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٢٢/١١/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ٦/١٠/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ُح موضــوُع (المــرأِة) فــي شــعِر (شــهاب الــدین التلعفــري ) بــین المغــامرِة والرغبــِة ، وبــین یتــرجَّ

الخیاِل والتجریِب ، بمستویاٍت تخترُق العقـَل ، وال تحـتكُم إلـى المنطـِق ، وال تنطلـُق مـن قـیٍم واقعیَّـٍة 

–موضــوعیٍَّة موصــولٍة بــاألعراِف والتقالیــِد فــي البیئــة العربیــة واإلســالمیة ؛ ألنهــا رؤیــٌة جمالیــٌة –

لـــت (المـــرأُة/ الموضـــوُع) فـــي شـــعِر (شـــهاب الـــدین شـــعریٌة أقامـــْت مـــن الجســـِد ُصـــوراً  لغویـــًة ؛ فتحوَّ

التلعفري) من الواقِع الحقیقي المكبوِت إلى المثاِل المتخیَِّل المأموِل ، وَقِدَمْت بالـذاكرِة الشـعریَِّة مـن 

وواقعــًا فــي المثــاِل المــوروِث إلــى اآلنیَّــِة فــي التصــوُِّر والحــدوِث ؛ فباتَــْت مثــاًال فــي الواقــع اللغــويِّ ،

ُمخیلِة الشاعِر الذي یصوُغ الفكرَة عبر الشَّكِل طبقًا لرؤیتِه التي یحلُم بها.  فإْن لم یكْن المثاُل في 

اآلخــِر ولآلخــِر ؛ فإنَّــه للشــاعِر نفســِه ومــن نفســِه . إذ یقــُف القــارئ وجهــًا لوجــٍه أمــاَم المــرأِة برؤیــٍة 

ظـِة إلـى التخییـِل ، ومـن الحلـِم إلـى التجربـِة بعــد أن شخصـیٍة/ فردیـٍة ینتقـُل بهـا الشـاعُر مـن المالحَ 

وجـَد فـي المــرأِة (الواقـع والمثـال) حیــاًة فـي الوجـوِد ُمتخــذًا مـن الشـعِر أداًة یعبِّــُر بهـا عـن تخیُّالِتــِه و 

ــدُّ معرضــًا للجمــاِل ، وموطنــًا لأللفــِة والمتعــِة فــي األنمــوذِج  عواطفــِه نحــو الجســِد األنثــويِّ الــذي ُیَع
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Abstract:
The topic of “A woman” in Shihab Addeen Al-Tala’fori’s veres

can be represented sometimes by adventure and desire and sometimes by

imagination and experimentation. This topic “A woman” can break
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through mind and does not relate to logic and does not come from factual

objective values related to habits and customes since it is a poetic

aesthetic view which forms linguistic images from a body. The topic “A

woman” in Al-Talafri’s verse transfers or moves from a suppressed fact

into a hoped symbol, and comes from an inherited symbol into actuality

in happening by the poetic memory, hence it is a symbol in the linguistic

fact and a fact in the poets imagination who formulates the idea by form

according to his sight. If it is not the symbol at the end and for the other,

it is for the poet himself and from himself, where the reader becomes

aware face to face “A woman” through private and personal view, by

which the poet moves from observation into imagination and from dream

into experimentation when he found in “A woman” “Reality and Typical

Example” life in existence taking from the verse a means to express his

emotions and ideas, and his values about a female body which is

considered an aesthetic example and a place of love and entertainment in

a body symbol.

شھاب الِدین التلعفري (سیرة شاعٍر):-
من ألمِع شعراِء العراِق في القرِن السَّابِع للهجرة الذي ظهَر فیه  )١(شهاُب الدین التلعفري

عدٌد كبیٌر من الشعراِء في الموصِل وٕاربل والحلة والبصرة ، منهم : عز الدین محمد بن نجا 

)٣(األدیب والشاعر، وعفیف الدین علي بن عدالَن الموصليهـ)٦٦٠(ت )٢(الغنوي اإلربلي

 )١(صدقة الواسطيهـ) ، ومجد الدین محمد بن٦٦٨(ت )٤(حّراز الصوفيهـ) ، وأبو نصر ال٦٦٦(ت

،  ٥/٢٥٥، الـــوافي بالوفیـــات  ٤/٦٢، فـــوات الوفیـــات  ٧/٤٥تنظـــر ترجمتـــه وأخبـــاره فـــي : وفیـــات األعیـــان )١(

، ٣/٢١٩الزمـــان ، ذیـــل مـــرآة  ٧/٥٥، النجـــوم الزاهـــرة  ٧/٧٧، تـــاریخ ابـــن الفـــرات  ٢١/١٢١عیـــون التـــواریخ 

، األدب العربــي فــي العصــر الوســیط : د.  ٣٧٧-٣٥٦األدب فــي بــالد الشــام : د. عمــر موســى باشــا ، ص

  .  ٨/٢٥، األعالم  ١٢/١٣٨، معجم المؤلفین  ١٩٩-١٨٩ناظم رشید ، ص

  . ١/٥١٨، بغیة الوعاة  ١٣/٢٣٥، البدایة والنهایة  ١/٣٦٢، فوات الوفیات  ١/٥٠١ذیل مرآة الزمان  )٢(

،  ٥٠٢-٥٠١/ص١/ق٤، تلخــیص مجمــع اآلداب ج ٢٠/٣٧٢، عیــون التــواریخ  ٢/٣٩٢ذیــل مــرآة الزمــان  )٣(

  . ٤٤-٣/٤٣فوات الوفیات 

  .  ١/٣١٢، تاریخ األدب العربي في العراق : عباس العزاوي  ٣٦٧الحوادث الجامعة ص)٤(
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 )٣(هـ) ، وشمس الدین الكوفي٦٧٣(ت )٢(هـ) ، وجمال الدین أبو الفضائل ابن طاووس٦٧١(ت

هـ) ، وابن الظهیر ٦٧٦(ت )٤(هـ) ، وعز الدین عبد السالم بن الكبوش البصري٦٧٦(ت

 )٧(هـ)، ومجد الدین الُكتبي البغدادي٦٧٩(ت )٦(بلِّيهـ) ، وغرس الدین اإلر ٦٧٧(ت )٥(اإلربلِّي

هـ) ، وبهاء الدین علي بن فخر ٦٨٩( )٨(هـ) ، ومجد الدین محمد بن أحمد البصري٦٨٨(ت

هـ) . وكثیٌر من هؤالء الشعراِء قد ضاَع قسٌط من شعرهم ، ٦٩٢(ت )٩(الدین المنشيء اإلربلِّي

لم ُتجمْع أشتاُتها، وتنوَّعْت أخبارُهم التي لم تلتئْم في دراسٍة أو وُفِقَد دیواُنهم ، وبقیْت آثارهم متناثرةً 

تصنیٍف . 

وشهاُب الدین التلعفري من أبرِز شعراِء الموصِل في القرن السابع للهجرة . یشاطُرُه 

، وابن اَألْرَدْخل هـ)٦٢٧(ت )١٠(الشهرَة في الشاعریَِّة شعراُء متألقوَن ، منهم : ابن ُدَنْیِنْیَر 

 )١(هـ) ، وابن زیالق الموصلي٦٥٦(ت )١٢(، وابن الحالوي الموصليهـ)٦٢٨(ت)١١(لموصلي ا

  .  ٢٣٥/ص٢/ق٥تلخیص مجمع اآلداب في معجم األلقاب ، ج)١(

  .  ١/٦٧ت : محمد علي الیعقوبي البابلیا)٢(

،  ٢/١٣٧، عیـــون التـــواریخ ٢/٩٧، الـــوافي بالوفیـــات  ٤/١٠٢، فـــوات الوفیـــات  ٣٣٤الحـــوادث الجامعـــة ص )٣(

  . ١٨١-١٧٣، األدب العربي في العصر الوسیط  ٣/١٥ذیل مرآة الزمان 

  .  ٧/١٠٤، تاریخ ابن الفرات  ٣٩٧-٣٩٦الحوادث الجامعة ص)٤(

، دیوان ابن الظهیر اإلربلي :  ٧/١٢٧، تاریخ ابن الفرات  ٢/١٢٣، الوافي بالوفیات  ٣/٣٠١ت فوات الوفیا)٥(

وما بعدها .  ٤جمع وتحقیق : د. ناظم رشید ، مقدمة المحقق ، ص

  .  ١/٢١٢، تاریخ األدب العربي في العراق  ٤/٥٧٩ذیل مرآة الزمان )٦(

  .  ١١٢/ص٢/ق٥تلخیص مجمع اآلداب ج)٧(

  .  ٢٢٣/ص٢/ق٥مجمع اآلداب جتلخیص)٨(

  . ١٩٥/ص٢، أمل اآلمل ق ٣/٥٧فوات الوفیات  )٩(

تنظـــر : الحیـــاة األدبیـــة فـــي الموصـــل فـــي القـــرنین الســـادس والســـابع الهجـــریین : د. نـــاظم رشـــید ، موســـوعة  )١٠(

وما بعدها . ٣/١٦١الموصل الحضاریة ، 

  . ٢/١٢٦، هدیة العارفین ٢/٣٥٨بالوفیات ، الوافي  ٣/٣٢٤، فوات الوفیات  ٥/٣٣٦وفیات األعیان  )١١(

، ابن الحالوي (حیاته وشعره)  ٥/٢٧٤، شذرات الذهب  ١/١٤٣، فوات الوفیات  ٢٠/١٥٤عیون التواریخ  )١٢(

،  ١٩٨٠: د. محمـــد قاســـم مصـــطفى ، ود. عبـــد الوهـــاب العـــدواني ، مجلـــة التربیـــة والعلـــم ، العـــدد الثـــاني ، 

  . ٦٠-٧ص



یف بشیر أحمدشر 

٢٤٢

هـ) . إذ تبوَّأت ٧١٠(ت )٢(هـ) وابن دانیال الموصلي٦٦٦هـ) وابن عدالن الموصلي (ت٦٦٠(ت

الموصُل مكانًة ثقافیًة في القرِن السابِع للهجرِة في عهِد الملك أبي الفضائل بدر الدین لؤلؤ بن 

هـ) الملقب بالملِك الرحیم الذي حكَم الموصَل سبعًة وأربعیَن عامًا ، ٦٥٧(ت )٣(اهللا الزینيعبد

ماُت النُّهوِض في الثقافِة واألدِب والتألیِف . وٕاْن كاَن القرُن السابُع قد َشِهَد زواَل  نشطْت فیها مقوِّ

هـ) ؛ فإنَّ الموصَل قد سقطْت ٦٥٦الخالفِة العباسیَِّة وسقوَط بغداد بأیدي الُغزاِة المغول في سنة (

  هـ) . ٦٦٠بأیدیهم في سنِة (

شھاب الدین التلعفري (ثقافة عصٍر):-
عاَش شهاُب الدین التلعفري في عصٍر سیاسيٍّ تقوَّضْت فیه أركاُن الخالفِة العباسیَِّة ، 

فوُف بعد أن فرَّقْت سیوُف ا لُغزاِة المغوِل الشَّمَل الواهَن، وتفكََّكْت وحدُتها الواهیُة ، وَتَشتََّتِت الصُّ

وحصَدت الرقاَب ، وفرَّقْت األواِصَر ، وقطَّعت األرحاَم ، وزرَعت الخراَب والدَّماَر والموَت ، لكنَّ 

آالَم العراِق وهموَمه التي لم َیرها ، -الذي وصَل إلینا-شهاب الدین التلعفري لم یحمْل في شعِره 

هـ) ، وابن ٦٧٦ِه التي َسِمَع بها ؛ كما فعَل شمُس الدین الكوفي (تولم یتحدَّْث عن مآسیِه وفواجع

هـ) . ولم نلمْس في شعِرِه أصداًء للغزِو المغوليِّ ؛ ألنَّه كاَن یتنعَُّم في ٦٦٠زیالق الموصلي (ت

بالد الشاِم في ظلِّ الملوِك األیوبیین ، ورأى في المرأِة شكًال من أشكاِل الوجوِد والنماِء والخصِب 

، وفاعًال في الوعي والعاطفِة ، ومحرِّكًا لألذهاِن . 

