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ظاهرة احلزن يف ديوان حديقة الغروب
للشاعر غازي القصييب
روان انير احلريب

1

طالبة دراسات عليا
1جامعة طيبة

اتريخ االرسال 2021/04/07 :

اتريخ القبول2021/04/15 :

امللخص:

الشاعر غازي القصييب هو شاعر ،وأديب ،وعلم من أعالم الشعر يف العصر احلديث ،فارس
ميدانه ،وهو شاعر حيمل مشاعر جياشة يف صدره نفثها من خالل شعره ،فعرب عن مشاعره ،وأحاسيسه،

فالشاعر إنسان له مشاعر وأحاسيس ،يتأمل للمواقف احلزينة ،ويفرح للمواقف املفرحة ،ولكنه خيتلف عن
غريه ،فهو يبث أحزانه وأفراحه من خالل شعره ،ولقد كانت هناك الكثري من القضااي اليت أمهت غازي
القصييب ،وتسببت يف ترك أثر كبري على حياته ،وشيوع حالة من احلزن عليه ،قام من خالل شعره ابلتعبري
عن تلك األحزان ،وبث أشجانه ،وأحزانه فيه ،ونظراً ألمهية هذه الظاهرة ،ظاهرة احلزن يف ديوان حديقة

الغروب لغازي القصييب جاءت هذه الدراسة حتت عنوان " :ظاهرة احلزن يف ديوان حديقة الغروب للشاعر

غازي القصييب".

الكلمات املفتاحية :ظاهرة احلزن -ديوان حديقة الغرويب

 1املؤلف املرسل :روان انير احلريب
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أمهية البحث وأسباب اختياره:
-1مكانة غازي القصييب الشعرية.
-2شيوع ظاهرة احلزن يف ديوان حديقة الغروب للقصييب.
-3عدم وجود دراسة تتناول ظاهرة احلزن يف ديوان القصييب حديقة الغروب.
أهداف البحث:

 -1بيان دوافع احلزن وآليات التعبري عنه يف ديوان "حديقة الغروب" لغازي القصييب.
-2الوقوف على أمناط احلزن يف ديوان حديقة الغروب لغازي القصييب.
-3بيان مجاليات لغة القصييب يف شعر احلزن يف ديوان حديقة الغروب.
مشكلة الدراسة:

املشكلة اليت تضطلع الدراسة بدراستها وفرض الفروض حللها هي ظاهر احلزن يف ديوان حديقة الغروب
للشاعر غازي القصييب ،وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:
 -1ما هي دوافع احلزن وآليات التعبري عنه؟
-2ما هي أمناط احلزن يف ديوان حديقة الغروب لغازي القصييب؟
-3ما اجلماليات اللغوية يف شعر احلزن يف ديوان حديقة الغروب للقصييب؟
منهج البحث:
اتبعت يف دراسيت املنهج الوصفي التحليلي االستقرائي ،وذلك من خالل استقراء أمناط احلزن يف ديوان
حديقة الغروب للقصييب ،والقيام بتحليلها من أجل الوصول إىل نتائج موضوعية.
خطة البحث:
تتكون خطة البحث من مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة مباحث ،وهي كما يلي:
أمهية البحث وأسباب اختياره.
أهداف البحث.
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مشكلة البحث.
منهج البحث.
متهيد:
أوالً :مفهوم احلزن لغة واصطالحاً.
اثنياً :ترمجة القصييب.
املبحث األول :دوافع احلزن وآليات التعبري عنه.
املبحث الثاين :صور احلزن يف ديوان حديقة الغروب للقصييب.
املبحث الثالث :مجاليات اللغة يف شعر احلزن يف ديوان حديقة الغروب.
اخلامتة.
النتائج.
التوصيات.
فهرس املصادر واملراجع.
فهرس املوضوعات.
التمهيد:

أوالً :مفهوم احلزن لغة واصطالحاً:
احلزن لغة:
ظ من األرض ،قال تعاىل{:وابيضت عيناه من احلزن}
احلُْزن واحلََزن ،لغتان ،خالف السرور ،واحلَْز ُن :ما غلُ َ
(يوسف )84 :أي أنه يف موضع خفض .وقال يف موضع آخر{ :تفيض من الدمع حزان} (التوبة)92 :
أي أنه يف موضع النصب ،وقال{ :أشكو بثى وحزىن إىل هللا} (يوسف ،)86 :احلزن تكاثف الغم وغلظه
مأخوذة من األرض احلزن وهو الغليظ الصلب ،واحلزن ال يرى ولكن داللته على الوجه وتلك الدالالت
تسمى كآبة ،ورجل حزانن وحمزان :شديد احلزن .وحزنه األمر حيزنه حزان وأحزنه فهو حمزون وحمزن ،أحزنه:
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جعله حزينا ،وحزنه :جعل فيه حزان ،هو كل ما حيزن من حزن معاش أو حزن عذاب أو حز موت ،واحلزونة:
وهي غلظ املكان وخشونته ،يقال :أحزن إذا حل ابحلزن .ويقال :احلزن من الناس والدواب(.)2
فاحلزن خالف الفرح والسرور.

احلزن اصطالحاً:
عرفه الشريف اجلرجاين أبنه" :عبارة عما حيصل لوقوع مكروه ،أو فوات حمبوب يف املاضي"(.)3
اثنياً :ترمجة القصييب:

هو الشاعر غازي عبد الرمحن القصييب.

حياة القصييب:

ولد القصييب عام 1940هـ ،مبنطقة اإلحساء ابململكة العربية السعودية ،ويف مدينة اإلحساء كانت طفولة
القصييب األوىل ،تويف والده بعد تسعة أشهر من مولده ،تلقى تعليمه يف مملكة البحرين ،االبتدائي،
واإلعدادي ،وانتقل مع عائلته إىل املنامة إلكمال تعليمه العام ،مث بعدها انتقل إىل القاهرة ،فحصل على
ليسانس من جامعة القاهرة ،وحصل على املاجستري من جامعة كاليفورنيا يف العالقات الدولية ،وحصل على
الدكتوراه يف ذات التخصص من جامعة لندن.
مرت حياة غازي القصيب ابلكثري من املراحل ما بني اإلخفاق والصعود ،فهو الشاعر والروائي ،واألديب،
والوزير ،واألستاذ اجلامعي ،واإلداري ،توىل غازي القصييب الكثري من املناصب السياسية ،واإلدارية،
واألكادميية ،والدبلوماسية داخل اململكة ،وخارجها.

(  )2اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث ،حممد بن عمر بن أمحد بن عمر بن حممد األصبهاين املديين ،أبو موسى (املتوىف581 :هـ) ،احملقق:
عبد الكرمي العزابوي ،دار املدين للطباعة والنشر والتوزيع ،جدة  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1406 ،هـ 1986 -م.442 /1 ،
( )3التعريفات ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (املتوىف816 :هـ) ،احملقق :ضبطه وصححه مجاعة من العلماء  ،دار الكتب العلمية
بريوت –لبنان ،الطبعة :األوىل 1403هـ 1983-م ،ص .86
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ولقد عمل أستاذاً يف كلية العلوم اإلدارية ،أستاذاً فيها ،مث عميداً هلا ،كما أنه عني وزيراً للكهرابء ،وساهم
بنصيب كبري يف حل مشكالهتا ،واالرتقاء هباـ كما أنه توىل وزارة الصحة ،مث عمل سفرياً للمملكة يف البحرين،
مث بريطانيا ،مث توىل وزارة املياه ،مث الكهرابء مرة أخرى ،مث عني وزيراً للعمل(.)4

