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ٌّة ا أبو حّنا هذه المقارنة لشعر حنّ  اال تتغٌّ  االلمام بكّل جوانب شعره، اّنما هً مجّرد مقارنة أول

فلت ن توكً ال. ت على هذا الّشعر بعد نصف قرن من الّزمانألرصد المستجّدات، الّتً طر

ٌّجها بمساءلة واحدة تقولا ٌّب وتخطئ بالّتالً غاٌتها، سنس  :لمقارنة وتتس

هل ثبت شعر حّنا أبو حّنا على مواضٌع واحدة وأشكال واحدة أم أّنه استطاع مع مّر الّزمن 

اختراق عالم الّثبات الّشعرّي الى الّتحّول، أو الى ما اصطلح على تسمٌته بالّشعر الجدٌد أو 

 ة؟بالحداث

ٌّتها: بداٌة أقول ٌّة وآن نداء الجراح  -اّن قراءة متؤّنٌة لدٌوانً الّشاعر اللّذٌن ٌشّكالن رحلته الّشعر

أعنً بالّثابت . تشً بؤّن شعر الّشاعر ٌراوح بٌن ثابت ومتحّول 1وتجّرعُت ُسّمك حّتى المناعة

ٌّة وق ناعات واحدة، فتطال لذلك أّن هذه القصائد على تنغٌماتها وتلوٌناتها تمتح من ٌنابٌع فكر

ٌّة ب دأت تخلع مواضٌع محّددة لكن من زواٌا مختلفة، لكّنها مع المستجّدات والتطّورات الفن

ٌّا  .ى وأشكال جدٌدة، تالئم روح العصرببن   أزٌاءها القدٌمة وتتز

      : ةٌّ جٌب عن المساءلة المطروحة أذّكر بمقولة نقدألكن قبل البدء برصد هذا الّشعر وقبل أن 

ٌّة  كلّ  شّك فً أّن ال " ًّ ٌفترض فلسفة ُمسبقة وخّطة فكر ، تإّدي (واعٌة أو ال واعٌة)عمل فن

ٌّاتالى انجاز هذا العمل و ٌّا وفكر  .2" حقٌقه ابداع

اذا سلّمنا بهذه المقولة، وهً عندي صحٌحة، علٌنا أن نعود الى الوراء، لنرى الى المستجّدات 

 ًّ ًّ أٌضا، لنقف على الفلسفة الكامنة وراء مسٌرته  الّتً طرأت على شعرنا العرب عاّمة والمحل

ألّن شعر حّنا واكب هذه : األّول. نحن نفعل ذلك ألمرٌن. خالل نصف قرن من الّزمان أو ٌزٌد

ٌّة واسعة، بدأت مع أواخر األربعٌنات       . المرحلة الحرجة، فهو ٌترامى على مساحة زمن

                                                           
 

 



ٌّا ُمْنَبّتا عن واقعه، بل هو ابن الواقع والمجتمع، ٌصّوره ألّن شعره لم ٌكن َنبْ : وثانٌا  تا شٌطان

ٌّا ٌّا وأدب ٌّا واجتماع  .فكر

ٌّزت المرحلة بما ٌلً ًّ تم  :على الّصعٌد العرب

ٌّة نتٌجة لما بذره الّرواد فً المرحلة الّتً سبقت .1  .هّبة فكر

ًّ دعا الى العودة الى الّتراث والّتشّبث به كؤّمة ل .2 ها رصٌدها الحضارّي مّد قوم

 ًّ  .والّتارٌخ

ٌّة أدّ  .3 ٌّةهّبة اجتماع ٌّر فً الكثٌر من المفاهٌم االجتماع  .ت الى تغ

ٌّة واضحة؛ فقد واكبت  .4 ٌّا ثورة شاملة كان تبع ذلك هّبة أدب حركة الّشعر الحدٌث تارٌخ

ٌّة وتجلٌّا لحركة هذه الّثو ٌّة واالنسان رة الّشعر اٌقاعا لها وتفجٌرا لرموزها الحضار