هاجَر/ سافَر شهاُب الدین التلعفري إلى بالِد الشاِم ؛ فوجَد في الملوِك األیوبیین في حلَب 

وَحماَة ودمشَق وبعلبكَّ من یطرُب للشِّعِر ، ویتذوُقُه وَیْستعذُب جماَله . وهاجَر ِسواُه علماُء وشعراُء 

 )٤(اِق إلى بالِد الشاِم والدیاِر المصریِِّة ، منهم : المؤرُِّخ عز الدین بن األثیركثٌر من العر 

هـ) ، والمؤرِّخ ابن خلكان٦٥٤(ت )٥(هـ) ، واألدیُب ابن الشَّعار الموصلي٦٣٠(ت
هـ) ، ٦٨١(ت )١(

، الحوادث الجامعة  ٢٠/٢٧٩، عیون التواریخ  ٤/٣٨٤، فوات الوفیات  ٢/١٨١،  ١/٥١٣ذیل مرآة الزمان  )١(

، األعــــــالم  ١٨٨-١٨٢، األدب العربــــــي فــــــي العصــــــر الوســــــیط ، ص ٥/٣٠٤، شــــــذرات الــــــذهب  ٣٤٨ص

٩/٢٢٥ .  

  . ٩/٢١٥النجوم الزاهرة  )٢(

  . ٧/٧٠، النجوم الزاهرة  ١٣/٢١٤، البدایة والنهایة  ٢٠/٢١٦عیون التواریخ  )٣(

ـــــــان  )٤( ـــــــات األعی ـــــــة والنهایـــــــة  ٢٦١-٢٦٠/ص١/ق٤، تلخـــــــیص مجمـــــــع اآلداب ج ٣٤٩-٣/٣٤٨وفی ، البدای

١٣/١٣٩ .  

  .  ١/٣٨٤هـ) ، ٦٣٧تاریخ إربل : ابن المستوفي (ت )٥(
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هـ) ؛ ٧١٠، والشاعر ابن دانیال الموصلي (ت)٢(والشاعر جمال الدین طه بن إبراهیم اإلربلي

 )٣(فخسرت الحیاُة األدبیُة في العراِق أدباَء كثیریَن ورواًة لألدِب ولغوییَن ونحاة وعشراِت العلماء""

أداموا نشاَط حركِة التألیِف الفكريِّ واألدبيِّ في (العصر الوسیط) ، ومثَّلوا الحیاَة الثقافیَة فیه ؛ 

لهجرة ، وذخیرٌة حضاریٌة وتواُصٌل ألنهم صورٌة من ُصوِر التراِث الذي أَضاَء في القرن السابع ل

مع التراِث العربيِّ في عصٍر َأْظلمْت نواحیِه السیاسیة ، وأْجدبْت قیاداُتُه في العراِق الذي أنجَب 

ماُت الثقافِة التألیفیَِّة ؛ منهم : عز الدین بن أبي الحدید هـ) ، ٦٥٦(ت )٤(علماء توازنْت بهم مقوِّ

هـ) ، وابن ٦٨٢(ت )٦(هـ) ، وعماد الدین القزویني٦٧٤(ت )٥(وتاج الدین علي بن أنجب الساعي

هـ) ، وصفي الدین ٦٩٧(ت )٨(هـ) ، وظهیر الدین الكازروني٦٨٣(ت )٧(كمونة البغدادي الحكیم

ْیَقل الجزري٦٩٣(ت )٩(األرموي هـ) . ویمثُِّل هؤالء األعالم الثقافَة ٧٠١(ت )١٠(هـ) ، وابن الصَّ

السابع للهجرة التي لم تكن متخلِّفًة متردِّیًة مظِلمًة خاملًة ُملقاًة في العربیَة في العراِق في القرن

میاِه نهِر دجلة . 

المرأةُ وقلق الوجود الشعري في الواقع:-
إّن المرأَة في شعِر (شهاب الدین التلعفري) كائٌن متجدٌِّد بوجوٍه عدَّة ، وشكٌل یجمع 

ماديِّ والواقعيِّ ؛ ألنها السَّعادُة والشَّقاُء ، واأللُم والمتعُة ، المتناقضات تتحدَُّد قیمُتُه في مضمونِه ال

وهي الحیاُة والوجوُد المتحرُِّك ، وغیاُبها فناٌء ساكٌن ووحشٌة مدمِّرٌة . 

، ذیـــل مـــرآة  ٧/٢٥٥، تـــاریخ ابـــن الفـــرات  ٣١٣-٧/٣٠٨، الـــوافي بالوفیـــات  ١١٣-١/١١٠فـــوات الوفیـــات  )١(

  .  ٢٩٠-٢٨١العربي في العصر الوسیط ، ص، األدب ٤/١٤٩الزمان 

  . ٧/١٢٠تاریخ ابن الفرات  )٢(

هـ) : بلقیس عبد اهللا محمد الحمیمیدي ، ٨٠٠هـ حتى سنة ٦٥٦اتجاهات الشعر العربي في العراق (من سنة  )٣(

  . ٦٠، ص ١٩٨٣رسالة دكتوراه (غیر منشورة) ، جامعة بغداد ، 

  . ١/٢٠دب العربي في العراق ، تاریخ األ ٢٠/١٦٣عیون التواریخ  )٤(

، وینظــر : نســاء الخلفــاء : ابــن الســاعي ، مقدمــة المحقــق الــدكتور  ١/٢٠تــاریخ األدب العربــي فــي العــراق  )٥(

مصطفى جواد .

  . ٢/١١٢٧كشف الظنون  )٦(

  . ١٥٩/ص١/ق٤تلخیص مجمع اآلداب ج )٧(

  . ١/٣٤تاریخ األدب العربي في العراق  )٨(

  . ٢٦٨، تاریخ الموسیقى العربیة : فارمر ، ص ٦وي : د. عادل البكري ، صصفي الدین األرم )٩(

، تـــــــاریخ علمـــــــاء  ١٢/٣٠٤، معجـــــــم المـــــــؤلفین  ٢/٤٦٥، هدیـــــــة العـــــــارفین  ١٧٨٥ ص كشـــــــف الظنـــــــون )١٠(

  . ٨/١٨١، األعالم  ١٦-٢/١٥المستنصریة 



یف بشیر أحمدشر 

٢٤٤

ـــــــهجْ هِ  ـــــــْت ب ـــــــد ُقِرَن ـــــــزاُن ق ـــــــِك األْح ــــــراحُ راُن ــــــِه األْف ــــــْت ب )١(وِرضــــــاِك قــــــد ُقِرَن

 َ◌ ِعَدْت براحـــــــــــِة عشـــــــــــِقِك األرواحُ َســـــــــــَشـــــــــِقَیْت بـــــــــِك األجســـــــــاُم إال أنهــــــــــا

یشكُِّل التضادُّ في البیتَْین عاَلَمْین مختِلَفْین : عالُم الفرِح والسَّعادِة والرِّضا المقترُن بوجوِد 

�Ã£�ŕĎƔ̄§±¥�ÆŕŗŕƔŻ�Ë©£±ƈƅ§� Ë¨ ŕƔżŗ�ÊÁ±śƂƈƅ§�Ë±ÍŠƎƅ§Ã�
Ë¡ŕƂŮƅ§Ã�ËÁ² ţƅ§�ÊÀƅŕŷÃ���« Ɣŕţƈƅ§�ŶƁ§Ãƅ§�Ɠž�

Ë©£±ƈƅ§

�Èª ŕƊ¢�Ɠž�ŕĎƔ±ŬƁ�Ê±ŕƄžƗ§�Ê̈±· Ų śÃ���Êª ŕŗŻ±ƅ§�ŕƎŗ�Ê¹ Ë±· Ű ś  أساسًا من ((فأصبحت المرأُة/الواقُع ؛

�§�Æŕŝƅŕŝ�ŕÆƁ±śſƈ�ÆŕƊŕŬƊ¥�Àŝ��ÆŕƔƊŕŝ�ŕÆƁĐÃſśÊƈ�ÆŕƊŕŬƊ¥�Àŝ���ÆƛÃ£�ŕĎƔ̄ŕƔśŷ§�ÆŕƊŕŬƊ¥�Ë±ŷŕŮƅـأساس
Ëª ŕ((

وَیحملُ .)٢(

َر مرَتْیِن دالَلتَْیِن متباینالفعلِ سیاقُ  تَْیِن : داللُة الوئاِم ، وداللُة الخصاِم . (ُقِرَنْت) الذي تكرَّ

المرأِة مواِجَده النفسیََّة ، ولوعَته الجسدیََّة التي  عن شعرهِ  فيشهاُب الدین التلعفري یبثُّ 

یتجاَذُبها األلُق والقلُق ، والشَّوُق والحیرُة ، والظمُأ واالرتواُء : 

)٣(َأَرٌق وِذْكــــــــــــــــرُ وَلیلــــــــــــــــي ُكلُّــــــــــــــــهُ َنهــــــــــــــاِري ُكلُّــــــــــــــه َقَلــــــــــــــٌق وِفْكــــــــــــــرُ 

 َ◌ ـــــــــًدا وحْزًنـــــــــا ـــــــــوى َكَم ـــــــــُمني الَه ــــــــــــــــفأمُرهُ ُیَقسِّ ــــــــــــــــي مُ م ــــــــــــــــا لحْتف تمرُّ ْس

ســــــــریًعا مـــــــــا َیســـــــــوُء ومـــــــــا َیســـــــــرُّ نــــــــــائي والتَّــــــــــدانيُیرینــــــــــي فــــــــــي التَّ 

ـــــــ ـــــــيوینهـــــــُر ســـــــائًال مـــــــن دْم ــــــــرُ ِع عین ــــــــدَّيَّ نْه ــــــــي َخ ــــــــه ف فُیجــــــــِري من

)، الذاِت الشاعرة بین زمَنْین ِة حیر بین (قلق وأرق) تعبیٌر عن القلقلة إنَّ  (نهاريٌّ      لیليٌّ

) یتحداِن في زمٍن شعريٍّ ونسق ُأحاديٍّ ؛ وبین مدلولین : مدلوٌل ذهنيٌّ  و(لیليٌّ       نهاريٌّ

) یلتصقان بوعي الشاعر معًا . ویحتوي كلُّ التذكُّر)، ومدلوٌل لفظيٌّ یتمثَُّل في (التفكُّریتجسَُّد في (

نيٍّ في األبیاِت الحدَث بكلیَِّتِه في سیاٍق من التضادِّ بین التنائي الذي یقتُل األحالَم ملفوٍظ لسا

لكنَّ حركَة األفعاِل (ُیَقسُِّمني ، ُیریني ، َیسوُء ، ینهُر ،  ؛باللقاِء ، والتداني الذي تتجدَُّد به المسرَّاتُ 

؛ ُب فیها األحاسیُس بین المساَءة والمسرَّة َیجري) تكاُد تلتحُم بالذات ، وتختزُل الزمَن في آناٍت تتقلَّ 

لواقع في حیاِة الشاعِر؛ ولیكونَ لتتَرسَّخ في أذهاننا صورُة الكبِت والتعویِض بغیاِب المرأِة/ا

))الحرماُن من المرأِة من دواعي االستثارة لدى الشاعر لكي یعبَر عن مفقوده((
، وُیرضي  )٤(

وجداَنه المحروم.

ــدین التلعفــري : تحقیــق ودراســة هنرییــت زاهــي ســابا ، رســالة م )١( ــة دیــوان شــهاب ال اجســتیر (مطبوعــة علــى اآلل

ـــة اآلداب ، جامعـــة القـــاهرة ،  ، بإشـــراف : أ.د. حســـین نصـــار ، فـــي قســـمین : األول  ١٩٧٦الطابعـــة) ، كلی

  . ٢/٣٦(الدراسة الموضوعیة والفنیة) ، والثاني (الدیوان محققًا) ؛ ق

       ٧٣نقد الشعر  في المنظور النفسي: د. ریكان إبراهیم، ص  )٢(

  . ١٣٠-٢/١٢٩لتلعفري ، قدیوان ا )٣(

  ٧٤) نقد الشعر من المنظور النفسي ، ص٤(



…المرأُة (الواقُع والمثاُل) قراءٌة في شعِر (شهاب الدین التلعفري)

٢٤٥

جمالیًَّة تنفصُل قیمةً بوصفها  ؛یتجسَُّد بهاالتيالمرأةِ بوجودمالیة وجوِدهِ جالشاعرُ ربطَ 

�ĎƔ±Űالذكوريِّ في وجوِدَها الشِّعريِّ عن واِقعها بالوعي ŗ�ÆŕŸƁ§Ã�Ë©£±ƈƅ§�É̈ŕƔŻ�ČÁƗ���Ê̄ƂſÊƔ�Æ§̄ƍŕŮÊƈ�ŕ

الشاعَر تواُزَنه النفسيَّ ، ویبدُأ الشُّعوُر بالقلِق یتسلَُّل إلى ذاتِه : 

)١(ومــــــا فــــــي وْصــــــلها للصــــــبِّ طائــــــلْ َتقـــــــــوُل إذا طلْبـــــــــُت الوْصـــــــــَل منهـــــــــا

ــــــــــا بالحمــــــــــائِم حــــــــــین َتشــــــــــدو جٍو فــــــــــوق أْغَصــــــــــاٍن موائــــــــــلْ بَشــــــــــیمیًن

ــــــِل الَعقائــــــلْ َعـــــــِدْمَت العقـــــــَل یـــــــا َمغـــــــروُر حتَّـــــــى ــــــن ُمَق ــــــَل م ــــــروَم الوْص َت

واصلیٍة مع المرأِة/ الواقع ؛ لكّن تمثُِّل األبیاُت إخفاقًا للذاِت اإلنسانیِة في إقامِة عالقٍة ت

الشاعَر حاوَل إقامَة عالقٍة شعریٍة مع المرأِة یعوِّض بها حرماَنه الواقعيَّ بالمتخیَِّل الشعريِّ . 

