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ثقافة وناس

رحيل
انشغل في ترميم
صورة فلسطين في
مرايا أخرى ،تعمل على
تأصيل الذاكرة وثقافة
المكان وااللتصاق
بالذاكرة الشعبية ،فيما
راوحت قصيدته بين
الحماسة والتجريب،
واالتكاء إلى الموروث
ّ
والمقدس،
األسطوري
من دون أن يفارقها
شقاء ّ
المخيم .أول
من أمس ،انطفأ الشاعر
الشفيف في رام الله،
منفاه االختياري بعيدًا
عن مدينته التي لم يزرها
إال مرة في حياته!

أحمد دحبور ...أدركه التعب «دون حيفاه»!
خليل صويلح
«أدرك الـتـعــب الـقــافـلــة /فـمــزيـدًا من
ال ـت ـع ــب» .ه ــذه امل ـ ـ ّـرة أن ـه ــى الـشــاعــر
الفلسطيني أحـمــد دحـبــور (1946ـ ـ ـ ـ
 )2017الــرح ـلــة فـعـلـيــا ،ول ـيــس على
س ـب ـي ــل امل ـ ـجـ ــاز .ان ـط ـف ــأ ف ـ ــوق تـ ــراب
أرضــه األول ــى .رحلة مضنية قذفته
ّ
مخيم
باكرًا من فلسطني النكبة إلى
الالجئني في مدينة حمص السورية.
ّ
وسوف تتشكل ذاكرته عن حيفا من
حـكــايــات اآلخــريــن فــي املـخـ ّـيــم الــذي
ّ
كــان بمثابة فلسطني مصغرة ،قبل
أن يحتل بنفسه كرسي الحكواتي
ً
ل ـي ـق ــرأ أله ــال ــي امل ـخ ـي ــم فـ ـص ــوال مــن
حكاية الــزيــر ســالــم .ســوف تسحره
األش ـ ـ ـعـ ـ ــار املـ ـكـ ـت ــوب ــة ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــرة،
ّ
ليجرب الحقًا الكتابة على منوالها.
ل ـك ــن م ـع ـلــم ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي امل ــدرس ــة،
ّ
سيلفت انتباهه إلــى ضــرورة تعلم
األوزان الشعرية.
ه ـك ــذا وجـ ــد «الـ ــولـ ــد الـفـلـسـطـيـنــي»

ـاض آخ ــر ،خصوصًا
نـفـســه فــي م ـخـ ٍ
إث ــر تـعـ ّـرفــه إل ــى مــوريــس ًقـبــق ،أحــد
أكثر شعراء حمص رهافة وشفافية
وم ــوهـ ـب ــة .وم ـ ــا إن اك ـت ـش ــف خـلـيــل
حـ ــاوي ( 1919ـ ـ ـ  )1982ح ـتــى وقــع
تحت تأثيره .هذا ما يبدو واضحًا
ف ــي مـجـمــوعـتــه األول ـ ــى «الـ ـض ــواري
وع ـي ــون األطـ ـف ــال» ( ،)1964إل ــى أن
انـ ـ ـخ ـ ــرط بـ ـهـ ـم ــوم املـ ـخ ـ ّـي ــم وم ـع ـن ــى
أن ي ـكــون ال ـش ـعــر جـمــاهـيــريــا تحت
س ـطــوة مـصـطـلــح «ش ـع ــراء ال ـثــورة»
في مواكبة فترة الكفاح املسلح.
ل ـ ـكـ ــن قـ ـصـ ـي ــدت ــه األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى س ـت ـجــد
بوصلتها على مهل ،عن طريق مزج
ّ ً
امللحمي بالشعبي ،مشكال غنائيته
املحمولة على وجـ ٍـع شخصي ،فهو
أحد الذين خبروا عن كثب معنى أن
تولد في ّ
مخيم ،وأن تعيش في عراء
العزلة .يـقــول« :كــان لــوالــدي الشيخ
مهنة غريبة ،فقد كان يغسل األموات
ويـقـ ّـدمـهــم لـلــدفــن ،وك ــان يـسـ ّـحــر في
رمضان ،ويقرأ القرآن على القبور،

