
 فن شعر حسن فتح البابالبناء الدرامن 
 دكتور جمال فودة

 
" لهس من السهل أن هتحقق  البنقاء القدرامن فقل شمقل شقعرم مقا لقو تتم قل وراء  أو فهق  
العناصقققر اسساسقققه  التقققل ل تتحقققق  القققدراما بقققدونها ن وأشنقققل بققق ل  ا نسقققان والصقققرا   
وتناقضققاا الحهققاة ن فا نسققان والصققرا  وتناقضققاا الحهققاة ألققل العناصققر اسساسققه  لكققل 

". قصهدة لها أل ا الطابع الدرامن 
(97)

  
 

مقققن  قققو هشجقققؤ الشقققاشر بلقققل اسقققتعارة بعقققا أدواا وتكنهكقققاا اسجنقققاس الدرامهققق  ن       
كالمسققرحه  والقصقق  ن ب  هسققتعهر مققن اسولققل تعققدد اسصققواا ن فققى هبنققل قصققهدت  ششققل  
صققوا واحققد ن وبنمققا ششققل شققدة أصققواا تتحققاور وتتصققار  فهمققا بهنهمققا ن كمققا هؤ قق  مققن 

" القق  " والمونولقوا القدا شن .. ن و هقر  لق  مقن أدواا القص  أسشوب " السرد " أو 
الفققن القصصققن ن التققل هسققتعهن بهققا الشققاشر فققل التعبهققر شققن تعققدد اسبعققاد والمسققتوهاا 

 الشعوره  والنفسه  فل رإهت  الشعره  .
 

وفل البناء الدرامن " تتعقدد اسصقواا والمسقتوهاا الشةوهق  ن وترتفقع درجق  الك افق        
  التوتر والحواره  ن مع اجتراح  لمةقامرة التجربق  الفنهق  الك هفق  ن بلقل جانقب نتهج  لةشب

 (98)التجارب الحهوه  الم هرة " . 
 

ومن القصائد التل تت   فهها الصورة الشعره  من البناء الدرامن بطاراً لها قصهدة "       
ال رهقق  اسمرهكهقق  الصققهاد الهابققانن " التققل همققرا الشققاشر فههققا بققهن مؤسققاة شققههد التجققارب 

وبهن ا نسان المناضل فل سبهل السىو وت شه  البشره  من وهىا الحروب ن والقصهدة 
 ـ طوهش  نسبهاً . تقع فل  مس  مقاطع ـ  هر مرقم  ول معنون 

 
فقل المقطقع اسول هرسققو الشقاشر صقورة فنهقق  لمسقرت اسحقدان تبققرر جوانقب المكققان       

وأبعققاد التجربقق  ومىمققح الش صققهاا فققل بطققار منققاظ  نفسققن هشقققل ب ىلقق  ششققل كققل شققلء  
دا ل بنه  أل   الشوح  مادهاً ومعنوهاً ن فاسف  هسقط كسفاً ن والبحر هتقدف  دمقاًء ن والقرهح 

ف الق ر  هحهقل الشهقل نهقاراً ن والمحقهط فقا ر فقا   هبتشقع الضقحاها تنقا بشصقاراً والعاصق
 قاش  البعهد :

 

 اسف  هحصب الفضاء بالشرر 

 بالهول والدمار والفناء 

 والنار مارد هطو  البشر 

 وتةتشل البحار بالدماء 

 ها أهها الرفا  

 ل تنشروا فل الشج  الشرا  



 فالرهح تعدو  شفنا محموم  الهرهو 

 وألجا سحاب  وفوقنا ت

 سوداء كالهموو 

 والعاصف ال ر  هنفن الجحهو 

 دجا  تقهر النهار 

 تطوه  فل  هاألب الصرا  

 وهفةر المحهط قاش  الرألهب 

 (  99همهد بالرشود والشههب   )

 
هىحقق  اشتمققاد الشققاشر فققل تشققكهل دللقق  المقطققع السققاب  ششققل أسققشوب " الرتققداد "       

ن حهن هرتد بلقل لح قاا فقل  نمستةىً  راء  الفنن فل الحد من رتاب  تتابع السرد القصص
الماضل تضلء الشح   الحاضرة وتضفل لوناً من التشوه  والتنوهع ششقل سقها  اسحقدان 

د فققل القصققهدة مققن الشح قق  النفسققه  الحاضققرة بلققل لح قق  أ ققر  ن "  و قققد هكققون الرتققدا
سققابق  ششههققا فققل الققرمن ن وقققد هكققون مققن حققدن بلققل حققدن م ققر بقطققع التسشسققل الرمنققن 
لألحدان والعودة من الشح   الحاضرة بلل بعقا اسحقدان التقل وقعقا فقل الماضقل ن وققد 