ویبدو أنَّ حركَة الذاِت الشاعرة نحو (المرأة/ الواقع) ُجنوٌح فعَّاٌل نحو التَّواُصِل بالعالم 

�Ë©£±ƈƅŕŗ�¿ŕŰ śƛ§Ã���ĐƓŷÃŲ Ãƈƅ§�Áƈ�ŕÉƍË̄ÃŠÃŗ�ŕĎƔŠÃƅÃ· Ɗ£�Ê· ŗś±Ɣ�
Ë©£±ƈƅ§�É̄ÃŠÃ��ČÁ£�¾ƅ°���§ǢĐţÃƈ�Æŕƈƅŕŷ

؛ ألنَّ الشاعَر یقرُن وجوَده بوجوِد المرأة. )٢(أجل اآلخِر ومع اآلخِر"

ـــــــــــــاهاقســـــــمًا بشـــــــمِس َجبینهـــــــا وُضـــــــحاَها ـــــــــــــِل ُطرَِّتهـــــــــــــا إذا یْغَش )٣(وِبلی

ـــــــدًا ، والإنَّ النفـــــــــــوَس لغیرَِهـــــــــــا ال تشـــــــــــتهي ـــــــوُب ســـــــواهاأب َتهـــــــوى القل

إذ یتوُق الشاعُر بالفعلین (َتْشتهي وتهوى) إلى اإلمَساِك بالجسِد (الواقع) الذي ال یرتوي 

منه . وَنْفُي الفعلین (ال تشتهي وال تهوى) ینطلُق من خاللِهما الشاعُر نحو (الجسِد) بذاتیٍَّة حاِلَمٍة 

. ونراُه یتصُل  )٤(جُل صوَرَته التي هي وجوده الخفي"؛ فالمرأُة ذلك "المظهُر الذي یتأمَُّل فیه الر 

�ŕĎƔŸƁ§Ã�ŕƎƊŷ�Ê¿Űبالمرأةِ  ſƊƔ�ƛÃŕĎƔ±ŸŮ�Áƈ�È½ŕƔŬ�Ɠž�Ë©£±ƈƅŕŗ�Ç¿ÃŰ Ãƈ���Ë©ŕƔţƅŕŗ�Ç¿Ű śƈ�ƌČƊƗ��

�Éªالنفسيِّ واالجتماعيالتفاُعِل  Ãƈƅ§�ÊƌśƔŕƎƊ�ª ƊŕƄƅ��ŕĎƔ±ŬƁ�ÆƜ ÍŰ ž�Ë©£±ƈƅ§�Áŷ�É±ŷŕŮƅ§�ŕƊÍƆŰ Éž�ÃƅÃ��

نویَّا في الحیاِة والشِّعر: موتًا مع

¦čÂºººººººººººÉƄÉŹ�Ê½¦ÂºººººººººººÈƋ�Ƒºººººººººººż�É©È®Ì±¦�œºººººººººººƆċƄƂــــــــــــــــّوا ــــــــــــــــرًا وُعُت )٥(ِزْدِت فیــــــــــــــــه تجبُّ

¦Å°ºººººººƌŞÂ�¦č°ºººººººŪ�É§ ºººººººƒŕšƃ¦�
Ê©ºººººººƈ¢�Ê©ºººººººƈ¢ــــــي وٕاْن كنــــــِت فــــــي القیــــــاِس عــــــدّوا ل

أّنه ُیَخیَُّل للقارئ أنَّ الفعَل (ِزْدُت) باعٌث من بواعِث سعادِة األنا واآلخر ؛ لكنَّه ُیَفاجأ ب

ُل الزیادَة إلى نقصاٍن ، والرغبَة إلى َكْبٍت ، والتواُصَل إلى َقطیعٍة ؛ لتصبَح الذاُت الشاعرُة  ُیَحوِّ

  . ٢/١٠دیوان التلعفري ، ق )١(

  .١٠٢، ص ١٩٩٩الجسد والصورة والمقدس في اإلسالم : فرید الزاهي ، دار إفریقیا الشرق، المغرب ،  )٢(

  . ٢/٣٦٦دیوان التلعفري ، ق )٣(

  . ١٥٢ة نصر ، صالرمز الشعري عند الصوفیة : د. عاطف جود )٤(

  . ٢/١٠٧دیوان التلعفري ، ق )٥(



یف بشیر أحمدشر 

٢٤٦

ُمنطویًة على مشاِعرَها المتوهَجِة تْحتضُن الحسرَة . وتكشُف الجملُة االسمیُة (أنِت الحبیُب) خبایا 

راِع النفسيِّ المْعَلِن والمخبوِء ، وآمالَ  نا) في الوصوِل إلى (اآلخِر) بإغرائِه بصفٍة یعشُقها (األ الصِّ

���Æ©Ã§̄ŷ�±ÍƎŠƅ§�ÁƈÃ���§ĎÃÊƆÊŻالتمتُّعِ لكنَّ (اآلخر) یجعُل من الغوایِة تجبًُّرا ، ومن  ؛في (األنا) 

وجوِدِه الجماليِّ وتأریُخ الذي یحلُم به بین یدیِه،إنَّ المرأَة عاَلُم (شهاب الدین التلعفري)

؛ إنها المجاُل الحیويُّ الذي یتحرَُّك فیه وعُیُه الشعريُّ بإیقاٍع ذاتيٍّ یتجسَُّد بالتخیُِّل ُع بهِ الذي یستمت

:الذهنيِّ أو بالممارسِة اللغویَّة 

ـــــــــرَّدٌ  ـــــــــاُد ُمَش َق ـــــــــِك ، والرُّ ْلــــُت مــــا لــــم ُیْمِكــــنِ أرجـــــــــو َخیاَل )١(عنــــي ، لقــــد أمَّ

ى حدوَد المالَحَظِة العیانیَِّة ؛ تتجاوُز أبعاَد الواقِع لكّن صورَة (المرأة/ الواقع) التي ال تتخطَّ 

االعتیاديِّ بالتكثیِف أوالتراُتب بطریقٍة تجعُل وجوَدها المتخیََّل ُممكَن الرؤیِة في (الواقع): 

ـــــــِنها ـــــــاُقها فـــــــي ُحْس ـــــــًة ُعشَّ ـــــــا َظبی )٢(ال یْظَفـــــــروَن بغیـــــــِر َحـــــــظِّ األْلُســـــــنِ ی

الواقعيِّ في القرن السابع للهجرة ؛ ُتحیُطها –الوجوِد اإلنسانيِّ ألنَّ المرأَة الحقیقیََّة في

امرأًة قادرًة على تقمُِّص دور الحاضِر الغائِب، ((؛ لكنَّه یصوِّرها العوائُق ، وتنغِلُق علیها األسواُر 

))د... المْقِبلة المدبرةالمتوفِِّر المطارَ 
)٣(ŕƎŗŕƔżŗ�ŕĎƔ±ŸŮ�ÊƌÊśƈƎƆƈ�ŕƎČƊ£�É¾± Ɗ̄ƅ�� القصديِّ والَقسريِّ ؛

��ŕĎƔƄ±ţÃ�ŕĎƔ±ŸŮ�Æ¡§±ŝ�ČƓŸƁ§Ãƅ§�É̈ŕƔżƅ§Ã��ČÅ Ŭ̄Šƅ§�ÉÁŕƈ±ţƅ§�É¿ŸŠƔƅÃ

ـــــــــــــَتنُ  )٤(كــــــــــــلُّ مــــــــــــا ُیْرضــــــــــــیُكُم َحَســــــــــــنُ فـــــــــــــي َهـــــــــــــواُكْم قاَمـــــــــــــت الِف

ــــــــــــنُ لـــــــــیَس لـــــــــي فـــــــــي َطـــــــــْیفُكْم َطَمـــــــــعُ  ــــــــــــانَي الوَس ــــــــــــْن أجف ــــــــــــَن ِم أی

ــــــــــــَقمٍ  ــــــــــــْن َس ــــــــــــاُه م ــــــــــــا ألق ـــــــــــــــــال ، وم ـــــــــــــــــه ، منِّ ـــــــــــــــــَدنُ ذاَب فی َي الَب

ــــــــــــــــــــه ُغصــــــــــــــــــــنُ رٌ َمـــــــــــَدكم قَ ْعـــــــــــمــــــــــا َحـــــــــــال لـــــــــــي بَ  ــــــــــــــــــــى تحَت یتثنَّ

(المرأة/ الواقع) والغوایة الحسیة:-
إنَّ (المرأَة/ الواقع) في النصِّ كیاٌن ینغلُق على األنثویَِّة ببواِعثها المثیرة ، لكنها ال 

المتعِة والفتنِة . ونظرُة (شهاب تمتلُك رؤیًة في الذاِت والوجوِد ؛ بل هي حضوٌر جسديٌّ مرتبٌط ب

ألنَّ مغامراِتِه مع المرأِة/الواقع  ال تؤدي الدین التلعفري) إلى المرأِة ال ُتغاِدُر الجسَد إلى النفِس ؛ 

���řŷŕƈŠƅ§�ÊÀ̄ŦśÃ��ŶƈśŠƈƅ§�ÊÁĐŰ ţś�ÆŕƈƔƁ�Ã£��ÆřŠŲ ŕƊ�Æ§±ŕƄž£�ŕƎŗ�ÊÀĐ̄ƂƔƛÃ���ŕĎƔŗŕŠƔ¥�ŕĎƔŷŕƈśŠ§�Æ§±Ã̄

  . ٢/٧٩دیوان التلعفري ، ق )١(

  . ٢/٧٩دیوان التلعفري ، ق )٢(

٧٤) نقد الشعر في المنظور النفسي، ص٣(

  . ٢/١٧٠دیوان التلعفري ، ق )٤(



…المرأُة (الواقُع والمثاُل) قراءٌة في شعِر (شهاب الدین التلعفري)

٢٤٧

ُأُطِر المجتمِع وأنظمتِه في تلك اللحظاِت وهو ینتهُك القواعَد األخالقیَة. إنَّهألنَّه یعیش خارجَ 

، ومراهٌق ینتمي الى الذاِت الفردیِة ، وال ُیمثُِّل طموحاِت المجتمع وهو شاعٌر ذو نزعٍة حسیٍَّة مادیَّةٍ 

�ĎƔŸƁ§Ã�ÊÁÃƄƔ�Ê̄ŕƄƔ�È¿ƄŮŗ�É©£±ƈƅ§�Ê¼Ű Ɣ§Ã�ËřƄ±ţƅŕŗ�Ê¶ ŗƊƔÃ���ƓƂƆśƈƅ§�Ê±ƔŝƔ�ŕ : لحیاة

)١(َیُضـــــمُّ َحواِشـــــینا بهـــــا منـــــزٌل َرْحـــــبُ َحبیبــــي تُــــرى هــــل لــــي بعْطِفــــَك ســــاعةً 

ــــبُ وهــل لــي إلــى الشَّــكوى ســبیٌل ألْشــتكي فــــال الرُّْســــُل تشــــفیني إلیــــك وال الُكْت

ـــْربُ نــــك نافعــــاً لجهلــــي أظــــنُّ القــــرَب لــــي مْ  وســـیَّاَن فـــي وْجـــِدي بـــَك الُبْعـــُد والُق

