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 الممخص : 
مما أتاح  ،بشكمي جميظيرت قد التشخيص عند الشاعر غازي القصيبي  ممكةكانت 

فقد استخدـ الشاعر غازي القصيبي ظاىرة التشخيص كثيرًا  ،لمباحث دراستيا والغوص في عالميا
ومما ال يدع مجااًل لمشؾ بأف الشاعر قد مر  ،وكاف حريًا بالباحث أف يتنبو لمثؿ ذلؾ ،في شعره

إنؾ  بظروؼ أجبرتو عمى التخفي خمؼ ىذا المصطمح ليستخدـ التشخيص كما قاؿ جرجاني "
وتـ تعريؼ التشخيص لغة  أكبرلترى بيا الجماد حيًا ناطقا" فقد ظيرت في شعره بشكؿ 

ػ ك كاف بدارسة أجنبية صطالحيةمف الناحية اال يامع العمـ بأف تعريف ،واصطالحًا في ىذه الدراسة
دراسة ىذا المصطمح عمى مبدأ المقايسة عمى ما جاء في تراثنا النقدي  وبذلؾ تمت ،- تشارلتف-

سواء عند القدماء مف  ،أو المقابمة أو المعاضمة ،كاالستعارة المكنية،مف تعريفات مشابية لو
ؽ لحياة الشاعر غازي تطر العرب أو ممف سبؽ العرب مف القدماء مثؿ أرسطو . ثـ تـ ال

 .القصيبي
مف خالؿ الدارسة التحميمية  شعر غازي القصيبيومف ثـ قاـ الباحث بتطبيؽ ىذا المصطمح عمى 

ومف  ،الحسي، والمعنوي ف :عمى النيجي ،( كأنموذج لمشاعروبالتشخيصية لقصيدة )حديقة الغر 
 مف خالؿ ىذه دارستو .ثـ الوصوؿ ألىـ النتائج والتوصيات التي وصؿ إلييا الباحث 

 
 (االسقاط)االستعارة المكنية، المعاضمة، المقابمة،  مفتاحية :الكممات ال
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Abstract  

The poet Ghazi Al-Qusaibi's diagnostic talent had evidently 

emerged, which enabled the researcher to study and dive into his world, 

the poet Ghazi Al-Qusaibi used the diagnostic phenomenon a lot in his 

poetry, the researcher should have taken care of such a matter, it leaves no 

room for doubt that, the poet has gone through circumstances that forced 

him to hide behind this concept in order to use the diagnostic, as Jerjani 

said "You can see inanimate objects alive and speaking," as the diagnosis 

appeared more in his poetry. Diagnostic was defined in this research, 

knowing that it was defined from a formal point of view in a foreign 

study, such as Charlton's. Thus, this concept has been studied on the 

principle of analogy based on what came in our critical heritage of 

concept similar to it, such as the metaphor, the corresponding orweak 

analogy either among the ancient Arabs or among those who preceded the 

ancient Arabs, such as Aristotle. It was subsequently written about the life 

of the poet. 

Then the researcher applied this concept to the poetry of Ghazi Al-Qusaibi 

through the analytical and diagnostic study of the poem (The Garden of 

the Sunset) as a model for the poet, on the two approaches: tangible and 

intangible, and then access to the most important findings and 

recommendations reached by the researcher through this study. 
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 المقدمة : 
 أما بعدالحمد هلل والصالة والسالـ عمى نبينا محمد وعمى ألو وصحبو وسمـ 

لى دراسة ظاىرة التشخيص في شعر غازي القصيبي ولعؿ إفقد عمد الباحث  
تنبو لمثؿ أف ي الباحث يجب عمىوالتي كاف  ،ض الظواىر األدبيةا ببعو ىناؾ أدباء قد تميز 

وكاف  ،فقد استخدـ الشاعر غازي القصيبي ظاىرة التشخيص كثيرًا في شعره ،اىرو ىذه الظ
يدع مجااًل لمشؾ بأف الشاعر قد مر بظروؼ  ومما ال ،لمثؿ ذلؾ حريًا بالباحث أف يتنبو

فسوؼ  ،بشكؿ أكبر أجبرتو عمى التخفي خمؼ ىذا المصطمح ليستخدـ التشخيص في شعره
مع العمـ بأنو كمصطمح سوؼ يكوف  ،يتطرؽ الباحث لتعريؼ التشخيص لغة واصطالحاً 

عمى ما  طمح عمى مبدأ المقايسةوبذلؾ يجب عمى الباحث دراسة ىذا المص ،تعريفو أجنبياً 
أو المقابمة أو  ،كاالستعارة المكنية، جاء في تراثنا النقدي مف تعريفات مشابية لو

ثـ التطرؽ  .ف سبؽ العرب مثؿ أرسطومسواء عند القدماء مف العرب أو م ،المعاضمة
 .لحياة الشاعر غازي القصيبي

 ،والتعريض لسيرة الشاعر ،ليذا التعريؼبعد التقصي  ـ الباحثومف ثـ سوؼ يقو  
ثـ سوؼ يقـو  كانت ىذه الظاىرة جمية عنده ومفوالتي  ،يؽ ىذا المصطمح عمى شعرهبتطب

