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أشخاص

خالد صاغية

عبد الكريم الطبال
الصامت الوحيد بطربوشه المغربي ويديه المرتجفتين
محمود عبد الغني
ّ
أذه��ب إليه ،ألن��ه لن يأتي كي يلقاك.
ل� ��ن ت� �ج ��ده إال ف� ��ي «ش � �ف � �ش� ��اون» أو
«ال � �ش� ��اون» ت �ل��ك امل��دي �ن��ة األندلسية
ال�ب�ي�ض��اء وال ��زرق ��اء ،ف�م�ن��ذ أن غادر
طفولته ،أضرب عن التنقل« .أحيانًا
ّ
أشعر أن حياتي انتهت مع انتهاء
الطفولة .وما توالى بعدها من أيام
وسنني إنما هو وقفة على األطالل».
ه� � �ك � ��ذا ي� � �ق � ��ول ال� � �ش � ��اع � ��ر املغربي
ع �ب��د ال �ك��ري��م ال �ط �ب��ال ال� ��ذي يعيش
اليوم على ذكرى الطفولة.
َ
�رات أو في
ك��ل م ��ن ي� ��راه ف��ي امل��ؤت �م� ُ
عقد في
األم�س�ي��ات الشهرية التي ت ّ
مسقط رأسه الشاون ،يشعر أنه أمام
ّ
الشفافية .إنسان
رجل مرهف ،شديد
يؤمن بالخيال كطاقة في الوجود،
وب��ال��ذاك��رة ال�ت��ي تنثال منها صور
املاضي الجميل ولحظاته الهاربة.
تلك ال��ذاك��رة هي وق��ود شعرهَ .
ومن
َ
يره هادئًا ،خفيض ّ الصوت ،خفيف
الخطى ،ال يصدق أنه هو نفسه ذلك
ال �ط �ف��ل ّ ال� ��ذي ك ��ان ي�س�ب��ح ف ��ي املاء،
وي�ت�س��ل��ق األش� �ج ��ار ،و ّي�س�ه��ر تحت
املصباح الشحيح ،ويقلد مع أترابه
ف ��ي ح ��وم ��ة «ال� �س ��وي� �ق ��ة» (تصغير
سوق في اللهجة املغربية) ،الحرب
اإلسبانية املشتعلة وراء جبل طارق.
«الطفولة في زمن الحروب أو
يقول
ّ
ال� �ث ��ورات ت�خ��ل��ف ذك��ري��ات أك �ث��ر من
الطفولة الهادئة أو السعيدة».
ك ��ان ص�غ�ي��ر ال�ح�ج��م ،ف��اس�ت�ح��ق من
أص��دق��ائ��ه اس ��م «ك��ري �م��و» .ك��ل ذلك
س� ّ�ج�ل��ه ال �ش��اع��ر ف��ي ق �ص��ائ��ده ،قبل
«ف��راش��ات ه��ارب��ة» ،س�ي��رت��ه الذاتية
التي لم يقل فيها كل شيء ــــ رغم كل
ب��وح��ه ــــ أو ل��م ي�ق��ل م��ا ك��ان منتظرًا
ّ
منه قوله .ربما ألن عبد الكريم من
ّ
ال �ش �ع��راء امل�س�ك��ون�ين ب �ف��ن التورية،
وم ��راك� �م ��ة ال ��ذك ��ري ��ات واح� � ��دة فوق
األخ� � ��رى ،م ��ن دون ن �ي��ة ح�ق�ي�ق��ة في
الكشف عما يمكن أن ّ
يعري أو يرفع
الستارة.
عندما تلتقيه ،وبعد أن تكون أنت
م ��ن ذه� ��ب إل �ي ��ه وب � � ��ادره بالتحية،
ّ
تجد أن ك��ل ال�ن��اس يتكلمون ،فيما
عبد ال�ك��ري��م ال�ط�ب��ال ه��و ال�ص��ام��ت ال��وح�ي��د .وهذا
ع��ذاب قد يقاسيه ق��ارئ شعره .لكن الوجه اآلخر
ل �ه��ذا ال �ش��اع��ر ه ��و ت�ج��رب�ت��ه ال �ص��ادق��ة ف ��ي قراءة
العربي منذ أقدم شاعر إلى أحدث شاعر،
الشعر
َّ
ومتابعته كل الصحف الناطقة بلغة الضاد .وفي
الكثير م��ن األح �ي��انّ ،
يلمح ب�ي��أس ــــ خلف سياق
نقده ــــ إلى ما آل إليه الشعر املغربي من دون إطالة
ّ
في «تشريح النص» أو ذكر األسماء .إذ يعتبر أن
«تسمية حامل العيوب هي من أكبر الخطايا ،وكل
ّ
يسمي عليل الشعر أو صريع األدب ،ال بد من
من
أن يحضر م��ن أج�ل��ه م�ل�اك امل ��وت ويحمله بعيدًا
ّ
عنا».