الدین التلعفري أنَّ للجسِد األنثويِّ "لغًة غیر منطوقٍة ، تؤدَّى بالحركِة لقد أدرَك شهابُ 

فإذا به َیرى سعادَته فیه ، وینُظَرُه نظرًة عاشقًة تقترُب من التقدیِس واإلیحاِء واإلیماِء ؛ )٢(واإلشارِة"

عُل باستمراٍر متحرٌِّك غیر ساكٍن "یتفا-في حقیقِتِه الموضوعیَّةِ –التقدیِس ، ألنَّ الجسَد األنثويَّ 

. )٣(مع استجاباِتنا إلشاراتِه"

ـــــاِق َحـــــظٌّ فـــــي الَهـــــوى ــــراقُ لـــــو كـــــاَن للعشَّ ــــُق فــــي الزمــــاِن ِف )٤(مــــا كــــاَن ُیخل

ولهـــــــــا َحـــــــــواٍش بالسُّـــــــــروِر رقـــــــــاقُ َقَســــــــــًما بأیَّــــــــــاٍم َمَضــــــــــْت بوَصــــــــــاِلنا

ـــــــي ـــــــْیِن أحبَّت ـــــــاكي لَب ـــــــُت بالب ـــــــــاقُ مـــــــا كن لـــــــــو كـــــــــاَن فیـــــــــه َضـــــــــمٌَّة وِعَن

مَّ والِعناَق) بدایُة التواُصِل مع الجسِد األُنثويِّ ، و"مبدُأ الفعِل واالنفعاِل"إنَّ  مع  )٥((الضَّ

المرأِة/ الواقع التي لها حضوٌر دائٌم في ذهِن (شهاب الدین التلعفري) وشعِره ؛ ألنَّها وسیلُتُه 

في صورِتِه الفردیَِّة سماِت الفاعلُة في اتصاِلِه الموضوعيِّ مع العالِم الواقعيِّ ، وألنَّه یختصرُ 

مجموعٍة اجتماعیٍَّة ذكوریٍَّة تحُكُمها النزعُة الحسیَُّة في النظِر إلى (المرأة/ الواقع) ؛ فإذا بهذه 

النزعة تحُكُمُه في السلوِك الشِّعريِّ : 

ـــــــَرى ـــــــَذ الَك ـــــــد َأَخ ـــــــا وق ـــــــْیَت لیَلَتَن ـــــــنُّعَّسِ َأَنِس ـــــــوِن ال ـــــــك الجُف )٦(بزمـــــــاِم هاتی

ري األْلَعـــــسِ ْغـــــُیْغنیـــــَك عنهـــــا رْشـــــُف ثَ ُت : أیـــن الـــراُح ؟ قلـــَت مغاِلطـــًا :إذ قلـــ

ــــــــــتسِ َفَضــــَمْمُت منــــَك إلــــيَّ ُغْصــــًنا لــــم یكــــنْ  ــــــــــِل مك ــــــــــِل بالخمائ دون الغالئ

إالَّ تــــــــــــــبلُُّج ُصــــــــــــــْبحها المتــــــــــــــَنفِّسِ یــــــا حْســــــنها مــــــن لیلــــــٍة مــــــا َشــــــاَنَها

  . ٢/١١٨دیوان التلعفري ، ق )١(

  . ٩، ص ١٩٩٩، سبتمبر ،  )٣٤لغة الحواس : أحمد عمر شاهین ، مجلة سطور ، العدد ( )٢(

  . ٢، ص ١٩٩٩) ، سبتمبر ، ٣٤الجسد في الثقافات : رمضان بسطاویسي ، مجلة سطور ، العدد ( )٣(

  . ٢/١٦٦دیوان التلعفري ، ق )٤(

  . ١/٤٠٢المعجم الفلسفي : د. جمیل صلیبا ،  )٥(

  . ٢/١٤٢دیوان التلعفري ، ق )٦(



یف بشیر أحمدشر 

٢٤٨

مائِر المسَندِة إلیِه بوصِفِه مخاطبًا یظنُّ القارُئ بداهًة أّن المقطوعَة بالمذكِّ  ر بداللة الضَّ

�ŕĎƔŬſƊ� Ç̈±· Ų ƈ� É±ŷŕŮƅ§� ČÁ£�Ê̄ƂśŸƔ�ŕƈŗ±Ã��ƑŝƊƗŕŗ� É̈ŕ· Ŧƅ§�Å² §Ãś�ÆřČƔſ· ŕŷ�ÆřŗŻ±�
ËƌƔž�ÆŕŗÃŻ±ƈ

�ËřŗÉ· ŕŦƈ�Ɠž�±ČƄ°ƈƅ§�±ƔƈŲ �Ë¹ÃƔŮƅ��É¾ƅ°�Ê¼Ɯ ËŦ�Ê±ƈƗ§Ã��
ËřżƆƅŕŗ�ËřČƔŬƊŠƅ§�ËřČƔƆŝƈƅ§�Ƒƅ¥�ËƌƆƔƈŗ�ŕĎƔƄÃƆŬÃ

¼Ã°Ůƅŕŗ�±ŷŕŮƅ§�Ë°��األ ÍŰ Ã�Áŷ�Ê̄ŸśŗƊ�ŕÉƊÊƆŸŠƔ�ŕĎƔŗÃƆŬ£�ÆŕŷÃƔÊŮ�Ë©±ŠƎƆƅ�ËŶŗŕČŬƅ§�ËÁ±Ƃƅ§�Ɠž�ƑŝƊ�ÉŶƈŠƊƅ

إذ یسرُد الشاعُر في الخطاب بالمذكِّر وبین الخطاب بالمؤنث.ناظٍر بینفي سیاٍق تأویلي ُمت

والتي تتنوَُّع فیها المشاِهُد بعًضا من تفاصیِل (لیلتِه) التي یعاقُر فیها الخمرة والمرأة ، مقطوعِتِه  

مُّ والِعناُق) بصوٍر حسیٍَّة متالِحقٍة تمثُِّل الخمرُة والمرأُة فیها بؤرًا  والدَّالالُت ، ویتالَزُم فیها (الضَّ

داللیًَّة تتشظَّى لترتبَط بالتوقُِّع والتحقُِّق من الحضوِر قیاًسا على قسوِة الغیاِب ؛ بوصِف الخمرِة 

�Æ©̄Č̄ƈƈ�Æ©ÃŮƊ�Ë̄ÃŠÃƅ§�Ɠž�ÉřƄ±ţƅ§�É±ŷŕŮƅ§�ÊŢƊƈƔ���§Æ±Ɣŝƈ�ŕĎƔƂŗŮ�§ǢŬŠ�©£±ƈƅ§Ã��/ الحیاِة ؛ فإذا بشهاِب

،  )١(الدین التلعفري یتحرَُّك برؤیِة الجسِد موضوًعا "ُیَشكُِّل منبَع الحیاِة والحركِة والفعِل والوعي"

حاوُر ، وُیناجي ، ویتأمَُّل ، فیحضُر صوُتُه الشعريُّ حافًال بالرغباِت . إنه َیرى ، وَیسمُع ، ویُ 

ویتخیَُّل ، ویتوهَُّم، وعبَر صوِتِه اُألحاديِّ تمرُّ األصواُت األُنثویَُّة للمرأِة/ الواقع بوسائط لغویٍَّة : 

ــــــــاللوى ــــــــدَّْت ب ــــــــا َتَب ــــــــا لمَّ ــــــــْت لن ــــل النُّفــــوِس ُمحرَِّضــــاَبَعَث ــــى َقْت ــــا عل )٢(طیًف

ـــــــَديَّ  ـــــــیَن ی ـــــــَدْدُت ب ـــــه ُمفضضـــــا�ÅœŕƋ¯ºººººººƆ�¦č®ºººººººŤَفَم ـــــا علی فجـــــرى البكـــــاُء دًم

عنـــــدي بأیســـــر ُشـــــْكرِها لـــــن أنهَضـــــاهللا درُّ الطَّیــــــــــــــــِف أيُّ یــــــــــــــــٍد لــــــــــــــــهُ 

مــــــــن قْبلــــــــِه فأعــــــــاَد لیلــــــــي أبیضــــــــاقـــــد كـــــان فـــــي عینـــــي َنهـــــاِري أســـــودا

ـــــْخِط ألالُء الرضـــــاَمــــْن لــــي بمرِســــَلِة الخیــــاِل وقــــد َجــــال ـــــى السُّ بالوْصـــــِل لیل

ــــــــــاَن الن ـــــــــــرًاألِعْیــــــــــَد ُرمَّ منهــــــــا وتفَّــــــــاَح الُخــــــــدوِد ُمَعضَّضــــــــاُهــــــــــوِد مكسَّ

هــو الــذات الثانیــة للمــرأِة/ الواقــع ؛ لكنــه إنَّ (الطَّیــَف/ الخیــال) الملتِصــَق (بــالمرأة/ الجســد)

یغــادُر النســَق المعــیَش ؛ ألنَّ "مــزاَر الطیــِف فــي النــوِم هــو الــداُء والشــفاُء لكــلِّ محبــوٍب مهجــوٍر قــد 

لیشكَِّل الشاعُر به عالمًا تبحُر فیه الذاُت الذكوریُة، وتحقق ُأمنیـاٍت ذهنیـًة تعجـُز  ؛ )٣(تطاول غمُّه"

ألنَّ "الطیَف في مزاِرِه والخیاَل فـي َتسـلیِمِه إنمـا یحـدُث تعجُز عن تحقیقها في َواقٍع تسُكُنُه القیوُد ،

وَهَدأت الحركاُت َسَرى عن ذكٍر ال یفارُق ، وَعْهٍد ال یحوُل ، وفكٍر ال ینقضي ، فإذا نامت العیوُن 

  . ٢٧الجسد والصورة والمقدس في اإلسالم ، ص )١(

  . ٢/٨١دیوان التلعفري ، ق )٢(

  . ١٣٤تاریخ الفكر األندلسي : بالنثیا ، ترجمة: د. حسین مؤنس، ص)٣(



…المرأُة (الواقُع والمثاُل) قراءٌة في شعِر (شهاب الدین التلعفري)

٢٤٩

ـــِد إلـــى الخـــدِّ) ، ووظائفـــِه التواُصـــلیِة  )١(الطَّیـــُف" ـــدِّ إلـــى النَّْه .  والجســـُد األُنثـــويُّ بأعضـــائِه مـــن (الَق

. والحركُة من الفعِل (َمَدْدُت) إلى الفعل (أعیـد) عبـَر  )٢("عالمُة وجوٍد وهویٌة قابلٌة للتداول الرمزي"

ُكــُه مخــزوُن الــذاكرِة مــن ُصــوٍر وأشــكاٍل "ودالالٍت عبــَر شــبِه الجملــِة (بالوصــل) ُحُلــمُ  َیَقَظــٍة واٍع یحرِّ

ورموٍز ُتعطي العدیَد من المعاني الجمالیة ، وتكشُف عن ُبْعِد الرؤیِة الرمزیِة للشاعِر فـي االهتمـاِم 

ـــٌة مجیَّــو(رمــان النُّهــوِد) صــورٌة شبق. )٣(بالجســِد وحضــوِرِه وفاعلیتــِه" ٍش حســيٍّ ، مٌة تعبــُر عــن َعَطــسَّ

وذاٍت مكبوتٍة تبحُث عن ارتواٍء.  ونفسیٍَّة ُمَعذَّبٍة تحلُم بالحركِة،

وَیصدُر شعُر (شهاب الدین التلعفري) في المرأة/ الواقع من منابَع شخصیٍَّة بمؤثِّراٍت 

جُد نفَسه الوجوَد ، وی/شاكیًة ؛ یلتمُس بها الحیاَة –موضوعیٍَّة ، ویمثُِّل رغباٍت شائكًة –واقعیٍَّة 

بوجوِدَها ؛ لكنَّه شعٌر یجيُء تعبیًرا عن رغباٍت مكبوتٍة/ محرَّمٍة . وربما تكوُن الحیاةُ 

العابثُة/ الالهیُة التي عاشها الشاعُر ماِثلًة في شعرِه في المرأِة : 

ـــــــــُل منـــــــــِك إال ُقبلـــــــــةً * )٤(یــــا فــــوَز َمــــْن أمســــى إلیهــــا َســــاِجدالـــــــــیس المَقبِّ

ــــُل مــــنهم ــــبا كــــلَّ َنْفَحــــةٍ * ُأَقبِّ ــــــُدُر عــــــنهمفــــي الصَّ تضــــــوُع برؤیــــــاهم ، وتْص

إّن (الُقبلَة) تكشُف أكثَر مما تستُر ، وُتظهُر أكثر مما ُتَغیُِّب، وتجلِّي أكثَر مما تحجُب. 

