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قضية
ّ

الصفريوي
كنزة ّ
تتذكر
طويل القامة ،يغالبه الحياء ،مرة
ح ��ال ��م ،وم � ��رة ي ��راق ��ب ال�ت�ف��اص�ي��ل
ً
امل�ح�ي�ط��ة ح��ام�لا س �ي �ج��ارة .هكذا
تتذكره كنزة الصفريويُ .ص َو ُره
ً
ال � �ف ��وت ��وغ ��راف � �ي ��ة ت� �ح� �ف ��ظ رج �ل��ا
بعيون ه��ارب��ة يضع ن�ظ��ارات ذات
إط ��ار م��رب��ع ،ي�خ�ف��ي ج ��زءًا كبيرًا
ّ
م��ن وج �ه��ه ،ك��أن��ه خ ��رج ل �ت� ّ�وه من
الستينيات .ول��د لفتح ع��ام 1946
وع� ��اش ف ��ي ال � ��دار ال �ب �ي �ض��اء قبل
االن�ت�ق��ال إل��ى ب��اري��س .ك��ان تلميذ
ق��ام��ة أخ� ��رى ف��ي األدب امل �غ��رب��ي،
ه ��و إدم� � ��ون ع� �م ��ران امل �ل �ي��ح ال ��ذي
ّ
درسه في ثانوية «موالي يوسف»
الشهيرة في الرباط.
أب� � � ��دى ف � ��ي م ��رح� �ل ��ة ب � ��اك � ��رة م��ن
شبابه اهتمامًا باللغة الفرنسية
رغ��م متابعته لتخصص العلوم.
ان�ت�ق��ل للعيش ف��ي ب��اري��س نهاية
ال�س�ت�ي�ن�ي��ات ،وع ��اش أي ��ار (م��اي��و)
 1968وال� �ح� �ل ��م ال� �ط�ل�اب ��ي ب �ع��ال��م
أف�ض��ل .وم�ن��ذ ذل��ك ال�ح�ين ،الزمته
ل ��وث ��ة األدب .ك � ��ان ي �ك �ت��ب دائ �م��ًا
ق � �ص� ��ائ� � َ�د ون � �ص� ��وص� ��ًا ي �ت��رك �ه��ا
للنسيان ،بسبب الشك في قيمتها
األدبية ،خالل لحظات السكر.

المعركة األخيرة للكابتن محمد لفتح
ّ
املامونية» أعادت األديب املغربي
«جائزة
السجال في بالده ،بعدما
الراحل إلى دائرة ّ
ّ
اكتشف الجمهور أن أعماله اإلشكالية
ّ
مغيبة عن املكتبات .الوقائع الغريبة في
اختفاء «الكابنت نعمت»...
الرباط ـــ محمد الخضيري
ب�ع��د ث�لاث��ة أع� ��وام ع�ل��ى رح �ي �ل��ه ،ع��اد
م �ح �م��د ل �ف �ت��ح ( 1946ـ �ـ �ـ  )2008إل��ى
ال� �ض ��وء ب �ط��ري �ق��ة غ��ري �ب��ة .خ �ب��ر منع
رواي� �ت ��ه «امل �ع��رك��ة األخ� �ي ��رة ل�ل�ك��اب�تن
ن �ع �م ��ت» (ب ��ال �ف ��رن �س� ّ�ي ��ة ع� ��ن دار «ال
دي�ف��ران��س») شغل املثقفني املغاربة،
ّ
ب �ع��دم��ا اك �ت �ش �ف��وا أن ال �ع �م��ل ال�ح��ائ��ز
أخيرًا «جائزة املامونية» في دورتها
ال �ث��ان �ي��ة ،غ �ي��ر م �ت��واف��ر ف��ي األس� ��واق
ّ
املغربية .هل هي محض مصادفة أن
تختفي ال��رواي��ة م��ن ال �س��وق ،بعدما
ّ
تبرأت وزارة الثقافة من قرار منعها؟
ل�ي��س األم ��ر ك��ذل��ك ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو؛ إذ
أص��درت املجلة األس�ب��وع� ّ�ي��ة الناطقة
بالفرنسية «أك�ت��وي��ال» ،ملفًا ّ خاصًا
ع��ن ال��رواي��ة ي��دي��ن امل �ن��ع امل �ق��ن��ع ،قبل
أن ت �ت ��وال ��ى ردود األف � �ع� ��ال امل� �ن � ّ�ددة
ف��ي ال�ص�ح��ف امل�غ��رب�ي��ة وف��ي أوس��اط

