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 الخالصة
، بحث يتعلق بمفهوم المجانية في قصيدة النثر من خالل (سركون بولص انموذجا –المجانية في قصيدة النثر ) 

تطبيقها على قصائد النثر عند الشاعر العراقي سركون بولص. والمجانية خاصية جعلتها سوزان برنار ضمن 

الخواص المهمة التي تميز قصيدة النثر بوصفها جنسا ادبيا يعمد الى الكثافة وااليجاز واالشراق والمجانية، 

اصية مراوغة اذ انها تثير اسئلة كثيرة، فهي تفترض خلو قصيدة النثر من االحاالت الى معان والمجانية خ

خارجية) اماكن ، تواريخ(، فضال عن خلوها من العناصر " السيرية" ) ذكريات طفولة، نقاشات داخلية، حكايات 

ذجا الستخدام المجانية حاول من شخصية(. وال ينشغل المرء فيها اال بالقصيدة ذاتها. وقد قدم سركون بولص انمو

 خالله كسر النمطية في كتابة قصيدة النثر وجعل من المجانية تحفل بالكثير من السمات. 

 

 

The Arbitrariness in the Prose Poem 

(Sarkun Polas as a model)  
 

ABSTRACT  
The Arbitrariness in the prose poem - Sarkun Polas as a model, is a research related to 

the concept of arbitrariness in the poem prose through its application to the poems of 

prose when the Iraqi poet Sarkun Polas. The arbitrariness is a property that Susan 

Bernard has made among the important characteristics that characterize the prose 

poem as a literary genre, which is characterized by density, conciseness, radiance, and 

spontaneity. The arbitrariness is an elusive property that raises many questions. It 

assumes that the prose poem is arbitrariness from references to external meanings 

(places, dates) of "sacramental" elements (childhood memories, internal discussions, 

personal stories). One is preoccupied only with the poem itself. Sarkun Polas 
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presented a model for free use, in which he tried to break stereotypes in writing prose 

and making arbitrariness with many features.                                              

 مقدمة
سركون بولص

1
، وشكل 8491، ثم انتقل الى كركوك في العام 8411شاعر عراقي ولد في مدينة الحبانية عام  

هناك مع فاضل العزاوي ومؤيد الراوي وجان دمو وصالح فائق " جماعة كركوك" بعيدا عن بغداد، وقد منحهم 

وت باحثا عن حلم غادر الى سان فرانسيسكو مرورا ببغداد ثم بير 8494ذلك فرادة وخصوصية وقوة. وفي عام

في مكان ما على ارض ليست اال غربة مضاعفة، وصوال الى سان فرانسيسكو التي اصبحت بمنزلة وطن بديل 

 في جنون البالد التي هرب منها وهربها في قصيدته.

احب سركون بولص سان فرانسيسكو، وتعرف هناك على اشهر االدباء االمريكيين الذين يمثلون جيل البيتكنس 

ألن غينسبرغ، كرواك، غريغوري كورسو، بوب كوفمن وغيرهم، وكواحد من "جماعة كركوك" الذين امثال 

اهتموا بالترجمة بسبب اتقانهم اللغة االنكليزية، وذهابهم مباشرة الى المصادر االولى والتجارب التي تمثل 

 الحداثة، فقد اسهم برفد المكتبة العربية بترجمات مهمة وامينة لشعراء كثر.

( ثم اعقبه بمجاميعه الشعرية االخرى " 8401در سركون بولص ديوانه االول " الوصول الى مدينة اين" ) اص

(، " اذا 8449، " حامل الفانوس في ليل الذئاب" ) 8441(، " االول والتالي" 8400الحياة قرب االكربول" ) 

نوان ) رقائم لروح الكون" ، (. وصدرت له مختارات شعرية مترجمة بع8440كنت نائما في مركب نوح" ) 

وسيرة ذاتية بعنوان "شهود على الضفاف" ومختارات قصصية نشرت بالعربية وااللمانية بعنوان " غرفة 

 مهجورة".

 .1882توفي في برلين عام 

 تمهيد
حددت االدبيات المتعلقة بقصيدة النثر المجانية بوصفها من الخواص المهمة التي تنماز بها قصيدة النثر بوصفها 

جنسا ادبيا عن االجناس االدبية االخرى. فااليجاز والتكثيف واالشراق والمجانية خصائص ظلت مدار جدل كبير 

يمكن لنا ان نطلق على نص ما بانه قصيدة نثر،  في طبيعة اولوياتها وفي شروط توافرها في قصيدة النثر حتى

) اية غاية بيانية او سردية خارج ذاتها، واذا كان بمستطاع القصيدة والمراد بالمجانية ان ال تكون لقصيدة النثر

استخدام عناصر سردية وصفية، فذلك بشرط تسميتها وتشغيلها في مجموع والغراض شعرية بحت. وهنا يبرز 