 .وتناقضاتها واندفاعا للّتحقّق واالستمرار

            :، كانت ثورة الّشعر الحدٌث الّتً ٌلّخصها امطانٌوس مٌخائٌل بقولهونتٌجة لما تقّدم

ٌّة واستعاض  ٌّة والقوالب الجاهزة للقصٌدة العرب عن البٌت بالّتفعٌلة حّطم الّشعر القواعد الّتقلٌد

ٌّة فً بقاء القصٌ دة، وعن القافٌة بعدد من القوافً، األمر الّذي جعل القصٌدة تتحّرر كوحدة أساس

، ولم تقتصر  ًّ ٌّة والّتوزٌع الموسٌق ٌّة الهارمون ٌّة الّنغم وتنطلق مع الّتمّوجات االٌقاع من روتٌن

ٌّرت موضوعات الّشعر القدٌمة وتحّولت الى  الّثورة على الّشكل، بل امتّدت الى المضمون، فتغ

ٌّة ٌّة، تحّولت من شعر ٌتسّكع على الّسطح وٌعانً الوجود من خارج  أفكار عصر ٌّة واقع انسان

ٌّا ٌشّخص الهموم واألوجاع  الى محاٌئة هذا الوجود والتزام بالواقع، فصار الّشعر دٌمقراط

ٌّة ومشكالِت االنسان عاّمة وواقَعه  ٌّة العاّمة وٌتناقل مشاكَل هذا القرن وأمراَضه الحضار البشر

ًّ منشود، االّ أّن هذه لم تلتزم اّتجاها المتحوّ  ٌّته فً البعث والّنضال لتحقٌق واقع مستقبل ل وامكان

ٌّا واحدا على صعٌد المضمون مع أّنها التزمت اّتجاها واحدا على صعٌد الّشكل  فكر
3. 

ٌّزت المرحلة بما ٌلً ، فقد تم ًّ  :أّما على الّصعٌد المحل

ٌّة خلّفتها الّنكبة، .1 د، حكم عسكرّي، مصادرة األرض، انكسار اللّجوء تشرٌ حٌرة سٌاس

 .وذّل العوز والخوف والّترقّب

ٌّة بسبب المستجّدات .2 ٌّر فً البنٌة االجتماع  .تغ

ٌّة .3 ٌّة القوم ًّ والُهو ٌّة والّتراث العرب ٌّة العرب  .محاوالت متكّررة لطمس وتغٌٌب الّشخص

                                                           
 



قسم آثر الّصمت : قسمٌن فبسبب الّظروف انقسم أدباإنا الى. تبع ذلك حٌرة فً األدب .4

وآخر آثر الّتحّدي، ذاك صمت فترة ثّم لملم جراحه وعاد للكتابة، وخاّصة الى نظم 

ًّ . الّشعر وهذا القسم الّثانً، بسبب ظروف المرحلة، وفً غالبه، دمج الخطاب الّسٌاس

، ولكن الى حٌن عند البعض، كم ًّ ًّ الفن ًّ مع الخطاب االبداع ًّ األٌدٌولوج ا الّتارٌخ

 .4سنرى فٌما بعد 

حّنا أبو حّنا كان من هذا القسم الّثانً فً دٌوانه األّول خاّصة، أي من هذا القسم الّذي  شاعرنا

آثر الوقوف الى جانب شعبه، حٌث وّظفوا فّنهم وسّخروه فً البداٌة للّدفاع عنه وعن قضاٌاه، 

وٌن قصائد الّدٌوان األّول، كً وتكفٌنا نظرة سرٌعة الى عنا. ومن ثّم لتثقٌفه وتوعٌته وتثوٌره

 .5نستدّل على ذلك 

ٌكتشف رأسا أّن الّشعر فٌه شعر ملتزم، ٌجمع فٌه الّشاعر بٌن " نداء الجراح"اّن قارئ دٌوان 

ٌّة  ٌّة والمسحة الفن الّنظرة الّتقّدم
6. 