امل�ث�ق�ف�ين .ت�م�ن��ح «ج��ائ��زة امل��ام��ون�ي��ة»
ّ
املغربية
ب�م�ب��ادرة م��ن أح��د ال�ف�ن��ادق
ال �ش �ه �ي��رة ،وت�ب�ل��غ قيمتها  200أل��ف
دره� ��م (ن �ح��و  27أل ��ف دوالر) ،وه��ي
م�خ�ص�ص��ة ل�ت�ك��ري��م األدب � ��اء امل�غ��ارب��ة
ال ��ذي ��ن ي �ك �ت �ب��ون ب��ال �ل �غ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة.
وأث � � �ن� � ��اء إع � �ل� ��ان ن �ت �ي �ج �ت �ه��ا م �ط �ل��ع
تشرين األول (أكتوبر) املاضي ،سأل
ص �ح��اف��ي ف��رن �س��ي م ��ن م�ج�ل��ة «ل �ي��ر»
ال �ل �ج �ن��ة« :م� ��ن ه ��و م �ح �م��د ل �ف �ت��ح؟»،
وف� ��ي م �ش �ه��د ع �ب �ث��ي ،ص �م��ت ج�م�ي��ع
أعضاء اللجنة من دون إجابة .ولوال
ح �ض��ور ال�ص�ح��اف�ي��ة وال �ن��اق��دة كنزة
ال �ص �ف��ري��وي ،ل �ت �ح� ّ�ول��ت امل �ه��زل��ة إل��ى
فضيحة! ّ
تحدثت االختصاصية في
أدب لفتح بإسهاب عن الروائي الذي
ولد عام  1946في مدينة سطات (72
ج�ن��وب��ي ال� ��دار ال�ب�ي�ض��اء)
ك�ي�ل��وم�ت�رًا ّ
ق �ب��ل أن ي�ت�ن��ق��ل ب�ي�ن م ��دن ع ��دة ح��ول
ال� �ع ��ال ��م ،وي �ن �ه ��ي أي� ��ام� ��ه ف� ��ي م �ن �ف��اه
االختياري في القاهرة .عن العاصمة
امل �ص� ّ
�ري��ة ت �ح��دي �دًا ،ك�ت��ب ل�ف�ت��ح عمله
اإلش � �ك� ��ال� ��ي ،وب� �ط� �ل ��ه ك ��اب�ت�ن ط �ي ��ران
يكتشف
متقاعد في الجيش املصري،
ً
ّ
الرواية جاءت صادمة
ميوله املثليةّ .
ل �ل �م �ح��اف �ظ�ين ،ل �ك��ن �ه��ا ت� �ن ��درج ضمن
ّ
خيار أدب� ّ�ي خطه الراحل بأال يهادن
أح�دًا؛ إذ كان لفتح هامشيًا بمحض
اخ �ت� �ي ��اره ،وك��ات �ب��ًا ك �ب �ي �رًا ت�ج��اه�ل�ت��ه

