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 فتح الباب حسن : الحارس السجين تناقضات     
 د. أحمد ُكريِّم بالل 

ahmedkorimblal@yahoo.com  
 

 –م  3291: حسن فتتح البتاب   المصريّ ودَّعت مصُر والعالُم العربّي منذ أيام قالئل الشاعر    
جيتتتل التتتروَّاد الملسستتتين لحركتتتع الشتتتعر الت عي تتتّي فتتتي ح بتتتع   . وهتتتو صتتتوٌت شتتتعرٌي متتتنم ( 9132

 الخمسينيات من ال رن الماضي. 
وانتمتتاح حستتن فتتتح البتتاب للتتذا الجيتتل الرائتتد ر يتوقتتي عنتتد مجتترد التجديتتد الشتتك ّي ال تتائر ع تت    

نَّما يتجاوز ذلك ك َّه نحَو التجديد ال ني الذي  تعرّيع َة ال صتيد تشكَّ ت من خاللتهأوزان الخ يل؛ وا  الش 
 فتتي مرلتترا درامتتتي  متتن ختتالل  رلي فنّيتتع جديتتدةو فتتي الصتتوا والتركيتتب والبنتتاح والتصتتويرو وبتتدت 

وقد كانت ال صيدة   في الشعر العمودّي ( في بارزو تتجاوُب فيه الرلي واألصوات والصراعات. 
ل شاعرو أو ت ك أغ ب أحواللا قصيدة الصوت الغنائي المن رد التي تعكس الرليع الخاصع الذاتيع 

 التي يري الشاعر فيلا العالم من خالل ذاته ومشاعره الخاصع الم رطع في الحساسيع. 
ع   أنَّ تجربع حسن فتح الباب إنمتا هتي تجربتع شتديدة ارتستاطو تنطتوي ع ت  جوانتب شتت  متن  

ن الرلي والموضوعاتو فلو شاعر غزير اإلبداطو أصدر خالل حياته الطوي ع التي تجاوزت تسعي
عاًما ما يزيد عن ستع عشر ديواًنا شعريًّا تنوعت بين الرومانستّيو والتدرامّي الموضتوعّيو وورِّ تت 
فيلا الك يتر متن الت نيتات ال نّيتع الُملّمتع متا بتين استت لام التترا  العربتّي ال تديمو وتوريتي األستطورة 

إلتت  ال صتتيدة  –ته ال نّيتتع فتتي نلايتتع مستتير  -وصتتوًر الشتتعبّيعو واستتتخدام الرمتتوز الك ّيتتع والجزئّيتتعو 
ال صتتيرة جتتًداو أو متتتا يستتمونه:   ال صتتتيدة الومضتتع (و ت تتك التتتتي تحتتاول التعبيتتتر عتتن موضتتتوعلا 

محاولتتع ل وصتتول إلتت  "  –كمتتا يصتت لا الشتتاعر ن ستته  –بشتتكل شتتديد اإليجتتاز والتك يتتيو أو هتتي 
شتياح ب غتتع بستتيطع إلتت  جتتوهر األالن تاذ ومحاولتتع  وأقصت  حتتارت الك افتع الشتتعوريع وبكقتتل الك متات

 .  (3 يبتغيه" وصوًر ل معن  الذي 
متتت تنتتوط  -متتن ناحيتتع أختتري  –يتواكتتب  –ع تت  الجانتتب البنتتائي وال نتتي  –وهتتذا اإلبتتداط المتميتتز  

س فيلتتتا متتا بتتين اللمتتوم الوطنّيتتع وال ومّيتتع العربّيتتع التتتي تتتنعك –ن ستتلا  –الموضتتوعات شتتديد فتتي 
معالجتتتع شتتتعر المناستتتبات  عتتتن -قطًعتتتا -ومعالجتتتعا مخت  تتتعا شتتتمولّيعو  ّيتتتع برليتتتعاألحتتتدا  التاريخ

الموضتوعات  نايتا الت  يدّيو إضافًع إل  شغ ه بالجوانب ال  س ّيع العمي ع التي تطلُّ ع ينا متن بتين 
دون أن ُيعبَّتر عنلتا بشتكل ت ريترّي مباشترو م تتل:    نائيتع الوجتود والعتدم ( أو تتكمالت فتي جوانتتب 
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أن نتنتتتاول فتتتي هتتتذه الدراستتتع التتتوجيزة كتتتلَّ الجوانتتتب  –بطبيعتتتع  الحتتتال   –ع تتت  أننتتتا لتتتن نستتتتطيَت  
اإلبداعّيع ل شاعر الكبير: حسن فتح الباب. وقد اخترنا جانًبا من الجوانب الُملّمع التي رلرت في 

متنوعتعو وهتو متا عبتتر مخت  تتع و بكشتكال  –فيمتا بعتُد  –ه دواوينت بداياتته الشتعرّيعو ور تت تتتردُد فتتي
( . وقتد جتاح فتي تتذييل التديوان في تذييل لعنتوان ديوانته:   أحتدال الجيتاد   -ن سه –عنه الشاعر 

 .  (9 تنويعات ع   لحن الحارس السجين ( عبارة:   
ألزمتع الوجدانّيتع التتي وهذا البناح المتناقض   الحارس / السجين ( ٌيعبِّتر عتن الصتراط الن ستي وا  

تتم َّك الشاعر بسبب إحساسه أنه   لكونه ضابط شرطع ( واحٌد من حرس النرام الحاكمو مت أنته 
البسطاحو عاش  ُمنتما لتراب هذا الوطنو يشعُر أّنه واحٌد من أبنائه الكادحين –في ح ي ع األمر  –

اختتار ارلتحتال بك ّيتع  تم . يينعن حيوات ك ير من ف راح المصر  –في مجم لا  –حياة ر تخت ي 
الشترطع   فتي مرح تع ال يستانس ( عنتتدما تليتكت لته ال رصتع قويتًع وُمغريتتًع  " ر لمتا ُتغتري بته شتتاًبا 

نما لُيت امترأة أمته وهتي دخل ال رحتع ع ت  ق تب بمست بل مرمول يعوِّض به بعض حرمانه وحسبو وا 
  . (1 " يُن كت يه النجومحين تراه يرفُل في زيِّ الحكامو وتز لي رحلا . ترم ت ..

عع بتالنجوم ت تيُ    حتاجًزا ن ستيًّا كبيتًرا يحتول دون انخراطته  ع   أنَّ هذه المالبس العسكرّيع الُمرصَّ
تتتال والبستتتطاح التتتذين ت ونتتتت بشتتت رتلم بتتتتراب هتتتذه األرض  فتتتي الزمتتترة الوطنيتتتع  متتتن ال الحتتتين والُعمَّ

ويين تحديتتًدا ( والشتترطع عالقتتع ليستتت ستتويًع فالعالقتتع بتتين المصتتريين   البستتطاح وال تتر  المصتترّيعو 
وقاتو  وقد اتسمت العالقع بين الشرطع والمواطن ع   مر العصور ب در كبير متن " في أغ ب األ 

الحساستتّيعو نرتتًرا لمتتا تم  تته الشتترطُع متتن تعبيتتر صتتار  عتتن الستت طع التتتي ُتمستتك بزمتتام األمتتور فتتي 
 . (4 الدولعو وما تم كه من أدوات الردط والع اب " 

كمتا  –متدخل ملتمل ل غايتعو ألنته التناقضّي:   الحارس / السجين ( إنمتا هتو وهذا المدخٌل الن سّي  
متعتتتددةو ومتتتن  تتتمَّ كتتتان وصتتت نا  بكشتتتكالا  -فيمتتتا بعتتتد  -يتكتتترر ك يتتتًرا فتتتي شتتتعره  –ستتتبل أن ذكرنتتتا 

عرّيع فتي مجم لتا تجربتته الشتسع  بكنه :   الشاعر المنتمي (و وآيتع ذلتَك أنَّ ل شاعر في عنوان الدرا
 محاولع انتماح ل وطن من ناحيعو ولإلنسان بكل ما تحم ه اإلنسانيع من عميل المعاني.  

البديت :   الحارس/ الستجين ( التصويرّي وسوي نالحُر أّن فكرة التناقض ال ارَّة في هذا التكوين  
 ُمعبَّر عنلا بصور عديدة من التناقضات تبدو في شعر حسن فتح الباب: 

 احتي ُمرَّْه تف
 .  (5)أنا رفيُق األرِض ... شاعُر األميْر 

بكنه سجيُن منصبهو فلو   حارس ( في غير موضتت الحراستع  –تبًعا للذا التناقض  –وهو يشعُر 
بغع اإلنسانّيعالتي يرضاها ضميره اإلنساني  : و ورليته الشعرّيع ذات الص 

 وكنُت حارًسا على مقاصِر العراهْ 
 ماجْم أحجُب أعيَن الج
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  (6)أحمي مراتَع الصقوِر مْن َتطلُِّع الحمائْم 
تح متدي الم ارقتع  واأللتم الن ستّي التصتويرّيع وهذه التناقضات قد تبتدو متن ختالل الم اب تع التتي توضِّ

المتتالزم ل بحتت  عتتن   موضتتت ارنتمتتاح (و والم اضتت ع بتتين :   قتتوة المنتمتتي ل ستت طع ( و   ضتتعي 
 المنتمي ل شعر والحب ( : 

 فصرُت عارًيا بِشْعري... كاسًيا بسوطهمْ 
 . (7)مصفًَّدا بالحبِّ .... قادرًا بُمْقِتهْم 

إن هذه ال نائّيع تضت الشاعر في موقي حرج حين يحتاول أن ُيتداهَن   الست طع الحاكمتع ( وهتو   
واحتتتد منلتتتاو فارنتمتتتاح   ل بستتتطاح ( لتتتن يجع تتته ي تتتوم بملمتتتع :   الحتتتارس ( ع تتت  نحتتتو متتتا يبتغيتتته 

د الحاكمو ومن  مَّ يضت ن سه في موضت المواجلعا التي يحاول كسبلا من ختالل   الستخريع  لجالَّ
 : والتلكم (

 والسيُف بكفَي وردُة عشْق. 
 ماذا ُيرضي جالَّدْي الطيِّْب. 

 . ( 8) كي ال يغَضْب؟
سته وع   جانتب آختر يبتدو انتمتاح الشتاعر ل طب تع الحاكمتع ع ت  أبترز متا يكتون متن ختالل مالب  

مبعتت  الليبتتع فتتي الن تتوسو وآلتتع   -وف تتتًا لطبيعتتع مجتمعنتتا المصتترّي الم متتوط  –العستتكرّيعو فلتتي 
تت –تبًعتتتا لم تضتتتيات عم تتته  –التخويتتي وال لتتتر. ور يستتتتطيت الشتتاعُر  َل متتتن هتتتذا الم تتتبس أن يتنصَّ

تتل متتن انتمائتته للتتلر –أيًضتتا  –ر يستتتطيُت  –ع تت  جانتتب آختتر  –العستتكرّيو كمتتا أنتته  ح أن يتصَّ
طرًفا فتي عتدة  بما تحم ه من إيحاحات ودررت ن سّيع الكادحين. ولذا نجد   المالبس العسكرّيع (

فمتتتن ناحيتتتع يحتتتاول الشتتتاعُر أن ُيبتتتدَي ح ي تتتَع صتتتور شتتتعرّيع ُتعبِّتتتر عتتتن هتتتذه الجدلّيتتتع المتناقضتتتع. 
ه واحتتتد متتتن ارنتمتتتاح عنتتتدما يجعتتتل المالبتتتس العستتتكرّيع الصتتت راح نتاًجتتتا مكلوفًتتتا ل  تتتريو لي تتتول: إنتتت

 ال الحين أبناح ال ريع: 
 كاَن ردائي ُصفرةً 

 ( . 9)نزفُتها من عرِق السنابْل  
ع ت   –اختيتار الستنابل إذا كانت   البذلع العسكرّيع ( ذات إيحاحا بالرهبع وال سوة واإلخافعو فتنن   

الشتاعُر  التذي يحتاولُ الري تّي ع ت  ارنتمتاح  –وحستب  –ر يتدل لكسر هذه الرهبتع  –وجه التحديد 
نما هي مصدر ال وت  الذي ت وم به الحياةو وهي أيًضا كما تبتدو متن  أن ي يمه مت   البسطاح(. وا 

يَن ُيِن   ُتوَن َأِمتَواَلُلِم ف تي َستب يل  ال َّته  َكَم َتل    خالل المورو  التديني مصتدَر العطتاح والخيتر:  َم َتُل الَّتذ 
" ل ك مع الموحيتع التتي من الشاعر  إنه اختيار . (963 الب رة:يع ( ... اآل َسْبَع َسَناِبلَ َحبَّعا َأِنَبَتِت 

ارتباطلتا بوستط أو عتري أست وبي ؛ بتل متن األس وبي متن أي صت ع جوهريتع فيلتا ر تستمد تك يرها
  . (01)" خاص
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فتتي صتتورة  بتتين   طتين ال تتري ( و   ردائتته العستكرّي المتتزركش ( الشتتاعر وفتي موضتتت آختتر يمتزجُ 
يتح تتل متتن  طتتول نجتتاةتميمتتع أو ال تتري التتذي ت طختتت بتته   البذلتتع العستتكرّيع (  و ليغتتدو طتتينفريتتدة

 : خالله ارنتماح بكل قوة
خوتي  تحللَ   الطيُن الذي ارتوى أبي وا 
 وكانوا صامتينْ  منهُ 

 لطَخ سترتي المزركشهْ 
 أنقذني من قبَّعاِت الّدْم. 
 . (00)من قلعتي .. والقوقعْه 

ات التي تمتور فتي ن تس الشتاعر مبترزة رليتع فكرّيتع قواملتا ارنتمتاح وع   هذا النحو تبرُز التناقض
لتت  إنستتانه ال  يتتر الكتتادف الري تتّي البستتيطو فتتي محاولتتع دحوب منتته  ب تتوة إلتت  تتتراب هتتذا التتوطنو وا 
إل بات أن   لباسه العستكرّي ( إنمتا هتو حتاجز  وغاللتع تحجتب هتذا ارنتمتاحو تبًعتا لمتا ترستخ فتي 

لتتيس  –قطًعتتا  –وال لتتر متتن هتتذه البذلتتع العستتكرّيع. والشتتاعر ب الختتوي التتن س المصتترّيع متتن رواستت
نمتتا هتتو فتتي الم تتام األول صتتانت صتتور وتشتتكيالت فنّيتتع للتتذه األفكتتار  صتتانت أفكتتار ومضتتامينو وا 

ا يواجه تشكيال تاريخيتا جماليً  و تشكيالً  يواجه تشكيالتشكيالً والتصورات والمضامينو إنه يصنت  " 
ني هو تشكيل جمالي لموقتي و والعمل ال إن ال نان يدرك واقعه جماليا .بناح بناح يواجه .اجتماعيا

 .(20)" الواقت ما من هذا
  

  هوامش وتعليقات

و ُنشتر فتي جريدة:   الجزيرة ( السعودّيع متت الشتاعر : حستن فتتح البتابراه : ع مان أنور لمن حوار أج (3 
. وٌيمكتتن مراجعتتع متتتا م ( 9119/  8/  9م =    3491جمتتادي األولتت   91و األحتتد  31219العتتدد 

ُيعرُي ب صيدة الومضع في ديوانه:   الب بتل والجتالد ( التذي يضتم خمستين قصتيدًة متن هتذا النتوط. وهتو 
 م . 9119من منشورات الليئع المصرّيع العامع ل كتابو ال اهرة 

مو المج تد 3228بوراجت ديوان: أحدال الجياد ضتمن: األعمتال الكام تعو الليئتع المصترّيع العامتع ل كتتا  (9 
و وأغ تتتتتب قصتتتتائده تعتتتتتود إلتتتتت  فتتتتتترة 3221هتتتتتذا التتتتديوان ستتتتتنع صتتتتتدر ( . وقتتتتد  129 – 362األول   

: فتتتتارس األمتتتتل الستتتتبعينياتو وبتتتته قصتتتتيدتان ُكت َبتَتتتتا فتتتتي الخمستتتتينياتو وستتتتبل نشتتتترهما فتتتتي ديوانتتتته األول
 مو وأعاد الشاعر نشرهما بعناوين جديدة في هذا الديوان. 3262

   293م و ضتمن األعمتال الكام تعو ص: 3222فتتح البتاب لديوانته: ست ع متن محتار  من م دِّمتع حستن (1 
 سبل ذكرها ( . 

متتن ت دمتتع  الكاتتتب : ستتالمع أحمتتد ستتالمع لكتتتاب: إغتتراح الستت طع الُمط  تتعو بستتمع عبتتد العزيتتزو الليئتتع  (4 
  8م . ص: 9139المصرّيع العامع ل كتابو ال اهرة 

   سبل ذكره ( .  382جيادو ضمن: األعمال الكام عو ص: ديوان: أحدال الفي قصيدة : الرايع .  (2 
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  329من قصيدة: الزوبععو السابلو ص:  (6 
 من قصيدة: الزوبععو السابلو ن س الص حع.  (7 
  139من قصيدة : الوديعع و السابل: ص :  (8 
  913من قصيدة: األلوانو السابل: ص:  (2 
ع من الدراستات ترجملتا د: شتكري مجموع : ضمنو استي ن أولمان و اتجاهات جديدة في علم األسلوب (31 

ضافةعياد  إل  العربيع في كتابه :    / أصدقاح الكتاب ت اتجاهات البحث األسلوبي ـ اختيار وترجمة وا 
    27 : صو الجيزة ت مصر و  الطبعع ال ال ع

  389: ص: األعمال الكام عقصيدة: الجوادو   (33 
 95م / ص  1791ار ال  افع ل طباعع والنشر / ال اهرة ت  مصر / عبد المنعم تت يمع / د مدخل إلى علم الجمال األدبي (39 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