(  )4غازي القصييب :املثقف واإلداري والشاعر ،خالد املالك ،جملة اآلطام ،النادي األديب ابملدينة املنورة ،عدد2010 ،37 :م ،ص.51-45
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قال عنه حممد الطائي" :أخط اسم غازي القصييب ،وأشعر أن قليب يقول :ها أنتم أمام مدخل مدينة اجملددين،
وأطلقت عليه عندما أصدر ديوانه أشعار من جزائر اللؤلؤ ،الدم اجلديد ،وكان فعالً دماً جديداً مسعناه يهتف
ابلشعر يف الستينيات ومل يقف ،بل صار مصعداً ،جيدد أسلوب شعره ،وألفاظه ،ومواضيعه"(.)5
كان القصييب رجالً مناضالً ،مساملاً سالحه الكلمة(.)6
ومن خالل ما سبق يتضح أن غازي القصييب عاش يف بيئة ليست ابلفقرية ،وأن كان تويف والده قبل أن يتم
العام من عمره ،وتنقل يف مراحل التعليمة املختلفة ،وأكمل دراسته حىت حصل على الدكتوراه ،ويظهر من
املناصب اليت توالها القصييب أنه يتمتع بشخصية إدارية قوية ،بل هو يتمتع بشخصية دبلوماسية عالية ،ومل
تشغله تلك املناصب عن أن يكون أديباً ،فلقد نظم الشعر ،وهذا إن دل ،فإمنا يدل على أن األدب كان
جيري يف عروقه ،فلم تشغله املناصب اجلامعية ،أو اإلدارية ،أو الدبلوماسية ،أو السياسية عن كتابته للشعر،
للتعبري عن مشاعره وأحاسيسه ،ويكتب مهوم وطنه ،ومهوم أمته ،ويشارك بالده يف الداخل والعامل اإلسالمي
يف اخلارج قضاايه ،فالشاعر ابن بيئته ،يفرح ألفراحها ،وحيزن ألحزاهنا ،وال ميكن أبي حال من األحوال أن
ينفصل عنها ،فالشاعر تتكون ملكاته التعبريية من خالل ما مير به من جتارب حياتية ،وأحوال اجتماعية،
وفكره مبا قامت عليه ثقافته ،وهذه يف احلقيقة مصادر إهلام الشاعر حيث يستمد منها
كما يتم ّكن وعيُه ُ
تبعا الختالف
معانيه ،ويستلهم منها صوره الشعرية ،ومن هنا ختتلف صور الشعراء ،وتتباين معانيهم ً
عصورهم ،وبيئاهتم وأحواهلم االجتماعية والثقافية ذلك التغري الذي يرتتب عليه تغري مرجعيتهم.
فالشعر هو نتاج الفكر واحلس اإلنساين املفعم ابحليوية واحلركة الدالة على نشاط املعاين يف عقل الشاعر فال
بد أن يكون للبيئة بصمة واضحة فيه ،وأثر ابلغ به؛ وذلك ألن الشاعر ابن بيئته ،فال ميكن أن ينفصم
الشاعر عن بيئته الداخلية ،ففيها ولد ونشأ وترعرع ،ومنها يستقي تشبيهاته وكناايته ،وإذا كان هو ابنها،
فال بد أن يشرب من طبيعتها ،حىت تتأثر هبا ألفاظه وأساليبه فتؤثر يف بيانه وشاعريته وصوره الشعرية ،كما

(  )5الدبلوماسي املختلف  :الدكتور غازي القصييب  2 ،مارس  15 - 1940أغسطس 2010م ،أمساء العبودي،ص.58
(  )6الدبلوماسي املختلف ،أمساء العبودي ،ص.59
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أن اختالف البيئات يولِّّد اختالفًا كبريًا يف الصور واألخيلة ،واألساليب والتعابري ،كما أنه ال ميكن أن ينفصل
عن قضااي أمته ،فهي جتري يف عروقه،ة كجراين الدم.
فهذا القول يدل على أتثر الشاعر ببيئته الداخلية ،وقضاايها ،وكذلك قضااي األمة أمجع ،بل إن انتقاله من
بيئة إىل بيئة ومن قطر إىل قطر يؤثر ذلك يف شعره ،فلقد استطاع غازي القصييب أن يستقي األخيلة من
العامل احلسي.
مصنفات القصييب الشعرية:

غازي القصييب من الشعراء األفذاذ يف اململكة العربية السعودية ،فحياته ذاخرة ابملؤلفات الشعرية ،ومن
ذلك:
-1أشعار كمن جزائر اللؤلؤ 1960م
-2قطرات من ظمأ 1965م
-3معركة بال راية 1970م.
-4أنت الرايض 1977م.
-5احلمى 1982م.
-6ورود يف ضفائر سناء 1987م.
-7مرئية فارس سابق 1990م.
-8عقد من احلجاز 1990م.
-9اللون عن األوراد 1995م
-10قوايف اجلزيرة.
-11يف خيمة شاعر(.)1
-12يف خيمة شاعر(.)2
-13مائة ورقة ايمسني.
-14سحيم 1996م.
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-15حديقة الغروب 2007م.
-16أبيات غزل 1976م.
-17العودة لألماكن القدمية 1985م
-18قراءة يف وجه لندن 1997م.
-19اي فدى انظريك 2001م.
 -20ديوان للشهداء 2004م(.)7
املبحث األول

دوافع احلزن وآليات التعبري عنه

أوالً :دوافع احلزن:

هناك العديد من الدوافع للحزن يف ديوان غازي القصييب "حديقة الغروب" ،ومن ذلك:

-1االغرتاب:

من دوافع احلزن يف ديوان القصييب "حديقة الغروب" االغرتاب ،فالشاعر يشعر ابالغرتاب يف وطنه ،والشعور
ابالغرتاب مشكلة من املشكالت اهلامة يف حياة اإلنسان ،واالغرتاب هو انفصال الفرد أبحاسيسه،
ومشاعره ،وأفكاره ،ومعقداته عن الوضع االجتماعي ،أو عن األفراد اآلخرين ،الذين تربطهم به عالقة ،ومن
شعور القصييب ابالغرتاب قوله:
تركت بني رمال البيد أغنييت
وعند شاطئك املسحور أمساري
إن سألوكي فقويل مل أبع قلمي
()8
ومل أدنس بسوق الزيف أفكاري
( )7غازي القصييب شاعراً ،عمار اجلندي ،جملة اجلوبة ،مركز عبد الرمحن السديري الثقاىف ،عدد2010 ،29 :م ،ص.33
(  )8ديوان حديقة الغروب ،ص.17
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فالشاعر يستشعر الغربة داخل وطنه ،مع أنه مل ينافق ،ومل مياري ،ومل يبع ضمريه ،كما ابعه اآلخرون ،فيشعر
كأنه يعيش وحده بسبب تلك الغربة.

-2رحيل األحبة:

من دوافع احلون يف ديوان" حديقة الغروب" رحيل األحبة ،وهو أمر ابرز وواضح يف الديوان ،فالبعد،
والرحيل ،واإلحساس ابلوحدة بسبب فراق األحبة سببت احلزن للشاعر ،فقال:
عليك سالم هللا ما قست النوى
على كبد مصدوعة تتنهد
أأبكيك يدعوين إىل الدمع مشهد
كئيب وينهاين عن الدمع مشهد
أأبكيك؟ ال أبكيك أكتم يف دمي.
بكائي ويبدو أنين متجلد

()9

-3ضياع العمر:

ما أشج على اإلنسان أن يعرف أن عمره ضاع ،وانفرط عقده منه ،فيهتم لذلك وحيزن على ما فت من
عمره ،ويف هذا يقول القصييب:
أمر على دار املسرة كاسفاً
وكم كنت أتيها ونفسي تغرد
هنا كان يل عمر مجيل ورفقة
()10
كرام وأشعار حسان تردد
اثنياً :آليات التعبري عن احلزن:

هناك العديد من اآلليات اليت استخدمها القصييب يف التعبري عن احلزن ،ومن تلك -1اآلليات التكرار:

( )9ديوان حديقة الغروب ،ص.28-26
( )10ديوان حديقة الغروب ،ص.33
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قال القصييب:
لكنه أشاح عين وامجاً
وضن ابلكالم
()11
وضن ابلسالم
لقد كان اإلحساس ابحلزن دافعاً لتكرار الكلمات ،وكان التكرار للكلمات من آليات التعبري عن احلزن،
فاحلزين مييل إىل تكرار األلفاظ اليت توجد أتثرياً يف نفيه.