شاعر غازي ( كأنموذج لمة )حديقة الغروبالباحث بدارسة تحميمة تشخيصية لقصيد
ومف ثـ التوصؿ ألىـ النتائج والتوصيات التي  ،معنويالو  ،حسيال عمى النيجي ،القصيبي
 .ستواإلييا الباحث مف خالؿ در وصؿ 
شخص( في معجـ لساف العرب شخيص مف مادة )ت: ورد تعريؼ ال التشخيص لغةأواًل : 

والجميع أشخاص  ،مذكر ،"الشخص : جماعة شخص اإلنساف وغيره :بمعنى
 وقوؿ عمر بف أبي ربيعة :  ،وخوص وشخاص

 ثالث شخوص : كاعباف ومعصر  ***   فكاف مجنى دوف مف كنت أتقي
 . ٔفغنو اثبت الشخص أراد بو المرأه ." 

                                                 
 . ٕٕٔٔٔمعجـ لساف العرب، ابف منظور، ص  - ٔ
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معاف منيا :  طمحات األدبية المعاصرة كذلؾ بعدةوقد ورد في معجـ المص
تقوـ عمى نعت موضوع / شيء / وحدة مجردة /  ،" طريقة سرديةالتشخيصية بمعنى : 

 ٕبرنامجًا سرديًا " .يمتمؾ  ،كائف غير انساني ( بنعوت تسمح باعتباره فاعالً 
 :والمحدثين ثانيًا : التشخيص اصطالحًا عند القدماء 

منيا ما يوفي بالغرض كثيرة وسوؼ يورد الباحث  االصطالحيةومفاىيـ التشخيص 
بالتحديد و  ،(لمسمى فقد بدأت بمسمى)االستعارةفيي لـ ترد عند القدماء بيذا ا ،المنشود

مف واقع ما عرضوا في  ،يمكف أف يقاؿيوسؼ بكار "يقوؿ الدكتور  ،االستعارة المكنية
وأنى ليـ ذلؾ ما  ،" باصطالحو العصري ىذاالتشخيصأنيـ لـ يعرفوا " ،عارة المكنيةاالست

لكنيـ التفتوا معناه وداروا حوؿ  ،دامت ىذه المفظة نفسيا غير موجودة في معاجمنا القديمة
ويقصد بذلؾ الجرجاني  ،ٖونص بعضيـ عمى ما يشبو تعريفو "  ،مضمونو ومفيومو

وما جاء عند أبي ىالؿ  ،واآلمدي وىو يتحدث عف بعيد االستعارة في شعر أبي تماـ
 . مانيالعسكري والر  

قوت صنع األشياء تحت العيف "  : أرسطوا فقد قاؿوعمى رأسيـ  : القدماءعند ف -
الذي يسميو " تغييرًا " . وقد مثؿ لو بيذا" أو نصب العيف وىو عنده نوع مف المجاز 

ينبغي إذا نحف نطقنا بالشيء نصب العيف أف نبيف ماذا نفعؿ بأسرىا "ف ٗتصرخ اإلذة
وماذا يكوف ، أعني أنو ينبغي أف تجعؿ نصب العيف جميع الالتي ىف مع داللتيف 

 .  ٘فواعؿ "
: كيؼ يريد  قاؿينقض ي" جدار يريد أف :  قوؿ في ذلؾمفراء وفي معاني القرأف ل

مف كالـ العرب أف يقوؿ الجدار يريد أف يسقط ومثمو قوؿ اهلل : ذلؾ و  الجدار أف ينقض ؟

                                                 
 . ٕٙٔمعجـ المصطمحات األدبية المعاصرة عموش، سعيد، ص  - ٕ

 . ٚٛص  بكار، يوسؼ، حفريات في تراثنا النقدي، - ٖ

 اإلذة : أي بالد اليوناف . - ٗ
 . ٕٚٔ -ٕٙٔص  الخطابة، أرسطوطاليس،  - ٘
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نما معناه سكف وقولو  ،" ولما سكت عف موسى الغضب " . والغضب ال يسكت صاحبو وا 
 ٙ.ـز األمر " إنما يعـز األمر أىموفإذا ع

الستعارة وقبيحيا فيقوؿ : " وقد ببعض التعريض في جيد اوتطرؽ ابف قدامة ذلؾ 
استعمؿ كثير مف الشعراء الفحوؿ المجيديف أشياء مف االستعارة ليس فييا شناعة كيذه 

 وفييا ليـ معاذير إذا كاف مخرجيا مخرج التشبيو . 
 فمف ذلؾ قوؿ امرئ القيس : 

 وأردؼ أعجازًا وناء بكمكؿ        فقمت لو لما تمًطى بصمبو
فكأنو أراد أف ىذا الميؿ في تطاولو كالذي يتمطى بصمبو ال أف لو صمبًا وىذا 

 .ٚمخرج لفظو إذا تؤمؿ " 
 ،فقد تطرؽ قدامة لذلؾ في باب المعاضمة وكأنو يتكمـ عف التشخيص الذي يضفي