ع�ب�ث��ًا ي�ب�ح��ث امل ��رء ع��ن األش �ي��اء امل �ث �ي��رة ف��ي حالة
الطبال .حياته خالية من ألعاب السيرك .وحتى
القصائد التي كانت تنشر له في املالحق الثقافية
ل �ل �ص �ح��ف امل� �غ ��رب� �ي ��ة ك � �ـ«االت � �ح � ��اد االشتراكي»
ّ
و«األنيس» ،و«آف��اق» ...عاجزة عن مدك بمزيد من
املعطيات عن حياة الشاعر.

ّ
ً
ابتداء
نعرف أنه تابع تعليمه في «كلية القرويني»
م��ن ع��ام  .1947ث��م التحق ف��ي ع��ام  1954باملعهد
ال�ع��ال��ي ف��ي ت �ط��وان .وق��د حصل على اإلج ��ازة في
ال��دراس��ات اإلسالمية .وبعدها ،عمل في التعليم
الثانوي في الشاون إلى أن أحيل على التقاعد.
قصيدته عن األب «ذو اللحية الشاردة والعمامة
ال�ف��وض��وي��ة» ال دالل ��ة فيها ع��ن األب ،ل��وال إرشاد
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تواريخ
1931
الوالدة في مدينة شفشاون،
شمال املغرب
1953
حصوله على شهادة البكالوريا
1971
صدور ديوانه األول «الطريق إلى اإلنسان»
1994
جائزة املغرب عن ديوانه «عابر سبيل»
2010
تكريمه في «امللتقى الدولي اإلبداعي األول»
في مدينة تطوان

ّ
ال�ط�ب��ال وت�ص��ري�ح��ه .ل�ك��ن امل��ؤك��د أن ه��ذا الشاعر
يجدد دائمًا في أدواته ولغته ،وأن طاحونته تعمل
ف��ي صمت .واملحظوظ ه��و م��ن يلتقي الطبال في
الجبل ضمن ندوة أو أمسية حيث يراه بطربوشه
امل�غ��رب��ي ،وب��أص��اب�ع��ه امل��رت�ج�ف��ة ،يمسك باألوراق
ويقرأ شعره .محظوظ ألنك ستستمع إلى صوت
النافورة في أوج ّ
تفجرها .ولن تسكت نفسها إال
حني ينفد مخزونها .واالستشهادات
تبدأ من عباس بيضون إلى سركون
بولص وشاكر لعيبي وكاظم جهاد
وم �ح �م��د ال �س��رغ �ي �ن��ي ،ه ��ذا الشاعر
امل�غ��رب��ي ال ��ذي ك��ان ال�ط�ب��ال يتابعه
منذ مجلة «األنيس».
ال�ش��اع��ر ال��ذي ب��دأ ال�ن�ش��ر ف��ي مجلة
«األنيس» عام ّ ،1954
وأس��س مجلة
«ال� � �ش � ��راع» وأس� �ه ��م ف ��ي تحريرها
إل� ��ى أن ت��وق �ف��ت ع ��ن ال � �ص ��دور عام
 ،1965يحيا في اآلون��ة األخ�ي��رة مع
اب��ن ع��رب��ي وأب ��ي ح�ي��ان التوحيدي
وغ �ي��ره �م��ا م ��ن ف�لاس �ف��ة التصوف.
ي �ق��ول «رب �م��ا ك ��ان ه ��ذا ه��روب��ًا مني
أو ّب�ح�ث��ًا ع��ن ال �ن �م��اذج ال �ت��ي كانت
ت�م��ث��ل ف��ي ت��اري�خ�ن��ا اإلن �س��ان الذي
ع� ��اش ح �ي��ات��ه ب �ك��ل ع �م��ق .اإلنسان
ال ��ذي ن��اض��ل ف��ي ع�ص��ره وتاريخه،
اإلنسان ال��ذي كتب عن العالم الذي
نبحث عنه».