-2الصورة الشعرية:

الصورة الشعرية هي" :جمموعة من عالقات لغوية خيلقها الشاعر لكي يعرب عن انفعاله اخلاص ،والشاعر
جديدا ،حني حياول أن يستحدث بني األلفاظ ارتباطات غري مألوفة ،ومقارانت
يستخدم اللغة
استخداما ً
ً
غري معهودة يف اللغ ة العادية املبنية على التعميم والتجريد ،ومن خالل هذه االرتباطات واملقارانت اللغوية
اجلديدة خيلق لنا الشاعر املصور تشبيهاته واستعاراته وكناايته وتشخيصاته"(.)12
وعرفها أمحد علي الدمهان ،فقال" :مفهوم الصورة الشعرية ليست من املفاهيم البسيطة سريعة التحديد ،وإمنا
هناك عدد من العوامل اليت تدخل يف حتديد طبيعتها :كالتجربة ،والشعور ،والفكر واجملاز ،واإلدراك ،والتشابه
والدقة...فهي من القضااي النقدية الصعبة ،وألن دراسة الصورة ال بد أن توقع الدارس يف مزالق يف العناية
ابلشكل أو بدور اخليال ،أو بدور موسيقى الشعرة كما هو يف املدارس األدبية"(.)13
والصورة الشعرية هلا "مكانتها يف النص األديب ،وخباصة الشعر ،فهي اليت تعطيه القدرة على اإلحياء والتأثري،
والشعر يكتسب أمهيته ودوره وغناه من الصور الشعرية؛ ألهنا هي اليت تعطي األلفاظ املؤلفة للغة قدرهتا

( )11ديوان حديقة الغروب ،ص.20
(  )12الصورة الفنية يف شعر مسلم بن الوليد ،د /عبد هللا التطاوي ،ط ،1دار غريب ،القاهرة2..2 ،م ،ص.45
(  )13الصورة البيانية يف املدحة النبوية عند حسان بن اثبت ،محيد قبايلي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة منتوري
قسطنطينية2004 ،م ،ص.3
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ينبوعا ال ينضب لإلمكاانت الداللية
اإلحيائية يف الداللة ،فنرى الكلمات اليت مستها الصورة ،تغدو ً
والصوتية"(.)14
واستخدم القصييب الصورة الشعرية يف التعبري عن احلزن ،ومن ذلك قوله:
اي من طوى األايم برقاً
كاملهر يلهث يف خطاه شهاب
شبه سرعة موت صديقه ،ومضي أايمه ابملهر السريع ،ومن تلك اآللية التشبه انطلق الشاعر؛ ليعرب عن
أحزانه ،وآالمه لفقد صديقه.
وقال أيضاً:
على قمة ترنو إىل البحر ترقد.
()15
كأنك صقر حني حلق يلحد .
شبهه ابلصقر يف حتليقه ،واستخدم القصييب هذه الصورة الشعرية كآلية للتعبري عن احلزن ،حيث إن أجود
الصور الشعرية القائمة على التشبيه ،ففيه إخراج ما ال ّقوة له يف الصفة على ما له قوة فيها.
قال القصييب:
وكان عنيفاً كاحمليط إذا طغا
()16
وكان رقيقاً مثل طفل يهدهد
فالتشبيه يكشف ما خفي من املعاين ،ويربز ما غمض من الصور ،فهو يدين البعيد ،ويسرهم يف ذهن املتلقي
صورة عما يدور احلديث حوله ،فهو "يزيد املعىن وضوحا ويكسبه أتكيدا؛ وهلذا ما أطبق مجيع املتكلمني
من العرب والعجم عليه ،ومل يستغن أحد منهم عنه"(.)17
(  )14التحرير األديب ،د .حسني علي حممد حسني (املتوىف1431 :هـ) ،ط ،5مكتبة العبيكان1425 ،هـ 2004 /م ،ص .382
( )15ديوان حديقة الغروب ،ص.25
(  )16ديوان حديقة الغروب ،ص.28
(  )17الصناعتني ،أليب اهلالل العسكري ،ص .243
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ويعود استخدام القصييب للتشبيه يف التعبري عن حزن حيث إن "للخيال نصيباً كبرياً فيه ،فهو يفنت حىت ال
يقف عند غاية ،وأنه يعمل عمل السحر يف إيضاح املعاين وجالئها ،فهو ينتقل ابلنفس من الشيء الذي
جتهله ،إىل شيء قدمي الصحبة ،طويل املعرفة ،وغري خاف ما هلذا من كثري اخلطر ،وعظيم األثر"(.)18

املبحث الثاين

صور احلزن يف ديوان حديقة الغروب للقصييب.
تتوعت صور احلزن يف ديوان حديقة الغروب لغازي القصييب ،ويكاد احلزن يسيطر على الديوان ،فلقد مجع
الديوان بني طياته من احلزن أنواعاً شىت ،وصنوفاً متنوعة ،حىت إنه لن يكون من ابب املبالغة إن مسي الديوان

بديوان احلزن ،فهو مفعم ابحلزن من أوله إال آخره ،وكأنه كان متنفس الشاعر بث فيه كل أحزانه ،ولعل
العنوان الديوان رمز لشيوع هذه الظاهرة فيه ،العنوان هو املرآة املصغرة ملا يريده املتكلم ،فهو حيوي أفكار
ومضامني يريد املتكلم أن ينقلها للمتلقني ،وهو عتبة النص للمتلقي ،وأول لقاء مادي بني املرسل واملتلقي،
فهو إشارة خمتزلة ذات بعد إشاري سيميائي؛ قصد حماكاهتا وأتويلها ،فهو نقطة مركزية يتم من خالله العبور
واالنطالق إىل النص ،والعنوان ليست مهتمه وضع املعىن أمام القارئ ،بل هو مشروع للتأويل ،فهو فن
مستقل ،له أصول وضوابط ،وقواعد ،فهو ليس ابلفضلة اليت ميكن أن حتذف بال أتثري ،بل هو يوازي النص
متاماً ،فهو "مرجع يتضمن بداخله العالمة ،والرمز ،وتكثيف املعىن ،حبيث حياول املؤلف أن يثبت فيه قصده
برمته ،فهو النواة املتحركة اليت خاط املؤلف عليها نسيج النص،وهذه النواة ال تكون مكتملة ولو بتذييل
عنوان فرعي ،فهي أتيت كتساؤل جييب عنه النص"(.)19
ولقد كشف عنوان القصيدة عن مدى شيوع ظاهرة احلزن يف ديوان(حديقة الغروب)" ،فالعنوان جسر
تواصلي بني املؤلف والقارئ ،وانشداد املؤلف إىل الكتاب إمنا ينطلق من العنوان ،فهو أول ما يقع بصره
عليه"(.)20
ومن صور احلزن يف ديوان (حديقة الغروب) لغازي القصييب ما يلي:
(  )18علوم البالغة :البيان ،املعاين ،البديع ،أمحد بن مصطفى املراغي (املتوىف1371 :هـ) ،ط ،1دار الكتب العلمية ،ص.240
(  )19البنية السردية يف زمن اخليول البيضاء إلبراهيم نصر هللا ،سوسن هادي جعفر ،جملة آداب الفراهيدي ،العدد( ،)2ص.189 ،
(  )20العتبات النصية يف رواية األجيال العربية ،د .سهام السامرائي ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،ص.61
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احلزن على النفس:
ال شك أن إحساس اإلنسان بدنو أجله أمر غاية يف الصعوبة ،وجيلب على النفس من اهلموم ،والغموم
واألحزان ما ال يعلمه إال هللا ،فيسارع الشعراء إىل راثء أنفسهم ،وهو صورة من صور احلزن على النفس
قدمية ،فلقد رثى مالك ابن الريب يرثي نفسه ،وهو رجل من بين متيم ،وراث أتبط شرا نفسه يرثي نفسه قبل
موته ملا أيقن ابلقتل ،وسلك غازي القصييب مسلك هؤالء الشعراء ،فكتب يرثي نفسه:
مخس وستون يف أجفان إعصار
أما سئمت ارحتاالً أيها الساري
أاي رقيقة دريب لو لدي سوى
عمري لقلت فدى عينيك أعماري
أحببتين وشبايب يف فتوته
()21

وما تغريت واألوجاع مساري
حزن الشاعر على نفسه ،وذلك حينما أحس بدنو أجله ،وقرب هناية حياته ،حيث بلغ من العمر مخساً
وستني سنة ،فراح خياطبها ويسأهلا ،أمل تسأمي التنقل والرتحال من بلد إىل بلد ،وأهنا مل تتغري على طول
عمره ،فقد أحبته يف فتوة شبابه ،ومل تتغري ملا كرب ،وبلغ به السن ما بلغ ،وراث الشاعر نفيه ألهنا أقرب األشياء
إليه(.)22
فلقد أحس الشاعر ابالكتفاء عن احلياة ،وأن رحيله حان ،وعليه أن يودع من حوله ،وهذا شعور جيعل
اإلنسان يشعر ابلغربة فيه هذه احلياة ،فتسيطر عليه روح احلزن.