فكأف الميؿ اإلنساف وىو يتمطى فخص المشبو وىو الميؿ  ،صفات األشخاصلمجماد 
 ذي ىو مف صفات البشر. ( الالتمطىبالقريف )

و فيقوؿ عف االستعارة وكأن ىػٔٚٗت ثما جاء بعد ذلؾ عبد القاىر الجرجاني " 
واألجساـ الخرس  ،يخص بذلؾ التشخيص في زامننا ىذا " إنؾ لترى بيا الجماد حيًا ناطقا

ف شئت أرتؾ المعاني المطيفة التي ىي مف خبايا مبينة والمعاني الخفية بادية جمية  ... وا 
ف شئت لطفت األوصاؼ الجثمانية حتى تعود  ،العقؿ كأنيا قد جسِّمت حتى رأتيا العيوف وا 

فنجد الجرجاني ىنا قد المس الشاىد في مصطمح  .ٛ" روحانية ال تناليا إال الظنوف
وبذلؾ يقؼ الباحث عند ىذا القدر بعد أف اتضح معنى التشخيص وعالقتو  ،التشخيص

المقبوؿ والذي يضفي ألعماؿ األدبية قيمة رائعة تمفت انتباه  بالتوضيح واإلبداع في التشبيو
وىذا يدؿ عى مدى ما تتمتع بو المغة العربية مف أسرار  ،المتمقي وتجذبو لالستمتاع بالقراءة

 يمكف التعبير عنيا بعدة أشكاؿ . لغوية وبالغية
                                                 

 . ٙ٘ٔ -٘٘ٔمعاني القرآف، الفراء، أبو زكريا يحيى بف، ص  - ٙ

 .  ٘ٚٔنقد الشعر، قدامة بف جعفر، ص  - ٚ

 . ٖٖأسرار البالغة، الجرجاني، عبدالقاىر، ص  - ٛ
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 التشخيص عند المحدثين : -
" Animationسمي "  وقد ورد تعريؼ التشخيص عند المحدثيف بعدة معاف

" بمعنى " األروحية " " Animismبمعنى اإلحياء وإلنعاش والحيوية . وجاء كذلؾ بمعنى 
ػ حتى الكوف نفسو ػ روحًا أو مذىب " حيوية المادة " الذي يقوـ عمى أف لكؿ ما في الكوف 

 .ٜأو نفسًا " 
يستحيؿ أف يكوف ويقوؿ تشارلتف: " واالستعارة في الشعر قيمة بالغة بحيث يكاد 

وأساليبو  ،الشعر شعرًا بغيرىا ......وما ىذا ابتشخيص إال واحد مف مئات طرائؽ التعبير
يريدوف بيا أال يقتصروا في أداء المعاني عمى مجرد تقديميا بطريقة مستقيمة  ،عند الشعراء

المختارة  وميمتيـ أف يثيروا بألفاظيـ ،؛ ألنيـ ػ إف فعموا ػ كانوا يخاطبوف العقؿمباشرة 
 . ٓٔكؿ ما يمكنيـ أف يثيروه في نفس القراء مف مشاعر وذكريات" ’ وصورىـ الجيدة 

 والشعراء ،ومف السمات التي جبؿ عمييا اإلنساف حبو لمحياة وكرىو لمموت
يداعبوف الحياة بطرائقيـ وبإمكانياتيـ الشعرية فيبعثوف لكوف ما يحط بيـ بالحياة الخيالية 

ولربما كانت ظروؼ الشاعر  ،ويحاوره ،صرحًا شامخًا يداعبو ويستنطقوني ليب ،والتأويمية
 ،فاصبح يطمؽ العناف لخيالو ،النفسية واالجتماعية والتاريخانية قد ساعدتو عمى ذلؾ

مطمب نبذ إلشباع ألنو لـ يستطع أف يتالءـ مع  ،رجؿ تحوؿ عف الواقع ،فالفناف االصيؿ
غير أنو وجد  ،الكامؿ رغباتو الغرامية ومطامحو الخياؿالغريزي، فأطمؽ العناف في حياة 

( ليحاكي االستعارة ػ التشخيصيةىذا الى الواقع باستخداـ )مف عالـ الخياؿ طريقًا لمعودة 
 . تطمعاتو ويصوغ استعاراتو بمواىبو الخاصة

والباحث قد الحظ ما يتمتع بو الشاعر غازي القصيبي مف حسف األسموب في 
و في استخداـ ىذه السمة االسموبية والبالغية في العديد مف أعمالة أعمالو األدبية وتفوق

ف في الكثير م (استخداـ )االستعارات التشخيصية وقد خمب عميو األدبية الشعرية والنثرية
 .  ( أال وىي حديقة الغروبالتشخيصب أشبعياأعمالو فمو قصيدة كاممة )

                                                 
 .  ٜٕٗاألدبي، النوييي، محمد، ص ثقافة الناقد  - ٜ

 .  ٜ٘-ٜٔترجمة : زكي محمود  ص  فنوف األدب، تشارلتيف،  - ٓٔ
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 :  من هو غازي القصيبي
والشاعر واإلنساف : غازي  والمحامي واألديب والدكتورىو الوزير والسفير 