بطققال س ققراا فنهقق  هققتو ألقق ا الرتققداد ششققل لسققان الققراو  ن أو مققن  ققىل وشققل أحققد اس
مقصودة " . 
(100) 

    
لقد بدأ الشاشر من النهاهق  بهق   الشقحن  الدرامهق  المك فق  التقل تقوحل بقالتوتر شبقر       

شدة لقطقاا متتابعق  تحقدد بطقار المؤسقاة كشهقا ن وششقل لسقان القراو  ) الصقهاد الهابقانن (  
ن ب  هحقهط بق  المقوا مقن كقل  هصف لنا مشهد ال تاو ن  ل  المشهد ال   همأل النفس رشباً 

مكققان وهؤتهقق  مققن كققل ناحهقق  ولا حققهن منققا  ن فالسققماء " هحصققب أفقهققا الفضققاء " 
واسرا " تطو  نارألا البشر " ن والبحار " تةتشل بالدماء " ن والقرهح " تعقدو محمومق  
الهرهو " والسحب " سوداء كقالهموو " ن والعاصقف الق رم " هنفقن الجحقهو " الق   همقأل 

اء  بد ان مبهن هحجب وج  الشمس و" هقهر النهار " وهطوه  فقل  هاألقب الصقرا  السم
 ن أما المحهط " فهفةر قاش  الرألهب " ال   همهد بالرشود والشههب .

 
وألك ا استطا  الشاشر رسو لوح  فنه  متعددة اسبعاد متدا ش  ال طوط قاتم  اسلوان       

فققل تجسققهد مىمققح الرإهقق  الشققعره  كمققا فققل "  ن و لقق  بالشتمققاد ششققل السققتعارة الفعشهقق 
هحصب ن تةتشل ن تةدو ن هنفن ن تقهر ن هفةر " بلل جانب الصقور التشقبههه  نحقو " النقار 
رماد " و " سوداء كالهموو " ن فضىً شن اسسالهب  ا نشائه  كالنداء فل قول  " هقا أههقا 

ل تنشقروا "  "  ن والنهقل الرفا  " ال   هوحل بصقر   مشتقا   هحق ر مقن وققو  الكار ق 
 ال   هصدر شن م ش  أمهن هدر  شاقب  اسمور .

     
لقققد تضققافرا دللا اسلفققا  وبهحققاءاا الصققور وبهقققا  الكشمققاا و ققىل التعققابهر فققل       

تشكهل لبناا المقطع الساب  تشكهىً درامهاً / نفسهاً  " هكسر الحاجر ال   هبدو شصهاً بقهن 



فهجعققل ال ققارجن دا شهققاً  ن والققدا شن  ارجهققاً  ن وهجعققل مققن الطبهعقق   المعنققوم والمققادم ن
فكراً وهحهل الفكر بلل طبهع  " . 
(101)

 
 

وبعد أل ا المقطع ال   جعش  الشاشر مقدمق  تصقوهره  ـ وبن كقان لحقن ال تقاو ـ هرتقد       
ا فققل بلققل الماضققل البعهققد لهققرو   لنققا الحكاهقق  مققن بققداهتها ن ب  هسققترجع شققرهط  القق كرها

المقطع ال انل من القصهدة وهصف لنا طرفاً من حهاة  ل  " الصهاد الهابانن " ال   رأهنقا  
 صرهعاً فل المقطع اسول حهن سقط ضحه  لشتجارب ال ره  . 

       
فققق ل  الصقققهاد مقققن مهنقققاء " هقققارو "    الطبهعققق  السقققاحرة ن حهقققن تنتشقققر اسرألقققار       

والورود فل كل مكقان ن وب  تسقطع الشقمس ترسقل أشقعتها ال ألبهق  الصقافه  ششقل الحققول 
واسشققجار ن  فترسققو مشققهداً رائعققاً لعققالو مشققت بالجمققال ن تعكسقق  ششققل نفققوس الصققهادهن 

هقق  وقشققوبهو شققامرة بالحققب والعطققاء ن رادألققو شبققر فتصققهر نفوسققهو صققافه  وضققمائرألو نق
 المستحهل :  و ن فتمأل قشوبهو بصراراً هتحد البحار ن راا حانه   تشهعهو بها شهون  وهه

 

 

 تفتحا أرألار " هارو" فل  ىئل الشرو  

 والورد فل المهناء هن ر العبهر كالمطر 

 والشمس تحتضن البهوا والشجر 

 وهشتقل الرفه  بالرفه  

 ششل تحه  الصبات فل الطره  

 و هب العباب وج  قارب شن العهون 

 هقل صهادهن هرتادون مائج الحصون 

 قد رودتهو طهبها شهون  روج  وطفل 

 (102ورطبا جباألو أنامل البناا بالقبل  )