" ويمكن ان نضيف ان فكرة المجانية يمكن ان تحددها فكرة الالزمنية في الحد الذي التتطور  عنصر ال" مجانية

فيه القصيدة نحو هدف، وال تعرض سلسلة افعال او افكار، ولكن تظهر للقارئ " حاجة" ، وكتلة الزمنية (
2

غير 

نص لواحدة من جمالياته اال ان المجانية خاصية مراوغة ال يمكن تاكيد حضورها في النص اال من خالل سلب ال

وهو ارتباطه بمرجع كتابي ما، وهو ما اشارت اليه ميشال ساندرا بقولها ) بيد ان المجانية تثير اسئلة كثيرة، فهي 

تفترض خلو قصيدة النثر من االحاالت الى معان خارجية ) اماكن، تواريخ( فضال عن خلوها من العناصر 

اخلية، حكايات شخصية( واال ينشغل المرء فيها اال بالقصيدة ذاتها(السيرية ) ذكريات طفولة، نقاشات د
3

، فان 

تكون القصيدة مكتفية بذاتها التحيل اال الى نفسها وال تلتقي بمرجع ما قد يكون مثار اسئلة عدة، اذن كيف يتكون 

ع من خالل تقديم استخدام جديد يرتبط بالمرج النص مع المجانية وكيف تتشكل قصيدة النثر بخواص مؤسسيها مع

  تصور يعنى بالمجانية وفق فهم حداثي يبحث في عوالم كتابية جديدة.

 

 المجانية والحكايا ) الف ليلة وليلة(

 
محاطة باسئلة عدة، فقصيدة النثر نص يحاول االفالت من  -خارج النص –قد تكون االشارة الى الواقع الخارجي 

على غرار نص اخر، وهو ما توافره المجانية اال انها في العديد من سيس نص اصل ال يكتب أالتناصية بحثا عن ت

نصوص الشاعر العراقي سركون بولص تكون مغايرة تماما فنحن امام قصائد نثر توظف المرجع بطريقة جديدة 

لف بدءا بالعنوان/ العتبة الذي اواله سركون بولص مساحة جديدة اعتمدت على المشهور في المدونة الثقافية مثل ا

ليلة وليلة تلك الحكايات التي شكلت جانبا مهما من المخيال الثقافي العربي للحكايا، فقصيدة ) الف ليلة وليلة(
4
 

 لية الحكي التقليدية ذاتها:آكانت قريبة من التراث من خالل ابتدائها ب

 ) كان ذلك(

انها لم تقف عند حدود ما كان وانما ادخلت وهي بداية تمثل امتدادا لبداية الحكي التقليدية ) كان يا ما كان( اال 

الحاضر واستشراف المستقبل عنصرا فاعال في تشكل الحكي، ثم تبدا بعد ذلك باالنحراف رويدا رويدا حتى 
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تصل الى الحاضر بحلة جديدة، او تصل الى واقع القصيدة فضال عن طبيعة الفترة الزمنية التي تؤسس لها قصيدة 

الرؤيا تلعب دورا مهما في االبتعاد عن المرجع من جهة على اعتبار ان الرؤيا تحول  كما ان .نثر سركون بولص

في زاوية النص من الجانب البصري ) الرؤية( الى الجانب التخيلي / الحلمي على اعتبار ان الرؤيا استشراف 

رجاع في قصائد النثر غير ان مثل هذا االست .للمستقبل في حين تمثل حكايات الف ليلة وليلة استرجاعا للماضي

يمثل اجراءا فنيا مغايرا لطبيعة االسترجاع واالستدعاء في النص الشعري العربي خاصة ما ظهر في قصائد 

الشعر الحر حين قدمت طريقة في االستدعاء تعتمد على المحافظة على روحية الرموز واالساطير واالحداث 

وز واالساطير بنية جديدة تقف مع النص في تشكيل نص التاريخية وعدم االخالل ببنيتها من خالل جعل الرم

شعري يؤمن كاتبوه بالتحول والحداثة. وهو ما اوصل العديد من نصوص الشعر الحر الى النمطية التي تمثل ) 

اخطر المزالق الفنية التي تتهدد عملية استدعاء الشخصيات التراثية في شعرنا المعاصر بالتحول الى عملية 

تقريرية فجة(
5
. 

 

ان نص )الف ليلة وليلة( نص يقترب من الكابوس الحلمي من خالل سياحة ورؤى عجائبية
6

ال يمكن الركون  

اليها وفهمها بمعزل عن العبارات االخرى وبمعزل عن اجواء المرجع ) حكايات الف ليلة وليلة ( وما حفلت به 

ل المتلقي الى عوالم حلمية ( فحضور من نصوص عجائبية وغرائبية من خالل اعتماد عنصر االدهاش الذي ينق

الدهشة واعتمادها مدخال لقصيدة النثر جعل مساحة تلقي نص سركون بولص معتمدة على المرجع التاريخي 

والتذكير به من جهة وعلى حضور المرجع في النص بكونه الموضوع االساس الذي تقوم عليه القصيدة. لذا 

 قوله: تكون الدهشة مدخال لقصيدة النثر كما في

 

 وان الحشرات في كل مكان

 تلبس نفس البدلة

 ويحرسها البوليس بنفس الطاعة.