وُتَعدُّ أداَة إفصاٍح عمَّا ُیخفیِه الالوعي ، وتمثُِّل لغَة تواُصٍل جسديٍّ یمتلُك بها الجسُد األُنثويُّ 

ِم والمقیَِّد . إذ یزعُج هذا النمُط التعبیريُّ المنظومَة  مجاًال مفتوًحا للتعبیِر بالحركِة والفعِل عن المَحرَّ

، ویتجاوز االجتماعیَة وهو یقدُِّم المغایَر والمختلَف بخطاٍب ثقافيٍّ  یشتمُل على األدبيِّ والجماليِّ

التأریخيَّ واالجتماعيَّ . 

ُل به من المُ فیه المرأُة عن الواقِع المرئيِّ ؛وفي الوقِت الذي تغیُب  ِضَیِة رْ ، وتتحوَّ

ُل غیاُبها إلى عذاٍب نفسيٍّ وجسديٍّ یشعُر معه الشاعُر  بحضورها، إلى المعذِّبِة بغیابها ؛ یتحوَّ

بالحیاِة والوجوِد یتضاَءُل ؛ فینتقُد السُّلوَك الذي ُیغضُبُه ، بالضآلة والتهمیش؛ فإّن إحساَسهُ 

هــ)، ضـبط نصـه وحـرر هوامشـه : الطـاهر ٤٥٦طوق الحمامة في األلفـة واآلالف : ابـن حـزم األندلسـي (ت )١(

  .١٣٢، ص١٩٧٧أحمد مكي، مصر، 

  .٤٢، ص ١٩٩٩) ، ٣٤ب ، مجلة سطور ، العدد (على الجسد : محمد حافظ ذیا ةالكتاب )٢(

، كلیـــة الجســد فـــي الشـــعر العربـــي قبــل اإلســـالم : محمـــد حســـین محمـــود ، رســالة ماجســـتیر (غیـــر منشـــورة) )٣(

  م . ٢٠٠٤جامعة الموصل ، ،اآلداب

  . ٢/٢١٠، ق ٢/٧٦دیوان التلعفري ، ق )٤(



یف بشیر أحمدشر 

٢٥٠

یحقُق ذاَته المكبوَتَة في قصیدٍة. فتكوُن القصیدُة بذلَك ُحُلمًا یِقظًا ُمَفرِّغًا لكلِّ ((وبذلَك ؛ زدریهوی

)١(:))طموٍح مكفوٍف بإحباٍط، وتعزیًة لكّلّ◌ِ◌ ممارسٍة مشلولٍة بضوابَط أو نوامیَس 

ـــــًا ر -یـا ُمَعـذَِّب ُمْهَجتـي–إْن كنَت ترَضـى  ـــــَت َطْرف ـــــال ُأعطی ـــــَهِري ف ـــــداَس )٢(اق

ضبابیٌة َیْعلوَها السََّقُم ، إذ تغدو المرأُة في –ألنَّ الحیاَة بغیِر (المرأة/ الواقع) قاِتمٌة 

الحقیقِة الموضوعیَِّة "رائَیًة ومرئیًة ، باثًة وُمتلقیًة ، وهي تنقُل المعلوماِت من الداخِل الى اآلخِر، 

: )٣(حواس"وَتستقبُل الخبَر والمعنى ؛ لتزجَّ به في عمِق ال

ـــَحا  ـــِه َص ـــي مقَلَتْی ـــن نشـــوٍة ف ـــكْرُت م ــــُه الهــــاديَس )٤(منهــــا وزاَد ضــــاللي وجُه

ـــــــمٍ  ـــــــه ُمْبَتِس ـــــــٍر من ـــــــي بثغ ـــــــزداُد قلب Ä®œººººººċŮی ƃ¦�ÊƊººººººƄƒŕƀř�Əººººººƃ¤�ÉÀÂººººººƂƒ�œººººººčƒ°

ضــًنى لــو غــدا مــن بعــِض ُعــوَّاديومــنْ مـــا ضـــرَّني مـــا أقاِســـي منـــه مـــْن َســـَقمٍ 

ـــــْن  أبكــــــي الــــــدیاَر وال أســــــتوقُف الحــــــاديِســـــواُه فـــــالُشـــــِغْلُت فیـــــِه بـــــِه عمَّ

حتــــى غــــدوُت أســــیرًا لــــیس لــــي فــــاِديیــــا نظــــرًة بعــــد عــــزِّي قــــد ُذِللــــُت بهــــا

تستولي المرأُة على عقلِه فیضّل في تقاسیِم الجماِل واألنوثِة من النظرِة إلى القبلِة . 

ſƊŷ�É±ŷŕŮƅ§�ª((إذ  وتستقرُّ في قلبِه فیسقُم ویظمأ ؛ ÉƂ· Ɗ£�ÆřČƁ±Ã�Æ©±ÃŝÃ���ŕĎŗţÃ�Æŕ((
ألّن وجوَدها  ؛)٥(

طیٌف ، وغیابها ذكریات ؛ وبینهما نشوٌة وَسَقٌم وزلٌة . یخامُرُه َوْجٌد صوفيٌّ یرغُب فیه بالحلوِل 

واالتحاد مع المرأة ؛ فیَزدِري بكاَء الدیار ، ویستهجُن الوقوَف على األثافي والدَِّمِن وبقایا األطالِل 

ؤى ،ُد فیه على المألوِف ، ویخرُق التقلیَد في سیاٍق یتمرَّ  إذ لم یعتِن (شهاب الدین التلعفري) بالرُّ

األنثویَِّة الدفینِة وتداعیاِتها النفسّیة؛ ألنه ُموَلٌع بالشكِل ، وُمغرٌم بالعالِم الخارجي المنظوِر 

والمحسوِس : 

ــــــــَر َطــــــــْرٍف بُ  ــــــــه أغــــــــنَّ غری ــــــــُت ب ــــــــُدوبُ لی ــــــــلِّ جارحــــــــٍة ُن ــــــــي ك ــــــــُه ف )٦(ل

ـــــــــى ـــــــــْمر الرَِّشـــــــــاِق إذا تثّن ومــــــــــاَس یكـــــــــــاُد ینقـــــــــــدُّ القضـــــــــــیبُ مـــــــــَن السُّ

ـــــــبُ بقلبــــــــي منــــــــه فــــــــْرط أًســــــــى ووجــــــــدٍ  ـــــــَل الطبی ـــــــا َجِه ـــــــه م ُأعـــــــاني من

تـــــــرى حـــــــالي بوْصـــــــلك لـــــــي یطیـــــــبُ أقـــــــــــــــــوُل إذا تـــــــــــــــــذكََّرُه فــــــــــــــــــؤداي

  ٥٨ ) نقد الشعر في المنظور النفسي ، ص١(

  . ٢/٧٦لعفري ، قدیوان الت )٢(

  . ٦٣الجسد والصورة والمقدس في اإلسالم ، ص )٣(

  . ١٧٣-٢/١٧٢دیوان التلعفري ، ق )٤(

  ١٠٠نقد الشعر في المنظور النفسي، ص )٥(

  . ٢/١٢٠دیوان التلعفري ، ق )٦(



…المرأُة (الواقُع والمثاُل) قراءٌة في شعِر (شهاب الدین التلعفري)

٢٥١

ـــــــبُ تُـــــــــــــرى ذاَك الحبیـــــــــــــُب َدَرى بـــــــــــــَأني ـــــــْذ َیغی ـــــــي ُم ـــــــُس عن ْن ـــــــُب اُأل َیغی

وال فـــــــــــي لـــــــــــذَّة الـــــــــــدنیا نصـــــــــــیبُ بعــــــــَده فــــــــي العــــــــیِش مــــــــاليوأنــــــــي 

إنَّ المتكلَِّم في األبیاِت الشاعُر نْفُسُه بداللِة األفعاِل (بلیت ، أعاني ، أقول) ، 

. لكنَّ بخطاِبٍ◌ ذكوريٍّ خاضٍع یْستجدي العطف والِوصالَ وموضوُعها تجربٌة عاَیَنها وعاَناَها

فة مع (األنا) اإلنسانیة ؛ ألنَّ (األنا) الشاِخَصة في السیاِق ال شعريِّ ال تتطابُق في الفعِل والصِّ

شهاب الدین التلعفري الذي َیْفنى جسُدُه الماديُّ بالمرأِة َخلََّد الجسَد األُنثويَّ في الشِّعر  في "خطاٍب 

الرجُل لطويٍّ ، من شأنه قهر اآلخر/ المرأة تارًة ، وتهشیمه تارًة أخرى ، یدَّعي فیه ذكوريٍّ سُ 

بواسطة رِ على القهْ ه اإلبقاءَ بإصرارِ إلى وعي القاهرِ ، ویشیرُ األمور من ناحیةٍ امتالكه ناصیةَ 

. )١(إیدیولوجیا ذكوریة"

ویقترُن وجوُد المرأة/ الواقع في شعِر شهاب الدین التلعفري بوجوِد الَعذوِل بوصفِه 

، وتعزُلها عن المجتمِع بقْطِع أواصِر الواقعيِّ في المحیط شخصیًَّة ُتحدُِّد حركَة (األنا) الشاعرة 

؛ وٕان كانت (أنا) الشاعر في الواقِع التخاُطب/ التحاور بین األنا والمخاَطبة في العالِم األُنثويِّ 

( الذي یرَدُع وینهُر ، أو –. وربما یكوُن الَعُذوُل الحقیقيِّ تحاول التحاور والتخاُطَب مع (االنثويِّ

متجسًِّدا بالضمیِر المخفيِّ في صراٍع بین –ٍف ، أو ُیفسُد تدابیَر اللقاِء والتواُصِل یلوُم لومَة عط

الذاِت الواعیِة والذاِت المكبوتِة ، وفي صداٍم بین الرغباِت الجامحِة والقیوِد الماِنعة: 

ــــــــك َأْوطــــــــأوا* مــــــــالي وللُعــــــــذَّاِل فیــــــــك عــــــــدْمُتُهْم  ــــــــدِّي لنعِل ــــــــالیتهم َخ )٢(ی

ـــــــْوَل عـــــــواِذلي* وحیـــــــاِة ح ـــــــك إنَّ َق لـــــــك أننـــــــي َســــــــاٍل حـــــــدیٌث ُمْفتَــــــــَرىبِّ

قُ حَ عنُِّف في الهوى* عدْمُت َعذولي ، كم یُ  لیـــــَف غـــــراٍم ، نـــــاَل منـــــه التشـــــوُّ

ـــــــعُ  ـــــــى أّن المالمـــــــَة تنف ـــــــَذْلَت ، عل ولـــي مـــن َغرامـــي ، شـــاهٌد لـــیس ُیـــْدَفعُ َع

عامَِّة؛ ممَّا رجِة بألفاٍظ َتشیُع على ألسنِة الامن اللغِة الدَّ البیت األول أسلوُبُه في بُ یقتر 

وفي یریَّة والمباشرة.المجاِز والتكثیف؛ فیتسُم بالتقر یتخلَّى عن سماِتِه فيیجعُل النسَق الشِّعريَّ 

���ËřŗËƎśƆƈƅ§�Ëª §°ƅ§�Ëª ŕŝſƊ�ÊÀŠƆƔ�§Æ±ƈ¢�ŕĎƔ
ËÃ· ÍƆÊŬ��čƓſŦƈƅ§�Ã£�ÊÁÉƆŸƈƅ§��Ê¿Ã°Ÿƅ§�ŕƎƔž�Ê±Ǝ̧ Ɣ�Ɠśƅ§�Ëŗ̌ ţƆƅ§

ُف الحركَة العبثیََّة في الحیاِة والسُّلوِك ؛ فإنَّ الشاعَر یعجُز عن الَقبوِل بالنَّواهي : ویوقِ 

ــــًوى  ــــي مــــْن َه ــــري بخــــالِص قلب ــــا آِم )٣(فكـــاكي-مـــَدى الزمـــانِ -لـــم أْرُج منـــه ی

ـــــــــراكِ أیـــــــــــَن المفـــــــــــرُّ لعاشـــــــــــٍق متهتِّـــــــــــكٍ  ـــــــــُهُم َأعـــــــــیِن األت صـــــــــَرَعْتُه أْس

م ، ٢٠٠١نة السلطة/ الحریة/ الذاكرة المریضة : عبد الفتاح یوسف ، مجلة أوراق ثقافیة ، العدد التاسع ، لس)١(

  . ١٧، ص

  . ٢/١٢١، ق ٢/٤٣٤، ق ٢/٩٧، ق ٢/١١٠دیوان التلعفري ، ق )٢(

  . ٢/١١٤دیوان التلعفري ، ق )٣(



یف بشیر أحمدشر 

٢٥٢

الجسد باعٌث محفٌِّز على النظِم الشعريِّ في واقٍع َأْحَكَمت القیُم إّن هاجَس المرأِة    

المرأة/ واألعراُف التضییَق على المرأِة في الحركِة والسُّلوِك والفعِل ؛ فیؤطُِّر الشَّاعُر صورَة    

، تصبُح فیه الواقع بوعي ذاتيٍّ ، ورؤیٍة ذكوریٍَّة تنظُرَها موجوًدا ُمْبِهًجا مثیًرا في وجوٍد سوداويٍّ 

. لكنَّه یعترُف صراحًة بسلوكِه )١(العیُن "أشدَّ أجزاِء الجسِد تعبیرًا عن الشخصیَِّة اإلنسانیِة"

، األنثو المتهتِِّك في مجتمٍع ینهاُه عن الُفحِش في القول والفعِل، فیتجرَُّأ برْصِد حركِة الجسد يِّ

ليٍّ تجسَّد في (أعین األتراِك). وأظنُُّه یقصُد (أعین بالحدیِث عن نسٍق جماومراَقبة خبایاُه وظواِهِرهِ 

نساِء األتراِك)!!!