ٌّة جمعاء. شعر ملتزم بهموم االنسان وقضاٌاه وأحالمه والّتمٌٌز . واالنسان عند حّنا ٌعنً االنسان

ٌّة ٌّة/ فً هذا الّشعر بٌن انسان وآخر لٌس من الّناحٌة القوم ٌّة، واّنما بٌن ظالم / الّطائف العرق

 .ُمْسَتِغّل وُمْسَتَغل/ غاصب ومغتصب/ ومظلوم

وطالما أّن االنسان هو المركز أٌنما كان، اذا هذا الّشعر هو شعر مقاوم، ٌقاوم الّظلم والقهر 

 .7واالستبداد عاّمة

العالم حمل صلٌب شعبه على كتفٌه وعاش الّنكبة وعاٌشها وشرب مّرها وذاق  ا منذ وعىحنّ و

أفرزت أدبا صادقا على جلده معنى االحتالل والقهر، لذلك تجربته كانت صادقة وحاّرة وأصٌلة، 

ٌّة ٌّة والفلسطٌن نداء "عّبر عنها حّنا فً والمقاومة لها أبعاد ثالثة . نبع من نٌران المقالة العرب

، والبعد القومً : بشكل واضح "الجراح ًّ ، والبعد االجتماع ًّ البعد االنسان
8. 

ٌّة أدب المقاومة عند حّنا تنبع من أصول ثالثة من كونه ابنا للجماهٌر، ومن كون أّن : وخصوص

ٌّة الّتً أشعلته حماسا وتفاإال وانتماء ٌّة، ومن أّنه تبّصر بالماركس  .9شعره صادر عن لحم القض
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ٌّزات عامّ وكو ٌّزت قصائده بم ة جمعته مع ناظم حكمت، وبابلو نه شاعرا ملتزما، مقاوما، تم

ٌّزات خاّصة جمعته مع محمود دروٌش وسمٌح القاسم نٌ رودا، وبول اٌلوار، وأراغون، وبم

ٌّاد وآخرٌن  .وتوفٌق ز

ٌّزات شعر حّنا فً هذه المرحلة دٌوانه األّول أّوال نجد أّن  من حٌث المواضٌع، -من أهّم م

/ االنسان/ األرض: االنسان مركزها كما ذكرت آنفا هً -قصائده تدور على محاور ثالثة

ٌّة بكّل مالب ٌّة، أي القض  .اتها ومرامٌهاساتها وتشّظٌاتها وأبعادها وتفرٌعالُهو

ٌّة، كان لها األثر الكبٌر فً كّل ما أبدعه حّنا فً هذه المرحلة/ وهذه الّثٌَمة األساس  فهً. القض

الّذي سكنه والّذي استمّد منه مواضٌع قصائده وأشكالها وصورها ومفرداتها  هكانت هاجس

ٌّنا وتستنفر صورا ومفردات / ومن هنا بالّتالً فاّن هذه الّثٌَمة . وتكنٌكها ٌّة تتطلّب شكال مع القض

خاّصة بحٌث ٌإّدي ذلك كلّه الى صعوبة االبداع فٌها، فٌصبح الّتجدٌد محدودا والمجال 

 .10متقلّصا

ولكّن حّنا نجح فً تخلٌص شعره من اطار الّتقلٌد والّتكرار المقٌتٌن، وعرف كٌف ٌؤتً بالجدٌد 

قشرة موز لزجة من الممكن أن ٌنزلق علٌها الّشعراء بسهولة، جدٌد أحٌانا، مع اّنهما أحٌانا وبالتّ 

 .وكم رأٌنا ذلك ٌحدث

ٌّزت قصائد حّنا فً هذه  -ثانٌا  :المرحلة بما ٌلًمن حٌث الّشكل تم

ٌّة الواضحة، مع مٌل الى الّتبسٌط، وذلك ألّن شعره ٌرتبط بالجماهٌر، فهو  .1 الجملة الوثوق

 .11ٌرٌد أن ٌثّورها وٌحّمسها

ٌّة والمباشرة وذلك لنفس الّسبب المتقّدم  .2 المٌل الى الّنثر
12. 

