امتداد الوطن العربي ،

مثل ديواناها (ومضات باكرة) و(لحظات من عمري) اللذان أصدرتهما في الكويت

عام  1691بداياتها الشعرية  ،إلى اخر ديوان لها بعنوان ( :الشعر والنثر  . .لك
وحدك )  ،صدر عن دار (سعاد الصباح) للنشر والتوزيع عام . 6119
ولم يتوقف بعده عطاء الشاعرة  ،كما لم تجف أقالم النقاد عن متابعة نتاجاتها
الشعرية والنثرية.
تقف هذه الورقة عند ظاهرة من ظواهر شعرها العديد ة  ،هي ظاهرة الحب
ودالالته  ،ال رتكاز هذا الشعر على التيار الوجداني الرومانسي  ،اللذي شكل فن استحوذ

على مساحة كبيرة في دواوينها  ،فمثل فضاءها الشعري  ،وكونها الممتد فيه  ( ،فقد ساد
الحب أكثر من ثلثي اإلنتاج كله  ،وعلى وجه الدقة مما يعادل ثالثة وسبعين في المائة
وهي نسبة عالية ).

وفي هذا الحب تصادفنا مجموعة من الظواهر  ،نتخير منها  :األنا واألخر .

وظاهرة التقابل  ،وجدلية الزمان والمكان .
قدر كما
وال تقف القصائد فحسب  ،بل تتجاوزه إلى العشق وأتونه لتضيق به وتراه ا

أسمت القصيدة به :
وتضيييييييعي  :دشييييييي الع يييييي

يييييي و الع يييييي سييييييجي

إنييييييييييييأ نييييييييييييار ..و ييييييييييييي أتون ييييييييييييا ..ت تييييييييييييرقي
ليتنيييييييييي  ،ييييييييييا أخيييييييييت ايييييييييدقت
وقتلييييييت ال ييييييو
وطعنييييييييت ال يييييييي

ييييييي رو ييييييي وأ

يميييييييييا تيييييييييدشي
ييييييت ال نييييييي

ييييييييي قلبييييييييي بسييييييييكي الي ييييييييي

ور ضيييييييت ال يييييييدر المكتيييييييوب ليييييييي شبييييييير السيييييييني
غيييييييير أنيييييييا

نييييييير ميييييييا خطيييييييأ يييييييو الجبيييييييي
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وتخلط الشاعرة تجسيد مشاعرها بوصف ظواهر الطبيعة في هذا الحب بإسلوب
رومانسي فالروض عاطر السوسن  ،وزاهي الياسمين  ،وربيعها  ،وبدر ليلها في دياجيه
في قصيدتها (حب من السماء) :
تسييييي ليني
أخيييييت رو يييييي  ،شييييي يييييوا المعتيييييد
ييييييو يييييييب ميييييييا ليييييييأ ييييييي أ قليييييييب مييييييي قيييييييري
مييييييا روا الييييييد ر ييييييي ماضييييييي و تييييييي السييييييني
يييييييو ل ييييييي ييييييياشر الجيييييييرس خعيييييييا اليييييييرني
ييييييو نييييييور يسييييييكب العر يييييية ييييييي قلييييييب ال يييييي ي
ييييييو رو شيييييياطر السوسيييييي ا ييييييي الياسييييييمي ..
يييييييييييو نيسيييييييييييا لعمييييييييييير وربيييييييييييي ي د ينيييييييييييي
ييييييو بييييييدر ييييييي دجيييييي ليليييييي وتييييييا ييييييي جبينييييييي
.

.

.

.

.

.

.

.

وتخاطب حبيبها أو كما تسميه موالها بجو نفسي  ،تثبت فيه ارتياحها  ،شارحة
في خطابها شوق لباب روحها  ،وقلبها المذاب  ،وتتبعه ببيان فرحتها بمفردات تدل على
انحنائها في الحب إلى موالها  ،ثم تقلب الشاعرة الجو النفسي المبهج إلى جو آخر

يسوده الحزن واالكتئاب  ،عندما تستحضر الذكريات وما عانته من ألم في غيابه عنها
في رسم صورتين متقابلتين  ،األولى صورة قاتمة لغيابه عنها  ،تقابلها صورة الفرحة

بلقائه  ،ويقطع هذا التقابل النفسي في التصوير  ،جو نفسي ثالث هو حالة انتظار جوابه
ومعاناة خوفها واكتئابها :
ميييييييييييييو

قلبيييييييييييييي يييييييييييييي إنت يييييييييييييار الجيييييييييييييواب

.

تيييييييييييييي تعييييييييييييييي ا قييييييييييييييدار لييييييييييييييي بالميييييييييييييي ب
.

وتسخر الشاعرة الطبيعة لجوها النفسي فتجعلها عنص ارً جديداً في المعاناة ،

فدنياها يغلفها الضباب  ،والقمر عابس رهن اضطراب  ،والسواد يلف الهضاب  ،والخوف
يطرق األبواب
أوا ليييييييييييييييييييو تيييييييييييييييييييدر ييييييييييييييييييي ا العييييييييييييييييييي اب
وميييييييييييييا أشييييييييييييياني مييييييييييييي أسييييييييييييي واكت ييييييييييييياب
وأ رو يييييييييييييييي يييييييييييييييي جيييييييييييييييو واغتيييييييييييييييراب
وأ ميييييييييييييييييب الكييييييييييييييييي س ميييييييييييييييييرا واييييييييييييييييياب
و ييييييييييييييييييوب دنيييييييييييييييييييا يغيييييييييييييييييييم الضييييييييييييييييييباب
وال مييييييييييييييير العيييييييييييييييابس ر ييييييييييييييي اضيييييييييييييييطراب

.
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يرسييييييييييي سيييييييييييواد النيييييييييييور يييييييييييو ال ضييييييييييياب
ويرسيييييييييييييم الخيييييييييييييو شلييييييييييييي كيييييييييييييب بييييييييييييياب
وتظل قلقة في معاناتها النفسية في عدم اطمئنانها من بقاء موالها قربها ،
واستمرار الوصل بينهما  ،في إستباق لألحداث  ،عندما يترآئ لها شبح المستقبل المخيف
الذي قد يفجعها  ،ويفجع حلم شبابها وآمالها :
.