مارس لعاـ  ٕولد غازي القصيبي في منطقة اإلحساء السعودية في  ،الرحمف القصيبيعبد
يصؼ طفولتو بالكئيبة حيث أنو توفى والدتو وىو  ، وىو أصغر أخوتو ورابعيـ،ـ ٜٓٗٔ

فعاش بيف قطبيف متعاكسيف يرى رضيع، ثـ تناوب عمى تنشئتو جدتو المينة ووالده الصاـر 
كاف متعدد المواىب ما  فيو غازي أف لو تأثيًرا إيجابًيا عمى مسيرتو المينية التي أتت الحًقا،

بيف األدب والشعر والعمؿ السياسي قضى حياتو بيف المممكة العربية السعودية والبحريف 
جامعة القاىرة وأكمؿ ليكمؿ فييا تعميمو وحصؿ عمى شيادة الحقوؽ مف الجامعة المصرية 

دراستو في الواليات المتحدة االمريكية لمحصوؿ عمى ماجستير العالقات الدولية تقمد عدة 
مناصب أكاديمية كأستاذ مساعد في الجامعات السعودية ومستشار قانوني لمكاتب الوزارات 
الحكومية السعودية وكاف لو جانب اجتماعي حيث أسس جمعية لذوي اإلعاقة في 

حصؿ بعدىا عمى الدكتوراه في العالقات الدولية مف جامعة لندف البريطانية عبر  ديةالسعو 
توفي اثر تعرضو لسرطاف المعدة بعد عمر  ،ٔٔ ،ـٜٔٚٔأطروحة قدميا عف اليمف عاـ 

 .  ـٕٓٔٓ/ٛ/٘ٔ ناىز السبعيف عامًا في
اإلدارة، العصفورية، أىـ ما قدـ األديب القصيبي مف أعماؿ روائية: شقة الحرية، حياة في 

سعادة السفير، الجنية، العودة سائًحا إلى كاليفورنيا، حكاية حب، وآخرىا نشرت بعد وفاتو 
، بفترة وجيزة ىي أقصوصة الزىايمر، كما برز لو مف دواويف شعرية "الشرؽ والصحراء"

ربية الذي قاـ بتقديمو شعًرا بالمغتيف الع وديواف " حديقة الغروب "وديواف " البيت "
، وديوانو الثالث "معركة بال راية" الذي تعرض لمكثير مف ٜٔٚٔواإلنجميزية الصادر في 

 ٕٔبحجة انتياكو لمديف والحكـ . االعتراض والنقد
 

                                                 
 (site123.me) حياة في اإلدارة -غازي القصيبي - ٔٔ

ما ال تعرفو عف غازي القصيبي .. مف ىو؟ سيرتو الذاتية، إنجازاتو وأقوالو، معمومات عف غازي - ٕٔ
 (arageek.com) القصيبي
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 التشخيص عند غازي القصيبي : قصيدة )حديقة الغروب( أنموذجًا 
 : روب( في قصيدة حديقة الغ الحسية والمعنوية دراسة تحميمية لظاهرة ) التشخيص

فقد  ،ىذه القصيدة التي أخفى خمفيا الشاعر الكثير مف الرموز واإليحاءات التشخيصية
اصرىا في حياتو ع واآلالـ الحسية والمعنوية التي اسقط الشاعر الظروؼ والفرح والحزف

ثـ قاـ بتشخيص  ،الحديقة التي بيا األشجار واألزىار الطيورالخمسة وستوف عامًا عمى 
المجازي، وغايتو مف ذلؾ البوح  دة عمى االستعارة بشكمياىذه القصي ىذه الحديقة في

فقد عاصر في حياتو العممية الكثير مف  والجتماعيةعممية بيمومو وما يمر بو في حياتو ال
فمو العديد مف القصائد  ،المناصب الكفيمة بعصؼ ذىنو ونفسيتو لمبحث عف متنفس ليا

فمو الكثير  ،وقصيدتو في لبناف ،مدينة أبياكقصيده في  ،والتي استخدـ بيا االسموب نفسو
 .سًا ليا فيجعؿ الجماد حيًا ناطقالبا تشخيصمف اإلسقاطات الرمزية والتي كاف يتخذ مف ال

مما يعاني منو الشاعر فخاطب الحديقة واستعاراتيا  لنا الكثير وحديقة الغروب شرحت
 ليا .وٍب ثكالحديقة  في ذي تجسدالكثير مف الصفات اإلنسانية ليثني عمى الرمز ال

 خمٌس وسُتوَف.. في أجفاف إعصارِ 
 أما سئمَت ارتحااًل أّييا الساري؟
 أما مممَت مف األسفاِر.. ما ىدأت
 إال وألقتؾ في وعثاِء أسفار؟

 أما َتِعبَت مف األعداِء.. َما برحوا
 يحاورونَؾ بالكبريِت والنارِ 

 والصحُب؟ أيف رفاُؽ العمِر؟ ىؿ بِقَيتْ 
.. تذكارِ   سوى ثُمالِة أياـٍ

 بمى! اكتفيُت.. وأضناني السرى! وشكا
 ٖٔقمبي العناَء!... ولكف تمؾ أقداري

*** 
                                                 

 . ٖٔالقصيبي، غازي عبد الرحمف، ص  ،ف حديقة الغروبديوا - ٖٔ
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بعد أف تجاوز عمرة خمس وستوف سنة في مقطوعتو األولى آالمو وأحزانو  يصؼ الشاعر
ليميد الطريؽ لذكر الظروؼ الصعبة  ،بيا في حياتو والمعاناة التي مر الظروؼفييا 