�راض العمر ،أو
�
م
أ
الطبال
ال يعاني
ّ
هكذا يراه أصدقاؤه وسكان مدينته
حيث أسهم في تأسيس «مهرجان
ش �ف �ش��اون ال� �ش� �ع ��ري» .ه ��و يرفض
ال �ح��دي��ث ّ ع��ن أم� ��راض الشيخوخة،
ّ
يحبها بتاتًا.
واألكيد أنها كلمة ال
ي� � �ق � ��ول« :ال � �ج � �س� ��د ي� �ن� �ك� �س ��ر مهما
اع�ت�ن�ي�ن��ا ب ��ه ،م�ث�ل��ه م �ث��ل األشياء».
وك ��م م��ن م ��رة ي�ص�ب��ح ال �ج �س��د مثل
«األش� � �ي � ��اء امل� �ن� �ك� �س ��رة» ،ن ��رغ ��ب في
استبداله ب��آخ��ر أك�ث��ر عافية ،كأننا
شخصية م��ن شخصيات الروائي
حنيف قريشي .لكن من أين أتت تلك
البحة في الحلق ،والشاعر صاحب
دي ��وان «أش �ي��اء م�ن�ك�س��رة» ال يدخن
وال يشرب؟
ال يعتبر الطبال أن ال�ش��اون مدينة
ف� ��ي ق �م ��ة ال� �ج� �ب ��ل ،ب� ��ل ه� ��ي «قطعة
م��ن ال�س�م��اء ،م��ا دام ��ت غ�ي��ر ممتلئة
ب � ��امل� � �ح � ��ال ال� � �ت� � �ج � ��اري � ��ة املحشوة
ب��ال �ك��ام �ي��رات امل �خ �ب��أة ف��ي ال ��زواي ��ا ،وبالسيارات
ال�س��وداء التي يسوقها الشباب املحموم بسرعة
م �خ �ي �ف��ة ك� ��أن ال � �ش ��ارع ح �ل �ب��ة س � �ب ��اق» .ل �ك��ن ماذا
يفعل الطبال ،عندما يخرج إلى الشارع ،ويالقيه
ال �ن��اس وي �ح� ّ�ي��ون��ه؟ ه �ن��اك أي �ض��ًا َم ��ن ي�ط�ل��ب منه
بعض النقود .هذا الرجل الطيب ال يالقيه طالبو
اإلح �س ��ان ف��ي ال� �ش ��وارع ،ب��ل ي��ذه �ب��ون إل ��ى بيته،
والشاعر يغدق بسخاء ،كأنه يدافع عن السعادة
ّ
ويتمسك بالحياة وأشيائها الصغيرة.
س�ع��ادة اآلخ��ري��ن ،املعدمني ،ليس غريبًا أن تكون
من مشاغل الرجل الذي ينشر أشعاره في املالحق
الثقافية األس�ب��وع� ّ�ي��ة ف��ي امل �غ��رب .ق�ص��ائ��د ،تعيد
رب � ��ط ال� �ش ��اع ��ر ال �س �ت �ي �ن��ي بحداثة
الشعر
ت �ت �ك� ّ�ون وت �ن � ّم��و ب �س��رع��ة ف��ي
ً
�ي .ك��أن��ه ك ��ان ي �خ��وض حملة
امل �غ��رب� ً
تطهيرية لتخليص الشعر املغربي
من بيانيته وكالسيكيته التي طالت
أكثر مما يجب!

«شاهد ما
شافش حاجة»
ان �ت �ق��دت ك�ت�ل��ة «امل �س �ت �ق �ب��ل» ،أمس،
امل � ��واق � ��ف ال � �ت� ��ي ت� �ل ��ت تصريحات
ال��رئ�ي��س س�ع��د ال�ح��ري��ري لصحيفة
«الشرق األوس��ط» .ووضعت الكتلة
ّ
املستجدة في سياق
أقوال الحريري
«الجرأة» ،ال «التراجع».
ي�ب��دو م��وق��ف ال�ك�ت�ل��ة ال�ت��ي اجتمعت
ب��رئ��اس��ة «ال� �خ ��ط ًاألح � �م� ��ر» ،غريبًا
بعض الشيءّ .