 سامدح حتى الكالب قليال

 واقسم ان الرموز

 ليست احذية مدربة على السفر

وان النوم ليس السامري الصالح
7

 

 كما ان القصيدة تبدا وتنتهي بالية الحكي ذاتها فال توجد نهاية مفتوحة:

 كان ذلك

 تقطت خيط الرحلة من الترابوهكذا ال

 باسناني

 واستغرق وصولي الى بيتي

 الف ليلة وليلة

 

فالف ليلة وليلة ليست مجرد ليال وانما هي سياحات لكشف الذات اضطرت الشاعر الى هذا الكم الكبير من الليالي 

 للوصول الى مكانه االليف الى بيته مرورا باالمكنة المعادية.

الحكاية بطرائق مختلفة في الف ليلة وليلة قصيدة النثر، فمن ناحية معجم المفردات نجد ان تحضر الف ليلة وليلة 

المفردة ال تحتفظ بسياقها التاريخي فقط اال من خالل تقديم صورة مرتبطة بما يتطلبه واقع القصيدة فـ) اماكن 

بغداد، رجل عجوز ذو لحية،  مجهولة، ريش، مقيدتان، طيور االرض، صخرة، الكالب، الحمار ، العنقاء، ازقة

النسر، الرحلة( مفردات ربط بها الشاعر المرجع بالنص مع اضفاء داللة جديدة تبتعد عن التفاصيل وتركن الى 

التوهج واالشراق والكثافة وتحول المجانية من وظيفة تعتمد الالزمنية واالعتباطية الى وظيفة تجعل المفردة حية 

 مثلما لها حضور وقبول وتشكل في اطار قصيدة النثر. وقابلة للتشكل في اطار الحكي

لقد اشار الدكتور دمحم عبد المطلب الى طبيعة العالقة بين المرجع الداخلي والمرجع الخارجي بقوله : ) ان هذا 

التحديد يعتمد مواجهة الخارج اكثر من اعتماده الداخل، هذا الخارج الذي يشكله موقف، حادث، رؤية مباشرة او 

مباشرة، ذكرى، مناسبة، الخ. ودون هذه المواجهة اليكون للشعرية مصدر انتاج سواء أكان ماديا أم مجردا،  غير

 ذاتيا ام عاما، مباشرا ام غير مباشر، مرئيا ام غير مرئي. المهم ان الخارج له حضوره الالزم.

 فاعليتها على صعيد واحد: والتكتفي التجربة بحضور الخارج، بل انها تحيطه بثالث ركائز انتاجية تمارس

 الركيزة االولى : المرجع الخارجي بكل مكوناته الواقعية والخيالية.
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الركيزة الثانية: المرجع الداخلي وهو يمثل منطقة جذب للركيزة االولى، حيث يكون من تشابكهما نوع من 

الداخلي الذي يسعى الى اعادة تشكيل التفاعل النفسي والذهني، وهو تفاعل غير متوازن، تكون الغلبة فيه للمرجع 

 الخارج على وفقه.

الركيزة الثالثة: تتمثل في ارتداد الركيزتين السابقتين معا الى الخارج مرة اخرى في تشكيل صياغي له مواصفاته 

الجمالية المفارقة للصياغة االخباريةالمالوفة.(
8

 

الرغبة في اصطياد المجهول وبع ترتيب اليات الحكي اما من ناحية اجواء المغامرة المحاطة بالمجهول فانها تتا

اال اننا امام مجهولين : المجهول المتعلق بالمرجع كون الف ليلة وليلة حكايا تسرد المجهول ويقوم الحكي فيها 

على عنصر المفاجاة واالدهاش، والمجهول الذي تركن اليه قصيدة النثر كونها نصا يعتمد الالنموذجية في الكتابة 

هولة، بمعنى البحث على النص االصلأنى ارتياد المساحات الكتابية غير المبمع
9

، وان كان مفهوم النص االصل 

يعتمد على عدم التكرار بمعنى ان كتابة نص اصل اليعد انموذجا في الكتابة وانما نص يكتب لمرة واحدة اليمكن 

لياته آوشطحاتهم. كما ان الحكي يفرض  تكرار شكله الفني من لدن كتاب آخرين وقد اقترن بنصوص المتصوفة

في رصد العقبات التي تصادف البطل _ اي بطل_ في حكايات الليالي والعودة مرة ثانية الى نقطة االنطالق 