اختار ( و أسميا )بحديقة الغروب في قصيدة التي فيسقطيا عمى الحديقة ،عصيبةالمحف الو 
يبدأ اإلنساف مراجعة نفسو  ،؛ فيذا الغروب داللة عمى أف لكؿ بداية نيايةالغروب زمفليا 
 مف وقتفيذا الغروب في الحديقة ارتبط بجموس الشاعر في أحضانيا لمراجعة نفسو  ،افيي

حتى الغروب الذي يجمس فيو  ،وفتوة شبابو لمحياةالشروؽ الذي يرمز لبداية معاصرتو 
بدأ يصؼ مدى حبو يرتمى في أحضاف ىذه الحديقة وقت الغروب و الشخص مع نفسو في

بؿ وتواسيو في  ،وتتحمميا وىي تحتوييا وأوجاعو ،ديقة التي يرمي فييا ىموموليذه الح
 .ىمومو

 :  المالئكة في لحظة الغروبوؿ الشاعرة نازؾ وتق
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 أّي معنى ىاج في نفسي الغروب 
 أجفمت في جسدي منو الحياة 

 وسرى في مسمعي ىمس غريب 
 كّمو ىوؿ ورعب وشكاة 

 واعتراني خاطر مشج رىيب 
 .ٗٔ وتجّمى لخياالتي الممات

فييا  ىي المحظة التي بدأ ،لحظة الغروب ىذه ىي المحظة التي بدأ فييا الجماد حيًا ناطقا
إلى ما ال  ،(أي اإلنساف)د صفة ما يعقؿ اسنإبويبدأ  ،الحوار مع الحديقة وتبادؿ األحزاف
أي  ،بحيث تبدو وكأف ليا حواس اإلنساف ومشاعره ،يعقؿ مف المحسوسات والمعنويات

 .٘ٔيخاطب ما ال يعقؿ بخطاب مف يعقؿ 
*** 

 ٙٔأيا رفيقَة دربي!.. لو لدّي سوى
يحاور الحديقة وكأف تمؾ األشجار واألزىار ف ،لمحديقة التشخيصبدأ الشاعر  و

تشخصية ) وىي ظاىرة وتسمع ما يقولو ،األعمدة واإلنارة والكراسي التي في الحديقة تعي
 .  أيا رفيقة دربي (معنوية

 ٚٔعمري.. لقمُت: فدى عينيِؾ أعماري
وقد تغنى الشعراء كثيرًا  ،(فدى عينيك) ،اىما بعمرهدجعؿ لمحديقة عيناف يفف

فالعيف  ،(صية حسيةيتشخوىي ظاىرة ) معشوقتوبالعيوف كونيا أوؿ ما يراه العاشؽ مف 
وقد تخيؿ الشاعر أف ليذا  ،حولييا مف ترى بالعيففيي  خمقة اختص اهلل بيا ذوات األرواح

 ييا بعمره .ديقة عينيف ويفدالح

                                                 
  ٕٗ٘ -ٔٗ٘نازؾ المالئكة، المجمد األوؿ، ص  ديواف نازؾ المالئكة، - ٗٔ

 . ٚٙالمعجـ األدبي،عبد النور، جبور، ص  - ٘ٔ

 . ٗٔالقصيبي، غازي عبد الرحمف، ص  ،ديواف حديقة الغروب - ٙٔ
 ٗٔالمصدر نفسو . ص  - ٚٔ
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 ٛٔأحببتني.. وشبابي في فتّوتوِ 
( فاقترف التشخيص بمفظة معنويةال) تشخيصية جديدة وىي ظاىرةستدرج او 

فالشاعر بينو  ،بو نفسياً شعور يمكف اإلحساس  ،ولكفوال يممس ( فالحب ال يرى أحببتني)
يمكف استنباطيا مف  ،امدتو فييا بالراحة واالحتواء ،ىذه الحديقة عشرة عمر طويمةوبيف 

 .(وشبابي في فتوتهخالؿ قولو )
  

                                                 
 ٗٔص ، السابؽالمصدر  - ٛٔ
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 واألوجاُع ُسّماري وما تغّيرِت..
 ٜٔمنحتني مف كنوز الُحّب. َأنَفسيا

لدييا قوة  دىا الشاعر ليذه الحديقة حيثجس   ،وىنا ظاىرة تشخيصية معنوية
التحمؿ لآلالـ واألوجاع ورغـ ىذه الظروؼ القاسية التي تمر بيا إال أنيا تمنحو الحب 

بيذه الحديقة  ،ويوىو تبادؿ شخوصي معن ،وليس أي حب كذلؾ بؿ أنفس أنواع الحب
فيي تفرؽ بيف أنواع الحب وتتخير أنفسو  ،التي أحبت الشاعر بأغمى وأثمف كنوز الحب