 
لققد أققاو الشقاشر ـ  قىل المقطقع السقاب  ـ بقهن الطبهعق  وبقهن ا نسقان الق   هعمرألقا       

نه  نفسققه  فرهققدة ن ألققل شىققق  تواصققل حمققهو تتعققد  كونهققا  شفهقق  لشصققورة شىققق  بنسققا
الشعره  ن لتصبح شناصرألا  لبن  أساسه  فل التجربق   الشقعره  تمتقرا بؤبعادألقا النفسقه  
و الدلله  لتكشف شن مىمقح الرإهق  التقل هنسقج الشقاشر  هوطهقا ششقل منقوال اسمقل ن و 

" فل  ىئل الشرو  " التل تشقف شقن مسقتقبل  هتطشع من شرفاا الحب بلل الةد المنت ر
مشر  هفوت بش ا العطر " وهن ر العبهر كالمطر " فقل كقل مكقان فتقر  اسرا ققد األتقرا 
وربققا و أنبتققا مققن كققل روا بهققهج ن وراحققا الشققمس " تحضققن البهققوا و الشققجر " فققل 

 حنان رقه  .
 



شققهد البحققر الهققائج وتنتقققل " شدسقق  " الشققاشر فققل أرجققاء المكققان حتققل تصققل بلققل م      
اسمققواا وقققد اشققتى  بعققا الصققهادهن فققل قققاربهو الصققةهر " هرتققادون مققائج الحصققون " 
وهعود الشقاشر مقرة أ قر  بلقل اسقت داو " الرتقداد " حقهن هصقف لنقا مشقهد القودا  بقهن 
ألققإلء الصققهادهن ن وقققد أ قق ا روجققاتهو " تققرودألو بطهققب شهققونهن " ن فققل حققهن راحققا 

حرارة الموقف و تطبع ششل الجبا  القبل ن اسمر ال   هوحل بتعدد  أنامل بناتهو ترطب من
اسصواا و تىحمها فل بنه  القصهدة حهن " تتنا ر أمشاا مقن الحقوار و تققتحو القصقهدة 

لشقصهدة " .  ش و  جانبه  تضهف أبعاداً مهم  فل بنه  التشكهل الدرامن
(103 )

 
 

    اسحققدان طرهقهققا بلققل التطققور المفققاجت ن    بعققد ألقق ا المشققهد تحتققدو التجربقق  و تؤ قق       
   و هت   الشقاشر مقن الصقور الشقعره  أداة جوألرهق  لتشقكهل الموققف ن ب  أحاطقا بالصقهاد 

و هقتشقع القشقوب  صحب   وائل الفناء ن وهصور الشقاشر فقل مشقهد م هقف ههقر اسشمقا و
و أألو مقومقاا البنقاء لح اا الصرا  الرألهب بهن الموا و الحهاة ن و الصرا  ـ شام  ـ أل

الدرامن ن حهن ل تتحر  اسحدان فل اتجا  واحد ن و بنمقا هضقع الشقاشر نصقب شهنهق  أن 
كل  قاألر هسقت فل وراء  بقاطن ن ولبقد أن كقل فكقرة تقابشهقا فكقرة أ قر  ن ومقن  قو كقان 

 .انتقال الشاشر من موقف بلل موقف 
 

ن وألقو أسقاس الحركق  فقل أم بنقاء  فالتقابل ـ ب ن ـ ألقو أسقاس الحركق  فقل القصقهدة      
درامققن ن و أسققاس التقابققل فققل قصققهدتنا ألقق   هقققوو ششققل تققدا ل أبعققاد نفسققه  متباهنقق  فققل 

فققل  وجققدان الشققاشر ن فكؤنقق  هرهققد الشهققل حشكقق  ب  نفقق  جقق وة النققار ن  لقق  أن " كققل شققعور
جقا  النفس مقترن بشعور مقابل ن ومن  و هستعصل ششل ا نسان أن هفكر أو هشقعر فقل ات

واحد ن ب ا ألو أ ش  لشتجرب  وما هتجاوب فهها من أصداء م تشف  " . 
(104)

 
 
 
 

 وحهن صات حارس الرهات : " فشنعد "

 ودوا اآلفا  بالرجاو والشهب 

 لو هب  فو  الموا  هر لألب الرماد

 و ار فل المحهط مرجل  ضوب 

               همد أ ر  القتاو وال طوب                                                                                                      

 ها وهشتا لصائد هجالد الرهات 

 همضل ششل وج  العباب شانل الجرات

 والموا شارو أشو 

 (105ت رو ششه  السحب جاحو الحمو   )
 