وك ـ ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا يـ ـعـ ـط ــي انـ ـطـ ـب ــاع ــا فــي
ّ
املخيم أننا أسرة على عالقة وطيدة
باملوت ،وكنا فقراء إلى حد يصعب
ّ
وصفه ،ويمكن القول إننا كنا أفقر
أسرة في املخيم».
فـ ــي ح ـق ـب ــة الح ـ ـقـ ــة ،س ـي ـن ـخ ــرط فــي
ت ـج ــرب ــة أكـ ـث ــر ال ـت ـص ــاق ــا ب ــال ــذاك ــرة
الشعبية الفلسطينية ،عـبــر كتابة
نـصــوص أغــانــي «فــرقــة الـعــاشـقــن»
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع امل ــوسـ ـيـ ـق ــار حـســن
ن ـ ــازك ،مـسـتـمـدًا ن ـســغ عــامـيـتــه مما
ك ــان ــت ت ـ ـ ـ ـ ّ
ـردده ج ــدت ــه ال ـع ـم ـي ــاء فــي
لـيــالــي وحـشـتـهــا .وستحظى أغنية
«والـلــه الزرعــك بــالــدار يا عــود اللوز
األخ ـ ـضـ ــر» ب ـش ـع ـب ـيــة الفـ ـت ــة ،وب ــدت
كـ ـم ــا لـ ــو أنـ ـه ــا أغـ ـنـ ـي ــة ف ــول ـك ـل ــوري ــة
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة .وسـ ـيـ ـكـ ـت ــب أش ـ ـعـ ــارًا
ملـ ـس ــرحـ ـي ــة «امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
للجنون» عن نـ ّـص لسميح القاسم،
وإخــراج فــواز الساجر .كما سيكتب
س ـ ـيـ ــرة «ع ـ ـ ــز ال ـ ــدي ـ ــن الـ ـ ـق ـ ـ ّـس ـ ــام» فــي
مـسـلـســل تـلـفــزيــونــي أخ ــرج ــه هيثم

حقي بالعنوان نفسه (.)1981
ه ـكــذا الـتـفــت ه ــذا ال ـشــاعــر الشفيف
إلـ ـ ــى ت ــرمـ ـي ــم ص ـ ـ ــورة ف ـل ـس ـط ــن فــي
م ــراي ــا أخـ ـ ــرى ،ت ـع ـمــل ع ـلــى تــأصـيــل
ال ـ ـ ــذاك ـ ـ ــرة وث ـ ـقـ ــافـ ــة املـ ـ ـك ـ ــان بـ ــإزاحـ ــة
الغبش عــن تــاريــخ الـبــاد املنكوبة،
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ت ـ ـ ـ ــراوح ـ ـ ـ ــت ق ـ ـص ـ ـيـ ــدتـ ــه ب ــن
الـ ـحـ ـم ــاس ــة والـ ـتـ ـج ــري ــب ،واالت ـ ـكـ ــاء

تأثر بخليل حاوي وكتب
سيرة «عز الدين ّ
القسام» في
مسلسل أخرجه هيثم حقي
إلــى امل ــوروث األس ـطــوري وامل ـقـ ّـدس،
مــن دون أن يـفــارقـهــا شـقــاء املـخـ ّـيــم.
ورب ـمــا لـهــذا الـسـبــب بـقــي اسـمــه في
ّ
للمدونة الشعرية
الشوارع الخلفية
ّ
ال ـفـل ـس ـط ـي ـنـيــة ...ه ــذه امل ــدون ــة الـتــي
اكتفت بحفنة مــن شـعــراء الواجهة،
بصرف النظر عن تنويعات املشهد،

«الولد الفلسطيني» الذي لم يكبر
عبدالرحمن جاسم
ابــن حيفا الجميل ،الطفل الفلسطيني الــذي لم يكبر
يومًا ،يظل واقفًا على صهوة جواده حتى إبان رحيله
وهو في الـ  71من عمره .ولد أحمد دحبور في حيفا،
لكنه كحال كثيرين ّ
هجر إبان نكبة الـ  1948إلى لبنان،
ثم إلــى ســوريــا ،ومنها إلــى مخيم حمص حيث نشأ
ّ
ّ
ودرس .ورغم أنه لم يتلق تعليمًا كافيًا؛ إال أنه سيترك
الحقًا أثرًا شعريًا مدهشًا ولصيقًا بالذاكرة اليومية
لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي .ك ـتــب «اش ـه ــد ي ــا ع ــال ــم» الـتــي
ستغنيها فرقة األغاني الشعبية والتراثية الفلسطينية
«العاشقني»ّ ،
لتكر السبحة الحقًا مع أغنيات من نوع
«يا شعبي يا عود الند» و«والله ألزرعك بالدار»...
عـمــل الـشــاعــر مــدي ـرًا ملجلة «لــوتــس» الـثـقــافـيــة حتى
 ،1988وهـ ــو الـ ـع ــام ن ـف ـســه ال ـ ــذي ح ـصــل ف ـيــه عـلــى
«جائزة توفيق ّزيــاد» في الشعر .الحقًا عمل مديرًا
لدائرة الثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية (أشبه
ً
بـ ـ ــوزارة ال ـث ـقــافــة الـ ـي ــوم)؛ ف ـضــا ع ــن عـضــويـتــه في
«اتحاد الكتاب والصحافيني الفلسطينيني».