 .(سهاف  منحتني من كنوز الحب أن  )
 وكنُت لوال نداِؾ الجائَع العاري
 ماذا أقوُؿ؟ وددُت البحَر قافيتي
 ٕٓوالغيـ محبرتي.. واألفَؽ أشعاري

ويتخذ مف التشخيص  ،ىذا الطريؽ الرمزيفي غب أف ينيج وىذا الفناف المبدع الذي ر 
أنظر الى ىذه الصفة الحسية والمعنوية طائرًا ليحمؽ بو في سماء الوصؼ فقد تفنف بو 

( فيي يشخصيا بصفة التكمـ وكنت لوال نداك الجائع العاريالتي وصؼ بيا ىذه الحديقة )
فيي تدرؾ احتياجو وىي صفة ال يدركيا  ،وتكسيو بأوراقيا مف العراء، فيي تناديو وتشبعو 

، فقد أبدع الشاعر غازي القصيبي في استخدامو حتى بعض البشر ومف ثـ تمبي احتياجو
 . مصطمح التشخيص

 يعشقني" كان  إن  ساءلوِك فقولي:
صرار  بكؿِّ ما فيِو مف ُعنٍؼ.. وا 
 وكاف يأوي إلى قمبي.. ويسكنو
 " وكاف يحمؿ في أضالعِو داري

                                                 
 .٘ٔص  المصدر نفسو، - ٜٔ
 . ٘ٔالمصدر نفسو، ص  - ٕٓ
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ْف   لـ يكف َبَطالً  "مضيُت.. فقولي:وا 
 ٕٔ"لكنو لـ يقّبؿ جبيَة العارِ 

وشاركو مع المجتمع بشكميو  -التشخيصي لمحديقة  –الشاعر عاش ذلؾ الشعور 
( عمى أف ظاىرة االستنطاؽ لمجماد إف ساءلوؾالحسي والمعنوي فإذا ىو يقوؿ لمحديقة )

ويجعؿ  ،ؼ ترد عمى السؤاؿفيتيقف بأف ىذه الحديقة سو  ،أصبحت مسممة لدى المجتمع
فأي تأويؿ وأي خياؿ تخيمو ىذا  ،(بقولو : )يأوي إلى قمبي لمحديقة قمب نابض كالبشر

ويمقف ىذا الجماد  ،وأنو سوؼ يجيبو ،الشاعر ليتيقف بأف ىناؾ مف سوؼ يسأؿ الجماد
 ،ليصؼ نفسو بأنو كاف عنيؼ معيا ولـ يكف يعامميا بمطؼاإلجابة ليرد عمى السائؿ 

لكي ال ينكر  ،الرغـ مف عنفو إال أنو كاف يحبيا وكانت تسكف في أضالعومى ولكنو ع
فما بالكـ  ،وقوليـ وبدوف مبالغة أنو لـ يكف بطاًل ولكنو لـ يقبؿ جبية العار ،حبو ليا كذلؾ

 لو كاف العار نفسو ما سيفعؿ .
*** 

 وأنِت!.. يا بنت فجٍر في تنّفسو
 وأسرارِ ما في األنوثة.. مف سحٍر 

 ماذا تريديف مني؟! إن ني َشَبحٌ 
ـُ ما بيف أغالٍؿ. وأسوارِ  ييي

ٕٕ 
ويحاور الحديقة مرة أخري بأوصاؼ تشخيصية متتالية ؛ فيشبو الحديقة في أثناء 

و تعالى )والصبح إذا مف قول الغروب بفترة الفجر الذي استعار لو التنفس مقتبسًا ذلؾ
ليا ولكنيا ىنا عمى الرغـ بأنو وقت الغروب إال أنو يتفاءؿ  ،يؿ ظالـ وكربةمفال ،(تنفس

فيتغزؿ بيذه الحديقة  ،الظالـ والكربة انفراجبوقت الصبح والفجر إذا تنفس وىو داللة 
الذي وكالشبح  ويقوؿ بأنيا قد أسرتو وىو ،حرىاويشخصيا بصفات األنوثة بكؿ أسرارىا وس

 فيبعده عنيا قيود وأسوار . ،لف يدـو معيا
                                                 

 . ٘ٔص  المصدر السابؽ، - ٕٔ
 . ٙٔص  المصدر السابؽ، - ٕٕ
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 ىذي حديقة عمري في الغروب.. كما
 رأيِت... مرعى خريٍؼ جائٍع ضارِ 
 الطيُر َىاَجَر.. واألغصاُف شاحبةٌ 

 آذارِ ..والورُد أطرَؽ يبكي عيد 
 ال تتبعيني! دعيني!.. واقرئي كتبي

 فبيف أوراِقيا تمقاِؾ أخباري
ْف مضيُت.. فقولي: لـ يكف بطالً   وا 

 ٖٕوكاف يمزُج أطوارًا بأطوارِ 
 ،مف مرحمة ألخرى في وصؼ ىذا الحديقة التي كبرت وتغيرت معالمياينتقؿ 