ٌّت مخاطبة الّناس، جنحت نحو الّتفعٌلة الخفٌفة واالٌقاع ا .3  .13لمتلّون ألّن قصٌدته تغ

ًّ ٌلة الموحٌة ذات الّنوسطالجٌا الالّصورة الجم .4 تً تاخذ الى بعٌد الى عالم األمس الّرخ

ٌّة  وخٌرا واستقرارا  المشحون حّبا وعفو
14. 

ٌّنة بالموسٌقا .5  .الجمٌلة اللّفظة المز

، فشعره كان صادقا  .6 ًّ ًّ الفلسطٌن الّصدق واألصالة فً تصوٌره لصراع االنسان العرب

 .ربة الّتً عاشهاصدق الّتج
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7.  ًّ ًّ الملحم فألّن الّشاعر حاول رسم تارٌخ شعب، ال فرد، كان مضطّرا . الّنفس القصص

ًّ لٌصوغه واقعا  ألن ٌروي قّصة هذا الّشعب، حٌث فٌها ٌستحضر الماضً البطول

 .15منتفضا ثائرا ولٌنجلً بالّتالً الى فرح باآلتً

8.  ًّ ه أدب شعب ال أدب أفراد ٌمّثل حالة أي أنّ . البطل عنده فً معظم قصائده هنا جماع

ٌّة ٌّة فرد ٌّة ال حالة نفس  .جماع

قوله عن شعر حّنا فً دٌوانه األّول الّذي طغت على بعض قصائده، بسبب ظروف هذا ما ٌمكن 

ٌّة  ٌّة منبر  .16المرحلة، كما أسلفت، المباشرة والوضوح واالنحٌاز الى نغمة خطاب

هل راوح شعر حّنا مكانه بعد نصف قرن من الّزمان : الوقفة والّسإال الّذي ٌثور اآلن وبعد هذه

 أو أقل أو أكثر، أم أّنه استطاع أن ٌخترق الّثبات وأن ٌتحّول الى شاعر ٌّتسم بالحداثة؟

ٌحتوي على قصائد ترهص بشعر حّنا الّذي نعرفه الٌوم " نداء الجراح"للحقٌقة أقول أّن دٌوان 

ٌّة الخالصة المبثوثة فً ثناٌا وتنبئ بتحّول كبٌر فً بنٌته وأشك اله، خاّصة تلك القصائد الّرومانتٌك

 .17الّدٌوان 

تشٌر الى تحّول كبٌر، أصاب " ك حتى المناعةُسمّ  تجّرعتُ "اّن قراءتنا لدٌوان الّشاعر األخٌر 

. شعر حّنا، وان كان هذا الّتحّول ال ٌطال الموضوع بالّشًء الكثٌر، فقد طال الّشكل واألسلوب

دٌوانه األخٌر ال نجد عند حّنا تحّوال ملموسا فً المواضٌع، بمعنى أّن شعره ظّل ملتزما ففً 

ٌّة والنتفاضة  ٌّة مع تخصٌص للّتجربة الفلسطٌن مقاوما ٌصدر فٌه عن نفس الٌنابٌع والّرإى الفكر

ٌّقة ًّ وانحٌاز الى المّد الّثورّي بعٌدا عن األٌدٌولوجٌا الّض ن تجربة جدٌدة الّدٌوا. الّشعب الفلسطٌن

ٌّة، فهً هنا تجنح نحو  ٌّة ومنبر تكاد تنقض ما جاء فً الّدٌوان األّول من وضوح ومباشرة ونثر

الحداثة وتخطو بثبات نحو كسر قضبان الماضً واالنطالق الى عالم الّشعر األرحب متزّودة 

ٌّات وتكنٌك ٌّات الحداثة من آل  .بؤحدث ما طرحته نظر

الّدٌوان األخٌر ال تكمن فً مواضٌعه، مع اشارة الى الغوص فً  من هنا أخلص الى أّن مٌزة

ٌّزته فً تحّول هذا  قضاٌا الّذات أكثر من الّدٌوان األّول، والى طرح رإٌة خاّصة به، بل م