املؤسسات الثقافية املغربية.
تدور رواية «املعركة األخيرة للكابنت
ن �ع �م��ت» ،ح� ��ول ش �خ �ص� ّ�ي��ة ال�ق�ب�ط��ان
ال��ذي يعيش م��ع زوج�ت��ه ميرفت في
ح ��ي ب � ��ورج � ��وازي ،وي �ت �م �ت��ع ب�ح�ي��اة
م �ت��رف��ة ف ��ي ن� ��اد ق ��اه ��ري ،م ��ع رف��اق��ه
ال� �س ��اب� �ق�ي�ن ف � ��ي ال � �ج � �ي ��ش .ي �ك �ت �ش��ف
ال��رج��ل الستيني حبًا خفيًا للشباب
ّ
ال��ذي��ن يتحلقون ح��ول امل�س�ب��ح ،قبل
أن ي� � �م � ��ارس ال� �ج� �ن ��س م � ��ع خ ��ادم ��ه
إس�لام .وبعد البحث وال�س��ؤال ،تبينّ
أن امل�ح�ت��وى اإلش�ك��ال��ي للكتاب دف��ع
ّ
امل � � ��وزع امل �غ��رب��ي إل� ��ى أن ي�ت�ج��اه�ل��ه،
ّ
ويحرم ّ
القراء إي��اه .لكن املنع لم يكن
معلنًا ،بل بقي لغزًا ،إلى أن اكتشفته
ّ
املغربية بالتدريج...
الصحافة
أث �ن��اء حفلة ت��وزي��ع ال �ج��ائ��زة ،حضر
ال�ج�م�ي��ع ،م��ن وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة امل�غ��رب��ي
ب�ن�س��ال��م ح�م�ي��ش ،إل��ى وزي ��ر الثقافة
ّ
ال �ف��رن �س��ي األس� �ب ��ق ج� ��اك الن � ��غ .ل�ك��ن
الغائب األكبر ك��ان العمل بحد ذات��ه.
ّ
مهتمون باألدب
صحافيون مغاربة
ّ
ات �ص �ل ��وا ب��امل �ك �ت �ب��ات ال� �ك� �ب ��رى ،ل �ك��ن
الكتاب لم يكن موجودًا على رفوفها.
ّ
ات �ص �ل��وا ب �ع��ده��ا ب ��امل ��وزع ال��رئ�ي�س��ي
ل� �ل� �ك� �ت ��ب ال � �ف � ّ�رن � �س � �ي ��ة ف� � ��ي امل� � �غ � ��رب،
ل �ي �ك �ت �ش �ف��وا أن� � ��ه اش � �ت� ��رى ك �م �ي��ة م��ن
مزوده الفرنسيّ ،
ثم ألغى الطلبية!
تجهيل املسؤول الحقيقي عن غياب

قصة
يروي العمل ّ
كابتن متقاعد من
الجيش المصري
يكتشف ميوله
المثلية
ّ

للكابنت نعمت» أثار
«املعركة
األخيرة ّ
ّ
لغطًا كبيرًا .لكن مثقفني وجامعيني
وإعالميني مغاربة انتصروا للكاتب،
منهم عبد اللطيف اللعبي ،وأحمد
بوزفور ،والطاهر بن جلون ،ومحمد
ب � � � � ��رادة ،وه� � �ش � ��ام ف� �ه� �م ��ي ،وي ��اس�ي�ن
ع��دن��ان ،س��ائ�ل�ين ف��ي ب �ي��ان أص ��دروه
أمام منع حقيقي ،أم
أخيرًا« :هل نحن ّ
خطأ فظيع في حق كاتب لم تنصفه
امل��ؤس�س��ة الرسمية حيًا وال ميتًا؟».
واستنكر البيان «ه��ذا اإلج��راء ال��ذي
ّ
ي �م��ث��ل م � ّ�س ��ًا خ �ط �ي �رًا ب �ح��ري��ة ال �ف �ك��ر
وال �ت �ع �ب �ي��ر ف ��ي امل� �غ ��رب ،وال � ��ذي ي�ن��مّ
أيضًا عن احتقار سافر لذكاء القارئ
ّ
املغربي وتعطشه للمعرفة».
الكاتب الراحل اختار أن يبحر عكس
السائد ،ويعيش ويكتب على هامش
ُ ْ
«سكر
القيم املهيمنة .ك��ان يتنازعه
ْ
الشكُ ،سكر الاليقني ،السكر الثائر».
ت�ص��ف ال�ص�ف��ري��وي ح��ال�ت��ه القصوى

شردناه في حياته ...ونغتاله بعد رحيله
ّ
الرباط ـــ عماد استيتو
ب � ��ات � ��ت ال � ��رق � ��اب � ��ة ت� �ن� �ف ��ذ ح � �ت ��ى إل ��ى
ال� �ت ��واب� �ي ��ت ،ول� �غ ��ة امل� �ن ��ع ت �ص��ل ح� ّ�د
حظر أع�م��ال مبدعني ودع ��وا الدنيا
وضجيجها .واملثال األخير (وليس
ال ��وح � �ي ��د) ع �ل ��ى ذل � � ��ك ،م��ا
ّ
ّ
قضية اختفاء
تفجر حول
بورجوازية
رواي � ��ة «امل �ع��رك��ة األخ �ي��رة
مهزومة عاجزة
للكابنت ن�ع�م��ت» ل�ل��روائ��ي
ال � � ��راح � � ��ل م� �ح� �م ��د ل �ف �ت ��ح.
عن أي تغيير في
ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ف��ي
تبد ّ
بنية المجتمع
أي مبررات
املغرب لم ِ
م��وض��وع �ي��ة ح� ��ول ح�ج��ب
ّ
�ادر
ال ��رواي ��ة ،رغ ��م أن م�ص� ّ
م�ق� ّ�رب��ة م��ن وزارة ال�ث�ق��اف��ة أك ��دت أن��ه
ال ق��رار منع رسميًا! وزارة االتصال
امل�غ��رب�ي��ة ال تجيب ع��ن اس�ت�ف�س��ارات