تغير بيا الحاؿ  ،(حديقة عمريوكأنو يصؼ بيا أجمؿ مراحؿ حياتو بعد أف كبر سنو )
 ،طيور ىاجرت واألغصاف بال أوراؽلحتى ا ،وأصبحت كمرعى الخريؼ الذي ال فائدة منو

اختصت باإلنساف عندما يكبر ( وىي صفة واألغصاُن شاحبةٌ وقد شخصيا بالشحوب )
والورود واألزىار التي كانت تخرج في شير آذر لـ تعد كما ىي في  ،وتتغير مالمح وجيو

ولـ  ،( وىي صفة حسية تختص باإلنسافوالورُد أطرق  يبكيفشخصيا بالبكاء ) ،الخريؼ
تتبعو  ويطمب مف الحديقة أال ،يبؽ لو مف أخباره وبطوالتو إال ما دونو وكتبو في أوراقو

( و ال تتبعيني! دعينيوىي صفة حسية اختص بيا ذوات األرواح التي تمشي وتتحرؾ )
واقرئي فيشخصيا بالقراءة وىي صفة إنسانية ) ،يخبرىا إف أرادت أخباره أف تقرأ كتبو

لـ يكف بطاًل  سألؾ عني أحد فقولي:ويحاور الحديقة مرة أخرى ويقوؿ إف ويعود  ،(كتبي
شير  فقد خمط ،كاف يجبر ظروفو العصيبة بعضيا ببعض ،ار متتاليةبؿ يمزج أطوار بأطو 

   .وىذا مزج بيف أطوار وأطوار ،فصؿ الخريؼ بالعربي ويقابمو بشير آذر في الميالدية
*** 

 ويا بالدًا نذرت العمر.. َزىرَتو
                                                 

 .ٚٔص  ،السابؽالمصدر  - ٖٕ
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 لعّزىا!... ُدمِت!... إني حاف إبحاري
 تركُت بيف رماؿ البيد أغنيتي

 المسحوِر. أسماريوعند شاطئِؾ 
 إف ساءلوِؾ فقولي: لـ أبْع قممي
 ولـ أدّنس بسوؽ الزيؼ أفكاري

ف مضيُت.. فقولي: لـ يكف َبَطالً   وا 
 ٕٗوكاف طفمي.. ومحبوبي.. وقيثاري

 حيف قاؿبينو وبينيا  بتشخيص حسي(أثناء تخاطبو معيا و الحوار)يشخص البالد 
ن مضيت ( ...)ساءلوك فقولي : لم أبع قمميإن ... )( ... زهرتهالعمر )يابالد نذرتُ :  وا 

ويمقنيا بصفات حسية أخرى حيف جعؿ نفسو أبننًا ومحبوبًا وقيثارًا . فقولي : لم يكن بطاًل(
 . ليذه البالد
*** 

 يا عالـ الغيِب! ذنبي أنَت تعرُفو
سراري ـُ إعالني.. وا   وأنت تعم
 وأنَت أدرى بإيماٍف مننَت بو
 يعمي.. ما خدشتو كؿ أوزار 

 أحببُت لقياَؾ.. حسف الظف يشفع لي
 ٕ٘أيرُتَجى العفو إاّل عند غف اِر؟

ويطمب العفو والمغفرة مف اهلل  ،باعترافو بذنوبو وخطاياه قصيدتوالشاعر ويختتـ 
 .وقد جرى ىذا األسموب الشعراء ،عز وجؿ

 

                                                 
 . ٚٔص  المصدر السابؽ، - ٕٗ
 . ٛٔص  المصدر السابؽ، - ٕ٘
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  : الخاتمة

 ػذج ّرائط ٕٜٗذَد ٕزٓ اىذساعح تفضو ٍِ هللا ٍْٗرٔ ٗقذ خيض اىثاؼس إىٚ 

 ماىراىٜ : 

ظإشج اىرشخٞض ٗتغض اىْظش ػِ ٍغَٞاذٖا اىؼشتٞح ٗاىغشتٞح ماّد ظإشج  -3

 .ٗاىغؼ٘دِٝٞ خاطح ،اىؼشب ػاٍح  ػْذ اىنصٞش ٍِ اىَثذػِٞ األدتاء ٗاىشؼشاء 

ُ اخريف٘ا فٜ ٗإأُ اىؼيَاء ٗاىْقاد اىؼشب ىٌٖ اىغثق فٜ ٍصو ٕزٓ اىَظطيؽاخ  -2

ٌٖ اىغثق فٜ اىنصٞش ٍِ اىظإش األدتٞح ٗىٞظ اىَغَٞاخ األدتٞح إال أُ ى

ش األدتٞح اىٜ ذغرؽق اىذساعح ٕا٘ض فقط تو ْٕاك اىنصٞش ٍِ اىظٞاىرشخ

 ٗاىريقٜ ....إىخ . ،ٗاىر٘اصٛ ،ٗاالّضٝاغ ،ماىرْاص

، ذرٞػ ىيْاقذ ،ظٖ٘س اىرشخٞض فٜ اىؼَو األدتٜ ٝؼطٜ اىْض ؼٞ٘ٝح أمثشماُ  -1

)ؼذٝقح اىغشٗب( خٞش ٍصاه  جقظٞذ ٗماّد ،اىثؽس ىَا ٗساء اىْض ٗاىثاؼس

 .ىزىل

 التشخيص المعنوي

 محبوبي األنوثة أحببتني األوجاع  يعشقني يسكنه تنفسه  جائع دعيني

 التشخيص الحسي

 طفلي  اقرأي تتبعيني يبكي رفيقة  عينيك نداك قولي قلبي شاحبة
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اىشاػش غاصٛ اىقظٞثٜ ماُ ٝرَرغ تؽغِ اعرخذأٍ ىٖزا اىَظيػ ع٘اء ػئَ  -3