 االولى:

 

 كان ذلك  -

 عندما ابصرت رمزي المفضل

 يهبط كالنسناس من راحة يدي 

 ويدلني على اماكن مجهولة يتصاعد منها تنفس االحياء

 وعيناي معصوبتانتبعته 

 كأن طيور االرض التي اجتمعت تحت صدري  -

 انتفاضها الموسمي من االعماق  أتبد

 وكان ذلك 

عندما اكتشفوا عنقاء الشعراء بالصدفة
10

 

 

اراد الشاعر ان يقدم حشدا من الرموز لها داللتان االولى مرجعية والثانية نصية، فالداللة المرجعية تحيل الى 

تمثل ) التردد الذي يحسه كائن ال يعرف غير القوانين الطبيعية فيما يواجه حدثا فوق طبيعي اجواء غرائبية  

حسب الظاهر(
11

تحفل بها اجواء الحكايا اال انها سرعان ما تنكشف وتقدم لنا صورة مغايرة تتمثل في معاناة  

لبحث عن الرمز المفضل يقف عند الشاعر مع القصيدة، او الوالدة الجديدة التي يريدها لقصيدة النثر فاذا كان ا

الذي يهبط من  -كائن كثير الحركة ودؤوب –االبصار بمعنى رؤية المستقبل فان القصيدة تتحول الى نسناس 

 راحة يدي بمعنى يتحول الى كلمات غير مرتكنة الى الثبات وانما تؤمن بالتحول ثم يقدم صورة موازية لالولى:

 ري كأن طيور االرض التي اجتمعت في صد

 انتفاضها الموسمي من االعماق  أتبد

تمثل االيذان الحقيقي بوالدة النص الجديد وصوال الى عنقاء الشعر / عنقاء االسطورة بما تمثله من الوالدة 

 الجديدة من الرماد. وهنا نجد تقابال بين جملة :

 يهبط كالنسناس من راحة يدي 

 وبين جملة :

 انتفاضها الموسمي من االعماق أتبد

، داخليةفالحركة هي االساس في الجملتين، فالحركة االولى حركة خارجية في حين تمثل الحركة الثانية حركة 

 وهذا التقابل بين الداخل والخارج يقدم لنا طبيعة العالقة بين المرجع الخارجي والمرجع الداخلي.  

وقد ال تكون هناك اشارة واضحة الى قصة معينة من قصص الليالي، على اعتبار انها من قصصها ولم   

تدون وان اكتشافها كان عن طريق الرؤيا، وما تحفل به الرؤيا من امتدادات في المخيلة وعدم التوقف عند حدود 

تابتها مرة ثانية في النص كما كان الحال الواقع، فالمرجع في قصيدة النثر اليعني التذكير بحادثة سابقة واعادة ك

مع شعراء قصيدة التفعيلة حين قاموا باستدعاء التراث بمختلف اتجاهاته من رموز واساطير وحوادث تاريخية 

وشخصيات شعرية وتوظيفها في النص من خالل جعلها جزءا من بنية القصيدة الحديثة، وهي مرحلة من مراحل 

ها المتمثلة بضخ دماء جديدة في النص الشعري. كما ان استدعاء النص االخر الشعر العربي كان لها اهميت
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)رموز، اساطير، حادثة تاريخية( ال يمكن ان يكون بمعزل عن البداية الحقيقية للتحول الشعري في االدب العربي 

ظي تقاسمتها الحديث، على الرغم من انه سقط في التكرار في النماذج الالحقة مما اوصل النص الى عملية تش

كثير من نصوص الحداثة، وهو ما مهد الطريق لكتاب قصيدة النثر الى الولوج الى افاق كتابية جديدة بعيدا عن 

غير ان هذا االبتعاد عن االنموذج والبحث عن شكل كتابي جديد اوجد مقولة الشكل الجديد حتى وصل  .التكرار

الخاص وهو امر فيه من المبالغة الشيء الكثير، كما اشار االمر الى ان البعض وجد ان لكل قصيدة نثر شكلها 

الى ذلك الناقد االمريكي ميشيل دلفيل بقوله: ) ان هناك انماطا كثيرة من قصائد النثر بقدر ممارسي قصيدة النثر، 

صيدة بينما نرى عددا من االنماط الشائعة اسلوبيا فيما يستخدمه شعراء النثر تكرارا، مثل : قصيدة القائمة، ق

الرسالة، قصيدة الموضوع، قصيدة الماثور(
12
 فخصوصية الشاعر التنفي خصوصية التجربة الشعرية فضال عن 

االشكال الكتابية لقصيدة النثر تشهد تداخال كبيرا فيما بينها بمعنى ان الحرية التي تمتعت بها قصيدة النثر لم  ان

، وهي ذات المقولة التي جعلها البعض هاديا له في تكن واضحة الحدود والمعالم في نصوص الكثير من كتابها