كثيرة وردت إليها من وسائل اإلعالم
وفاعلني في املشهد الثقافي ...فاألمر
ليس من أولوياتها .الصحافي هشام
ف�ه�م��ي ك�ت� ّ�ب ف��ي ج��ري��دة «ال �ش��روق»
امل�غ��رب�ي��ة أن ��ه ات �ص��ل ب��وزي��ر اإلع�ل�ام
امل�غ��رب��ي خ��ال��د ال�ن��اص��ري مستفسرًا
ع��ن أخ �ب��ار م�ن��ع دخ ��ول ال��رواي��ة إل��ى
األراض � ��ي امل�غ��رب�ي��ة ب�س�ب��ب ج��رأت�ه��ا،
ف �ك��ان رد ال��وزي��ر امل�غ��رب��ي ب��ال�ح��رف:
ّ
أهتم بالقضايا الكبرى للبلد ال
«أنا
ّ
بالتفاهات» ،ثم أغلق الهاتف.
ف��ي رواي��ة«امل �ع��رك��ة األخ �ي��رة للكابنت
نعمت» ،يمزج محمد لفتح بني اللذة
امل �ت �ق��دة وال� �ت� �ش ��اؤم .ي�ق�ت�ح��م ع��وال��م
ال �ط �ب �ق��ة ال � �ب ��ورج ��وازي ��ة ال �ق��اه��ري��ة،
ل� �ي� �ك� �ش ��ف ع � ��ن ط� ��اب � �ع� ��ه ال �ت �ق �ل �ي ��دي
امل� �ح ��اف ��ظ م �ع �ت �م �دًا أس� �ل ��وب ��ًا أدب� �ي ��ًا
يجمع الشاعرية والصرامة معًا ،في

م �ح��اول��ة إلدان � ��ة ث �ق��اف��ة ال�لات �س��ام��ح،
ب � �ن � �ب ��رة م � ��أس � ��اوي � ��ة ،ت � �غ � ��دو ص �ل�اة
جنائزية.
ّ
ت �ت �ق��ل��ب ح � ��ال ال� �ك ��اب�ت�ن ن �ع �م��ت ب�ين
ال � �ف � �ص � ��ول ال � �ث �ل��اث � ��ة ل� � �ل � ��رواي � ��ة ب�ين
االض � � �ط � � ��راب وال� � �ح � ��ب وال � �س � �ع� ��ادة،
�آل ح ��زي ��ن ع �ن��وان��ه
ل �ي �ن �ت �ه��ي إل � ��ى م� � � ٍ
ال �س �ق��وط واالن� �ح� �ط ��اط .ب �ع��د عيشه
ح �ل �م��ه «ال �غ �ل �م ��ان ��ي» ،وخ ��وض ��ه ف��ي
امل � �ح � � ّ�رم � ��ات ف � ��ي م � ��ا ي �ش �ب ��ه «ع� � ��ودة
امل �ك �ب��وت» ،م��ع خ��ادم��ه ال�ن��وب��ي وم��ع
مدلك النادي ،تطلب زوجته ميرفت
ال � � �ط �ل ��اق .ي� � �غ � ��ادر ال � �ك� ��اب�ت��ن م �ن��زل��ه
ال��راق��ي بعد ت�ه��دي��دات م��ن متطرفني
ب�ت�ص�ف�ي�ت��ه ب �س �ب��ب م �ي��ول��ه امل �ث �ل� ّ�ي��ة،
ل�ي�ن�ت�ه��ي ف ��ي ع��زل �ت��ه ع �ج ��وزًا م��دم�ن��ًا
الكحول.
من خالل الرواية ،يحاول لفتح إجراء

ف�ح��ص للمجتمع امل �ص��ري ويسائل
ال� �ب ��ورج ��وازي ��ة امل� �ص ��ري ��ة امل �ه��زوم��ة
ال�ع��اج��زة ع��ن إح��داث تغيير حقيقي
ف� ��ي ب �ن �ي��ة امل �ج �ت �م ��ع .ت� ��اري� ��خ م �ل��يء
بالتردد والخيانة والرضى بالحلول
الوسط واالنهزامية.
م��ن ت �ع��ودوا أن ي �ق��رأوا ملحمد لفتح
ال � ��ذي ب ��ال �ك ��اد ي �ع��رف��ه امل� �غ ��ارب ��ة ،ل��م
ت �ف��اج �ئ �ه��م ج � ��رأة ال� ��رواي� ��ة ،وق �ف��زه��ا