وتستقرُّ (المرأة/ الواقع) في شعِر شهاب الدین التلعفري صیغًة مْن صیِغ المعرفِة والوجوِد 

الحسيِّ المتجسِِّد في كائٍن له حضوٌر في الحیاِة الواقعیِِّة ؛ لكنَّ مشاركته فیها غائبٌة بالتصوُّرِ 

وُمَغیََّبٌة في صناعِة الوجوِد ، وصیاغة الحاضِر بالتواُفِق مع اآلخر : 

ـــــــِه  ــباَبِة فــي ُشــْغلِ ِصـــــــلي عاِشـــــــقًا أْودى الَغـــــــراُم بحبِّ ــْرِح الصَّ )٢(وأصــبَح مــن َب

علــى َدِنــٍف َصــبٍّ ، َفحوِشــیِت مــْن ُبْخــلِ -یــا غایــَة المَنــى–بالوْصــِل وال َتْبَخلــي 

ــــــهُ  ــــــاِت أظنُّ ــــــِد المَم ــــــْن بع ــــــُلِك م َقْتلي-یاُمنیتي–حیاتي ، ومنِك الهْجُر فوْص

َجَسٌد أنثويٌّ ناضٌج یافٌع في واقٍع َغیََّبُه الذكوُر ؛ لیستحضَرُه الشاعُر ِه إّن المرأَة في شعر 

الشعریَِّة ، ویستعیَدُه باللغِة ، وننظَرُه كتلًة مادیًَّة محسوَسًة تثیُر الشهیََّة والشهوَة؛ ألنَّ بالذاكرةِ 

:)٣("عاني منه الشاعرُ الذي یُ أو الجنسيِّ المرأة/ الواقع "تعبیٌر عن الكْبِت العاطفيِّ 

ــــــِه  ــــــُت رْشــــــَف مْعســــــوِل فْی ــــــــاالِ كلَّمــــــا رْم )٤(َهــــــــزَّ لــــــــي مــــــــن قواِمــــــــِه َعسَّ

ـــــــــــُه َأَرشـــــــــــاًدا ـــــــــــِدي تقبیَل ـــــــــــا قْص كـــــــــان رْشـــــــــفي رضـــــــــاَبُه أم َضـــــــــالالأن

د مع المرأة/ الواقع ؛ لیشكَِّل حضوُرها في  الشعِر ویتوُق (شهاب الدین التلعفري) إلى التوحُّ

�Ê½Ƃţś�°¥���ËřŗŻ±ƅ§�Ŷƈ�ÊřƔ¤±ƅ§�Ê½ŗŕ· śś�Ɯž���ËřƔƊŕƔŸƅ§�ËřƔ¤±ƅ§�±ŗŷ�ŕĎƔŸƁ§Ã�ÆŕŗŕƔŻ�ËřČƔÃżƆƅ§�Ë©±Ƅ§°ƅ§�±ŗŷ

�ÊÀ̄· Ű Ɣ�ËƋ±ŸŮ�Ɠž�ŕƍÉ±ƔÃŰ ś�ČÁƄƅ��±čƄ°śƅ§�řƔƅ¢Ã�ËŶčƁÃśƅŕŗ�ŕĎƔ±ŸŮ�§Æ±ÃŲ ţ�ËŶƁ§Ãƅ§�Ɠž�ÊřÉŗČƔżƈƅ§�Ê©£±ƈƅ§

الرغم من ، على بالواقِع الذي لم َیْسَتِجْب لرغباِته ؛ فلم تحصْل ذاُتُه على آمالها في المرأةِ 

لكنَّه ُیشعُرنا سلٍة من االحباطاِت النفسیِّة؛ محاوالِتِه َخْلَق توازٍن وهميٍّ بین الواقِع والوعي عبر سل

  . ٢٧٧ثقافة الناقد األدبي : د. محمد النویهي ، ص)١(

  . ٢/٢٧١دیوان التلعفري ، ق )٢(

  . ٢٤قراءة النص وسؤال الثقافة : د. عبد الفتاح أحمد یوسف ، ص)٣(

  .  ٢/١التلعفري ، قدیوان )٤(



…المرأُة (الواقُع والمثاُل) قراءٌة في شعِر (شهاب الدین التلعفري)

٢٥٣

مات الجمالّیةِ  هي ُمطفئاُت عطِشِه إذا عطَش ، ((ِة بأنساِقها الحسیَِّة المثیرِة األُنثویَّ أّن المقوِّ

:)١( ))وُمشبعاُت جوِعِه إذا جاع، وكابحاُت شبِقِه إذا َشِبق

ـــــبا  )٢(َشـــــَفاِت َثْغــــــِرك َیْظمــــــأقلبـــــي إلــــــى رَ یـــــا أیُّهـــــا الریَّـــــاُن مـــــن مـــــاِء الصِّ

وفي اللحظِة التي یْنفتُح فیها الشاعُر على المرأِة إلقامِة عالقٍة معها عبر قنواٍت 

لغویٍَّة ؛ فإنَّ الذاَت الشاعرَة تخوُض صراعًا محتدمًا بین الرغبِة الممدَّدة والخیبة –موضوعیٍَّة 

المشتَّتة : 

ــــــــــأني  ــــــــــُب َدَرى ب ــــــــــرى ذاَك الحبی ــــــْذ َیغیــــــبُ یَ * ُت ــــــي ُم ــــــُس عنِّ )٣(غیــــــُب األْن

ـــــــراحُ * هجراُنــــــِك األحــــــزاُن قــــــد ُقِرَنــــــْت بــــــه ـــــــه األف ـــــــْت ب ـــــــد ُقِرَن ـــــــاِك ق ورَض

(المرأة/المثال) والجمال المتخیَّل:-
إّن المرأَة في شعِر (شهاب الدین التلعفري) ال تخرُج عن دائرِة الوْصِف الواقعيِّ في العالِم 

المثاليِّ في العالِم الذهنيِّ المأموِل ؛ فما یراُه هو الواقُع بصیغٍة جمالیٍَّة المنظوِر ، أو الوصِف 

واألفكاَر بوصفِه واقَع أفكاٍر ال وقائع حیاتیة . وما یتخیَُّلُه هو المثاُل الذي یحدُِّد األنماَط واألشكاَل 

جاوَز األعراَف والتقالیَد . لكنَّ الشاعَر یحاوُل أْن ینفصَل عن الوعي الجمعيِّ ، ویت)٤(الجمالیَّة

التي تمارُس سلَطَتها على األنا الفردیة ، ویقدَِّم رؤیًة للعالِم الموضوعيِّ من خالل المرأِة موضوًعا 

Àŝ�±ŸĐŮƅ§�Ɠž�ÆŕŸƁ§Ã�ƌÉƆŸŠÉƔÃ��ÊƌÉŦÉŬÍƊƔÃ��©£±ƈƆƅ�ČƓŝ§±śƅ§�É¿ŕƈŠƅ§�ÉşÊŬÍƊÉƔƅ���ŕĎƔ±ŸŮ مثاًال محسوًسا یعیُش

ة ؛ فإذا بالمثاِل اآلنيِّ ُأنموذٌج تستقبُلُه الذاكرُة لتعیَد اللغُة صیاَغَتُه من جدیٍد . فیه بمخیَِّلِتِه الخصب

ـــــــــــم یتَّخـــــــــــْذ  ـــــــــــْمِس ل ــــــــــوارْ وغـــــــــــادٍة كالشَّ ــــــــــُمها إالَّ الهــــــــــالَل السِّ )٥(معَص

یــــــــــُة الطَّلعــــــــــِة ، فــــــــــي خــــــــــدِّها وَنْهــــــــــــــِدَها ، الرُّمــــــــــــــاُن والجلنــــــــــــــارْ حورَّ

ــــــبِح مــــــن َشــــــعْ  ووجِههـــــــــا ، والغصـــــــــُن تحـــــــــت اإلزارْ رَِهااللیــــــُل فــــــوَق الصُّ

ــــــمِس لــــــو لــــــْم َتْســــــتتْر بالــــــدَُّجى والظبـــــــي لـــــــو لـــــــْم ُیْشـــــــَتَهْر بالنفـــــــارْ كالشَّ

  ١٩٢نقد الشعر في المنظور النفسي ، ص )١(

  .  ٢/١١٠دیوان التلعفري ، ق )٢(

  .  ٢/٣٦، ق ٢/١٢٠دیوان التلعفري ، ق )٣(

ینظــر : الواقــع والمثــال فــي الشــعر العراقــي الحــدیث : محمــد جاســم جبــارة ، رســالة ماجســتیر (غیــر منشــورة)،  )٤(

  . ٢٩، ص ١٩صجامعة الموصل ، –كلیة اآلداب 

  . ٣٥١-٢/٣٥٠دیوان التلعفري ، ق )٥(



یف بشیر أحمدشر 

٢٥٤

إَن الشاعَر ال یصُف في المرأة (المثال) امرأًة بعینها ذات خصائص معلومة ، وال 

الشعريِّ صوِر المتخیَّلیتحدَُّث عن امرأٍة مخصوصٍة . وتكاُد تكوُن المرأة في شعره صورًة من 

السیما صورُة المرأة/ المثال التي  تتناَسُخ في صوٍر مادیٍَّة متنوعٍة ترتبُط بالتشبیِه بموجوَداٍت في 

ُل بها الجسُد األُنثويُّ "إلى كیاٍن رمزيٍّ ُمَحمٍَّل بقوَِّة الطبیعِة وجمالها" . َفَشْعُر )١(عالِم الطبیعِة یتحوَّ

طویٌل أسود ، في إشارٍة الى صحِة المرأِة الجسدیَّة وشباِبها ونضارتها. المرأِة/المثال كثیفٌ 

وَصباحُة وجهها وٕاشراَقُته تماثُل الشمَس.