فأوال ،ال تناقض بني
ّ
ال�ج� ّ�رأة وال�ت��راج��ع ،ال ب��ل إن التراجع
يتطلب غ��ال�ب��ًا ب�ع��ض ال �ج��رأة .ثانيًا،
يمكن وض��ع تصريحات الحريري
ّ
ّ
وحس
اإليجابية
سياق
األخيرة فيّ ّ
املبادرة ،لكن كل ذلك ّ لن ينفي عنها
ط��اب��ع ال �ت��راج��ع .ف �ك��ل ال �ح��دي��ث إلى
«ال�ش��رق األوس ��ط» ُب ّني أس��اس��ًا من
أجل التراجع عن االتهام السياسي
ل �س��وري��ا ب��اغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي��س رفيق
ال �ح��ري��ري ،وم ��ن أج ��ل ال �ت��راج��ع عن
موقف كتلة املستقبل النافي لوجود
شيء ّ
يسمى «ملف شهود الزور».
ّ
ل �ك��ن ال�ك�ت�ل��ة ،ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو ،أرادت
ّ
اإليحاء أن التراجع عن تلك املواقف
ينبغي أال ُي�ف� َ�ه��م ت��راج�ع��ًا ف��ي ّ
القوة
ّ
وال� �ح� �ض ��ور ال� �س� �ي ��اس � ّ�ي�ي�ن .أي إن
الحريري يستطيع أن يرهن ّالبالد
خمسة أعوام كاملة تحت شعار اتهام
باغتيال والده ،ويستطيع أن
سوريا
َ
ي�ح�م��ي َم ��ن ف �ب��رك ل��ه ش �ه��ود الزور
إلث �ب ��ات ال �ت �ه �م��ة ّع �ل��ى س ��وري ��ا ،وأن
يستثمر ذل ��ك ك��ل��ه ب��اع�ت�لاء املنابر
ّ
الجماهير
لبث الحماسة في نفوس
ّ
ال �غ �ف �ي��رة .ث � ّ�م ،ب�غ�ف�ل��ة ع�ي�ن ،ح��ت��ى ال
ن �ق��ول ب��ان�ق�ش��اع ال �غ �ش��اوة ع��ن تلك
إلى
العني ،يستطيع
الحريري الذهاب ّ
ّ
سعودية ويمسح كل
سوريا برعاية
م��ا ج��رى خ�ل�ال خمسة أع� ��وام ،من
دون أن يخسر ّأي ش��يء م��ن ّ
قوته
ّ
وح� �ض ��وره ال �س �ي��اس� ّ�ي�ين .ال ب��ل إن
زي��ارات��ه امل�ت�ك� ّ�ررة لسوريا ستسهم
في تقوية موقعه.
امل�ن� ّط��ق ال�ك��ام��ن وراء م��وق��ف الكتلة
ّ
وخ��ط�ه��ا األح �م��ر ،ه��و أن املحاسبة
ت �ك��ون داخ ��ل ج� ��دران ال �ق �ص��ور بني
ال � ��رؤس � ��اء .ف � ��إذا ت �ف��اه��م الحريري
وال ��رئ� �ي ��س ال� �س ��وري ب �ش ��ار األسد
ع�ل��ى ط � ّ�ي ص�ف�ح��ة امل��اض��ي ،تطوى
الصفحة ف��ي ل�ب�ن��ان ع�ل��ى املستوى
ال� �ش� �ع� �ب ��ي وال � ��رس� � �م � ��ي .وبإمكان
الحريري العودة إلى املنابر نفسها
ّ
الحماسية
إلل �ق ��اء ال �خ �ط��ب (غ �ي ��ر)
نفسها ،لكن ّ
ُ
ضد ّ
َ
عدو آخر يخترع
َُ
في قريطم بإشراف مفبركي شهود
الزور القدماء أنفسهم.
ُّ
ب �ك�لام آخ� ��ر ُ،ت��ري��د ال�ك�ت�ل��ة وخطها
مرجعيونها ،تحويل
األحمر وبطل
ِّ
ال �ش �ع��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي ك ��ل ��ه وزعمائه
امل �ع��ارض�ين ل�ل�ح��ري��ري واملتحالفني
معه ،إلى «شاهد ما شافش حاجة»
طوال خمسة أع��وام ،بعدما أريد لنا
ّ
نتحول إل��ى ن��وع الشاهد
جميعًا أن
نفسه عن مرحلة خمسة عشر عامًا
ّ ّ
بحجة أن انتقاد سياسات
سابقة،
الشهيد هو كاملشاركة في اغتياله.
ّ
يبدو أن كتلة املستقبل لم تنتبه بعد
ّ
إلى أن الحريري ،مع األسف الشديد،
ل�ي��س وح ��ده م��ن ي �ت� ّ
�ردد ع�ل��ى قصر
الشعب.