فل لح    ان طاف هشتقط الشاشر الصورة السابق  بؤصابع مرتجف  من ألول الموققف       
ن فنحس فل النفس دبهباً مشحوناً بالتوتر والترقب ن وكحشو مقرشج تتقراء  أشقبات المقوا 
أماو شهنن الصهاد ن وتتتقابع الصقور الجرئهق  فقل نققىا سقرهع  متدفقق  فقل ان هقال هتعقد  

ف  لشصور بشعاشاتها النفسه  التل تبدأ من الصر   الضائع  فقل ت وو السرد الممل ن وهح
التل تمطر صقاحبها  مهب الرهح مروراً بؤصدائها  المدوه  فل اآلفا  ن وصولً بلل السحب 

 .بسهل من الحمو
 

ومن  و لو هكن ألنا  سبهل ـ ول وقا ـ لشنجاة ن ب  أرشدا السقماء  و " دوا اآلفقا        
ولترداد المؤساة بحكاماً لو هبق  فقو  المقوا  هقر لألقب الرمقاد ن و قار بالرجاو والشهب " 

المحهط وجاشا مراجش  الةضبل " وامتدا " أ ر  ال طوب " بةبارألا اسسود الق   هشقف 
كققل شققلء ن فهحجققب الرإهقق  شققن العهققون ن ومققع  لقق  ل هسققشو الصققهاد الراهقق  وبنمققا هتحمققل 

هدفعقق  المققوا " العققارو " وتقق رو ششهقق  وهتحامققل " هجالققد " الرهققات ن وهمضققل برورققق  
 .السحب " جاحو الحمو " 

 
ألك ا ـ ومن  ىل الصور الستعاره  ) فعشه  ن بضافه  ن وصفه  ( ـ اسقتطا  الشقاشر       

أن هصل باسحدان بلل  روة التؤرو ن حهن أجاد صها   الحبكق  شبقر مجموشق  مقن الصقور 
ر  الفكقرم المحتضقن لنفعقال نفسقن شمهق  السمعه  والحركه  والمرئه  التقل تجسقد المةق

 .تمتد أبعاد  الباطن  فل نسهج تش  الصور المتعددة 
 

وهبدو الشاشر حرهصاً ششل ب ارة المتشقل وج ب انتباأل  وتشوهق  لمعرف  مقا مل بلهق        
أمر الصقهاد ن ب  شقدل شقن سقرد بقاقل أحقدان المشقهد منقتقىً بلقل شقرا مشقهد م قر شقن 

ا السهنمائن " ال   هقوو ششل " ترتهب مجموش  مقن الشقطقاا ششقل نحقو طره  " المونتا
معهن بحهن تعطل أل   الشقطاا ـ  من  ىل أل ا الترتهب ـ معنل  اصاً لو تكن لتعطهق  فهمقا 
لو رتبا بطرهق  م تشف  ن وشمشه  المونتاا ل تتو وفقاً لشتسشسل الطبهعن لألحدان ن وبنما 

ا أن هحد   فل المتفرا " . وفقاً لأل ر ال   هرهد الم ر
(106)

 
 

وقد استعار " حسن فتح الباب " من أل ا التكنه  نمطاً هقوو ششل التوارم بهن مشقهد       
الصهاد ال   هصار  اسمواا ول هعشو أحد مصهر  ن وبهن روجت  التل تجشقس فقل انت قار  

ششقل التقوارم إ ب   ن  ت ألب بها ال نون  كل م ألب ن فهقدو  لقطاا متتابع  من المشقهدهن
هتر  الصهاد هواج  مصهر  وهنتقل بلل مشهد م ر  موار ل  ن حهقن روجتق  وصقةار  وققد 
أر ل الشهل سدول  ولو هعد الةائب المنت ر ن وشاد الجمهقع و شققا اسبقواب لكنق  لقو هعقد ن 

 وأ فل أطفال  ششل انت ار ن وما أقسل لهل النت ار !
 

 وروج  ألنا  ترقب الةروب  
 الصةار بالحنان لح ها الكئهب هرم 

 الشهل  هما  ىل  ولو هعد 
 وشاد كل  ائب سألش  ولو هعد 
 و ش  الجهران بابهو ولو هعد 