ٌّات جدٌدة ًّ الجملة الى شعر فٌه الكثٌر من الجّدة والّطرافة ألمسلّحتٌن بآل ، الّشعر من شعر وثوق

ٌّات الجدٌدة الّتً أفرزها مشروع الحداثة الّذي بدأ . لم نعهدها من قبل فً شعر الّشاعر هذه اآلل

                                                           
 
 
 



ًّ منذ الّسبعٌنات، والّتً جاءت نتٌجة لتحّول فً مفهوم الّشعر وفً مهاّمه  ٌغزو شعرنا العرب

 .ورإٌته ولغته تنسجم مع الّتحّوالت الّتً أصابت المجتمع الجدٌد

 

تقّدم تصبح غاٌة الّشعر الجدٌد كما هً عند حّنا الّتعبٌر الجمٌل عن الّذات فً  ارتكازا على ما

لحظة الكشف والّرإٌا، ٌخاطب العقل وال ٌخضع لقوانٌنه، مهّمته الفرٌدة هً الّنفاذ فٌما وراء 

، ووسٌلته الى ذلك  ًّ الّظواهر المتناقضة المبهمة لٌكشف بالحدس والّرإٌا أسرار الوجود الحقٌق

ًّ االّ باللّغة اللّ  ٌّلة خاّلقة ال تعمل عملها الفن غة، لذلك فاّن الّشعر لغة، أي أّنه ولٌد مخ
18. 

ٌّة، أي تكّون  وهكذا اذن، فاّن الحداثة او الّشعر الجدٌد عبارة عن ابداع وخروج بالّشعر عن الّسلف

موقف "ا فً الحداثة لهذا، فاّن أهّم م. 19رإٌا، والّرإٌا بطبٌعتها ثورة خارج المفهومات الّسائدة 

ًّ من الحٌاة وهذا ٌعنً أّن لها حقٌقتها الخاّصة، حقٌقة العالم الّذي ال ٌعرف الّذهن . 20" كٌان

اعر الجدٌد ٌرى فً الكون ما فالش" راه وٌكشف عنه هو الّشاعر،الّتقلٌدّي أن ٌراه، ولكن الّذي ٌ

ٌّة وٌستعمل لغة تحجبه عّنا األلفة والعادة وٌكشف وجه العالم المخبوء، كما ٌ كشف عالئق خف

 .21" ومجموعة من المشاعر والّتداعٌات المالئمة للّتعبٌر عن هذا كلّه

، أي الكشف عن عالم  ًّ وقوام الحداثة من هذا المنطلق معنى خالّق تولٌدّي ال معنى سردّي وصف

ٌّة ال خلق ٌظّل أبدا فً حاجة الى الكشف، لذلك هو ٌعّبر عن قلق االنسان وٌصطدم فً عمل

وبقدر ما . 22"وأسالٌبها،أي الموروث -قواعدها وأصولها -حدود اللّغة:"الّشعرّي بتحّدٌٌن

ٌّة ٌصطدم اّن . بهذٌن الّتحّدٌٌن بقدر ما ٌكون الّتحّدٌان امتحانا ألصالة الّشاعر وموهبته االبداع

ٌّز الحداثة ب القصٌدة الجّدة فمع األّول تكتس. 23الّتضمٌن وتالقً األضداد والّتلمٌح :" أهّم ما ٌم

والّطرافة، ومع الّثانً تكتسب الّزخم والّتوّتر وترتفع عن مساق الكالم العادّي، ومع الّثالث 

ٌّة اللّتٌن تتكتس ٌّة والّسر ثٌران فً القارئ حّب االستطالع والّتشوٌق والمغامرة ب الّضباب

" الق الى ما وراء الّظاهرةكسر المؤلوف وتفتٌق العادّي واالنط"وهذا فً مجمله ٌعنً . والّتحّدي

24. 
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ٌّن سابقا هً األلفاظ، ألّنها فً الّشعر تإّدي الى ما وراء  ًّ المب اّن حجارة هذا البناء الموضوع

