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نزيه أبو عفش

أحمد ناجي ...مصر تعيد محاكمة «الخيال»!

يوميات ناقصة

زهرة من وراء ّ
الس ْور
ِ

القاهرة ــ األخبار
قـضــت محكمة الـنـقــض املـصــريــة بـقـبــول الـطـعــن الــذي
ت ـقــدم ب ــه ال ــروائ ــي أح ـمــد نــاجــي وإل ـغ ــاء حـكــم حبسه
عــامــن ،مــع إع ــادة محاكمته أم ــام دائ ــرة أخ ــرى لتبدأ
جولة قضائية جديدة في ما عرف بقضية «محاكمة
الخيال» .وكــان ناجي قد اتهم بـ «خــدش الحياء العام»
(األخـبــار  )2016/2/22بعد نشر أحــد فصول روايته
«استخدام الحياة» فى جريدة «أخبار األدب» املصرية
في آب (أغسطس)  .2014وتعاملت النيابة مع الرواية
ً
باعتبارها مقاال صحافيًا .من جانبه ،وصف ناصر
ّ
ُ
رض
أمني رئيس هيئة الدفاع عن ناجي الحكم بأنه م ٍ
بالنسبة إلى هيئة الدفاع ،ألنه يعيد الدعوى إلى النقطة
ال ـص ـفــر ،ويـعـنــي ّأن الـحـكــم ال ـســابــق ب ــاط ــل ،وأس ـبــاب
ُ
الـبـطــان ستعلن عـنــد ص ــدور الحيثيات خ ــال أي ــام.
وأضــاف أيمن« :نستعد للمرحلة الثانية من املحاكمة
بعد تحديد موعد املحاكمة».
ّ
وقال املحامي خالد علي ،عضو هيئة الدفاع ،إنه يأمل
خالل جولة إعادة املحاكمة «حصول أحمد ناجي على

الـبــراءة الكاملة حتى نتمكن من إعــادة حقه ،وهــذا لن
يحدث إال بالقانون» .ووجه على صفحته على تويتر
الـشـكــر إل ــى فــريــق الــدفــاع امل ـكـ َّـون مــن «ن ـجــاد الـبــرعــي،
ناصر أمــن ،ياسمني حـســام ،محمود عثمان ،محمد
عيسى ،و«مؤسسة حرية الفكر والتعبير» ،و«املركز
املصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية»».
وتعود وقائع القضية إلى عام  ،٢٠١٥حني تقدم مواطن
ُيدعى هاني صالح توفيق ببالغ ضد أحمد ناجي ،قال
فيه إنه عندما قرأ املقال املنشور في صحيفة «أخبار
األدب» ،حدث له «اضطراب في ضربات القلب ،وإعياء
شديد ،وانخفاض حاد في الضغط» بعد قــراءة فصل
الــروايــة! واتـهــم ناجي بخدش حيائه وحـيــاء املجتمع.
وبـ ــدأت مـحــاكـمــة نــاجــي وال ـطــاهــر فــي تـشــريــن الـثــانــي
(نوفمبر)  .٢٠١٥وفي الثاني من كانون الثاني (يناير)
املــاضــي ،قضت محكمة جنح ب ــوالق أبــو الـعــا بـبــراءة
نــاجــي ،لكن النيابة الـعــامــة استأنفت على الـحـكــم ،إذ
بحبس ناجي سنتني قضى
قضت محكمة الجنايات
َ
منهما عشرة أشهر ،قبل أن ُيوقف تنفيذ الحكم لقبول
النقض.

IN COLLABORATION WITH

PRESENTS

سهى صباغ
تنقل نبض الحمرا
تدعو جمعية «السبيل»
و«نادي لكل الناس» ،اليوم
إلى حضور الفيلم الوثائقي
«بشارع الحمرا» ( 50د ـ إنتاج
«امليادين») في املكتبة العامة
لبلدية بيروت (الباشورة) ،يليه
حوار مع مخرجته التشكيلية
والكاتبة اللبنانية سهى صباغ
(الصورة) .في كانون ّ
األول
(ديسمبر)  ،2016عرضت قناة
«الواقع كما هو» هذا العمل
الذي يأخذنا إلى الشارع
البيروتي بفالشات سريعة ولغة
َ
مقتضب ْي ،مقابل إسهاب
وشرح
في لغة الصورة ،مختصرًا نبض
العاصمة اللبنانية في وجوهها
الثقافية والشعبية.
عرض «بشارع الحمرا» :اليوم ـ
ً
مساء ـ املكتبة العامة
الساعة السابعة
لبلدية بيروت (الباشورة ـ مبنى
الدفاع املدني ـ ط  .)3لالستعالم:
01/664647
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TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

ُ ُ
ُ
قتلي...
عاة
أصحاب َه أعدائي ود
صاحبي الذي
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
صاحبي الذي لم يرض أن يصير عدوي و داعية قتلي...
صاحبي الذي (ربما بسبب الخوف)
َ
ال ُ
ُ
أصحاب ُه
يريد ْأن يعرف
ُ
ً
َ
َ
َ
األزهار واألغاني
الرصاص ،ال نزال نـتهادى
أننا ،بدال عن
ِ
َ
والخنادق ...واألحالم.
األسوار
عبر
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
خندقه...
أصحابه ورفاق
صاحبي الذي يخاف
ِ
صاحبي الذي ُ
(ألنه ال ُ
ْ
َ
ْ
ُ
ّ
َ
يصير
يريد أن يكون عدوًا لي) ال يستطيع أن
ّ
عدوًا لي...
صاحبي الذي ...صاحبي وحبيبي...
ُ
معسكره
جوار
أمس ،إلى
حني ُ مررتِ َ ّ ،
ِ
ِ
ألقيت علي ِه تحية صباحي ،كعادتي دائمًا ،من فوق السور؛
كان ِمن صاحبي (صاحبي وحبيبي)
فما
ّ ْ َ َ
َ
إال أن أخفض عينيه ورأسه
َ
َ
مت َـخ ِّـفيًاَ ،
سور ِه العالي
قدر ما
يستطيع ،وراء َّ ِ
يفتح فمًا ،أو َ
بدون ْأن َ
يرفع يدًا ،ليرد السالم.
ِ
ُ
صاحبي الذي سمعني ورآني /...صاحبي الذي أعرف ُ
أنه سمعني
ِ
ُ
ُ
أعرف ُ
أنه سمعني ورآني:
أنني
يعرف
الذي
صاحبي
ورآني/...
َ
َ
ُ
سور ِه زهرتي وتحية صباحي
بعد ْأن ألقيت على
ِ
َّ
ُ َ َ ِّ
َ
رهبته،
ومـتـخـفيًا خلف
ظل ساكتًا
أسوار ِ
ِ
ال ُ
ألنه لم َي َـرني ولم َيسمعني...
َ
ال ُ
ألنه يخافني َويـت ّ
رؤية أزهاري ووجهي...
ـطي ُر من ِ
َ
َ ُّ
وقطعًا :ال ُ
بصباح خيري...
ألنه يكرهني َويست ِخف
ِ
بل فقط ،فقط وفقط،
ُُ ّ ُ
ْ َ َ
ُ
ُ
ُ
األزهار والدم)
ألنه كان خائفًا ِمن أن يعرف أصحابه (أصحابه عشاق
ِ
الصباح األسود،
أنه ،في ذلك
ِ
َ
َ
خان عقيدة الكراهية
ور َّد على ّ
َ
(صاحب ِه القديم)
عدو ِه
ِ
َّ
تحية« :صباح الخير!».
2016/8/28