 أطفال  أ فوا ششل انت ار 
 ولو هحن مآب  لشدار 
 وكان ل هطهل  هبت  

 ول هضل فل ال ىو رحشت  
 كو شاصف أ ل كاألل الرجال 
 وما ألو  شراش  ولو تهن 

 وشاد هحمل السىلشباك  
 شهنا  توقدان شتم  ال ىل

 وتسكبان فل دمل الحنهن والسىو 
 وساشدا  هحمىن طهب الطعاو 

 (  107لكنما لقها  أل ا الشهل لو تحن   ) 00
 

هبققدأ الشققاشر صققور  فققل المقطققع السققاب  مققن نقطقق  مكانهقق  " ألنققا  " حهققن الكققوظ       
البنهقق  الدللهقق  بلققل كونقق  مجققال الحققدن  مسققكن الصققهاد ن وترجققع أألمهقق  المكققان فققل بطققار

ومحور الرإه  ن حهن تتبشور أبعاد الموقف من  ىل التفاشل النفسن بهن المكان وسقاكنه  
ن فضىً شن الرمان ـ الشهل ـ ال   ه هو ب ىم  ششل كل شلء ن وبهق ا هحقدد الشقاشر بطقار 

ان ن ب  هن قال شقجن الصورة ال قارجن ليهحقاء با حسقاس المترسقب فقل أشمقا  ربق  المكق
 .الت كاراا من  ىل التداشهاا النفسه  المتصاشدة من أ وار ال اا 

 
بن روج  الصقهاد " ألنقا  " ترتققب الةقروب وششقل صقفح  وجههقا  طقوط مقن اسلقو       

والتحسقر السقافر تتقراء   ىلهمقا أمقاو " لح هققا الكئهقب " ن وهعمقد الشقاشر بلقل التكققرار 
وسقهاقاً فكرهقاً  رهقاً هسقتوشب أبعقاد الموققف الشقعورم فقل لقطقاا  ال   ه ش  جواً تؤ هرهقاً 

متتابعقق  تققوحل بالر بقق  الكامنقق  فققل أشمققا  تشقق  الروجقق  التققل مققا شققاد هشققةشها بل شققودة 
روجهققا ن  اصقق  أن " الشهققل  همققا  ىلقق   " و " شققاد كققل  ائققب "  و "  شقق  الجهققران 

  أبوابهو " لكن  لو هعد " ولو هحن مآب  لشدار " .
 

وهرسققو الشققاشر بالجمققل الفعشهقق  صققوراً  ائمقق  مكششقق  بققالةموا القق   هكتنققف مصققهر       
الةائققب وتقققوو اسفعققال المضققارش  باسققتطال  الن ققر والتفكهققر فهمققا قققد هكققون  وراء  هبقق  
الصققهاد  لقق  أنقق  مققا كققان " هطهققل  هبتقق  " ول " هضققل فققل ال ققىو رحشتقق  " و " لققو تهققن 

بقل كقان هتحقد  اسنقواء  و " هعقود  هحمقل السقىل " وشهنقا  " شباك  " أماو العواصقف ن 
لكنما لقها  أل ا المسقاء  ...توقدان " شتم  ال ىل و " تسكبان " فل النفس الحب واسمان 

 " لو تحن " فمتل تحهن ؟ !
       
وألك ا هصوغ الشاشر من الستعاراا الفعشه  صورة حه  تتفق  ور بتق  النفسقه  فقل       

جرئهاا الصورة ممتدة بلل ج ور التجربق  متشقابك  معهقا ن حتقل ب ا مقا انطبعقا أن تكون 
مىمحهقا فقل نفوسقنا تقراءا أمقاو أشهننقا حقولهقا التقل أنبتقا لنقا تشق   المشقاشر فقل بطققار 

 .متناس  فكرهاً وشاطفهاً 
 

  هنتقل الشاشر بعد  ل  ـ  فل المقطقع الرابقع ـ بلقل تصقوهر مقد  الفقراغ  الهائقل الق       
 شف   هاب الصقهاد فقل نفقس روجتق  وأطفالق  ن لكقن الشقاشر ل هشجقؤ بلقل السقرد المباشقر 



وبنمقققا بواسقققط  الققققول ال قققاطف تنتققققل المشقققاألد وتتعقققدد المشقققاشر ن وبواسقققط   الحركققق  
التصوهره  تتكشف أبعاد الموقف الدرامن  ىل " ملهقاا بنتقاا شقعره  تعتمقد ششقل تشقكهل 

ن دون أن هكققون الهققدف بنتاجققاً لحكاهقق   أو  بققر  ن وبنمققا  لةققوم شمققاد  الفعققل والفققاششون
بنتاا وضعه  نصه  معقدة ومتشابك  ن ل همكن أداإألا من  ىل  النفعال الشقعرم الممهقر 

لشةنائه  " . 
(108)

 
 هقول الشاشر ـ ششل لسان الروج  ـ : 

 
 

 ها رفقتل ولو هحن شود الحبهب 
 أسرا ب  الرهات لشمةهب  ...