احلزن على فراق احملبوب:

( )21ديوان حديقة الغروب ،ص.15-13
(  )22املذاهب األدبية يف الشعر احلديث جلنوب اململكة العربية السعودية ،علي علي مصطفى صبح ،هتامة -جدة-اململكة العربية السعودية ،الطبعة:
األوىل 1404هـ 1984 -م ،ص .302
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احلزن ،والتأسف على فراق احملبوب من املوضوعات الشعرية اليت راقت للشعراء قدمية ،وحديثاً ،حىت كان
الشعراء يفتتحون قصائدهم ابلبكاء على األطالل ،واحلزن على فراق األحبة ،وقد كان من أمناط احلزن
وصوره يف ديوان(حديقة الغروب) للقصييب احلزن على فراق احلبيب ،فقال:
سنندم إذ تفرقنا الليايل
()23
وهل أتيت الندامة ابلندمي
يقول أبن الفراق للمحبوب يرتك يف القلب أملا ،وحزانً ،يعقبه ندامة على الفراق ،فال ندامة بدون حزن،

ولكن لن جيدي احلزن ،والنجم شيئاً ،فهيهات أن أييت احلزن والندم ابحملبوب ،ولقد "فاض الشعر بوجدان
وعرب عن لظى مشاعره املتأججة من لوعة الفراق"(.)24
الشاعر الصادق ،ر
حزن بسبب معناته يف وطنه:

ما أشد حزن اإلنسان عندما يعاين يف وظنه ،ويضيق عليه ،فلقد عاىن القصييب يف وطنه ،حىت أنه منع بيع
بعض كتبه يف داخل وطنه ،وهذا يرتك يف نفس الشاعر آملاً ،وجيعله حيزن مما هو فيه ،فقال القصييب يبث
أحزانه:
تركت بني رمال البيد أغنييت
وعند شاطئك املسحور أمساري
إن سألوكي فقويل مل أبع قلمي
()25
ومل أدنس بسوق الزيف أفكاري
فالشاعر خياطب بالده ،وهو يشعر ابحلزن من جراء ما حيدث له ،وما يشعر به من غربة ،وما يتعرض له
من نقد ،فهناك أانس "ال حيبون له اخلري؛ مما جيعله يشعر ىف عمق ابلغربة بني أهله وذويه وعصاابته ،ويهوله
ذلك ويقلقه ويفزعه .وإنه ليوغل يف فهم الناس فيشعر بغري قليل من قلق النفس وضيق الصدر"( ،)26وما
(  )23ديوان حديقة الغروب ،ص.62
(  )24املذاهب األدبية يف الشعر احلديث جلنوب اململكة العربية السعودية ،علي صبح ،ص .61
( )25ديوان حديقة الغروب ،ص.17
( )26اتريخ األدب العريب ،الدكتور شوقي ضيف ،دار املعارف – مصر ،الطبعة :األوىل1995 - 1960 ،م.244 /6 ،
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حيزنه أكثر أنه مل يبع قلمه يف يوم من األايم ،فلم ميالق ،ومل يداهن ،وإمنا كان رجل املواقف ،كما أن مل يدنس
أفكاره وأقواله يوماً ما بقول الزور ،وزيف اآلراء،
احلزن بسبب املعصية:

ومن صور احلزن يف ديوان(حديقة الغروب) احلزن بسبب املعصية ،وهو دليل على الندم على ما فرط اإلنسان
يف جنب هللا تعاىل ،وهو من شروط التوبة ،أن حيزن اإلنسان على ما فاته من طاعة هللا جل وعال ،وأن يندم
على ذلك ،وأن يستغفر هللا عما جنت يداه ،وقد توجه القصييب إىل ربه يطلب منه العفو واملغفرة عما بدر
منه من ذنوب ،ومعاص ،فتوجه إىل ربه يناديه:
اي عامل الغيب ذنيب أنت تعرفه
وأنت تعلم إعالين وإسراري
وأنت أدرى إبميان مننت به
()27

على ما خدشته كل أوزاري
فهو يناجي ربه أبنه عامل ابسر وأخفى ،وأنه هللا حميط مبا ارتكبه من ذنوب ،وما جنته يداه من خطااي ،فهو
يطلب منه ويرجوه أن يتجاوز عن خطاايه ،فهي تؤرقه ،وتضيق صدره ،وحتزن نفسه ،فراح يبث أحزانه لربه
جل وعال ،منطلقاً من قوله تعاىل{ :أمن جييب املضطر إذا دعاه ،ويكشف السوء ،وجيعلكم خلفاء األرض،
أإله مع هللا ،قليال ما تذكرون} [النمل]62 :
احلزن على ما أصاب األمة:

الشاعر ال يعيش بعيداً عن مصاابت األمة ،وما جيري على أراضها من أحداث موجعة ،حمزنة مؤملة ،ولذلك
جند القصييب حيكي آالم األمة ،وأحزاهنا ،ومصاهبا ،حيث تركت تلك اجلراحات يف األمة أثرها فيها ،فحزن
ملا أصاهبا من آالم ،فقال:
والح يل بدر الرايض شاحباً
عيونه مناجم الدموع
( )27ديوان حديقة الغروب ،ص.18
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ووجه خارطة الكدر
قلت له ماذا دهاك اي قمر؟
أجابين بدر الرايض غاضباً
أما ترى اجلراح
والصغار امليتني
()28
والدخان والشرور
لقد أثر احلزن على بدر الرايض ،حىت شحب لونه ،وحنل جسمه ،وتغريت مالحمه ،فهو غضبان ملا حيدث
يف األمة هنا وهناك من قتل هنا وهناك ،وقتل لألطفال ،الذين ال ذنب هلم ،وتفجري البيوت ،وغري ذلك.

احلزن على موت األصحاب:

الصداقة :عالقة اجتماعية وثيقة تقوم على مشاعر احلب ،واجلاذبية املتبادلة ،بني شخصني أو أكثر ،ومتيزها
عدة خصائص من بينها :الدوام النسيب ،واالستقرار ،والتقارب العمري يف معظم احلاالت بني األصدقاء،
مع توفر قدر من ا لتماثل بينهم فيما يتعلق بسمات الشخصية ،والقدرات الفعلية ،والتفضيالت ،واالجتاهات،
والقيم ،والظروف االجتماعية ،وهذه الروابط اليت ختلقها الصداقة جتعل الصديق يشعر ابحلزن واألسى لفراق
صديقه ،ويسكب عليه دموعه ،يقول القصييب يف موت أحد أصدقائه.
عليك سالم هللا ما قست النوى
على كبد مصدوعة تتنهد
أأبكيك يدعوين إىل الدمع مشهد
كئيب وينهاين عن الدمع مشهد
أأبكيك؟ ال أبكيك أكتم يف دمي.
()29
بكائي ويبدو أنين متجلد
( )28ديوان حديقة الغروب ،ص.21-19
( )29ديوان حديقة الغروب ،ص.28-26
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يصف الشاعر أحاسيسه ومشاعره جتاه فقده لصديقه ،وأن كبده كادت تتفطر من شدة احلزن ،فهي وإن
كان يتظاهر أمام الناس ابلتجلد والصرب لفراقه ،ولكنه يكتم يف نفسه دموعه.
وقال القصييب أيضاً:
اي أعز الرجال يعرف قليب
أن محل الفراق عبء ثقيل
ولياليه موحشات شكول
وأماسيه رنة وعويل
ال أطيق الدموع حىت تسيل
هذه سنة احلياة غروب
()30
وشروق ومنزل ورحيل
يصف الشاعر صديقه أبنه من أعز من يعرفه قلبه ،وأن فراقه سبب له محالً ثقيالً ،وأصبح يكابد الليل،
فلقد أصبحت لياليه موحشة؛ حيث أحس بعد فراقه بلوعة الوحدة ،فهو الذي كان يذهب للتسامر معه،
يبث له أحزانه ،ويشكو له مهومه ،فقد فارق احلياة ،فال جيد من يسلوه ،أو خيفف عنه ،لقد حزن عليه حىت
أصبح ال يطيق نزول دموعه على خديه ،ويصرب نفسه أبن املوت سنة احلياة ،وبدأ ابلغروب إشارة إىل النهاية؛
ألهنا موطن االهتمام ،وهي املناسبة للمقام ،فاملقام مقام موت ،مث ثىن ابحلياة ،وهكذا جند أن احلزن على
األصدقاء صورة من صور احلزن يف ديوان حديقة الغروب.
احلزن على ماضي األايم:

األايم دول ،واإلنسان يعيش أفراح وأتراح ،وال يوجد إنسان يكون سعيداً على طول اخلط ،أو حزيناً طوال
حياته ،والشاعر كأي إنسان يعرض له يف حياته من املصائب ما يكون سبب يف جلب اهلموم واألحزان،
ولقد مر القصييب يف حياته ابلكثري من احملطات ،واليت تعرض فيها لكثري من املواقف احملزنة ،فراح يشكو بثه
وحزنه من خالل شعره ،فقال:
( )30ديوان حديقة الغروب ،ص.71-69
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أمر على دار املسرة كاسفاً
وكم كنت أتيها ونفسي تغرد
هنا كان يل عمر مجيل ورفقة
()31
كرام وأشعار حسان تردد
يتذكر الشاعر أايم السمر ،والسرور ،وكيف كان يف هذه األايم فرحاً مسروراً يغرد كما تغرد العصافري ،حيث
الرفقة الصاحلة ،وأصدقاء العمر ،عاش عمراً مجيالً ،وأوقااتً سعيدة ،ولكن أين هي اآلن ،إن تذكر هذه األايم
يصيبه ابهلم واحلزن ،حيث ولت وأدبرت ،فلم يبق منها سوى الذكرى.

احلزن لفراق األخت:

مما هو معلوم أن األخت هلا مكانة عظيمة ،ومنزلة كبرية يف نفس األخ ،فهي األم ،وهي مصدر احلنان،
وهي موطن بث اهلموم واألحزان ،وهي خزانة األسرار؛ لذا فإن فقد يكلم النفوس ،ويصدع األحشاء ،وجيعل
القلب يغلي كاملرجل من شدة األسى واحلزن عليها ،وهذا ما نلحظه على شاعران القصييب عندما فقد أخته،
فقال فيها:
اختاه
وجهك ابرد
وأان أقبله وتلسعه الدموع
ويرجع الطفل املبعثر يف السنني
كم كنت ضاحكة وابكية
واثئرة وهادئة
()32
وحانية وقاسية

( )31ديوان حديقة الغروب ،ص.33
( )32ديوان حديقة الغروب ،ص.36-35
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يناديها وكأهنا جبواره ،فحذف حرف النداء حىت ال يكون بينها وبني ندائها واسطة ،وهذا يدل على القرب
الشديد ،مث يصور املوقف الرهيب ،واملهيب عندما قبل وجهها بعد الوفاة ،ودموعه تنسكب من عينيه على
فراقها ،واستخدم تقنية التضاد متذكراً مواقفها ،وكيف أهنا مجعت بني املتناقضات ،فكانت حانية ،وهي يف
نفس الوقت قاسية ،حىت تشد من عوده ،وتعلمه قوة التحمل ،وقد عاين القصييب من فراق أخته لوعة وحرقة
على فراقها ،فجاءت عباراته الشعرية مصورة هلذا احلزن أبلغ تصوير.
و"احلزن على الذاهب املفقود إمنا هو زفرة من زفرات احلب ،أو نفثة من نفثات الوفاء"(.)33
احلزن على أخيه عادل:

من صور احلزن يف ديوان(حديقة الغروب) احلزن على فقد األخ ،واألخ هو السند يف احلياة ،واحلزن على
فراق اإلخوة وراثئهم أمر توارثه الشعراء قدمياً ،وحديثاً ،فالشاعر إن مل حيزن لفراق أخاه ،فلمن حيزن؟ جاء
يف األثر "قدم لقمان من سف ٍر فلقى غالماً له فقال له فعل أيب؟ قال مات قال ملكت أمري فما فعلت

أمي؟ قال ماتت قال ذهب مهي قال فما فعلت أخيت؟ قال ماتت قال سرتت عوريت ،قال فما فعلت امرأيت؟
قال ماتت قال جدد فراشي قال فما فعل أخي؟ قال مات قال :أوه انقطع ظهري"(.)34
قال القصييب يبكي أخاه عادل:
أخي رب جرح يف األضالع ال يهدا
أعانقه والليل ميطرين سهدا
واستصرخ الذكرى فتسكب صاهبا
أخي لست أدري أي سهامك قاتلي
()35
غيابك أم أين بقيت هنا فرد

(  )33النظرات ،مصطفى لطفي بن حممد لطفي بن حممد حسن لطفي املْنـ َفلُوطي (املتوىف1343 :هـ) ،دار اآلفاق اجلديدة ،الطبعة :الطبعة األوىل
َ
1402هـ1982 -م.88 /3 ،
(  )34ديوان املعاين ،احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري (املتوىف :حنو 395هـ) ،دار اجليل – بريوت.184 /2 ،
(  )35ديوان حديقة الغروب ،ص.48-47
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تعود القصييب عند راثء إخوته كما سبق ذلك يف راثء أخته أن يناديه بلفظ أخ ،كما اندى أخته من قبل
بلفظ أختاه ،ودائماً يف مثل هذه املواقف ما حيذف حرف النداء معرباً بذلك عن شدة قربه من املنادي،
حىت أنه ال يسمح لنفسه ابستخدام الواسطة بينه وبينه ،مث يصف شدة حزنه على أخيه ،وكيف أثر فيه،
لقد وصل اجلرح بسبب موته إىل أضالعه ،مث وصفه ابلدميومة ،فهو جرح ال يهدأ من شدة ،مما يدل على
أن حزنه على أخيه حزن حار وشديدـ وأنه أحدث له شرخ يف صدره ،مث يتساءل الشاعر ،خماطباً أخاه عادل
الذي مات عله جيد عنده جوابً ،وأىن له ذلك؟ فيقول له ،وهللا ال أدري أي سهامك قتلتين هل فراقك هو
الذي كان قاتلي ،أم ألين أصبحت بعدك وحدى ،بال أنيس ،وكالمها مؤد لنتيجة واحدة ،وهي أنه فقد
أخاه ،وأصبح يف هذه احلياة فرداً ،وشبه فراقه ابلسهام القاتلة ،وهكذا جنده يستخدم الصورة الفنية يف جتسيد
املشاعر واألحاسيس ،وتقريبها لألذهان ،من خالل عرض املعقوالت يف صورت احملسوسات ،فيستطيع
املتلقي تصور عظم الفاجعة ،وحجم املأساة اليت يعاين منها الشاعر بسبب فقده ألخيه.
وقال القصييب أيضاً حزان على أخيه:
بكيت أخي حىت ثوى الدمع يف احلشا
وأجهش صدر اصطلى نوحه وجدا
فمن أجله الدمع الذي سد حمجري
()36
ومن أجله الدمع الذي استوطن الكبد
يقول أبنه بكى أخاه حىت طال مقام دموعه يف أحشائه ،وحزن قلبه ،حىت كأنه حلم صلته النار ،من شدة
وجده وحزنه على أخيه ،فما سكب الدموع اليت سدت حمجر عينيه ،ومن أجل أخيه أسكب دموعه اليت
سكنت من كثرهتا يف كبده ،هذه املبالغة يف الوصف للحالة اليت وصل إليها القصييب ،ودرجة احلزن ،والوجد
اليت سيطرت على مشاعره ،وأحاسيسه ،حىت إن احلزن اختذ من كبده ،وأحشائه مسكناً له.
احلزن على أحداث لبنان:

(  )36ديوان حديقة الغروب ،ص.51-50
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لبنان بلد شقيق ،ولقد جرت فيها بعض األحداث الدامية ،قتل فيها األطفال ،ورمل فيها النساء ،وقد حزن
على تلك األحداث املسلمون يف مجيع أحناء العامل ،ومعلوم أن الشعراء جيارون األحداث ،ويتأثرون مبا جيري
حوهلم ،وقد كان القصييب ممن أتثر بتلك األحداث ،فراح ينعي لبنان ،ويقول:
ويف كل يوم متوت وحتيا
متوت وحتيا
كأنك وحدك خل احلياة
وعشق املمات
ويف كل يوم جنيئك
حنتضن الطفل يف مهده
()37
مث نتلو عليه طقوس الوفاة
شبه لبنان وما جرى هبا من أحداث إبنسان ميوت يف يوم وحييا يف يوم آخر ،كأهنا الوحيدة صديقة احلياة،
وعاشقة املمات ،ففي كل يوم يستقبلون مولوداً جديداً ،مث ما يلبسوا أن يودعوا طفالً آخر اجرتفته األحداث،
فمات ،وهنا بعرب الشاعر عن مدى أساه ،وحزنه ،ولوعته على هؤالء األطفال األبرايء ،الذين ال ذنب هلم
فيما جيري.
احلزن على تفرق األصحاب واألحباب:

يكرب اإلنسان يف هذه الدنيا ،ينفض األصحاب واألحباب من حوله ،فمنهم من ختطفته يد املنااي ،ومنهم
من هو مشغول يف عمله ،وحياته ،وهكذا جيد نفسه وحيداً يعيش يف غربة ،وينظر عن ميينه وعن مشاله ،فال
جيد أمامه سوى مفارقة احلياة ،وهذا ما أحسه القصييب ،فنجده يبث أحزان ذلك الفراق من خالل شعره،
فيقول:
تفرق أصحاب الطريق فال أدري
أمامي سوى اللحد الذي حيضن اللحدا
( )37ديوان حديقة الغروب ،ص.42-41
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على كل قرب من دموعي قطرة
وقافية تفدي املودع لو يفدى
أصون عن األنظار دمعي ورمبا
()38
متاسك من هدت قواعده هدا
يصف الشاعر حاله ،وكيف أن الرفقاء ،واألحباب قد تفرقوا ،فال جيد أمامه سوى قرب حيتضن رفقاء الدرب،
فعلى كل قرب سكب دموعه حزنه على فراق رفيقه ،كما أنه راثه من شعره مبا أفاض هللا عليه ،وهو وإن كان
يتظاهر أمام الناس ابلتماسك ،والوقة ،إال أنه من شدة حزنه ،وأسفه على رفقائه ،قد هدت قواعد جسمه،
فهو ظاهره التماسك ،وابطنه الضعف واخلور من احلزن.
وقال:
إليك عظيم العفو أشكو مواجعي
بدمع على مرأى اخلالئق ال جيري
ترحل إخواين فأصبحت بعدهم
()39
غريباً يتيم الروح والقلب والفكر
لعل الشاعر يتمثل قول هللا –عز وجل -الذي حكاه عن نيب هللا يعقوب –عليه الصالة والسالم{ :-قال
إمنا أشكو بثي وحزين إىل هللا ،وأعلم من هللا ما ال تعلمون} [يوسف ،]86 :فتوجه القصيب إىل ربه يطلب
منه العفو واملغفرة ،ويتوجه إليه يشكو إليه أحزانه ،وآالمه ،فهو ال يظهر دموعه أمام الناس ،ولكنه يبذهلا
مدرارة فيما بينه وبني ربه -جل وعال -حزانً على رحيل اإلخوان ،مث يصف حاله بدقة مستخدماً أسلوب
التشبيه ،فشبه نفسه ابليتيم ،ومهما كتب الكتاب ،وحتدث الشعراء عن إحساس اليتم لن يستطيعوا وصفه
كما حيس به اليتيم ،كما أنه ليس يتم األب ،بل هو يتيم الروح ،والقلب ،والفكر ،وهكذا جند ففقد األحباب
يولد حزانً عميقاً يف نفس الشاعر ،قد نلمس فيه بعدا واغرتاابً بدا واضحاً يف األبيات.
(  )38ديوان حديقة الغروب ،ص.48
(  )39ديوان حديقة الغروب ،ص.66
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وكأنه يتمثل قول الشاعر:
وإن كان فيها أسريت وهبا أهلي
وإين غريب بني بست وأهلها
()40
وما غربة اإلنسان يف غربة النوى ولكنها وهللا يف عدم الشكل
ولقد متيز شعر احلزن يف ديوان الغروب للقصيب مبا يلي:
 -1غلبة اجلانب الوجداين على املضمون الشعري ،حبيث تبدو العاطفة أوضح خيط يف نسيجه ،أو حبيث
متثل أهم ما عند الشاعر ،وأبرز ما حياول نقله إىل اآلخرين.
 -2غلبة طابع احلزن على تلك العاطفة ،حبيث تصدر عن أسى ومرارة حينًا ،وعن أيس واستسالم حينًا،
وتثري الشجن واحلزن يف كثري من األحايني.
 -3فردية النزعة حبيث يعرب الشاعر -يف األعم األغلب -عن أحاسيسه هو ،ويهتم هبمومه الفردية ،ولواعجه
الذاتية وشئونه اخلاصة على وجه العموم.
ويتضح مما سبق أن ديوان (حديقة الغروب) من امسه يدل على شيوع ظاهرة احلزن فيه ،فالغروب رمز األفول،
واحلزن ،واألسى ،وغري ذلك من الدالالت غري السارة ،فغروب الشمس أييت الليل ،والليل بيت املصائب
واألحزان ،وقد شاعت ظاهرة احلزن يف الديوان ،وجاءت على أمناط وصور خمتلفة ،فلقد حزن الشاعر على
فقدان أخته ،وأخيه ،وفقدان األصدقاء ،كما حزن على فراق األحبة ،وتفرقهم ،وحزن واهتم لألحداث اليت
تقع يف بالد املسلمني ،وما يرتتب عليها من مصائب جسام ،وكذلك حزن على ما اقرتفه من ذنوب ومعاص،
وعلى ما فرط يف جنب هللا –جل وعال -حىت أنه ختم ديوانه ابحلزن ،فقال:
اي أعز الرجال انتصف الليل
كالان يف صبحه مشغول
من قريراً لديك حزين وضحكي
()41
فعلى أي جانبيك متيل؟
(  )40جممع األمثال ،أبو الفضل أمحد بن حممد بن إبراهيم امليداين النيسابوري (املتوىف518 :هـ) ،احملقق :حممد حمىي الدين عبد احلميد ،دار املعرفة -
بريوت ،لبنان.83 /2 ،
( )41ديوان حديقة الغروب ،ص.78
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ومن خالل هذه اخلامتة نستطيع أن ندرك كيف ربط الشاعر ختام الديوان مبطلعه ،فجاءت القصائد ذات
ارتباط وثيق ببنية القصيدة معنوايً ،وأًسلوبياً ،فتعانقت مع عتبات النص األخرى؛ إلنتاج املزيد من الدالئل
الشعرية يف النص ،فعتبات النص ما هي إال حلقات يسلم بعضها اآلخر؛ فال ميكن الفصل بينها ،فمطلع
القصدية له ارتباط وثيق ابخلامتة ،فألن كان املطلع مفتاح القصيدة ،فإن اخلامتة هي قفلها ،فهي " آخر ما
(.)42
ينتهي إىل السمع ،ويرتدد صداه يف األذن ،ويعلق حبواشي الذكر"

(  )42جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب ،أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي (املتوىف1362 :هـ) ،اشرفت على حتقيقه وتصحيحه :جلنة
من اجلامعيني ،مؤسسة املعارف ،بريوت.39 /1 ،
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املبحث الثالث

مجاليات اللغة يف شعر احلزن يف ديوان حديقة الغروب
حظي ديوان (حديقة الغروب) ابلكثري من اجلماليات اللغوية ،واليت أثرت معاين األبيات ،ومن ذلك:

التكرار:

التكرار هو" :أَحد املصـادر التـي تصدر منها املوسيقى الشعرية الداخلية ،إذ ال يقوم التكرار فقط على جمرد
تكرار اللفظة يف السياق الشـعري ،وإمنا مـا ترتكه هذه اللفظة من أثر انفعايل يف نفس املتلقي ،وبذلك فإنه
يعكس جانباً من املوق ف النفسـي واالنفعايل ،فكل تكرار حيمـل فـي ثنايـاه دالالت نفسية وانفعالية خمتلفة
تفرضها طبيعة السياق الشعري ...وقد التفت الشـعراء إلـى ظاهرة التكرار من خالل إعادة ألفاظ ووحدات
صوتية معينة جتعل النص الشعري حيفل ابإليقاعات املنوعة ،اليت تغنـي اجلانب اإلحيائي والتعبريي فيه"(.)43
والتكرار قد يكون للحروف ،وقد يكون للكلمات:

تكرار احلروف:

قال ابن جين " :فأما مقابلة األلفاظ مبا يشاكل أصواهتا من األحداث ,فباب عظيم واسع ,وهنج متلئب
املعرب هبا عنها ,فيعدلوهنا
عند عارفيه مأموم ،وذلك أهنم كثريًا ما جيعلون أصوات احلروف على مست األحداث ر
هبا وحيتذوهنا عليها ,وذلك أكثر مما نقدره ،وأضعاف ما نستشعره"(.)44
ومن تكرار احلروف يف ديوان(حديقة الغروب):
أحببتين وشبايب يف فتوته
كرر الشاعر حرف الباب أربع مرات ،وحرف الباء من احلروف السهلة يف النطق ،وهو حرف شفوي؛
خلروجه من الشفتني ،وهنا عالقة بنني حرف الباء ،واملعىن املراد من النص ،فلقد اختار أخف احلروف للتعبري

(  )43مجالية التكرار بني البعدين البنائي واإليقاعي يف شعر أمحد مطر ،بوقريط طيب ،جملة مقاليد ،عدد2016 ،11 :م ،ص.123
( )44اخلصائص ،عثمان بن جين املوصلي (املتوىف392 :هـ) ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة :الرابعة .159 /2 ،
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عن أحزانه ،فال "ميكن أن يوجد أي معىن بدون صوت يعرب عنه ،فال تستطيع اللغة التعبري بشكل دقيق عن
مكنوانهتا اخلفية دون إيقاع صويت"(.)45
وقال القصييب:
نعمت حبلم رمته ليس ينقضي
سالم على احللم الذي يتبدد
كرر الشاعر حرف امليم ،وهو من احلروف الشفوية ،ومن صفاته :اجلهور ،والتوسط ،واالستفال ،واالنفتاح،
والغنة.
والتكرار الذي ارتكز عليه الشاعر يعمل على زايدة يف األداء ،وحالوة يف املعىن ،والنغم.

الثنائية الضدية:

"تتعامل الثنائيات مع النص تعامالً استكشافياً ال تعامل إحصائيات ،أو تركيبات بالغية ،وأغراض شعرية،

فالثنائيات حتكم األدب وحتكم احلياة قبله ،ويعتمد الفكر عامة يف نشاطه على الثنائيات الضدية ،وحوار
احلدود املتقابلة واملتباينة ،وهو ما يسمى الفلسفة اجلدلية ،أو الدايلكتيك ،وتكشف الثنائية عالقة شبه
التضاد بني طريف الثنائية ،وتدرس ما يظهر يف النص وما خيفى فيه ،تنشأ الثنائيات الضدية بني الوحدات
اخلطابية من خالل تعاكس البُىن املشكلة للنص على مستوى الدال اللغوي(املرئي) ومن خالله يظهر النوع
األول من أنواع الثنائيات الضدي ة ،أو ما يسمى ابلتضاد احلسي أو الصريح ،أما النوع الثاين فهو 4التضاد
املعنوي اخلفي من خالل السياق الرتكييب والداليل"(.)46
"هذه الثنائيات قد تزيد من تكثيف الصور ،وتعكس حالة االنفعال العاطفي القصوى ،وشدة التوتر يف
االنفعال املكبوت ،فإذا كان التضاد الظاهري يف لفظتني يكشف املعىن ويقويه (والضد يظهر حسنه الضد)،
فإن تضاد البنية يضيء الرؤية ويكشف أبعادها عرب توتر العالقات ،وتداخلها يف سياق جديل يتسم ابلصراع

( )45اإليقاع الداخلي يف القصيدة املعاصرة :بنية التكرار عند البيايت منوذجا ،هدى الصحناوي ،جملة جامعة دمشق ،العدد(2014 ،)2-1م، ،
ص.100
(  )46الثناايت الضدية يف " ظلمات و أشعة " ملي زايدة ،رق ية شروانة ،جملة منتدى األستاذ ،املدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار قسنطينة ،عدد:
2014 ،14م ،ص.248
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حتت السطح ،مما مينحنا عنصر املفاجأة بكسر املألوف ،واالندهاش مبا مل يكن متوقعاً ،وهو جيعل البصر
أكثر حدة ،والذهن أقوى تركيزاً"(.)47
"إن الثنائية الضدية وسيلة من الوسائل الفنية اليت حتقق للقصيدة إيقاعها الداليل ،وتفتح أمام املتلقي
فضاءات جديدة ،وترتك للخيال أن يراتد آفاقاً رحبة؛ مما جيعل العبارة الشعرية يف هذا األسلوب قابلة لقراءات
متعددة"(.)48
قال القصييب:
وكان عنيفاً كاحمليط إذا طغا
()49
وكان رقيقاً مثل طفل يهدهد
هذه الثنائية الضدية بني األلفاظ :عنيفاً /رقيقاً تكشف الشخصية ،وتعرف مكنوانهتا ،كما أن هبا تتميز
األشياء ،فالضد يزيد يف ضده ،ويبدي ما خفي منه ،ولذلك قالوا :وبضدها تتبني األشياء( ،)50فاملضادة
بحه.
هي اليت تُ ُ
سن الشيء وقُ َ
ثبت ُح َ
و"للثنائيات الضدية دور كبري يف التعبري ويف اإلقناع ؛ فمـن وسـائل اإلقنـاع احلجــة العقليــة القائمــة علــى
االســتدالل واملقارنــة بــني املتناقــضني لتبيــني املفارقــة الــشاسعة بينهمــا ،فتعمــل الــنفس علــى االتــصاف
ابإلجي ــايب احلــسن والنفـور مـن الـسليب القبـيح ،أو علـى األقـل ت ِّ
ظهـر هـذه املقارنـة ميـزةَ الـشيئني  .فاجلدل
واحلجاج والربهان كلّها حتتاج إلـى التـضاد  ،وإلـى الـربط واملقارنـة بـني املتناقضني  .فالربط بني األشياء املتنـافرة
يثيـر العواطـف األخالقيـة واملعـاين الفكرية يف املتلقـي"(.)51
وقال القصييب:
(  )47الثناايت الضدية يف " ظلمات و أشعة " ملي زايدة ،شروانة ،ص.252
(  )48الثنائية الضدية يف شعر احلطيئة ،صالح أمحد ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية  /جامعة اببل ،العدد2019 ،42 :م،
ص.759
(  )49ديوان حديقة الغروب ،ص.28
(  )50لسان العرب ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (املتوىف711 :هـ) ،دار صادر –
بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.482 /1 ،
(  )51الثنـائيات الضدية يف لغة النص األديبّ بني التوظيف الفين والذوق اجلمايل ،علي زيتونة ،جملة جامعة الوادي ،ص.161
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عهدك أتب الدمع كرباً وترتضي
ساهم التضاد بني أتىب/ترتضي يف توظف إيقاع واحد ،حيقق التناظم ،والتناغم ،والتناسب فهو حجة مجالية
إقناعية ،تزيد من تكثيف الصور ،وتعمل على عكس احلالة االنفعالية القصوى ،وشدة التوتر يف االنفعال
املكبوت ،فالتضاد بني لفظتني يكشف املعىن ،ويقويه ،كما أنه يضيء الرؤية وكشف أبعادها ،ومينح األسلوب
عنصر املباغتة ،واملفاجأة ،واالندهاش ،وكسر املألوف(.)52
وقال القصييب:
وتصدق والدنيا عدوة صدقها
تكابد والكذاب ابلكذب يسعد
هذه الثنائية :تصدق /الكذب -يف القصيدة -تكشف عن وجود التنوع ،وأن الوجه اآلخر منك كل شيء
قائم ،فكما توجد الظلمة يوجد النور ،وكما توجد الشكاية ،يوجد الرجاء ،واألمل ،فهي دعوة إىل توسع
األفق ،وإبعاد النظر ،وإقصاء النظرة األحادية لألشياء.
إن "الثنائيات الضدية تولد فضاء مآزراً للنص ،إذ جتتمع مجلة عالقات زمانية ومكانية ،وفعلية أبزمنة خمتلفة،
فتلتقي هذه العالقات على أكثر من حمور ،تلتقي وتتصادم وتتقاطع وتتوازى ،فتغين النص ،وتعدد إمكانيات
الداللة فيه ،فالتضاد الفعلي واالمسي يشكل عاملاً من جدل الواقع والذات يف صراعها مع احلياة ،ووفرة
الثنائيات يف النص األديب دليل انسجام إيقاعاته ،وانفتاحه على أكثر من حمور ،فيمكن أن نعثر على جمموعة
أنساق متضادة يف النص األديب الواحد تضفي عليه مزيداً من احليوية واحلركة ،هذه األنساق املتضادة ذات

