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مصر :الرقابة تواصل احتجاز «التنوير»
القاهرة -مدحت صفوت

«م��دي��ح ال��ح��ب» و«امل��ب��روم��ة» م��ن الناحية
األخ�ل�اق���ي���ة .واالح���ت���ج���از ل��ي��س األول من
نوعه تجاه نصر أبو زيد ومؤلفاته ،فقد
س��ب��ق أن خ����اض ص���اح���ب «ال��ت��ف��ك��ي��ر في
زم���ن التكفير» م��ع��رك��ة ع���ام  1993بعدما
ق ّ��دم بحث «نقد الخطاب الديني» بهدف
الترقي في الجامعة ،فانقلبت عليه الدنيا
متهمة إي����اه ب��ال��ط��ع��ن ف��ي ث��واب��ت ال��دي��ن،
ورام���ي���ة م��ؤل��ف «ه���ك���ذا ت��ك��ل��م اب���ن ع��رب��ي»
بالكفر .انتهى األمر يومها بحكم قضائي
ب��ال��ت��ف��ري��ق ب��ي��ن��ه وب��ي��ن زوج����ت����ه اب��ت��ه��ال
ي����ون����س ،م����ا اض����ط����ره إل�����ى ال���س���ف���ر خ����ارج

م���ا زال����ت ال���رق���اب���ة ت���ط���ارد م��ؤل��ف��ات نصر
حامد أبو زيد بعد مرور أكثر من  5سنوات
ع��ل��ى رح��ي��ل��ه .أخ���ي���رًا ،اح��ت��ج��زت ال��رق��اب��ة
املصرية «مدخل إلى السيميوطيقا» الذي
ّ
أشرف عليه املفكر املصري باالشتراك مع
سيزا قاسم ،إلى جانب عملني آخرين من
إص����دارت دار «ال��ت��ن��وي��ر» البيروتية ،هي
«ف��ي مديح الحب» للفرنسي أالن باديو،
ورواي������ة «امل���ب���روم���ة» ل���ل���روائ���ي ال��ل��ب��ن��ان��ي
رب��ي��ع ج��اب��ر ،وه���ي نسخة مختصرة من
روايته الشهيرة «طيور
الهوليداي إن».
م��ن ج��ه��ت��ه ،ك��ش��ف مدير
«دار ال������ت������ن������وي������ر» ف���ي
ال���ق���اه���رة ج���وزي���ف رزق،
أن الرقيب احتجز الكتب
الثالثة من دون تحديد
س���ب���ب واض���������ح ،م��ش��ي��رًا
إلى أن الجهات الرقابية
قررت النظر في محتوى
الكتب قبل البت في أمر
مصادرتها النهائية أو
اإلف�����راج ع��ن��ه��ا .وأض���اف
رزق ف��ي ب��ي��ان صحافي
ُ
ّ
أن كتب ال���دار تطبع في
بيروت نظرًا إل��ى جودة
الطباعة ،ثم تشحن إلى
القاهرة ،على أن يجري هاليت كورتوملوس إيتوسلو (تركيا)
ت��س��ل��م��ه��ا م�����ن ال���ج���م���رك
بعد موافقة الرقابة .وقد وصفت أستاذة ال��ب�لاد .بعدها دخلت مؤلفات نصر أبو
األدب ال��ف��رن��س��ي ف���ي «ج��ام��ع��ة ال��ق��اه��رة» زيد مع السلطات لعبة «القط والفأر» ،بني
وزوج����ة ال���راح���ل أب���و زي���د اب��ت��ه��ال يونس امل���ص���ادرة واالح��ت��ج��از امل��وق��ت ث��م اإلف���رج
ّ
ّ
ال����ح����ادث ب���ـ«م���ج���رد اح���ت���ج���از» ،متمنية ع��ن��ه��ا ،وف���ي ك���ل ال���ح���االت ظ��ل��ت األس��ب��اب
اإلفراج عن الكتب املحتجزة .برغم صدور وال���دواف���ع واح�����دة .أم���ا اس���م س��ي��زا قاسم
ال��ط��ب��ع��ة األول�������ى ل���ك���ت���اب ن���ص���ر أب�����و زي���د ش��ري��ك��ة أب����و زي����د ف���ي ال���ك���ت���اب امل��ح��ت��ج��ز،
ف��ي ال��ق��اه��رة ع��ن دار «إل��ي��اس العصرية» فيعاني التهميش واإلق��ص��اء اإلع�لام��ي.
م��ن��ت��ص��ف ال���ث���م���ان���ي���ن���ي���ات ،ف�����إن اس���م���ه ال وباستثناء الدراسات األكاديمية فإن اسم
ّ
ي�����زال «م��ق��ل��ق��ًا» ل����دى األج����ه����زة ال��رق��اب��ي��ة ،مؤلفة «بناء ال��رواي��ة» ال يكاد يلمح أبدًا.
فيما ُي��رج��ح أن الرقيب ش��ك ف��ي محتوى ومن ناحية ثانية ،استضافت «التنوير»

ق��اس��م خ�ل�ال ال���ن���دوة ال��ت��ي أق��ام��ت��ه��ا ال���دار
لالحتفال بطباعة األعمال الكاملة إلدوار
الخراط.
أم����ا ع�ل�اق���ة ال������دار ب���أب���ي زي����د ف��ت��م��ت��د إل��ى
ب���داي���ة ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ،م��ن��ذ ن��ش��ر رس��ال��ت��ه
للماجستير في طبعتها األولى عام 1982
بعنوان «االتجاه العقلي في التفسير» ،ثم
أطروحة الدكتوراه عن «فلسفة التأويل»
عام .1983
ال�لاف��ت ف��ي ال��ح��ادث��ة أن ال���دار تحمل اسم
«ال��ت��ن��وي��ر» ،وه���و امل��ص��ط��ل��ح ن��ف��س��ه ال��ذي
الكه وزير الثقافة الحالي جابر عصفور،
خ������ل�����ال ك������ت������اب������ات������ه ف���ي
العقود الثالثة األخيرة،
وت�������������ص ّ
�������������در ع������ن������اوي������ن
إصداراته منها «التنوير
يواجه االظ�لام»« ،محنة
ال���ت���ن���وي���ر» «دف�����اع�����ًا ع��ن
التنوير» «أنوار العقل».
وت����������ث����������ب����������ت ح��������������������وادث
امل���������ص���������ادرة وال�����رق�����اب�����ة
م��ن��ذ أن ت���ول���ى ع��ص��ف��ور
ح��ق��ي��ب��ة ال��ث��ق��اف��ة ،أم��ري��ن
ّ
أول����ه����م����ا أن خ��� ّط���اب���