وُتحاكي (المرأُة/ الواقع) (المرأَة/ المثال) في شعِر شهاب الدین التلعفري إذ ُیَزاِوُج بین 

ُل المرأَة إلى أداٍة بال ذكوریٍة تتخُذ من الجسدِ -الواقِع والمثاِل برؤیٍة مادیٍة  منظومًة حسیًَّة تحوِّ

  وعي : 

ـــــا  ـــــْبَن أعطـــــاَف الَقَن ـــــدوِد َنَه ـــــْمُر الق )٢(رِ وْ ُحْمـــُر الخـــدود َســـَلْبَن ُحْســـَن الُحـــُس

ـــجوِف فأْشـــ ـــــــــــالنُّورِ رقتْ َأْوَمضـــَن مـــن خلـــل السُّ ـــــــــــا ب ب ـــــــــــنهنَّ أعـــــــــــالُم الرُّ م

ـــعِ  ـــرْزَن للتودی ــــوهـــزْزَن حـــین ب ـــي ال اِن أغصـــــــــــانًا مـــــــــــن البلُّـــــــــــورُكْثَبـــــــــــف

ـــــــــهِ  ـــــــــُت بمثِل ــــــــــــــالمنثورِ وَبَســـــــــْمَن عـــــــــن ُدرٍّ بكْی فتشــــــــــــــاَبَه المنظــــــــــــــوُم ب

�ĎÁ¥"عبَر سلسلٍة  )٣((القدوَد والخدوَد) صوٌر في صورٍة متخیََّلٍة تمثُِّل "أداَة اتصاٍل غیر لغوّي

دیُة األنثویُة ؛ فیغدو "النظُر سلسلٍة من اإلشاراِت التعبیریَِّة التي ُترسُلها الَقَسَماُت والتقاسیُم الجس

وتظهُر الحركُة في األفعال (نهْبَن ، سلْبَن، . )٤(شرطًا أساسًا من شروِط الغوایِة وَتلقي الجماِل"

أومْضَن ، هزْزَن ، َبَسْمَن) متالحقًة متالزمًة ینتقُل بها الشاعُر من الذهنيِّ إلى الواقعيِّ ، ومن 

لهشاَشِة إلى الدَّهشِة ، ومن االغتراِب إلى التجریب ، فإذا بالقارئ المتخیَِّل إلى المنظوِر ، ومن ا

ُل إلى مشهٍد بصريٍّ  لكنه ال َیستطیُع بكفاءِة اللغِة ، ومهارِة الشَّاعر . )٥(ُیْدرُك أّن "الجماَل یتحوَّ

لحقیقي والخیالي؛ الواقع ، وال یتمكَُّن من تحدیِد ا فيالمتوهَّم في المثاِل وبین بین المتخیَّلالتمییزَ 

رًا ؛ بل حاول أن یستوليَ ها محاوِ بْ ذاتِه في المرأِة التي لم یستوعِ تحقیقَ ألّن الشاعَر لم یستطعْ 

علیها . 

التراثِّي المقروِء والمتخیَِّل وبین الجماِل األُنثويِّ الواقعيِّ الجمالِ المثاِل فيوالتواُفُق بین

الجسُد في شعِر (شهاب الدین التلعفري) : المخفيِّ والمرغوِب فیه ؛ یحتِضُنُه 

  . ٨٨الجسد والصورة والمقدس في اإلسالم ، ص )١(

  . ٢/٢٢دیوان التلعفري ، ق )٢(

  . ٥٥: مجموعة من المؤلفین ، ص(نصوص مترجمة)الجسد )٣(

  . ١٠١الجسد والصورة والمقدس في اإلسالم ، ص )٤(

  . ١٠١ص الجسد والصورة والمقدس في اإلسالم ، )٥(



…المرأُة (الواقُع والمثاُل) قراءٌة في شعِر (شهاب الدین التلعفري)

٢٥٥

ــــــــــد َرَشــــــــــَقْتني  ــــــــــَواِم ق ــــــالُ ورشــــــــــیِق الق ــــــِه نب ــــــن حاِجَبْی ــــــيٍّ م )١(عــــــن ِقِس

ـــــــ ــــــي أْج ــــــراٌم وف ــــــٌر َح ــــــي لمــــــاُه َخْم ـــــــــــَفاِنِه الفــــــــــاتراِت ســــــــــحٌر حـــــــــــاللُ ف

ــــ ــــى المْع ــــِه َحم ــــَف فْی ــــُت رْش ــــا رْم ـــــــــــسُ ـكّلم ـــــــــــالُ ـ ـــــــــــُه العسَّ ـــــــــــه قواُم وَل من

جـــــــــوَهَر الثغـــــــــِر وهـــــــــو عـــــــــْذٌب زاللُ ضــــــاِبِه كیــــــف یحمــــــيَعَجِبــــــي مــــــن ر 

إنَّ رشاَقَة القواِم "صورٌة جمالیٌَّة متكاملٌة تُقنُع إحساَس الشاعِر ، وُترضي رغباِتِه في رْسِم 

ورِة المثالیَِّة للمرأة" . لكنَّ الخمرَة تقترُن بالشِّفاِه في التأثیِر والتحفیِز . )٢(الصُّ

ٌل من البصريِّ واآلنيِّ إلى التخیُّليِّ إّن محاكاَة المثالِ  التراثِّي في الجماِل األنثويِّ تحوُّ

والماَضويِّ ، وهروٌب ذهنيٌّ من مجاراِة الواقع باْستحضاِر األنموذج/ المثال ، وخروٌج من الواقعيِّ 

ِد األنثويِّ ، أو والماديِّ إلى الموروِث الجمعيِّ في محاولٍة لتأسیِس هیكٍل واقعيٍّ ُمْسَتْحَدٍث للجس

ماِتِه باللغة :  إلحیاِء مقوِّ

)٣(مــا فــيَّ فیهــا ، ومــا فــيَّ الــذي فیهــا-َوْهـَي َصـاِدقةٌ –* لو تنطُق الشمُس قالْت 

ـــــــْرَط َســـــــًنا ـــــــورًا وَف ـــى مـــن معانیهـــا ؟َهْبنـــــــي ُأماثُلهـــــــا ُن ـــُك معًن ـــن أْمل ـــْن أی ِم

ـــــــا ُلْحـــــــِت َحــــــــارا ــــــــا ِمْلــــــــِت غــــــــاراوُغْصــــــــَن البــــــــ* أظـــــــنُّ البـــــــدَر لمَّ اِن لمَّ

فتلــــــــــَك ثالثـــــــــــٌة أضـــــــــــحوا حیـــــــــــارىوأّن الظبــــــَي منــــــِك غضــــــیُض طــــــْرفٍ 

وتظهُر المرأة/ المثال صورًة من صور المعرفِة بالتصوُِّر الذهنيِّ الذي یستعیُن بالخیاِل 

ماٌت موروثٌة عبر نافذةِ  الجماِل المْستعاِد التراثيِّ والذاكرِة الجمعیَِّة ؛ فتحضُر في الذهِن والشِّعِر مقوِّ

المْستعار بتشبیهاٍت متداَولٍة ُمْسَتَعادٍة : 

ـــــــدُر یعلـــــــُم أنَّ وجهـــــــَك أضـــــــوأَ َقاســــــــوَك بالبــــــــدِر المنیــــــــِر وأخطــــــــأوا  )٤(والب

ــــــب ضــــــاللةً  ــــــِن الرطی والغصـــــــُن منــــــــه قـــــــواُم قــــــــدِّك یهــــــــرأُ وحكــــــوَك بالُغْص

ـــدرٍ * َیغــازُل عــن ریــٍم ، وینظــُر عــن مًهــا ـــدِ وُیْســـِفُر عـــن ْب ، وُیْبِســـُم عـــن َعْق

ــــــــــــال* یـــا ضـــرََّة القمـــِر المنیـــِر وُأْخـــَت غْصــــ د المیَّ ــــــــــــِن البانــــــــــــِة المتــــــــــــأوِّ ـ

ƚƒººººººººººººŪ¢�¦č®ººººººººººººÈŤÂ�ŗººººººººººººƆœſ�œººººººººººººƌſœż* َأْشـــــــــَبَهْتُه البـــــــــدوُر نـــــــــورًا ولكـــــــــن

  . ٢/٤١دیوان التلعفري ، ق )١(

، العـدد  األردن-إربـد-جمالیات اللون في شعر زهیر بـن أبـي سـلمى : موسـى ربابعـة ، مجلـة أبحـاث الیرمـوك )٢(

  . ١٣، ص ١٩٩٧) ، ٢(

  . ٢/١٩٨، ق ٢/١٨١دیوان التلعفري ، ق )٣(

  . ٢/١٢٦، ق ٢/١١٧، ق ٢/١١دیوان التلعفري ، ق )٤(



یف بشیر أحمدشر 

٢٥٦

وَر في النَّصِّ وصفیٌة  ، ولیس على االختالِف ، حسیٌَّة تقوُم على التشابهِ –إنَّ الصُّ

فاُت الغالبةُ ویجمُعه -في صورة المرأة (المثال) جسدیةً ا التراُكُم ولیس التناقض . وتكاُد تكوُن الصِّ

فاُت المعنویةُ  ، الذي تتحقُق به المتعُة الجمالیةالواقعيِّ مختفیٌة متخفیٌَّة وراء الجسدِ مادیًة ؛ والصِّ

ƈ�Æ§± ŕ̄Ű �ŕĎƔ̄ŕƈ�ŕĎƔŬţ��Å±ſŸƆśƅ§�ÁƔ̄ƅ§�̈ ŕƎŮ��Ê±ŸŮ�ÊÁÃƄƔ�ƌƔƆŷÃ��řČƔ±ÃƄ°ƅ§�Ƌ² œ§±ŻÃ�ËƌËś§ÃƎŮ�Áŷ�ƌÊƅŕŝ

��ÊŶŗśƔ�ŕĎƔƊŕŬƊ¥�Æƛŕŝƈ�ÀĐ̄ƂƔ�ƛÃ��ÆřƊ² §Ãśƈ�ÆŕƈƔƁ�ƓƊŗƔ�ƛ�±ŸŮƅ§�§°ƍ�¿ŝƈÃ

الخاتمة (بدایُة المثاِل نھایٌة للواقع):-
إنَّ شعَر شهاب الدین التلعفري في المرأِة (الواقع والمثال) صیاغٌة لغویٌَّة ، یخترق بها 

َب ، وینتهُك األعراَف ، ویصوُل في مجاٍل حیويٍّ وصوًال إلى اللذِة التي تمتِزُج فیها الشاعُر الُحجُ 

المغامرُة والمراوغُة بالمتعِة ، والمعاناُة بالدهشِة المشحونة بالخصوبِة واإلغراِء حینًا والمعاَسَرِة حیًنا 

اِلَقٍة تتركَُّب عناصُرها من شرائح آخر . وتتشكَُّل ُصَوُر المرأِة في شعِرِه في صورٍة ُعْنقودیٍَّة متع

�É©±ÃŰ ƅ§��É©£±ƈƅ§�ČÁƗ���ŕĎƔƅŕƈŠ�ËƋË±ŕƎ̧ ǔ§Ã���Ë̄ŬŠƅ§�ËÁƔÃƄś�Ɠž�ĐƓƎƔŗŮśƅ§�Ë±ƔÃŰ śƅ§�Ƒƅ¥�Ê̄ƊśŬś�ÈřČƔÃŝƊ£

مَت لیرسَم باللغِة للمرأة  فاعلٌة في حركتها وُعنفوانها ، َزاخرٌة بالحیاِة . لكّن الشاعَر یخترُق الصَّ

�Ɠž�Ë©£±ƈƅŕŗ�§°Őž���ËřČƔƆƔÃōśƅ§�Ë©¡§±Ƃƅ§Ã�Ë¿čƔŦśƅŕŗ�ÊřČƔƅƛ(الواقع والمثال)  ƅ̄§�ÊƌśƁŕ· �Ê¼ÉŷŕŲ śś�ŕĎƔ±Ű ŗ�ŕÆŷŕƂƔ¥

شعِره صورُة الغائِب الواقعي و الحاضِر المتخیَِّل ، وخروٌج من الواقِع غیر المرئيِّ إلى المثاِل 

ٌل شعريٌّ من الخفاِء  إلى الكشِف ، ومن الضبابیِة إلى المتخیَِّل والمرئيِّ بالذاكرة النشطة، وتحوُّ

الشفافیة ؛ لتكون مثاًال في الواقع الشعريِّ ، وواقعًا في المثاِل المتخیَِّل.

ویشتغُل شعُر (شهاب الدین التلعفري) بأجمِعِه على المرأِة بوصفها بؤرَة تشكیٍل جماليٍّ 

�ÈřČƔŬſƊ�ÈřČƔŬŕŬţŗ�ŕĎƔ±ŸŮ�ŕĎƈƍ�Ê±ŷŕŮƅ§�ŕƎŗ� Ê³ ƄŸƔ�Ë̄ƎŮƈƅ§�řƔ̄ŕţ£ بها ، ومن –متشاكسٍة یرى القارئ

أنَّ قصائَد الشاعِر في المرأِة (الواقع والمثال) مرایا في مرآٍة ، وقصائد في قصیدٍة واحدٍة -خاللها

ینظمها الشاعُر بمقاطَع متعددٍة ، وأزمنٍة متنوِّعٍة تتعالُق مالمحها برؤیٍة تناصیٍَّة داخلیٍَّة ، تشترُك 

األنموذِج األنثويِّ . في اإلثارِة ، وفي صْوغِ 

تبرُز األنا الشِّعریَُّة في شعر (شهاب الدین التلعفري) بوصفها مصدرًا من مصادِر الخصوبِة 

لتعوَد إلیه بشبكٍة من التجلیاِت والمعاكسات الغنائیِة التي تفارُق محیطها الواقعيَّ االجتماعيَّ 

األنا المتكلِّمة ، إلى آخرهِ سري فیه من أولهِ تَ ئیةٍ إذ یقوُم شعره على ثناوالمنعطفات المتناِفرة .