الكتابة وهي مقول التنظيم الفني والفوضوية الهدامة التي ترى فيهما سوزان برنار انهما يمثالن قطبي قصيدة 

النثر كما في قولها : ) وال شك ان قصيدة النثر تنطوي في آن على قوة فوضوية هدامة، تدفع الى نفي االشكال 

وقوة منظمة، تنحو الى بناء " كل شعري"؛ ويؤكد مصطلح قصيدة النثر نفسه هذه الثنائية: فمن يكتب  الموجودة،

نثرا يتمرد ضد االعراف العروضية واالسلوبية، ومن يكتب قصيدة يهدف الى خلق شكل منظم، مغلق على نفسه، 

ومنفلت من الزمن.(
13

 بالتنظيم الفني الى حد الصرامة. ، بمعنى هدم االشكال السابقة بحثا عن شكل كتابي يلتزم

 

 المجانية والسيرة الذاتية ) سيرة هوالكو(
في قصيدة ) هوالكو يمدح نفسه(

14
نجد مالمح القصيدة السير ذاتية تلك القصيدة التي تعيد تشكيل حياة شخصية  

بوصف االخيرة جنسا ادبيا له مكوناته  -ما، وقد تقترب القصيدة السير ذاتية من المكونات الخطابية للسيرة الذاتية

جمة الذاتية وادب الرسائل تلك المكونات المتمثلة باالعترافات وادب التر –التي تميزه عن باقي االجناس االدبية 

والمذكرات
15
. 

قدم سركون بولص نصا يرتبط بمرجعه تماما حتى غاب االنحراف عن المرجع، بل كان المرجع حاضرا كما هو 

 : 

 انا هوالكو

 بحر من االعشاب تقطعه الخيول بصمت

 سنابك نارية تطرق على ليل المدن

 س الحجرأانني فكرة في ر

 لسان القدر وقملة هللا

 رب عذراء في ليلة ممزقة الح

 عدائيأحد أوالصمت 

 نا هوالكو أ

 بحر من االعشاب 

 تقطعه الخيول بصمت

 سيف يكره االنتظار في غمده

 سوار تحلم بالغربانأتحت 

 سوار يراني الالجئونأسوار أ

 حالمهم بين الخرائبأفي 

ويشحذ االسرى قشة صغيرة من حصاني
16

 

( في قصيدة النثر فالنص يتجاذبه طرفان االول استدعاء تقليدي من مدحالمنذ العنوان نحن امام غرض تقليدي ) 

فمدح النفس نرجسية واعجاب  .وقصيدة نثر تبشر بالتحول والحداثة مدح ) مدح النفس والفخر بها(خالل غرض ال

بحر غير  النص ببيان هذه النرجسية المتمثلة بالسيطرة على مقاليد االمور فهوالكو امام أمطلق بالذات ثم يبد

ه بسالسة خالف البحر الحقيقي الذي يتعذر فياعتيادي )بحر من االعشاب( بمعنى انه بحر ممهد يمكن الخوض 

معه الفعل الخالق، وهوالكو حين يمدح نفسه يحلم بما يراه امامه من خالل رؤيا تتجاوز حدود البصر نحو افاق 

س الحجر، لسان أفهو ليس بمعزل عنها )ر ،اءوالقصيدة تعيد تشكيل الشخصية وحضورها في االشي .جديدة

 نه يصبح اصل االشياء مبتداها ومنتهاها.أالقدر( ك
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واذا كانت المجانية ) تفترض خلو قصيدة النثر من االحاالت الى معان خارجية )اماكن، تواريخ، فضال عن 

ينشغل المرء فيها اال  خلوها من العناصر " السيرية" ذكريات طفولة، نقاشات داخلية، حكايات شخصية، وال

او ان سركون بولص يفهم من -بالقصيدة ذاتها( فاننا في نصوص سركون بولص نجد المجانية تلعب دورا مغايرا 

يتمثل باالفادة من االحالة الى الخارج وان كانت  –حاالت إقصيدة النثر ما يمكن ان يرتبط بالخارج وان تكون له 

ن الواقع الخارجي بصورته التفصيلية، فهوالكو يملك وجودا خارجيا حقيقيا هذه االحالة تتم في اجواء مغايرة ع

لكنه حين يمدح نفسه ) هوالكو يمدح نفسه( ينسحب من خارج النص الى داخل قصيدة النثر، فيكون التاسيس هنا 

( لشخصية هوالكو بطريقة ثانية وهو ما يمثل وجوده في القصيدة فضال عن ارتباط غرض القصيدة ) المدح

باالغراض التقليدية للشعر العربي، غير ان صورة الممدوح / المفتخر بنفسه ال تمثل فعال خارجيا للذات 

 الممدوحة وانما هي تتخلل هذه الشخصية:

 انني فكرة في راس الحجر

 بحر من االعشاب

 سنابك نارية 

 لسان القدر وقملة هللا

 سيف يكره االنتظار في غمده

 سوارأسوار أ

 الالجئون في احالمهميراني 

 الصمت احد اعدائي

 فهوالكو في واقعه الخارجي يتمثل في صورتين متوازيتين:

 االخر --------------------االنا 

 سيف يكره االنتظار--------------------فكرة

 الصمت احد اعدائي ----------------لسان القدر

 اسوار ----------------قملة هللا 

 سنابك نارية---------بحر من االعشاب

 

 المجانية والمعلقة ) معلقة امرئ القيس(
 

غير اننا نتقدم خطورة اخرى من تحويل المجانية كخاصية مهمة واساسية في قصيدة النثر وبغيابها تفقد قصيدة 

 النثر كثيرا من حضورها واختالفها عن النصوص االبداعية االخرى كما نجد ذلك في قصيدة ) الى امرئ القيس

في طريقه الى الجحيم(
17

فمنذ العتبة / العنوان نقف امام ركنين الشاعر العربي الجاهلي االول وابرز شعراء  

المعلقات ) الى امرئ القيس( واالهداء والخطاب هنا موجه الى الشاعر ليس بفاعليته الشعرية وانما امرؤ القيس 

طريقه الى الجحيم( والذي يمثل الحكم القيمي والديني بعد ان انتهى من كل شيء وهو ما يمثله الركن الثاني ) في 

اما حضور  .شعر الشعراء وحامل لواءهم الى النارأوان كان هذا الحكم مرتبطا بوصفه  ،واالعتباري في آن واحد

رتبط بامرئ القيس وحياته ولهوه من جهة وبما ورد عنه من طلبه في اخذ الثار البيه . فالمعلقة تمثل يالمعلقة فال 

ر النها سابقة لمقتل ابيه، مثلما تمثل رحلة امرئ القيس الى بالد الروم ودخوله في دراما أغيابا تاما لمرحلة الث

طلب الثار ووقوعه في غرام ابنة ملك الروم ولبسه الحلة المسمومة غيابا للمعلقة، فاالشارات الى المعلقة تتمثل 

 كاالتي

 احاالت الى المعلقة

 احالة مكانية--------------الدخول فحومل بسقط اللوى بين 

 زمانيةاحالة -----ليل تمطى بصلبه -بانواع الهموم–بانواع الهموم 

 احاالت الحادثة ) الثار(

ضيعني ابي صغيرا
18

 اصبح شاعرا --------------

 ال يساوي الشعر ) الثأر(االمر -----------اليوم خمر وغدا امر

 من لهو اليوم ) خمر( شعر وما يرتبط به

 امر) ثار( غياب الشعر وبداية الجد

 االخر 
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 خذالن-----------المنذر بن ماء السماء 

كزردك المسموم هدية من صديقك ملك الروم
19

 الهدية تساوي الموت------------

 اما نهاية القصيدة

 حين ينتهي الرجل على الحصيرة

 الجمر

 والخمر

 والامر

 

 

القصيدة المتعلقة بالمعلقة على اعتبار النشوة واالنجاز فيما يتعلق بالشعر، فان الخمر فاذا كان الجمر يرتبط ببداية 

المرحلة التالية للفعل الشعري ) الجمر( ونصل في النتيجة  انهما يمثالن واالمر متعلقان بما هو خارج المعلقة، او

 الى غياب القصيدة :

 المعلقة = الجمر وغياب الثار= الخمر واالمر.  

ص هنا اشبه ما يكون بالبناء الدوري لقصيدة النثر الذي اشارت اليه سوزان برنار بقولها : ) ان هذا التقسيم والن

الى مقاطع يرافقه في اغلب االحيان في قصيدة النثر بنية "دورية للقصيدة، ذات نظام ايقاعي مبني على العودة 

لى فترات منتظمة، واستعادة مقطع البداية في والتكرار. واشكال التكرار متنوعة جدا: منها عودة الزمة ع

الخاتمة، مما يسمح للفكرة الشعرية بأن تلتف حول نفسها وتغلق القصيدة(
20

 

 

 المجانية والملحمة ) ملحمة كلكامش(

 
تمثل قصيدة ) الى ربة الظروف العارية سيدوري من مسافر(

21
التقاءا مع ملحمة كلكامش في نقطة مفصلية اال  

 مش في بحثه عن الخلود الى فهم جديد للحياة وهو ما اشار اليه سركون بولص في قوله:وهي وصول كلكا

 انت

 هذه الغنيمة التي عدت بها 

 سفاري المتقطعةأمن 

 وثني المسروق من غابة البرابرة

 نام فيها ليلةأشعرك خيمة س

 صغي على شطآن وصولي الى االيام أ

 يام معينة أالى 

 بعضها 

 بتردد

 يحتويني 

 اما الحوار الذي جرى بين كلكامش وسيدوري في الملحمة فله شكله الخاص: 

 رهبهأرى الموت الذي اخشاه وأيكون في وسعي ان الأفيا صاحبة الحانة 

 فاجابت صاحبة الحانة جلجامش قائلة له:

 الى اين ذاهب يا كلكامش

 ان الحياة التى تبغيها سوف ال تجدها

 قت االرباب البشريةلعندما خ

 فرضت الموت على البشرية

 واحتكروا الحياة في ايديهم

 وانت يا كلكامش اجعل بطنك مملوءة

 وكن فرحا ليال ونهارا

 واعمل طربا في كل يوم

 رقصا ولعبا في النهار والليل

 ولتكن مالبسك نظيفة
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 ليكن رأسك مغسوال ولتستحم بالماء

 ارع الصغير الذي يمسك بيديك

 ولتبتهج زوجتك في حجرك

واجب البشريةفهذا 
22

 

 

والحضوران مختلفان وان كان االصل في كليهما االنثى  ،فالملحمة لها سيدوري مثلما القصيدة لها سيدوري

ورغبتها الجامحة، وهو ما اشارت اليه الملحمة بصورة واضحة واكدت على الطبيعة المادية لالنسان مقابل 

الطبيعة الروحانية لاللهة، اال ان كلكامش العصر الحديث ال يتبنى البحث عن الخلود كما في الملحمة وانما يبحث 

 ثانية وال يعود بمفرده وانما يعود حامال سيدوري: عن عودة

 

 

 وباشد ما يكون الرفق

 باخف ما تكون الجريمة الهائمة 

 هائمة

 احملك مطوية كرسالة الى وطني

لتعصفي في ابوابه حتى الصباح
23

 

 ثم نشهد تحوال اخر عن الملحمة وتقديم مجانية جديدة اسس لها سركون بولص في العديد من نصوصه، فهو

 يذكرنا بالمرجع لكن بالطريقة التي تجعل من المرجع قابال لقراءات عدة كما في قوله:

 انت صاحبة الحانة سيدوري

 تحفظين احالمي عن ظهر قلب

 تلوحين، بين ساقيك، بطعم لذاتك المستحيلة

 وحيث كل زهرة

 كل نفسهاأت

 تبحثين بوحوشك حتى الموت عن مأدبة

 تصيدين مسافرك المختار

 اعراسك الشبقة في الظالمبصنارة 

 بعيني ذئب

كان مالكا في العصور السحيقة
24
  

فاالشارة الى الزهرة التي تأكل نفسها لها احاالت مختلفة فمن جانب هي تحيل الى الوالدة الجديدة، ومن جانب 

في الملحمة لكنها تشير الى الطبيعة االنثوية في نص  )الثعبان( اخر تشير الى عشبة الخلود التي اكلتها االفعى

سركون بولص، وكيف كانت خطابه الموجه اليها وهو خطاب مسافر اي ان تحول المكان هو الذي يحدد بصورة 

 واضحة طبيعة المسافر.

 ساكشف لك يا كلكامش كلمة السر

 الخبرك بسر االرباب

 هناك نبتة مثل الشوك ) خذ ( جذرها

 داك ) على( تلك النبتة فسوف تحصل على الحياة ) اي الخلود(فاذا حصلت ي

 فما ان سمع كلكامش ذلك ) حتى( دهن جسمه

 وربط احجارا ثقيلة برجليه

... 

 راى كلكامش بئرا ذات ماء بارد

 فنزل اليها واستحم بمائها

 وشم الثعبان رائحة النبتة

 فخرج من الماء واخذ النبتة

 وفي رجوعه نزع عنه قشرته

ذلك اليوم جلس كلكامش يبكيوفي 
25
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ويمكن البحث عن تقنية استخدمها سركون بولص في اقترابه من الملحمة اال وهي تحويل الهامش الى مركز، 

فسيدوري لم تكن العنصر االهم في الملحمة وانما كانت ضمن عناصر اخر تدور حول الشخصيتين الرئيسيتين ) 

لحمة منفردة ببطلها كلكامش، وهذا االنفراد اراد منه سركون بولص كلكامش وانكيدو( وبغياب انكيدو اصبحت الم

ان يوظفه بطريقة ثانية في قصيدة النثر، من خالل اعادة توجيه نص الملحمة بما يجعل من سيدوري ) االنثى، 

 الحياة ، المادة( مركزا يقف تجاه كلكامش ويعيد ترتيب رحلته الى ان جعله مبتعدا عن مرجعيته الملحمية.