تـكـمــن قـيـمــة دح ـب ــور الـشـعــريــة ال ف ــي خـيــالــه املتقن
وتركيباته املعقدة كمحمود درويش ،بل في اقترابه من
الشارع اليومي الفلسطيني ،فباتت األغنيات املأخوذة
من شعره اليومي واملعاش أقرب إلى األيقونات .رددها
املاليني من الشعب الفلسطيني والعربي باعتبارها
تأريخًا للمرحلة ووصفًا دقيقًا وحقيقيًا له؛ وال يمكن
نسيان مقطع «ثمانني يــوم مــا سمعناش يــا بيروت
غير ّ
الهمة اإلذاعـيــة ،بالصوت كانوا معانا يا بيروت
والـصــورة ذابــت في املية» (مــن أغنية/قصيدة «اشهد
يــا عــالــم») .قصيدة تـحـ ّـدث فيها عــن خــذالن األنظمة
العربية للثورة الفلسطينية إبان االجتياح الصهيوني
بوعد
لبيروت عام  ،1982فيما يختم األغنية نفسها
ٍ
بات أشبه بالالزمة الفلسطينية تجاه لبنان الذي أحب:
«ودعناكي وإلنا عهد نرد جميلك هذا وعــد ،اشهدي
يا بيروت علينا» .شعرية دحبور لم تتوقف عند هذا
الحد .كانت ًقصيدة «الطفل الفلسطيني» (كتبها عام
 )1964واحدة من أهم قصائده« :بالد الله ضيقة على
واسعة وقد تطفح /بقافلة من التجار
الفقراء ،بالد الله
ْ
واألوغـ ــاد واألوبـ ــاء /أي ــام ــر سـيــدي فنكب أه ــل الـجــوع

واألعباء؟ أنقذفهم ومن يبقى ليخدمنا؟ /إذن تصفح؟/
ويوم كبرت لم أصفح /حلفت بنومة الشهداء بالجرح
املشعشع ّ
في /لن أصفح/أنا الرجل الفلسطيني/أقول
ْ
لكم :رايــت ْالنوق في واد الغضا تذبح /رأيــت الفارس
العربي يسال كسرة خبز من حطني وال ينجح /فكيف
بربكم اصفح؟»
أص ــدر دحـبــور ثماني مجموعات شـعــريــة ،أشهرها
«الضواري وعيون األطفال» ( ،)1964و«حكاية الولد
الفلسطيني» ( )1971و«شـهــادة باألصابع الخمس»
( .)1983ب ـعــد ات ـف ــاق أوسـ ـل ــو ،ع ــاد إل ــى غـ ـ ّـزة لــربـمــا
لقربها مــن حيفا مدينته األم ،لكنه عــاد واخـتــار رام
الله «كمنفى اختياري» ،إذ تبعًا لكالمه« :كل ٍّ
حي وله
حيفاه ،إال أنت دون حيفا».
ّ
ال يمكن النظر إلــى الـخـســارة الكبيرة الـتــي يخلفها
هؤالء
دحبور وراءه إال بالنظر إلى الفراغ الذي يتركه
ً
ال ـش ـع ــراء ال ـك ـبــار ع ـلــى ال ـحــالــة الـفـلـسـطـيـنـيــة خــاصــة
والعربية عمومًا ،إذ باتت تفتقر إلى شعراء يعبرون
بشكل حقيقي وواقعي عن آالم شعوبها وتجاربهم
ٍ
اليومية.