ویشغُل الراوي/ المتكلُِّم والمرأة المخاَطبة التي تحضُر في الشِّعِر بضمیِر المخاَطب أو الغاِئب .

مساحَة النصِّ الشِّعريِّ بوصفه ساردًا وواصفًا وفاعًال متحرِّكًا ، وشاعًرا متأمًِّال في (المرأة        
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یاِت المحرِِّك الذكوريِّ ، ونشاطاِتِه ، وأوهاِمِه ضعیًفا متهالًكا ُمهمًَّشا ُمَهشًَّما وظیفُتُه االستجابُة لفعال

، وَعطََّل الهویَة األنثویََّة للمرأِة ، وَقَطَع عنها ُسُبَل التواُصِل مع اآلخِر بإرادٍة ووعي ... 

المصادر والمراجع  
د.    :هـ)٦٥٦،(ت ابن الحالوي الموصلي (حیاته وشعره ، مع تحقیق ما وصل إلینا منه) .١

سم مصطفى ، ود. عبد الوهاب محمد علي العدواني ، مجلة التربیة والعلم ، العدد محمد قا

م. ١٩٨٠) ، شباط ، ٢(

هـ) : بلقیس عبد اهللا ٨٠٠هـ حتى سنة ٦٥٦اتجاهات الشعر العربي في العراق (من سنة .٢

م . ١٩٨٣،  العراق- جامعة بغدادكلیة اآلداب،الحمیمیدي (رسالة دكتوراه) ، غیر منشورة ،

ألدب العربي في العصر الوسیط : د. ناظم رشید شیخو ، دار الكتب للطباعة والنشر ، ا.٣

م . ١٩٩٢،  ١ط، العراق- جامعة الموصل

م . ١٩٧٣األدب في بالد الشام : د. عمر موسى ، المكتبة الهاشمیة : دمشق ، .٤

م . ١٩٦٩-هـ١٣٨٩،  ٣ط األعالم : خیر الدین الزركلي ،  بیروت ،.٥

هـ) ، تحقیق : السید أحمد الحسیني ١١٠٤لشیخ محمد بن الحسن العاملي (تأمل اآلمل : ا.٦

هـ . ١٣٨٥،  ١، مطبعة اآلداب ، النجف األشرف ، ط

م . ١٩٥١،  العراق- البابلیات : محمد علي الیعقوبي ، مطبعة الزهراء ، النجف األشرف.٧

سماعیل بن عمر القرشي ( عماد الدین أبو الفداء إالبدایة والنهایة في التاریخ : ابن كثیر.٨

م . ١٩٧٧،  ٢هـ) ، مكتبة المعارف ، ط٧٧٤ت

هـ) ، تحقیق : ٩١١بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة : جالل الدین السیوطي (ت.٩

 ١ط، مصر-محمد أبو الفضل إبراهیم ، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة

١٩٦٤ .

هـ) ، ٨٠٧تر الدین محمد بن عبد الرحیم بن الفرات  ناصتاریخ ابن الفرات : ابن الفرات (.١٠

م . ١٩٤٢، لبنان-تحقیق : د. قسطنطین زریق ، المطبعة األمیركانیة ، بیروت

-تاریخ األدب العربي في العراق : عباس العزاوي ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد.١١

م . ١٩٦٠،  العراق

ل بَمن ورَده من االماثل: ابن المستوفي( شرف الدین أبو تاریخ إربل المسَّمى نباهة البلد الخام.١٢

تحقیق : سامي الصقار، دار الرشید هـ)  ٦٣٧البركات المبارك بن أحمد اللخمي اإلربلي،ت 

م . ١٩٨٠العراق، -بغدادللنشر ، 
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،١، ط العراق- تاریخ علماء المستنصریة : د. ناجي معروف ، مطبعة العاني ، بغداد.١٣

م . ١٩٥٩

الفكر األندلسي : آنجل جنثالت بالنثیا ، ترجمة : حسین مؤنس ، مكتبة النهضة تاریخ.١٤

م .١٩٥٥ ،١ط،مصر-المصریة ، القاهرة

تاریخ الموسیقى العربیة : هنري جورج فارمر ، ترجمة : د. حسین نصار ، ود. عبد العزیز .١٥

(د.ت) .  لبنان،-بیروتاألهواني ، دار الطباعة الحدیثة ،

كمال الدین أبو الفضل عبد الرزاق آلداب في معجم األلقاب : ابن الفوطي (تلخیص مجمع ا.١٦

، تحقیق : د.  ٤-١/ق٤هـ) ، ج٧٢٣تبن أحمد بن الفوطي المعروف بابن الشیباني 

، تحقیق : عبد القدوس  ٥م ، ج١٩٦٢مصطفى جواد ، المطبعة الهاشمیة ، دمشق ، 

م . ١٩٤٠الهاشمي ، الهور ، 

مصر -: د. محمد النویهي ،مطبعة لجنة التألیف والترجمة والشعر، القاهرةثقافة الناقد األدبي.١٧

.  ١٩٤٩، ١ط، 

: هشام الحاجي ، اختارها وترجمها(نصوص مترجمة)  : مجموعة من المؤلفین ، الجسد.١٨

دار نقوش عربیة ، تونس (د.ت) . 

،  ١٩٩٩ر ) ، سبتمب٣٤الجسد في الثقافات : رمضان بسطاویسي ، مجلة سطور ، العدد (.١٩

.مصر-دار العصور الجدیدة، القاهرة

الجسد في الشعر العربي قبل اإلسالم : محمد حسین محمود ، رسالة ماجستیر (غیر .٢٠

م . ٢٠٠٤جامعة الموصل، -منشورة) كلیة اآلداب

م ١٩٩٩الجسد والصورة والمقدس في اإلسالم : فرید الزاهي ، دار إفریقیا الشرق ، المغرب ، .٢١

.

-إربدلون في شعر زهیر بن أبي سلمى : موسى ربابعة ، مجلة أبحاث الیرموك، جمالیات ال.٢٢

م . ١٩٩٧) ، ٢العدد (األردن، 

كمال الدین أبو الفضل الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة : ابن الفوطي (.٢٣

طفى هـ) ، تحقیق: مص٧٢٣تعبد الرزاق بن أحمد بن الفوطي المعروف بابن الشیباني 

م . ١٩٣٢،  العراق-جواد ، مطبعة الفرات ، بغداد

الحیاة األدبیة في الموصل في القرنین السادس والسابع الهجریین : د. ناظم رشید شیخو ، .٢٤

موسوعة الموصل الحضاریة ، المجلد الثالث ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة 

م . ١٩٩٢- هـ١٤١٢،  ١، ط العراق-الموصل
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هـ) ٦٧٧تمجد الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي شاكر هیر اإلربلي (دیوان ابن الظ.٢٥

العراق - جمع وتحقیق : د. ناظم رشید شیخو ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل

 ،١٩٨٨  .

دیوان شهاب الدین التلعفري : تحقیق ودراسة هنرییت زاهي سابا ، رسالة ماجستیر (مطبوعة .٢٦

، بإشراف : أ.د.حسین نصار ،  ١٩٧٦بعة) ، كلیة اآلداب ، جامعة القاهرة ، على اآللة الطا

في قسمین : األول (الدراسة الموضوعیة والفنیة) ، والثاني (الدیوان محققًا) .

هـ) ، مطبعة٧٢٦ت - ذیل مرآة الزمان : قطب الدین الیونیني (أبو الفتح موسى بن محمد.٢٧

م . ١٩٥٤،  ١آباد الدكن ، الهند ، طحیدرمجلس دائرة المعارف العثمانیة،

الرمز الشعري عند الصوفیة : د. عاطف جودة نصر ، دار األندلس للطباعة والنشر .٢٨

م . ١٩٧٨،  ١، طلبنان-والتوزیع ، بیروت

السلطة/ الحریة/ الذاكرة المریضة : عبد الفتاح یوسف ، مجلة أوراق ثقافیة ، الهیئة المصریة .٢٩

م .      ٢٠٠١(إقلیم شرق الدلتا الثقافي) ، العدد التاسع ، العامة لقصور الثقافة 

أبو الفالح عبد الحي بن العماد شذرات الذهب في أخبار من ذهب : ابن العماد الحنبلي (.٣٠

، (د.ت) لبنان-هـ) ، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت١٠٨٩ت - الحنبلي

.

م . ١٩٧٨ي ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، صفي الدین األرموي : د. عادل البكر .٣١

(أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن طوق الحمامة في األلفة واألالف : ابن حزم األندلسي.٣٢

، ضبط نصه وحرر هوامشه :   الطاهر أحمد مكي ، دار  هـ)٤٥٦حزم األندلسي، ت 

م .                           ١٩٧٧،  ٢ط المعارف ، مصر ،

هـ) ، تحقیق : د. فیصل السامر ، ونبیلة ٧٦٤التواریخ : محمد بن شاكر الكتبي (تعیون .٣٣

) . ٢٠، الجزء ( ١٩٨٠،  العراق- عبد المنعم داود ، دار الرشید للنشر ، بغداد

هـ) ، تحقیق : د. إحسان عباس ، دار ٧٦٤فوات الوفیات : محمد بن شاكر الكتبي (ت.٣٤

م . ١٩٧٤، لبنان-الثقافة ، بیروت

اءة النص وسؤال الثقافة : د. عبد الفتاح أحمد یوسف ، جدارا للكتاب العالمي للنشر قر .٣٥

.م٢٠٠٩، ١طاألردن ،-والتوزیع ، عمان

، ١٩٩٩) ، سبتمبر ، ٣٤الكتابة على الجسد : محمد حافظ ذیاب ، مجلة سطور ، العدد (.٣٦

.مصر-دار العصور الجدیدة، القاهرة

، المطبعة اإلسالمیة  هـ)١٠٦٧(ت  نون : حاجي خلیفةكشف الظنون عن أسامي الكتب والف.٣٧

م . ١٩٦٧- هـ١٣٨٧،  ٣، طإیران-، طهران
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، دار م١٩٩٩) ، سبتمبر ، ٣٤لغة الحواس : أحمد عمر شاهین ، مجلة سطور ، العدد (.٣٨

.مصر- القاهرة - العصور الجدیدة

.  ١٩٥٧، نانلب-معجم المؤلفین : عمر رضا كحالة ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت.٣٩

جمال الدین أبو المحاسن یوسف النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : ابن تغري بردي (.٤٠

 م .١٩٥٦مصر، -القاهرة ،دار الكتب المصریةهـ) ، طبعةُ ٨٧٤ت - األتابكي

هـ) ، تحقیق: د. ٦٧٤تأبو طالب علي بن أنجب الساعي، نساء الخلفاء : ابن الساعي (.٤١

. (د.ت)المعارف، مصرمصطفى جواد ، دار

العراق، -نقد الشعر في المنظور النفسي: د.ریكان ابراهیم ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد.٤٢

.١٩٨٩،  ١ط

هدیة العارفین أسماء الكتب والمؤلفین : إسماعیل باشا البغدادي ، المطبعة البهیة ، استانبول .٤٣

م . ١٩٥٥، 

هـ) ، المحققون مختلفون ، ٧٦٤الصفدي (تأیبكخلیل بنالوافي بالوفیات : صالح الدین.٤٤

م . ١٩٧٣- م١٩٦٩والسنوات من 

الواقع والمثال في الشعر العراقي الحدیث : محمد جاسم جبارة ، رسالة ماجستیر (غیر .٤٥

.  ١٩٩٢جامعة الموصل ، -منشورة) كلیة اآلداب

هـ) ٦٨١تبن محمد شمس الدین أحمدوفیات األعیان في أنباء أبناء الزمان : ابن خلكان (.٤٦

  م). ١٩٧١- ١٩٦٨، (لبنان-، تحقیق : د. إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت


