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شعبان  یوسف
عدیدة  ،وكانت نظر  وجھات  األدبیة  الحیاة  تتنازع  الماضي  ،كانت  القرن  من  الخمسینیات  منتصف  في 
إبداعا الفن  ھذا  في  القاصون  یبدعون  األدباء  المنتشر،  وكان  األدبي  الجنس  ھي  القصیرة  القصة 
مرموقا  ،مثل  یوسف ادریس ویوسف الشاروني ومصطفي محمود وبدر نشأت وصبري موسي ومحمود
اآلن، مثلما  یحدث  المجد  إلي  أخذ طریقھ  قد  الروایة  فن  وغیرھم،  ولم  یكن  الخراط  وادوار  السعدني 

الحیاة أن  یتصدر  الشعر  ینافس علي  لم  یكن  األقل  علي  للخلف  ،أو  قلیال  الشعر  تراجعت خطي   بینما 
ماھو جمیل  ،وكان دوما بكل  والمفعمة  العامرة  بقصائده  اسماعیل  محمود حسن  وجود  األدبیة  ،رغم 

حاضرا  ،ولكن علي استحیاء في ظل صدارة انتشار فن القصة القصیرة.

التجدد  ،وال عجزه عن تقدیم تجارب باسقة إلي عدم قدرتھ علي  الشعر عائدا  انتشار  انحسار  ولم  یكن 

في ذلك الوقت  ،وال إلي عدم قدرة الواقع علي منح الشعراء مساحات واسعة من التفاعل  ،ولكن ھیمنة
العقاد وصالح جودت وغیرھم  ،كانت ھي األكثر نشراً  ،ولكنھا أصوات مثل عزیز أباظة وعباس محمود 

بكل الجدیدة  تجلیاتھا  ،والتیارات  القدیمة بكل  المدرسة  بین  قدم وساق  تدور علي  المعارك  تعبیراً  ،  األكثر فناً  ،وكانت  األكثر  تكن  لم 
أشكال تعبیرھا.

الجدیدة تطرح رؤي وأشكاال مغایرة ومتفجرة بكل القدیمة متمترسة عند حدود قدیمة ومتھالكة  ،كانت التیارات  وبقدر ماكانت المدرسة 
إطار قصیدة مدرستي الموزونة والمقفاة  ،والتي تحركت قلیال  ،ولكن في ذات  القصیدة  قالع  القدیمة تقف عند  المدرسة  جدید،  وكانت 

العربیة منذ قصائد " ھل كان حبا"  لبدر القصیدة  اجتاحت  التي  التجدید  أمام تیارات  أن تصمد  القالع  الدیوان وأبوللو،ولم تستطع تلك 

إلي الرئیس األمریكي"  لعبد السیاب  ،وكذلك " الكولیرا"  لنازك المالئكة  ،و"بلوتالند"  للویس عوض  ،و"رسالة من أب مصري  شاكر 
الرحمن الشرقاوي  ،وغیرھا من قصائد  ،فضال عن الرافد الشعبي الجدید لقصائد فؤاد حداد وصالح جاھین.

الرسمیة  ،وناصیة اإلعالم  ،وكان العقاد  یطلق صیحاتھ المفزعة لشعراء المنابر  الھیمنة علي  القدیمة  ،  یقف خلف  القالع  كان صمود 
بالشیوعیة  ،ویطالب كان  یتھمھم  الشعر  ،ولكنھ  في  متجددة  ومضامین  أشكال  من  إلیھ  ذھبوا  فیما  الحدیثة  ،وال  یناقشھم  المدرسة 

التیارات الجدیدة  ،ونحن بعد ستین البالد  ،ولألسف كان طھ حسین  یشایعھ بشكل ما  ،وكان  یقف في وجھ  بالقبض علیھم  ،ألنھم  یھددون 

عاما من تلك المعركة نستطیع تفھم ذلك  ،ونقدر علي قراءة المقال الناري الذي كتبھ طھ حسین تحت عنوان " محنة األدب" ،علي األقل
الجدید الشعر  وتجریم  بتحریم  بیان  إلصدار  األمر  بھ  العقاد  ،ولم  یصل  طالب  مثلما  الشعراء  علي  بالقبض  لم  یطالب  حسین   ،فطھ 

المجلس األعلي لرعایة الفنون إلي لجنة النثر كما فعل العقاد في  كما فعلت لجنة الشعر في عام 1964،ولم  یحاول إحالة الشعر الجدید 
واآلداب آنذاك.

الحالمة واآلملة في مستقبل جدید  ،آملة في شعر  یعّبر الشعریة  العزف  أمام آالت  الجدیدة تتھاوي  ،وتتكسر  المدرسة  إذن كانت قالع 
المالئكة ولویس عوض  ، السیاب ونازك  األوائل مثل بدر شاكر  العربیة  ،فبعد الرواد  عن روح جدیدة ومتنوعة بدأت تدب علي األرض 

 راحت تتنفس أصوات جدیدة مثل خلیل حاوي وعبد الوھاب البیاتي وعلي أحمد سعید " أدونیس" ،وتوفیق صایغ  وسلمي خضراء الجیوسي وفدوي

الرحمن في العالم العربي  ،وفي مصر ظھرت أصوات عفیة وقویة مثل صالح طوقان ومحمد الفیتوري ومحیي  الدین فارس وجیلي عبد 
العلیم القباني وعبد المعطي حجازي وفتحي سعید وفوزي العنتیل وعبده بدوي وكیالني حسن سند وعبد  الدین عبد الصبور وأحمد عبد 

المنعم عواد  یوسف ونجیب سرور وحسن فتح الباب وغیرھم.
الجدیدة  ،التیار األول كان  ینادي بالتعبیر عن الواقع بكل صوره الحركة الشعریة  وجدیر بالذكر أن تیارین كانا فاعلین بشكل واضح في 

المنتصرة والمشرقة  ،وكان   ھذا التیار زاعقا في بعض تجلیاتھ إلي حد ما  ،وكانت أبرز تمثیالتھ في جماعة شعریة أطلقت علي نفسھا
" الشعراء الزاحفون"  ومنھم عبد المنعم عواد  یوسف وابراھیم شعراوي وزكي مراد وغیرھم  ،وكان التیار اآلخر  یسعي إلي اإلنصات إلي

الثاني " الشعر الذات  ،ونسجھا في قصائد عذبة  ،وكان محمد مندور  یطلق علي ذلك التیار  المنعكسة علي تلك  الصور  الذات  ،  وقراءة 
المھموس" ،وكان  یعتقد أن ھذا الشعر ھو األكثر صدقا واألكثر فنیة واألكثر تعبیرا عن النفس االنسانیة.

وانجلترا فرنسا  من  الغادر  الثالثي  العدوان  االستعماري،أقصد  الكاسح  في  29 أكتوبر  1956 الھجوم  البالد  واجھت  عندما  ولكن 
قصیدتھ " شنق نفسھ  عبدالصبور  صالح  مختلفة  ،  وكتب  بطرق  اللحظة  تلك  عن  تعّبر  األصوات  ،وراحت  كل  واسرائیل،  اندمجت 

التي المدینة  الصحف والمجالت كلھا متحدثة عن تلك  العالم كلھ  ،وجاءت  الظرف  ،وكانت بورسعید ھي قبلة  زھران"  تحت وطأة ھذا 
الحقیقیة عنوان " القیمة  الجدیدة"  افتتاحیتھا تحت  مجلة " الرسالة  السباعي في  عام  1956 كتب  یوسف  دیسمبر  باسلة  ،ففي  كانت 
اسم مدینة .. لقد أصبحت عنوانا لكل قصیدة .. وموضوعا لكل وجھ  ،  لقد باتت وحي لوقفة بور سعید"  ،  وكتب قائال :" لم تعد بورسعید 

كل شاعر وإلھام كل فنان .. لقد  غدت أنشودة كل لسان.. وھتافا علي كل شفة".
مقاال الشرقاوي  الرحمن  عبد  كتب  المقاومة  ،وكذلك  فیھ  المھموس"  مقاال  یمّجد  نظریة " الشعر  نفسھ صاحب  مندور  محمد  وكتب 
لبنان من  العادلة  ،فكتب منیر بعلبكي  في معركتھم  المصریین  مؤازرة  عرب في  أدباء  القتال" ،  وشارك  عنوانھ " وإذن ...  فلن  یقف 
الشعر وافرا وصائحا  ،فكتب عبد اللھجة عنوانھ " لن  یمروا" ،وكتب كذلك سمیر صنبر " تحیة إلي بورسعید" ،وكان نصیب  مقاال شدید 

الشاب محمد حافظ رجب قصة الشرقاوي قصیدتھ " یابور سعید"  وكذلك عبد المنعم عواد  یوسف وفتحي سعید  ،وكتب الكاتب  الرحمن 
عنوانھا " أرض الدماء" ،وھي قصة مجھولة  ،لم تتضمنھا أي مجموعة قصصیة من مجموعاتھ.

الوحشیة المعركة"  ،  وكتب  یقول :" المعركة  عنوان " الكّتاب في  دراسة تحت  الفیتوري  الشاب محمد  السوداني  المصري  وللشاعر 

في حقیقتھا الصھیوني  ،لم تكن  االستعماري  العدوان  الماضي  ،ضد  العربیة  ،منذ صبیحة  31 أكتوبر  الشعوب  الرھیبة  ،التي خاضتھا 
الالنھائي لثرواتنا الجشع  الحیاتیة  ،واالستعمار  أراضینا  ،واالسبداد بمقوماتنا  علي  للسیطرة  التاریخیة ضد محاوالتھ  معاركنا   ،بدایة 
الطبیعیة  ،وخاماتنا  ،واستغالل أسواقنا وأیادینا العاملة  ،واإلنھاك المادي المستمر لقوانا البشریة ... ھذه المعركة التي النزال نعیش في

نطاقھا .. إنما بدأت منذ عام 1882،عندما استطاع االستعمار تثبیت أقدامھ الملوثة ألول مرة في أرضنا الحرة الشریفة".

الدوریات الباب  ،وكان  ینشر قصائده في  الوطني حسن فتح  الشاعر  المعركة  ،ظھر  أجواء  الوقت بالتحدید  ،والذي سادت فیھ  في ذلك 
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إعالنات حسوب

الدوریات الباب  ،وكان  ینشر قصائده في  الوطني حسن فتح  الشاعر  المعركة  ،ظھر  أجواء  الوقت بالتحدید  ،والذي سادت فیھ  في ذلك 
اسمھ " یوزباشي حسن فتح سعید"  ،وآثر أن  یكتب  وحي بور  األول " من  عام  1957 نشر دیوانھ  أوائل  والمستقلة  ،وفي  الرسمیة 
من قدم أول  ھو  العالم  محمود  للدیوان  ،وھكذا كان  نقدیة ضافیة  العالم مقدمة  أمین  الیساري محمود  الكاتب والناقد  الباب" ،  وكتب 

األدبیة  ،كما قدم من قبل الشعراء محمد الفیتوري وكیالني حسن سند وجیلي عبد الرحمن ومحیي  الدین فارس حسن فتح الباب للحیاة 
ثانیا والتقدم  ،وھو  یؤمن  بالتطور  الصاعدة  ،یؤمن  بحركتھ  بالتاریخ  ،یؤمن  أوال  إذن  یؤمن  شاعرنا  مقدمتھ " إن  في   ،وجاء 
الصراع الموضوعي سالح ضروري لھذا  الوعي  بأن  التأخر  ،وھو  یؤمن ثالثا  التقدم وقوي  بین قوي  إنما  یتحقق بالصراع  بالتطور 
 ،وھو  یؤمن رابعا بأن الحكمة مصدرھا الجموع  ،مصدرھا الشعب  ،وأن التقدم مرھون بنضال الجموع وبوعیھا  ،  علي أن المستقبل في

النھایة لھا.. بھذه المفاھیم واجھ الشاعر قضیة بورسعید  ،واحتضن أحداثھا البطولیة وغني بمعانیھا اإلنسانیة والوطنیة".
ولم  یكتف الشاعر حسن فتح الباب بمقدمة نقدیة واحدة  ،بل جاءت مقدمة أخري في الدیوان نفسھ  ،للكاتب والشاعر والروائي الیساري
أن الضابط  ،مالحظة الفتة للنظر  ،ولكننا عندما ندرك  الدیوان من زاویة ناقدین  یساریین  ،للشاعر  الشوباشي  ،وكان تقدیم  محمد مفید 

المعركة الوطنیة كانت تستقطب كافة األقالم الوطنیة  ،فسوف تزول دھشتنا.

الباب الوطني حسن فتح  سار فیھا شاعرنا  التي  الوطنیة  النظر للمسیرة  األول  ،نوعا من لفت  الدیوان  وربما  یكون تركیزنا علي ھذا 
تلك عن  دوما تعبیرا  شعره  الوطنیة  ،وكان  المناسبات  كل  في  ونثرا وحضورا  شعرا  للتعبیر  دائما  سّباقا  متتالیة  ،وكان  عقود  لستة 

الرئیسیة  ،والمكونة للظاھرة العناصر  التي كانت  المفردات  المراحل وأحداثھا وشخصیاتھا وكافة  تلك  المناسبات  ،  وكان  یؤثر تخلید 
الوطنیة،  لذلك كانت أولي قصائده في ذلك الدیوان عن طفل بدت علیھ بوادر الثورة  ،  وفي ذلك  یقول شاعرنا :

( وساءلني في ابتھال الصغیر

وقد أرعد األفق من حولھ
وغام الضیاء

كأن السموات قد أطبقت

علي روحھ الغضة الساجیة
وریحا من الغیب لیست تري

تبدد أحالمھا
وتلفظھا بالضیاع

وكانت تلون أیامھ
وكان  یغرد فوق الدروب

وفي كل ركن لھ ملعب
وجاء النذیر)

عاشھا التي  األجواء  في  لكي  یدخل  قارئھ  المعركة"  ،لتھیئة  قصیدتھ " صوت  الدیوان،  وفي  مفتتح  في  الباب  فتح  وھكذا  یسترسل 
التاریخ الطویلة  ،والتي صال وجال تحریضا وتأمال وسردا لوقائع  االفتتاحیة  الشاعر  ،  وعّبر عنھا في قصائده  ،فكان بعد ھذه القصیدة 

الناصر  ،وفي قصیدتھ الرئیس جمال عبد  العنوان    المظفر  كما كتب في  الشعبي  المعركة  ،والبطل  الدامیة  ،أن  یكتب عن قائد  النضالیة 
" البعث" ،  وكتب  یقول :

( رفاقي األحرار  یاشعب الخلود
علي ضفاف النیل

معبوده القدیم
من عھد أوزیریس

یبارك الحیاة بالنضال والجھاد

وینشد السالم
ویصنع التاریخ بالسواعد الشداد

وینبت األبطال
لتھتدي بنورھا األجیال

وتشرق السماء في الودیان
بالحب واإلخاء للخالن

والمجد لألوطان)

الجموع التي تصنع الظواھر القصیدة عن  للرفاق األحرار  ،ویكتب في  أن الشاعر آثر أن  یوجھ القصیدة  إلي  النظر  وھنا ال بد من لفت 
التي الرموز  الناصر  ،لكنھ راح لینظر لھ من خالل كافة  إجاللھ لشخص جمال عبد  الوطنیة بشكل واضح وجلي  ،وھذا ال  ینفي بالطبع 
الناصر ولمرحلتھ  ،ولم  ینضم إلي القصیدة  ،مثل أوزویریس وأحمس والنیل  ،  وبھذه المناسبة فھو ظل مخلصا لجمال عبد  استدعاھا في 

الحملة الردیئة والمنافقة التي راحت تھاجم عبد الناصر وعھده.
الوطنیة من خالل األبطال فقط  ،بل كان  یعمل علي تمجیدھا شعرا ونثرا من خالل الباب لم  یتعامل مع الظاھرة  اإلخالص ألن فتح  وھذا 

اإلنجازات الوطنیة الفعلیة  ،لذلك كتب قصیدة " قصة القناة" ،وقال فیھا:

( في كتابي  یا أبي الزاخر مابین السطور
برسوم خّطھا التاریخ عن أرض الجدود

ووعتھا الصفحات
قصة مازال في النفس صداھا والشجون

ورفاقي لم  یزالوا  یذكرون
....

قال أستاذ لنا نحن الصغار

وبعینیھ شعاع وظالل
كنجوم خفقت بین الغمام

وھو  یروي الدرس في صوت كئیب
كالذي  یعتاده ھم قدیم

أو مفیق من رؤي وھم عقیم
وبیمناه مشیر

نحو سھم مارق بین الرمال

كتبوا فوق حوافیھ " القنال").
األبطال  ،واألحداث واألماكن  ،وكان التاریخ في كل ذلك حاضرا الظاھرة الوطنیة بكل تجلیاتھا  ،من حیث األشخاص  إذن فالشاعر  یضع 
إبداعیة إال وكانت لھا صور وبذور قدیمة  ، الحاضر  ،فال ظاھرة وطنیة دون جذور في التاریخ  ،وال ظاھرة  للعیان  ،ومتجسدا في  وماثال 

الظواھر الوطنیة،وحتي عندما أصدر دیوانھ " فارس األمل"  عام إبداعا في  الشعراء الذین كتبوا  الباب أدوار   وھنا  یستكمل حسن فتح 

 1965 لم  یكن استغراقا في شخصیة الزعیم  ،بقدر ماكان استشرافا للمستقبل  ،وتاله عام  1967 بدیوان " مدینة الدخان والدمي" ،  وھو
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دیوان مشحون باألسي والحزن والشعور بالدمار  ،وبعده جاء دیوان " عیون منار"  عام 1971،  وكأنھ لفتة طیبة شخصیة تیمنا بابنتھ
الدولة بجائزة  الدیوان  ھذا  أكتوبر عام 1973،وقد فاز  الموت"  عام 1975،تمجیدا النتصار  أقوي من  دیوانھ " حبنا  " منار" ،  وكان 

التشجیعیة من مصر  ،وكذلك بجائزة القدس من اتحاد الكتاب العرب عام .2002
الشاعر مدینتھ القاھرة  ،إلي الجزائر بعد حصولھ علي التي نوھنا عنھا سابقا  ،كانت تصدر من القاھرة  ،ولكن بعد مغادرة  كل الدواوین 
السادس مختلفة  ،فصدر دیوانھ  عواصم عربیة  من  دواوینھ تصدر  في جامعة " وھران"  ،راحت  القانون  ،لكي  یدّرس  في  الدكتوراة 
العربي الحدیث ببغداد  ،  ثم صدر دیوانھ السابع " معزوفات الحارس السجین"  عن اتحاد " أمواجا  ینتشرون"  عن سلسلة دیوان الشعر 

التاسع " وردة كنت في الثامن " رؤیا من فلسطین"  ،ومن تونس صدر دیوانھ  العرب بدمشق  ،ومن دمشق كذلك صدر دیوانھ  الكتاب 
السیرة اإلسالمیة  ،ولھ كتاب جمیل في  الذاتیة  ،الدراسات  الرحالت والسیرة  الدواوین والدراسات وكتب  النیل خبأتھا" ،  وھكذا تتوالي 
الكتابة اللون من  إلي ذلك  الذاتیة شعرا  ،وقد عاد  الباب سیرتھ  الكتاب  یسرد فتح  الوجوه بأسمائھا" ،  وفي ھذا  الذاتیة عنوانھ " أسّمي 
الشاعر عن  أول صرخة صدرت  الشبراویة  ،والتي حملت  الحارة  المجدلي" ،  تلك  شعري .. حارة  قالب  في  ذاتیة  دیوانھ " سیرة  في 
 ،ویقول الشاعر عن تلك الحارة في مقدمة الدیوان " إن ھذه الحارة ھي مدرسة حیاتي األولي  ،فیھا نشأت وترعرعت بین أھلھا علي اختالف
الحارات الذي  یتجول في  المسحراتي  مشعوذ  ،ومن  عّراف  والروح  ،إلي  الثوب  ناصع  لبن  بائع  ومصائرھم  ،فمن  ونزعاتھم  مھنھم 
إلي لص وتاجر مخدرات  ،ومن ندابة ( كودیة رمضان  ،إلي جندي  یستشھد دفاعا عن فلسطین  ،ومن محام شھیر  واألزقة خالل شھر 

الصخر" ،  ویظل  یطرح فتح الینوبوع وقوة  العمر في رقة  ریعان  أرملة في  مفاتن جسدھا  ،وإلي  زار)  ،إلي صبیة جمیلة تعیش علي 
الباب مفردات الحارة التي كونتھ  ،  وألھمتھ الصور الشعبیة والوطنیة األولي في قصائده.

المقدمة عن حارتھ نثرا  ،فھو  یحاول تخلید كافة عناصرھا شعرا  ،  فیكتب عن شخصیاتھا البسیطة  ،  مثل الشاعر قد تحدث في  وإذا كان 
وداد التي قال فیھا /

( لم أدخر ذكري لیوم المعاد
غیر بقایا من  غرام شجي

بالوردة الممشوقة السمراء

في لیلة العرس وقلبي رماد
علي الذي كان الذي لم  یكن)

(" وداد" ،  یا أول عشق الصبي
وآخر الغمائم البیضاء

غابت سمائي والصبا ما اتأد
لنظرة ألقي بھا في خفاء

لملتقانا في ضحي یالقمراء)

وعبد علوان وعباس حسن  من جحورھا  ،وعن حسن  الثعابین  الذي  یستخرج  الرفاعي  أفندي  ،وعن  علي  أحمد  یوسف  عن  وكتب 
إلي تفاعیل وبحور  ،  كتب الذاكرة  ،  وتتحول  بھم  كانت تضج  التي  الكثیرة  الشخصیات  إلي  الكبیر  ،وباإلضافة  الشاعر  الرحمن صدقي 
الثانیة حبیبتھ  مرة  ،وعن  ألول  السینما  الترام  ،وعندما دخل  وباعة  رمضان  فوانیس  الموزونة  ،عن  الشعریة  سیرتھ  في  الشاعر 
" عواطف"  ،  وعندما خرج من حارتھ  ،كتب شعرا عن من التقاھم من األعالم في مقتبل حیاتھ  ،  فكتب عن طھ حسین وأحمد أمین وعلي الجندي

وشاعر األطالل ابراھیم ناجي  ،ولذلك  یعتبر ھذا الدیوان المفتاح األول لفكّ  مغالیق الشاعر العدیدة.
أدبیة وفكریة  ،مثل كتابھ الغیریة عن قامات  القانونیة واألدبیة  ،والسیر  الذاتیة والدراسات  النقد والسیرة  الشاعر كتب في  أن  ورغم 
األضواء منذ سنوات بعیدة  ،وكان  یكتفي بنشر عن  الشاعر عاش بعیدا  أن  الشوباشي" ،  إال  الظاھرة " محمد مفید  الكاتب  عن  المھم 

القط الراحل عبد القادر  الوطن  ،  وكان في فترة ما من حیاتھ  یحضر ندوة الناقد  نصوصھ ومقاالتھ ودراساتھ في مجالت خارج وداخل 
في كازینو  غرناطة  ،  تلك الندوة التي كان  یداوم علي  حضورھا كل  یوم جمعة د مصطفي ناصف ود لطفي عبد البدیع ود أحمد كمال زكي

والشاعر عبد المنعم عواد  یوسف  ،  رحمھم هللا جمیعا  ،  ورحم هللا شاعرنا الوطني حسن فتح الباب.
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