 و شف الع اب والدمو  
 وجمرة اسوجا  فل الضشو  
  هاب  ششل الصوان ل ترال 
 شباك  ششل الجدار ل ترال

 وألمس  طوت 
 فل ردأل  الكوظ الودهع  وقعها 
 و فق  الهدهن فل هدم رجعها 

 وطهب ن رت  
 (  109فل أشهن الصةار ل ترال  .. )

 
الشهقل " ولقو هحقن شقود الحبهقب " ن تطل دقاا من جوف السواد معشنق  شقن انتصقاف       

ن        ل شقودة  لكنها تستبعد ـ المتوقع ـ أن تكون قد " أسرا ب  الرهقات لشمةهقب " حهقن
تتعو  بحرق  من  وساوس الشهطان ن وتمر  الشح اا كؤنها جمراا مقن لههقب تسقر  فقل 

 هابق   بنهقا دمائها  ن لكنها تعشل نفسها وتشقتمس مقا هطفقت أوار قشقهقا  ن فراحقا تتحسقس 
ششل الصقوان " ل تقرال " تفقوت بعبق  حقب هضقرب بجق ور  فقل أشمقا  الرمقان ن وكق ل  

ل رال هتققردد  وقققع  طوتقق  فققل ردألقق  "   شققباك   ششققل الجققدار " ل تققرال "  وفققل اآل ان 
الكوظ الودهع " وفل أشهن الصةار " ل ترال " طهب ن رات  ن بنها ل تسقمع ول تنطق  بل 

 .ال " تش   القش  التل هتشبن بها الةره  جمش  " ل تر
 

ل شقق  أن " توسققل الصققور بقق ل  الققدف  الحركققن فققل توتراتقق  الباطنقق  التققل تتصققار        
تحققا سققطح هحققاول أن هبققدو سققاكناً قققد أتققات لشقصققهدة النجققاة مققن رتابقق  السققرد التسققجهشن 

وجهام  التشنج العاطفن وسكونه  الوصف ال ارجن " . 
(110)

  
 

روج  كؤن سهاطاً  تشسع  هرألقا ن سقهاط ال قوف مقن المجهقول ن وهطقول النت قار تحس ال
وهتفر  الشهل وهةو  فل أشما  السقواد  ن تبشقل القدمو  وجههقا حقهن تت هقل حهاتهقا وققد 

 . شا من  وأأُلدرا معانل اسبوة التل ت ل أبناءألا 
       
وهتر  الشاشر الروج  وسقط روابقع القشق  والحهقرة وال قوف والشهفق  ن وهعقود مقرة       

أ ر  بلل العنصر الموار  لها / الصهاد ن فهصور لنا معركت  مع المقوا  وتحدهق   وائقل 
! ن شندئقق  هبققدأ ...الفنققاء ومصققارشت  لشرهققات  واسنققواء ن حتققل ت بققو أنفاسقق  شققهئاً فشققهئاً 



ن فققل النققدماا حهققن همتققرا الشقق  بققالهقهن  وتصققد  ال نققون ن وهسققشو الحققد ان  المتوارهققا
 الصهاد الراه  !!

 
 وكان حهنما ألو  

 هجالد الجرات هةشب الفناء 
 كؤنما هستاف نفح  البحار

 وهنشر الشرا   فو  قم  التهار 
 وأودشو   بهن صحب  العناة فل المدهن  
 والموا  ش  الكئهب رابا ششل السكهن 

 اس  الحراروما  با أنف
 وما انتهل ش اب  بالنار

 وهى   اب شعر  ولو هما 
 ماء وجه  ولو هما او ا

 وأُطفئا شهون  ولو هما 
 وحهن ماا لو هكن ب  رم  
 هصد شن   وائل الحره  

 واساقطا قبل الودا  من  كشمتان :
 (  111" ل موا بعد الهوو بالةبار "  )

      
بن أل ا الصقهاد ـ بتحدهق  المسقتحهل وقهقر   الهقؤس و وصق  فقل لجق  المؤسقاة تشقب اً       

بالحهاة حتل م ر قطرة أو م ر جرت ـ هم ل قهمق  بنسقانه  ششهقا ن فهصقبح البطقل المجهقول 
 .ال   هجسد انتصار ا نسان ششل م اوف  ن وانتصار  ـ بالتحدم ـ ششل أشداء الحهاة 

     
هقق  البنققاء الشققعرم تجعققل السققرد واسققط   بققهن التشققكهل الشةققوم والبنهقق  بن درام        

النصه  ن حهن هتو السرد شبر صور شعره  تققوو بقهن أطرافهقا شىققاا دللهق  ن وبن كقان 
 ل  ل هحول دون اشتمقاد الشقاشر ششقل بعقا التعبهقراا السقرده  لشمضقن باسحقدان ققدماً  

ل ن وأل ا ما هبقدو واضقحاً فقل المقطقع السقاب  ب  نحو النمو والوصول بالتجرب  بلل الكتما
بققدأ  الشققاشر بالفعققل " كققان " القق   هعققد لرمقق  تعبهرهقق  فققل الققق  والحكققن ن و لقق  لققدفع 

 شجش  الرمن وتوجه  حرك  الحدن نحو مسار معهن .
 

وهنشقر " أصققبح  بقراً  ُهققرو  مودشققاً  ...وهةشققب  ...فالصقهاد بعققد أن كقان  " هجالققد        
  العناة ج   ألامقدة ن كمقا أن به قار الشقاشر لشفعقل هعبقر شقن ن رتق  اسشقهاء مقن بهن صحب

 ىل تعاقب الرمن ششهها ن ولق ل  فق ن التعبهقر شقن الموققف النفعقالن هقؤتل شبقر الصقورة  
والحركقق  ممققا هرهققد مققن حهوهقق  الحققس الققدرامن ن فقق ل   الصققهاد أحققاط بقق  المققوا بحاطقق  

" ولقو هستسقشو ن  "  اب شقعر   شهباً  من ألول المؤساةالسوار بالمعصو ن واشتعل الرأس 
تجققر  الوهققل وشققحب وجهقق  ولرال هقققاوو ن وتحجققرا مققن الفققر  شهنققا  ن " ومققا  بققا 

 أنفاس  الحرار " .
 

وب ل  همنح الفعل ـ لشصورة ـ ال    ههتو بالتعبهر شن الحقدن شقحن  انفعالهق   اصق        
ن هبققدو معهققا الققرمن  ائمققاً فققل منطققق  ال ققل بالقهققاس بلققل تعبهققر  شققن درامهقق  المشققهد 



التصوهرم ن اسمر ال   هضع شن كاألشنا شقبء تؤوهقل العىققاا الدللهق  لشبحقن شقن أوجق  
رة ن وحسبنا ما تشل ب  الصور الستعاره  مقن بهحقاءاا نفسقه   التناسب بهن طرفن الصو

فققل سققهاقها الشققعرم  كمققا هت قق  الشققاشر مققن الجمشقق  السققمه  أداة تصققوهره  لشتعبهققر شققن 
حقائ   اسشهاء ودهمومتها ن ب ا بنها ب شوألقا مقن التعبهقر شقن القرمن  تجسقد حالق  جا مق  

" المقوا القرابا ب شق  الكئهقب " ألق   من الحرن والنكسار ن تبدو مىمحهقا  فقل صقورة 
 .الصورة التل أ رجا الموا ب راجاً جدهداً وجعشت  هترب  بنا الدوائر 

 
ومققن  ققو نجققد أن الصققورة تتولققد مققن  صققورة أ ققر   ققىل سققها  متشققاب  العناصققر       

تنصهر فل بوتقت  الصور والتراكهب لح   فوران الدفق  الشعره  التل تقوو بتعدهل الواقع 
 ارجن  لهتىءو مع الواقع الدا شن ن وتتجقاور العىقق  النمطهق  بقهن القدال والمقدلول بلقل ال

 .استبطان اس ر النفسن ال   هجمع بهنهما 
 

وألك ا تتابعا الموجاا ولو هب  بل الموج  اس هقرة التقل جقاءا لتسقدل السقتار ششقل       
الهققوو بالةبققار " ونىحقق   مشققهد  لقق  الصققهاد وألققو هشفقق  أنفاسقق   وهةمةققو " ل مققوا بعققد

است داو الشاشر لشفعل " اساقطا " ببنهت  المضعف  التل ترسو صورة الصهاد وألو هعقانل 
ملو المققوا وقققد  قققل الشسققان وش صققا العهنققان لكنقق  هتمنققل أن هكققون م ققر الضققحاها فققل 
تجارب القدمار ! ن بنهقا صقورة شقعره  بقل صقورة انفعالهق  نفسقه  تشونهقا دفققاا شقعوره  

وان  اا دللا بهحائهقق  متناقضقق  تجمققع بققهن الفققرت والحققرن واسمققل والهققؤس  بققهن أن بققؤل
 نهش  أسل ششل ما فاا وأن نستبشر فرحاً بما ألو ما !