.

.

.

وكيييييييييييييييب ميييييييييييييييا أخ يييييييييييييييا بعيييييييييييييييد ا يييييييييييييييياب
وال يييييييييييو شيييييييييييات وال يييييييييييو يييييييييييي الت ييييييييييياب
أ تعجييييييييييييييييي ال ليييييييييييييييييب ب ليييييييييييييييييم ال يييييييييييييييييباب
و أر بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي إ سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراب
وأ ميييييييييييييييييييييييالي الخيييييييييييييييييييييييوالي كييييييييييييييييييييييي اب ..

.

وواضح أنها قد نسجت قصة حبها  ،كما دونت فصول حياتها شع ارً باسلوب

قصصي  ،وهذا ما يتوأم مع اسلوب سردها  ،ويؤكد ذلك كثرة الحوار في شعرها بمشاهد
كثرت فيها التشويهات والصور الشعرية :
ي ييييييوب لييييييي :أنييييييت ميييييي الضيييييييا أاييييييع جييييييو را
وأنييييييييت أن يييييييي ميييييييي م يييييييي السييييييييما شناييييييييرا
عيييييييييييييم يييييييييييي الييييييييييييدمور تسييييييييييييت يب أن ييييييييييييرا
لنييييييييييا واييييييييييورا
وأنييييييييييت أ ليييييييييي مييييييييييا جيييييييييي
لتطر يييييييييييي مييييييييييي قلبييييييييييي العنيييييييييييا والتطييييييييييييرا
وتن يييييييييير للييييييييييي س ن يييييييييير النجييييييييييوم لل يييييييييير
وتطل ييييييييييي ييييييييييي ييييييييييعر السيييييييييي م والت ييييييييييررا
وت رشيييييييييييي يييييييييييي ضيييييييييييعتيأ ا ميييييييييييب المنيييييييييييورا
وتجعلييييييييي العر يييييييية ييييييييي ربييييييييا تجيييييييير كييييييييو را
وتن يييييير ل يييييي ال ييييييو شليييييي السييييييعو واليييييي ر
وال تكتفي الشاعرة بتسمية الحبيب بموالها ـ كما مر بنا في قصائد سابقة  ،فإنها
تطلق عليه صفة أخرى هي صفة (األمير) في قصيدتها (وحدي) بقولها :
ييييييا أميييييير  ،أنيييييت ييييييا مييييي كنيييييت لليييييرو ييييي ي
أنييييييت يييييييا كنيييييي ميييييي الر ميييييية وال ييييييب الرقييييييي
قييييييم ت ميييييييب و يييييييدتي الييييييييوم ،وقيييييييب كيييييييي أطيييييييي
أنييييت ..تيييي أنييييت ..لييييم تعطيييي شليييي قلبييييي الغرييييي
أنيييييييت ..تييييييي أنيييييييت ..قيييييييد خلعتنيييييييي دو ر يييييييي
وجعلييييييييييت العيييييييييييالم الواسييييييييييي كيييييييييييال بر يضيييييييييييي
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وتسبغ الشاعرة على حبيبها مجموعة من األلقاب والصفات فهو (سيدها)  ،و (أميرها ) ،
و (موالها)  ،و (ملك الملوك)  ،و (اخر السيوف) وغيرها من األلقاب الكثيرة .
ومن أجل هذا العشق ألقت الشاعرة جدوى معاجم اللغات  ،ألنها قصرت عن أن تذكر

اسما جديدا وغريبا ومثي ار في وصف حبيبها  ،أو أن تأتي بكلمة تصف وتليق بحبها

الجنوني له  ،فلم تجد غير كلمة (حبيبي) فوقفت عندها :
وأ جمي المعاجم م دو جدو
ب تت كر اسما  ..جديدا  ..غريبا  ..م يرا ..
يلي ب بي الجنوني
غير " بيبي"
ورغم ذلك ظلت الشاعرة في مناجاتها للحبيب تفتح له نه ارً من الحب يجري
تس ب ما ي أخبار ..
ي م ما  ..إ أنت ..
إن أ ل أخبار
ي م ما  ..إ أنت ..
وكب العالم بعد

رات غبار ..

واختصرت المعاني بمناجاته
أيييييييييييييا رجيييييييييييي  ..يتجييييييييييييوب بييييييييييييي خ يييييييييييييا
م يييييييييييييييب ال ضيييييييييييييييا  ..وم يييييييييييييييب ال يييييييييييييييدر ..
وألن الشاعرة تنتهج االتجاه الرومانسي جاء شعرها بلغة الرومانسيين وصورهم
وعالمهم المثالي  ،مستمدة لغتها من معجمهم لترسم مدارات عشقها  ،في عالم مثالي
مبني على العاطفة والخيال ولهذا جاءت صورة الحب مشحونة به  ،ليتحول إلى حب
خيالي قد ال نجد له مثيال على أرض الواقع .
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