عنى الّشعر ال فً مبناه ك تتجّدد وتحٌا وتصبح اللّغة فً مالمعانً فتنضاف الٌها أبعاد جدٌدة وبذل

 .25فقط 

دٌث تكمن بالّتخلًّ عن الحادثة، وثانٌا بالكّف على أن اّن مهّمة الّشعر الح: نخلص الى القول

ٌكون شعر وقائع، أي أن ٌبتعد عن الّنثر العادّي وعن المؤلوف من دالالت الكلمات، وثالثا 

ٌّة كما  ٌّة واحتواء رإٌا للعالم لٌست مباشرة، ورابعا بالّتخلًّ عن الّرإٌة األفق بالّتخلًّ عن الجزئ

ث ٌتجاوز الّسطح لٌغوص فً األعماق والى ما وراء األشٌاء، وخامسا هً فً الّشعر القدٌم، بحٌ

ٌّة والمباشرة واالستعاضة  ، أي عن الّتشّقق فً الهٌكل وعن الخطاب ًّ بالّتخلًّ عن الّتفّكك البنائ

ٌّة، أي الّصورة هذا ٌقود الى أن ٌكون الّشعر الجدٌد ذا . 26الّرمز / عن ذلك بالّصورة الّتركٌب

 .بة هنا بمعنى الجّدةغرابة، والغرا

 االدهاش والّشدهة وأن ٌسعى الى مظاهر ذات صٌرورة"على الّشعر الحدٌث أن ٌقود الى 

ًّ المباشر لٌصٌر تعبٌرا عن  ًّ واألٌدٌولوج ودٌمومة كً ٌستطٌع أن ٌحّطم العرض االٌضاح

ٌّة  .وعدم سلخها عنه، لكن مع ارتباط بالواقع، أي ربط الّتجربة بواقع الّشاعر 27"الّتجربة االنسان

اّن أهّم ما تطرحه الحداثة، ورّبما هو غاٌتها، اختراق المؤلوف وتفتٌق : تلخٌصا لما تقّدم أقول

ٌّة وكسر حدود اللّغة  ٌّة والّسر العادّي واالنطالق نحو االدهاش والّشدهة، ثّم ترسٌخ الّضباب

ٌّة، والدّ  .          ستشراف والّتداعٌاتعوة الى االوحواجزها، وتحّدي األسالٌب المتوارثة الّسلف

ٌّات وعناصر كثٌرة من أهّمها الّترمٌز، الّتلمٌح، : هذه األمور متجّمعة تحّدد الحداثة بآل

ًّ المباشر، الغوص فً األعماق، توظٌف  ٌّة،الّتكثٌف، الّتضمٌن، تحطٌم العرض االٌضاح االٌحائ

ٌّة، الّتناص الّتراث، لغة خالّقة ذات دالالت جدٌدة، تشبٌهات وصور مبتك رة طرٌفة رامزة تركٌب

 .الّذي ٌغنً الخطاب الّشعرّي، األسطرة الّتً تضفً العمق واالٌهام

ٌّات الّتً تجّسد روح الّشعر الجدٌد الحداثة نجد أّن معظمها ٌشّكل مّتكؤ  لشعر حّنا حٌث / هذه اآلل

 .هً موّظفة فٌه توظٌفا واعٌا

ٌّدة العشق القّتال" ٌقول فً قصٌدة  ، وهو ٌّتكئ على الّتراث والقرآن الكرٌم والّتوراة 28" س

ٌّة كاسرا عرضها  موّظفا األسطورة، مقّدما تشبٌهات جدٌدة وصورا رامزة، الّفا كلماته بضباب

ًّ المباشر، ملّمحا، مستشرفا مسترجعا للماضً  :االٌضاح

                                                           
 
 
 



 

 

 قاسٌُة القلب كصخِر الجرمِق أنتِ 

 كصخِر جباِل القدس

ًّ هذاقاٍس كاله   الهوُس الّضاري للحّناء وثن

ٌّدَة العشِق القّتال  معجزةٌ مهُرِك ٌا س

 طّوَح بالعّشاِق الى عاصمِة الموتِ 

 الى هاوٌِة األهوال

.......................... 

 عبٌث كٌُدَك ٌا مالك

 تطلُب ألفا من نوِق الّنعمان لَِعبلََة مهرا

ٌَُقْنِطُر عنترَة العاشقَ   علَّ الموَت 

 صلدون سٌاج الو

 

ٌّثوا"هذه القصٌدة، وقصٌدة  ومعظم قصائد الّدٌوان األخرى  30" بلد األرجوان"و  29" قالت غ

ٌّة  تإّكد على المظاهر الّثابتة ذات الّدٌمومة الّدالة على المستقبل المعّبرة عن الّتجربة االنسان

ٌّة الى الغوص فً األعماق  .المتجاوزة للّرإٌة األفق

فة تخلو من الّثرثرة والّترّهل والكالم الفائض، فالجمل على قدر والقصائد بعد هذا كلّه مكثّ 

المعانً، بحٌث ال نجد جملة تبحث عن معنى فتقّصر دونه، أو كلمة تخرج عن سٌاقها لتشّكل 

 .نشازا

ٌّة، فهً ال تبحث عن لفظة وال لغة القصائد، لغة خالّقة مإث ثة بمفردات مشرقة، تنساب بعفو

ٌُغنً الخطاب الّشعرّي وٌإّكد على بعد رإٌته وعمق فكرته سٌضاف الى ذلك تن. معنى اص 

ٌّته، الى جانب تشبٌهات وصور جدٌدة مبتكرة، ذات طرافة بعٌدة عن األصباغ  وشفاف

                                                                                                                                                                      
 
 
 



والمساحٌق، مرتبطة بعالئق تبعث على الّشدهة وتثٌر فً القارئ حّك الّذهن والّتشوٌق والّتحدي 

 .والمغامرة وحّب االستطالع

تً تشّكل العمود الفقرّي للّدٌوان، والّتً تبعث على االٌهام والعمق ب األسطرة الهذا الى جان

 .ة رامزةبوتثٌر فً القارئ صورا طرٌفة مركّ 

وهذا ما ٌدفع الى تثبٌت ما " عُت ُسّمك حتى المناعةرّ تج" نجده فً دٌوان حّنا األخٌر  هذا ما

ثة خالعا أزٌاءه أن ٌخطو نحو الجّدة والحداقمنا بطرحه فً بداٌة حدٌثنا من أّن شعر حّنا استطاع 

ٌّا  :من هنا أخلص الى القول. ببن ى وأشكال جدٌدة تالئم روح العصر القدٌمة، لٌتز

ًّ مستبدال جملته  اّن شعر حّنا بٌن الّدٌوانٌن انتقل نقلة مهّمة واسعة على صعٌد الّشكل الفن

ٌّة الواضحة المبسّ  ٌّته ومباشرتهالوثوق ٌّة ، الى شطة ونثر ٌّة وضباب عر مكّثف موٍح، مغلّف بسر

ٌّات جدٌدة،لم نجد معظمها فً قصائده الّسابقة فً الّدٌوان  تثٌر الّشدهة واالدهاش، تعتمد آل

األّول، مع االشارة الى أّن مواضٌع الّشاعر ظلّت تنهل من نفس الٌنبوع ، االّ أّنه فً الّدٌوان 

 .نبش خفاٌاها وفً طرح رإٌا شاملةاألخٌر صار أكثر غوصا فً مكنون الّذات وفً 

عُت رّ تج" و" نداء الجراح"حّنا فً دٌوانه  اذن، بٌن ثبات الموضوع وتحّوالت الّشكل ٌقع شعر

ٌّته ". ُسّمك حتى المناعة وفً رأًٌ أّن الّشاعر بذلك ٌكون قد قفز على قلّة شعره قفزة نوع

ًّ فً مسٌرة  ًّ هنا وفً الخارجٌشعرنا الفلسطكبٌرة، ترّشحه ألن ٌكون رائد الّشعر الحداث  .ن
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