ّ
وهو يترقب هذا النص املعجزة أثناء
دراس�ت��ه ف��ي فرنسا .بعد ع��ودت��ه إلى
امل� �غ ��رب م �ط �ل��ع ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ،ع�م��ل
م� �ه� �ن ��دس م �ع �ل��وم ��ات �ي��ة ،وك� �ت ��ب ف��ي
ً
بعض الصحف .اخترع لنفسه حياة
ج��دي��دة ،وس��ط ّ
املهمشني ف��ي حانات
«ال �س �ف��ان �ك��س» ،و«ال � ��دون ك�ي�ش��وت»،
ّ
حيث ش��رب حتى ال�ث�م��ال��ة .خ��زن في
ذاكرته ص��ورًا لناس وأماكن ،قبل أن
ي�ص��در ب��اك��ورت��ه «آن �س��ات نوميديا»
( )1992ال� �ت ��ي ت� � ��دور أح ��داث� �ه ��ا ف��ي
أح ��د م��واخ �ي��ر ال � ��دار ال �ب �ي �ض��اء ،بعد
سنوات من رفض دور النشر الكبيرة
ملخطوطاته .وبعد س�ن��وات (،)2000
ه��اج��ر إل��ى م�ص��ر .ف��ي أح��د ال�ب��رام��ج،
ت �ح��دث ع�ن��ه م�غ��رب��ي آخ ��ر ه��و سليم
ال � �ج ��اي ،امل �ق �ي��م ف ��ي ف��رن �س��ا .وص �ف��ه
ص��اح��ب «م �ع �ج��م ال �ك �ت��اب امل �غ��ارب��ة»
ب ��أن ��ه أح� ��د أع �ظ ��م األق �ل ��ام امل �غ��رب �ي��ة،
وأسف ألن الرجل فارق ّالحياة! اتصل
لفتح بالجاي ليخبره أنه ّ
حي يرزق،
وأرس� ��ل ل��ه م�خ�ط��وط��ات أدب � ّ�ي ��ة ،دع��م
ال �ج��اي ن�ش��ره��ا ع�ن��د «ال دي �ف��ران��س»
ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة م�ن��ذ ع��ام  ،2006واس�ت�م� ّ�ر
في ذلك بعد رحيل صاحبها ...ومنها
«س � �ع� ��ادة ال � �ه � �ض� ��اب» ،و«وردة ف��ي
ال�ل�ي��ل» ،و«امل �ع��رك��ة األخ �ي��رة للكابنت
ّ
نعمت» ...فهل يتمكن القارئ املغربي
من قراءتها يومًا؟

ّ
ف��وق امل�ح� ّ�رم��ات ...إنها رحلة الكابنت
ن� �ع� �م ��ت األخ� � � �ي � � ��رة ،وآخ � � � ��ر ح ��روب ��ه
الدونكيشوتية الخاسرة.
ال�ش��اع��ر واإلع�لام��ي امل�غ��رب��ي الزميل
ياسني عدنان قال لـ«األخبار» ،تعليقًا
ع �ل��ى امل � �ن ��ع« :ط� �ي ��ف ل �ف �ت��ح ب�ه�م�س��ه
املهذب يحاصرني ونحن نحكي عن
مغرب ّ
حر نستحقه ويستحقه لفتح
ف��ي ال �ح �ض��ور وال �غ �ي ��اب» .وأض� ��اف:
«ل �ق��د ت��ذك��رت ك�ي��ف ك ��ان مهتمًا ب�ّ�أن
يقرأ ف��ي امل�غ��رب ،وك��ان سعيدًا ألننا
اكتشفناه ول��و متأخرين في املغرب
م�ت�ح� ّ�م�س��ًا ل �ل�م��زي��د م ��ن ال� �ع ��ودة إل��ى
الحضن الثقافي املغربي ( )...لذلك
نرفض رفضًا قاطعًا أن يقتل لفتح
م��ن ج��دي��د ن��رف��ض أن ي�غ�ت��ال صوته
وتغتال حياته األدب�ي��ة ميتًا بعدما
ّ
شردناه حيًا».