 
وبن كان الشاشر ل هر ب فل أن تكون مشاشر الحرن والبإس  والهؤس ألل السقائدة       

اس هقر فقل شقكل رسقال  شاجشق   ن فهنتهل اسمر بلل الدش  والستسىو ن له ا جقاء المقطقع
 تحو  بهن سطورألا برهقاً من اسمل هستنها الهمو ن ومن  و رات هناد  : 

 

 ها أصدقاء الشمس  ها طىئع النهار 

 ها أهها العمال فل شواطت البحار 

 لترتطو تجارب الدمار 

 بص رة ا صرار 

 لن هسقط اآلباء فل محار  الرماد 

   لن هرجع اسبناء شائهن الوجو

 لن هطفت الجىد نضرة العهون 

 لتنحطو ششل جداركو هدا  

   من قبل أن هحطو الحها

 وهةصب اسطفال بسم  الشفا 

 ها أهها اسششون بالسواشد الشداد 



 الراحفون بالجوانح المضهئ  الحرار

 (112ها أصدقاء الشمس ها طىئع النهار   )

 
بن الشاشر ههدف بلل صدو القوشل ا نسقانن وبهقا ق  مقن سقبات  العمهق  ن فالمسقؤل        

لهسا فل موا  ل  الصهاد فحسب ن بل فل امتداد شبح الموا لكل شلء  فل أل ا الوجقود 
ن مما هستشرو التحر   ششل وج  السرش   نقا  ا نسان من برا ن القدمار ن وهىحق  ـ ألنقا 

 ..." ها أصدقاء الشقمس  ل اسسشوب  ا نشائن  بدءاً بالنداء المتكرر ـ  اشتماد الشاشر شش
"   لقق  أن أمنهاتقق   لهسققا مطشبققا  ...هققا طىئققع النهققار ن هققا أههققا العمققال ن هققا أههققا اسششققون 

سهىً  ن بنما تحتاا بلقل أن هرتفقع صقوت  شالهقاً جهقوراً تمشقإ  الر بق  فقل بعقن ا نسقانه  
 و كقان انتقالق  بلقل اسمقر "  لتقرتطو ن لتقنحطو "  لشقح  الهمقو  المهت  فل اسشما  ن ومن

 والحن ششل التصدم لتجارب الدمار .
 

ومن  قو نقرا  هعهقد تقهقهو الموققف مقن وجهق  ن قر متفائشق  ن معشنقاً أن الق اا سقتؤ          
طرهقها بلل المستقبل مهما كانا التحدهاا ن وله ا رات هنفل وهكرر " لن هسققط اآلبقاء  ن 

ن لققن هطفققت الجققىد " ن ومققن  ققىل أسققشوب النفققل هقققوو الشققاشر  ...لققن هرجققع اسبنققاء 
باستحضققار اسشققهاء بلققل بطققار الصققورة واسققتدشائها  ششققل مسققتو  الدللقق   لققهعشن موقفقق  

ل هجعقل مقن  تجاألها بنةم  انفعاله  مباشرة تةشب ششهها الن ره   وال طابهق  ن اسمقر الق   
لتشققكهل الموقققف النفسققن ن لقق ل  هنققال مققن قهمتهققا   " أن تكققون الصققورة الشققعره  جققوألراً 

الصورة تقرهره  تعبر شن اسشهاء تعبهراً مباشراً ن وهتصل بالمباشرة أهضاً أن تطةل ششقل 
الصققورة النبققرة ال طابهقق  العالهقق  التققل تتجقق  بلققل السققمع والحققواس  أك ققر ممققا تتجقق  بلققل 

شققهئاً مققن شواطفقق  ف نمققا ت اطققب أك ققر ألقق   الققروت والوجققدان ن وب ا  اطبققا فققل المتشقققل  
 (113)العواطف سطحه  " . 

 
وألكقق ا نجققد أن البنققاء الققدرامن لشصققورة الشققعره  هققرتبط بالتشققكهل واسداة أك ققر مققن       

ارتباطقق  بالموضققو   نفسقق  ن ب  همتققرا ببققاقل العناصققر التققل تشققكل مىمققح  التجربقق  فققل 
نق  بقهن القدا ل وال قارا إ  فقل سقها  نفسقن     محاول   تعبهره  شن أبعاد العىقق  الباط

قدرة  هاله  ششل بن الحهاة فل جمود أدواا وشناصقر التشقكهل البنقائن  ن لتصقبح لوحقاا 
 .تصوهره  موسوم  بالمشاشر  الةائرة فل تواشج  فنن شمه  بهن المبنل والمعنل 

       
" بناء درامقن فهق  تفاشقل   مما سب  نجد أن البناء الشعرم شند ) حسن فتح الباب (      

وحركقق  ونققبا هؤ قق   طققابع المشحمقق  العاصققف  ن وهر ققر بققالحوار وبالتردهققداا وتقطهققع 
المشاألد  أو المرا النتقالن بهنها / المونتاا  ـ ب ا اسقتعرنا لةق  السقهنما فقل الحقدهن شقن 

 (114)الشعر ـ " . 
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