ٕزٓ اىذساعح اىرٜ  هفَينرٔ اىشؼشٝح عاػذذٔ ٗتظ٘سج ظيٞح ٍِ خال ،أٗ ظٖئ

 . ٕزا االتذاعتْٞد ىْا 

ىذٙ اىشاػش ٗتشنو ٍٗرقاسب  ،ٗاىَؼْ٘ٛ.اعرخذاً اىرشخٞض اىؽغٜ مصش  -3

 ٍٗر٘اصٛ فٜ االعرخذاً ىٖا .

أعقط اىشاػش أالٍٔ ٗأؼضأّ ػيٚ ذيل اىؽذٝقح اىرٜ ذْاظٞٔ ٗذ٘اعٞٔ ٗذؽرضْٔ  -3

 ٗذؽاٗسٓ .

ٗأٗطٜ ّفغٜ ٗمو تاؼس  ،األدب اىغؼ٘دٛ غْٜ تَصو ٕزا اىظإش األدتٞح -3

 ،فثٌٖ ّفرخش ،عؼ٘دٛ أُ ٝيرفد ىَصو ٕؤالء ٍِ أدتاء اىََينح اىؼشتٞح اىغؼ٘دٝح

ىثؽس ٗال ضٞش أُ ٝرٌ ذ٘عٞغ دائشج ا ،أُ ٝغإٌ فٜ ٍصو رىلٗػيٚ مو تاؼس 

 ْا أُ ّذسط أدتاء اىؼاىٌ اىَعاٗس.تؼذ أُ ّْرٖٜ ٍِ دساعح أدتائ

ٗتشٗغ  ذشاشْا األدتٜ ٝغرؽق ٍْا اىرَؼِ ٗاىذساعح ٍٗ٘امثح األؼذاز األدتٞح، -3

شٌ  ،ٗاىرْقٞة فٜ شْاٝإا ،ذشاشٞح ٝرٌ فٖٞا تؼس اىشٗغ ىٖا ٍِ خاله اىؽفش

 ىْخشض ت٘الدج ظذٝذج فٜ أدتْا اىؼشتٜ اىَؼاطش.  ،َضٗاظح تْٖٞا ٗتِٞ اىؽاضشاى
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 المراجع :المصادر 
 ،بيروت : دار المعرفة ،تحقيؽ : السيد محمد رشيد رضا ،عبدالقاىر ،الجرجاني ،أسرار البالغة -ٔ

 ـ.ٜٛٚٔ

 ،مطمعة لجنة التأليؼ والترجمة والنشر ،القاىرة ،ٔط  ،محمد ،النوييي ،ثقافة الناقد األدبي -ٕ
 .ـٜٜٗٔ

 .ـٕٚٓٓ ،دار : المناىؿ ،بيروت ،ٔط  ،يوسؼ ،بكار ،حفريات في تراثنا النقدي  -ٖ

 .ـٜ٘ٚٔ ،بيروت ،عبدالرحمف بدوي ،تحقيؽ ،أرسطوطاليس ،الخطابة -ٗ

 .ـٕٚٓٓ ،العبيكاف ،الرياض ،ٔط ،غازي عبد الرحمف ،القصيبي، ديواف حديقة الغروب  -٘
 .ـٜٜٚٔدار العودة  ،بيروت ،المجمد األوؿ ،نازؾ المالئكة ،نازؾ المالئكةديواف  -ٙ

 ،لجنة التأليؼ والترجمة والنشر ،القاىرة ،ٕط  ،تشارلتيف، ترجمة : زكي محمود ،فنوف األدب -ٚ
ٜٜٔ٘ . 

 .ـٜٓٛٔ ،بيروت : عالـ الكتب ،ٕط  ،أبو زكريا يحيى بف زيد ،الفراء ،معاني القرآف -ٛ

 .ـٜٜٚٔ ،دار المالييف ،بيروت ،ٔط ،جبور ،النور عبد ،المعجـ األدبي -ٜ

: بيروت ،ٔط  ،(عرض وتقديـ وترجمةيد )سع ،عموش ،ات األدبية المعاصرةمعجـ المصطمح -ٓٔ
 .ـٜ٘ٛٔ ،دار الكتاب المبناني

تحقيؽ عبد اهلل الكبير و محمد أحمد حسب اهلل وىاشـ  ،ابف منظور ،معجـ لساف العرب -ٔٔ
 مصر. ،دار المعارؼ ،القاىرة ،الشاذلي

 بيروت : دار الكتب العممية.  ،تحقيؽ : محمد عبد المنعـ خفاجي ،نقد الشعر قدامة بف جعفر -ٕٔ
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