صلة ابلكون الذي تصوره سواء أكان ذلك األمر ابلتضاد أم ابلتكامل؛ لذا جتتمع فيها اخلصائص
اجلمالية"(.)53
وقال القصييب:
من اإلعصار جئت أم من النسيم؟
(  )52الثناايت الضدية يف " ظلمات و أشعة " ملي زايدة ،شروانة ،ص.129
(  )53الديوب ،مسر ،الثنائية الضدية :دراسات يف الشعر العريب القدمي ،اهليئة العامة السورية للكتاب ،وزارة الثقافة2009 ،م ،ص.7
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وانري أنت أم برد النعيم؟
سامهت الضدية :اإلعصار/النسيم ،النار /النعيم يف كشف معاين النص ،وإكسابه موسيقى ترتك يف النفس
أثراً عميقاً.
وبناء على ما سبق يتبني أن ديوان حديقة الغروب متيز جبماليات لغوية عديدة ،مما أكسبه مجال املبىن مع
مجال املعىن.
اخلامتة
النتائج:
هناك العديد من الدوافع للحزن يف ديوان غازي القصييب "حديقة الغروب" ،ومن ذلك :االغرتاب ،ورحيل
األحباب ،وغري ذلك.
هناك العديد من اآلليات اليت استخدمها القصييب يف التعبري عن احلزن ،ومن تلك التكرار ،والصورة الشعرية.
احلزن هو :عبارة عما حيصل لوقوع مكروه ،أو فوات حمبوب يف املاضي.
تنوعت صور احلزن يف ديوان حديقة الغروب لغازي القصييب ،ويكاد احلزن يسيطر على الديوان ،فلقد مجع
الديوان بني طياته من احلزن أنواعاً شىت ،وصنوفاً متنوعة.
شاعت ظاهرة احلزن يف الديوان ،وجاءت على أمناط وصور خمتلفة ،فلقد حزن الشاعر على فقدان أخته،
وأخيه ،وفقدان األصدقاء ،كما حزن على فراق األحبة ،وتفرقهم ،وحزن واهتم لألحداث اليت تقع يف بالد
املسلمني ،وغري ذلك.
ديوان حديقة الغروب متيز جبماليات لغوية عديدة ،مما أكسبه مجال املبىن مع مجال املعىن.
التوصيات:

-1ديوان حديقة الغروب أرض بكر حتتاج إىل مزيد من الدراسات.
-2ميكن دراسة العالقات االجتماعية يف ديوان حديقة الغروب.
-3كما ميكن عمل دراسة حول مجاليات السرد يف ديوان حديقة الغروب.
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-4كما توصي الدراسة بعمل دراسة حول أبعاد الشخصية يف ديوان حديقة الغروب.
املصادر واملراجع
 -1اإليقاع الداخلي يف القصيدة املعاصرة :بنية التكرار عند البيايت منوذجا ،هدى الصحناوي ،جملة جامعة
دمشق ،العدد(2014 ،)2-1م،
 -2البنية السردية يف زمن اخليول البيضاء إلبراهيم نصر هللا ،سوسن هادي جعفر ،جملة آداب الفراهيدي،
العدد( ،)2ص.189 ،
-3اتريخ األدب العريب ،الدكتور شوقي ضيف ،دار املعارف – مصر ،الطبعة :األوىل- 1960 ،
1995م.
-4التحرير األديب ،د .حسني علي حممد حسني (املتوىف1431 :هـ) ،ط ،5مكتبة العبيكان1425 ،هـ /
2004م
-5التعريفات ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (املتوىف816 :هـ) ،احملقق :ضبطه وصححه
مجاعة من العلماء  ،دار الكتب العلمية بريوت –لبنان ،الطبعة :األوىل 1403هـ 1983-م.
-6الثناايت الضدية يف " ظلمات و أشعة " ملي زايدة ،رقية شروانة ،جملة منتدى األستاذ ،املدرسة العليا
لألساتذة آسيا جبار قسنطينة ،عدد2014 ،14 :م.
 -7الثنـائيات الضدية يف لغة النص األديبّ بني التوظيف الفين والذوق اجلمايل ،علي زيتونة ،جملة جامعة
الوادي.
 -8الثنائية الضدية يف شعر احلطيئة ،صالح أمحد ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية /
جامعة اببل ،العدد2019 ،42 :م ،ص.759
 -9مجالية التكرار بني البعدين البنائي واإليقاعي يف شعر أمحد مطر ،بوقريط طيب ،جملة مقاليد ،عدد:
2016 ،11م.
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-10جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب ،أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي (املتوىف:
1362هـ) ،اشرفت على حتقيقه وتصحيحه :جلنة من اجلامعيني ،مؤسسة املعارف ،بريوت.
-11اخلصائص ،عثمان بن جين املوصلي (املتوىف392 :هـ) ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة :الرابعة.
-112ديوان املعاين ،احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري (املتوىف :حنو
395هـ) ،دار اجليل – بريوت.
 -13الديوب ،مسر ،الثنائية الضدية :دراسات يف الشعر العريب القدمي ،اهليئة العامة السورية للكتاب ،وزارة
الثقافة2009 ،م
-14الشعر والشعراء ،عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (املتوىف276 :هـ) ،ط ،1دار احلديث ،القاهرة،
1423هـ.
 -15الصورة البيانية يف املدحة النبوية عند حسان بن اثبت ،محيد قبايلي ،رسالة ماجستري غري منشورة،
كلية اآلداب واللغات ،جامعة منتوري قسطنطينية2004 ،م.
-16الصورة الفنية يف شعر مسلم بن الوليد ،د /عبد هللا التطاوي ،ط ،1دار غريب ،القاهرة2..2 ،م.
-17العتبات النصية يف رواية األجيال العربية ،د .سهام السامرائي ،دار غيداء للنشر والتوزيع
-18علوم البالغة :البيان ،املعاين ،البديع ،أمحد بن مصطفى املراغي (املتوىف1371 :هـ) ،ط ،1دار الكتب
العلمية.
-19غازي القصييب شاعراً ،عمار اجلندي ،جملة اجلوبة ،مركز عبد الرمحن السديري الثقاىف ،عدد،29 :
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The phenomenon of sadness in the garden of sunset For the poet Ghazi
Al-Gosaibi
Rawan Nair Al-Harbi
graduate student Taibah University
Summary:
The poet Ghazi Al-Qusaibi is a poet, writer, and scholar of poetry in the
modern era. He is the knight of his field. He is a poet who carries strong
feelings in his chest that he breathes through his poetry, so he expresses his
feelings and feelings. , but he is different from others, as he transmits his
sorrows and joys through his poetry, and there were many issues that
concerned Ghazi Al-Qusaibi, and caused a great impact on his life, and the
spread of a state of sadness on him, through his poetry he expressed those
sorrows, and broadcast his sorrows And his sorrows in it, and given the
importance of this phenomenon, the phenomenon of sadness in the Diwan of
the Sunset Garden of Ghazi Al-Gosaibi.
Keywords: The phenomenon of sadness - Diwan Al-Groubi Gardens
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