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من طرق الباب
في هذا الصحو ألاخضر
أعطاني غصن الفل
وغاب ....
( النص للشاعرة  :بشرى البستاني )
**
تتجلى الحيرة أوال فيي تنكيير العنيوا  ،إذ ال نسي للحييرة يمكين أ تيعيي الانتميا
إلي ي لتفص ي عيين فاعلهييا أو باثهييا املجهييو  ،لكيين العنييوا قييع يجييع فييي امل ي فضييا
لالنتسياب والانضيما علي يحير بيذل شييا ا مين العاللي الغائبي فيي نصي القصييير ،
بي ييع ا ه ييذ العالق ي ال تفص ي ع يين دالل ي معرف ي او ال تتح ييو ب ييالعنوا إل ييى جه ي
التعريي ي والوض ييو النه ييا عل ييى العكي ي م يين ذلي ي تزي ييع م يين ج ييو الحي ييرة وتض يياع
الحي بمجهوليي مصييعاها  ،فميين يطييرق البيياب مجهييو وسيير الغييياب  ،ومييا ي ركي
لعى الذات ألاخرى لا سوى امز بحاج هو ألاخر الى التفكي لفهم وتأويل .
يتح ييو الفع ييل الع يياد ( ط ييرق الب يياب ) إل ييى فع ييل ش ييعر بفض ييل س ييلو الط ييااق
املجهيو وميا يقعمي ملين يفيت البياب  ،فضيال عين غيابي السير  ،وفعيل الطيرق يييت
فييي فضييا ذ بعييع تشييكيلي ملييو ( أخض يير ) يحمييل دالل ي نفسييي تييرتب بمييا له ييذا
الليو مين دالالت النميا والخصي والحيياة  ،ويتضياع حضيوا هيذ اليعالالت عبير
الاق يرا بيياللو ألاخيير املبثييو فييي ( غصيين الفييل ) فيكتي الجييو كلي دالالت الجمييا
والذوق الرفي  ،إذ أ العطا الذ يبذل الطيااق ييت فيي جيو مين الصيحو ألاخضير
 ،والصحو ترشي مني دالالت الصيفا  ،والثبيات والاسيتقراا والوضيو  ،مميا يجعيل
عمليي اسييتال غصيين الفييل تييت فييي مسيياا ميين الجمييا ال تنتهي دالالتي إال عنييع كييل
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مييا هييو مييرتب بااليجابيي  .علييى الييرغ ممييا يثييير العنييوا النكييرة ودالالتي ( الحيييرة )
وغياب الطااق املجهو مين إيحيا ات تيعف القياا اليى اسيتقبا الينص القصيير بيرد
فعل سيلي اوليي  ،غيير اني يتحيو اليى اد فعيل ايجيايي عنيع تفكيي املرسيل الشيعري
كلها بع ا من العنوا .
ال ش ي فييي ا جييز ا ميين جمالي ي املوق ي فييي اليينص يتمثييل بالجاذبي ي النفسييي
الت تنبعث عن صف ( املجهولي ) الت اكتسبها العنوا والطااق ث غيابي السير
املفاجئ .
ا جانبييا كبي يرا ميين جمالي ي الشييعر يتمثييل برصييع أو تطلع ي الييعائ الييى خلخل ي
اليييومي العيياد  ،فطييرق البيياب فعييل يييومي عيياد جييعا  ،غييير ان ي يصييير فعييال مثي يرا
للقلق والتساؤ والتفكير ومبعثا ( حيرة ) ال تنته لحظ دخول عال الشعر .
إ الغائ ي – الطييااق الييذ يقييع غصيين الفييل نجييع فييي سييلوك ( العطييا ) و (
الطييرق ) اغب ي بالتواصييل م ي الييذات ألاخييرى الت ي تسييتقبل سييلوك بحيييرة فيهييا لييذة ،
وبييو فيهييا اعتييعاد بالجان ي الجمييالي والييذو ي فييي تكوينهييا ذل ي أنهييا تض ي عبيير إلاش يااة
الييى اسييتقبالها لفعييل إلاهييعا او العطييا ( أعطيياني غصيين الفييل ) ممييا يشييير الييى فه ي
الاخي يير لتكوينهي ييا السي ييابق وداج ي ي حساسي ييات الجمالي ي ي والذوقي ي ي العالي ي ي الت ي ي لي ييوال
اتسييامها بهييذا الوص ي لهييا ملييا اختيياا الطييااق ميين دو مكونييات العييال كل ي ( غصيين
الفل ) ليقعم إليها  ،إ سلو الطااق يتضمن صواة اليذات ألاخيرى كميا هيي ترييع
أ تكو علي في منظوا الطااق اليذ يبيعو مهميا فيي الينص حيرا فيي سيلوك وعطائي
 ،غييير ان ي فييي الحقيق ي لييا سييوى صييواة مسييتل ميين الييذات السيياادة مل ي الحكاي ي
ومكرسي ي س ييلوكا وفكي يرا وذوق ييا الس ييتجال الغائي ي م يين ص ييواة الس ييااد املتمث ييل به ييذا
الجاني الرومانسيي املتشيعر اليذ يصيوا للقياا وجيود فياعلي فيي الينص  :الطيااق
والفي ييات م ي ي أنهمي ييا ذات واحي ييعة ( السي يياادة ) مهين ي ي ضي ييمنيا  0الثاني ي ي – الطي ييااق ،
وعلنيييا يبييعو ألاميير علييى العكي  ،ومييا تغي ي الثاني ي السيير الا برغب ي ميين ألاولييى فييي
إقصييا الثاني ي خشييي أ تتحييو إلييى واق ي وتن ي عنهييا ثوبهييا الييوا ي وتكوينهييا اللفظييي
ولي ييذل أيضي ييا جي ييا الي يينص قصي يييرا يتناس ي ي وحج ي ي الي يينف القصي ييير الي ييذ تتس ي ي
بحييعود فقي الييذات السيياادة لتقبييل حضييوا ألاخيير – الطييااق  ،فمسيياح التواصييل
بيي الييذاتي يجي إال تتجيياو فعلييي  ،والرسيال املرسييل ميين الطييااق يجي أ تكييو
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وفق معايير املرسل إلي ولا أجمل من ( غصن الفل ) اسال يمكن أ ترسل إليى
ال ييذات الس يياادة وفق ييا للمواص ييفات الس ييابق ال س يييما أنه ييا – ييي حقيقي ي ألام يير م يين
يرسل غصن الفل – عبر يع الطااق الت هي يعها – في صحو أخضر .
فييالحيرة وفييق التحليييل السييابق مفتعل ي  ،وتنكيرهييا الييذ يحيييل بث ي علييى الطييااق
إنما مصعا على العط كمن ذل هو اليذات املسيتقبل ( السياادة ) ألنهيا فيي حييرة
بييي الانغ ييالق والانفتييا م ي ألاخيير  ،وح ييي جرب ي لعب ي الانفت ييا اختيياات له ييا بط ييال
مجهوال سر الغياب وهعي شعري ( غصن الفيل ) وجيوا جمالييا ( صيحو أخضير )
 ،وميين ث ي فإنهييا ف ييي حقيق ي ألام يير ل ي تنف ييت علييى ألاخ يير ألنهييا حت ي فييي ه ييذ التجرب ي
ظلي ذاتييا واحييعة  ،ول ي يكيين الطييااق سييوى ذات مصييطنع النجييا التجرب ي اسييم
حركتهيا اليذات السيياادة التي تييزع أ للينص عنوانيا ( حيييرة ) ذا بعيع مفتييو بثتي يييع
الطااق بفعليها ( طرق الباب ) ( إهعا غصن الفل ) .
وبانته ييا التجربي ي تغيي ي ال ييذات املص ييطنع ( الط ييااق ) لاس ييتمر حض ييوا ال ييذات
السيياادة منتشييي بالزيييااة والهعيي  ،وحيرتهييا الشييعري التي تحيياو اسييتقطاب القيياا
إلييى في فضييااها امللتييب لاشييااكها فييي طيير ألاسي ل والتطلي إلييى معرفي الطييااق وسيير
هعيت ي  ،ث ي غياب ي املفيياجئ  ،وم ييا تسييب عيين هييذ ألام ييوا الثالث ي ميين حيييرة اعتل ي
ال يينص عل ييى عتب ي العن ييوا ل ي ييع م يين عملي ي التموي ي الش ييعر الت ي يمك يين تق ييوي
بنااها بسو الظن القرائي في عالمات النص ومبنا الحكائي .
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