في قصيدة بعد ألي ) امثولة ابي تمام( يقدم سركون بولص نصا يعتمد على شعرية ابي تمام ومعاناته مع كتابة 

 النص:

 

 كمن يبحث عن الخاتم في بطن سمكة

 الشيء سيثنيه عن نيل مرامه ، ال احد سيثنيه

 وان كان الشرك واضحا للعيان اذا كانت الكلمات خرزا

 المجهول لن يستضافاين الخيط وبماذا تفتله؟ 

 اما الخسارة ، فضيفها ولكن التقم لها وليمة

 تيأكما قد ت

 ولكن بعد ألي ، هذه االبيات، مشدودة االعناق

 الى غيابها، وعندما تعبر في قلب الزحام مرهفة

 حتى الجنون، تنحني االشجار لهذه الحربة من الموسيقى

 فهمك للسلطان يقرفني

 السيف يفضل ان يبقى في غمده

االوثان تتنبأ، من وجيب المصلى بأشراكها
26
  

 

 المجانية والنص الشعري ) شعر ابي تمام(

 
مثل الغموض سمة بارزة في نص ابي تمام وقد ذكر ابن رشيق القيرواني: )ان رجال قال للطائي في مجلس حفل 

لم التفهم من الشعر ما يقال؟(واراد تبكيته لما انشد: يا ابا تمام، لم ال تقول من الشعر ما يفهم، فقال له: وانت 
27

 ،

مدرسة الصنعة في الشعر العربي، لذا جعل ل وريثاوهو امر له داللته في صعوبة فهم نص ابي تمام وهو بوصفه 

منه سركون بولص كمن يبحث عن خاتم في بطن سمكة، وهو ما يمثل صعوبة الوالدة الشعرية، وهو ما اشار اليه 

يد ان يبدا من كلمة اولى، قبل القصائد المتراكمة في التاريخ الشعري الذي سبقه: ادونيس من ان ابا تمام ) كان ير

كلمة اولى يبدا بها الشعر، ومن هنا الحاحه الدائم على ان القصيدة تكون عذرية او التكون... ويعني ابو تمام 

بالعذرية ان شعره ابتكار ال على مثال، ولذلك يمتنع مثله على غيره(
28
. 

ولص نص ابي تمام من عذريته ونبوئيته الى واقعه التهكمي جزءا من السخرية التي تمارسها ينقل سركون ب

قصيدة النثر
29
 حين ينفي التنبؤ عن السيف ويحيله الى االوثان، فحين يقول ابة تمام:  

 السيف اصدق انباء من الكتب    في حده الحد بين الجد واللعب

  ةنرى سركون بولص يقف مع السيف وقفة مغاير

 السيف يفضل ان يبقى في غمده

 شراكهاأاالوثان تتنبا من وجيب المصلى ب

السيف حين يصل  أن فنبوءة السيف عند ابي تمام حين يسل من غمده ليتقدم بفعله على مادونته الكتب، في حين

 الى سركون نجده يفضل البقاء في الغمد، تاركا االوثان هي التي تتنبا بالحدث.  

 

 نتائجالو خاتمةال

 
سركون بولص انموذجا( مدخال الى قراءة قصيدة النثر من  -مثل البحث الموسوم ) المجانية في قصيدة النثر

خالل خاصية مهمة اال وهي المجانية. فقد جعل سركون بولص من هذه الخاصية تحفل بسمات نصه، فلم يرتكز 

 ل يحفل بالكثير من اللقاء بين النص والمرجع.كثيرا على االطار النقدي الذي قعد لها، وانما ابرزها بولص بشك

 بميزات: قصائد النثر عند سركون بولص امتازت المجانية فيلقد 
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فقد افاد سركون بولص من النصوص بطريقة غيرت  ربطت المجانية قصيدة النثر بصورة فنية بالمرجع. -8

 مسارها فلم تعد قصيدة النثر اسرة لمرجعها، وانما انتقلت بالمرجع الى افق جديد له سماته الفنية. 

اشارت المجانية الى الكثير من السير والحكايات واالماكن دون ان تكون اسيرة لتشكيلها، وانما افصحت عن  -1

 ا هو خارج النص.مرونتها في تعاملها مع م

اتسع مفهوم المجانية في نص سركون بولص حتى شمل نصوصا عدة في مجاميعه، وهو ما يؤكد ما ذهبنا  -8

 اليه في ثنايا البحث من ان نص سركون بولص نص متحرر من التنظيرات القبلية، تنظيرات ماقبل كتابة النص.

 فكانت الملحمة والمعلقة والسيرة الذاتية والنص الشعري.

كن تطبيق مسارات البحث على نماذج كثيرة من قصيدة النثر العربية، بغية الكشف عن جماليات القصيدة. يم -1

االمر الذي يؤسس الى البحث عن جماليات قصيدة النثر العربية والية اشتغال النص العربي بصورة مستقلة عن 

 مفهوم جماليات قصيدة النثر كما نظرت لها االدبيات المتعلقة بها.
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