ف ـي ـمــا ت ـ ـ ــوارى ش ــاع ــرن ــا إل ـ ــى مــوقــع
«ش ـ ـ ـعـ ـ ــراء ال ـ ـظ ـ ــل» لـ ـجـ ـه ــة الـ ـشـ ـه ــرة
وال ـح ـضــور اإلع ــام ــي بــاملـقــارنــة مع
مـحـمــود دروي ــش وسـمـيــح الـقــاســم،
م ــراهـ ـن ــا عـ ـل ــى ال ـ ـصـ ــدق وح ـ ـ ــده فــي
تأكيد فلسطينيته الـتــي لــم يساوم
يـ ـ ــومـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـمـ ــزيـ ــق خ ــري ـط ـت ـه ــا
«ف ـل ـس ـطــن ل ـي ـســت فـلـسـطــن إال إذا
ُ
طلبت كاملة» .لكنه سيعود ّمرغمًا
مــن تـعــب امل ـنــافــي إل ــى مــا تـبــقــى من
فلسطني «الجزء املتاح من الوطن»،
ّ
ً
وسيختار غــزة أوال ،مكانًا لهجرته
األخـيــرة ،نظرًا إلــى قربها مــن حيفا
التي لم تفارق ذاكرته يومًا .وستتاح
لــه فــرصــة استثنائية لــزيــارة حيفا
بتصريح مــؤقــت .بــدا خــال الــزيــارة
يجول
حلم مستحيل ،وهو
كمن في ٍ
ّ
ف ــي الـبـيــت الـ ــذي ول ــد ف ـيــه ،ويـتـفــقــد
األمكنة الـتــي سمع بها مــن دون أن
ي ــراه ــا ،وال ـ ـشـ ــوارع امل ـف ـتــوحــة عـلــى
ال ـب ـحــر ،إذ لـطــاملــا ّ
ردد بـشـجــن «كــل
ّ
حي وله حيفاه ،إال أنت دون حيفا».
في سنواته األخيرة ،دأب هذا الشاعر
«املقيم املسافر» وفقًا لعنوان إحــدى
قـ ـص ــائ ــده ع ـل ــى تـ ــرويـ ــض ح ـمــاس ـتــه
الـشـعــريــة نـحــو مــا هــو تــأمـلــي ،بنبرة
هــام ـســة ت ـنــأى ع ــن ص ـخــب نـصــوصــه
القديمة ونزعتها الغنائية العالية،
ّ
وبمقترح شعري مختلف يتطلع إلى
إع ـ ــاء شـ ــأن امل ـل ـم ــوس ــات ،واك ـت ـشــاف
قـ ــوة الـ ـه ــام ــش« :ت ـط ـل ــب الـيــاسـمـيـنــة
م ــاء ،وال م ــاء .ال ض ــوء يكفي ليغسل
وجه املكان .تضمر املزهرية ،والعطر
يــرسـلــه الـيــاسـمــن إل ــى ال أح ــد .وكــأن
ال ـ ــزم ـ ــان ي ـت ـج ـع ــد ّفـ ــي املـ ــزهـ ــريـ ــة .لــو
جاءت املرتجاة لهش لها .وانفرد .لم
تجيء .لم تضيء شمعة .لم ّ
تمر على
ّ
املزهرية ،منا يدان .كل ما كان أني هنا
وه ـن ــاك .ج ـفــاء ذهـبــت مــع الـيــاسـمــن،
ويمكث حيث تركت ،الزبد».
ف ـ ــي مـ ــراج ـ ـعـ ــة تـ ـج ــربـ ـت ــه ال ـش ـع ــري ــة
الـ ـط ــويـ ـل ــة ب ــزخ ـم ـه ــا وش ـف ــاف ـي ـت ـه ــا،
سننتبه إل ــى اعـتـنــائــه االستثنائي
بأهمية اإليقاع في تأثيث الصورة
الـ ـشـ ـع ــري ــة بـ ـم ــا ي ـش ـح ـن ـه ــا درام ـ ـيـ ــا
آن واح ـ ـ ــد ،ويـضـعـهــا
وب ــاغ ـي ــا ف ــي ٍ
ـام آخ ـ ــر ،ب ـن ــاء ع ـلــى قـنــاعـتــه
فـ
ـي مـ ـق ـ ٍ
ّ
بــأن «الشعر عدو الطمأنينة» .رحل
ال ـش ــاع ــر األلـ ـي ــف ف ــي رام ال ـل ــه بـعــد
م ـكــابــدات طــويـلــة مــع م ــرض الفشل
الكلوي ،وهو يرنو إلى حيفاّ ،
مرددًا
«في قلبي جياد خاسرة».

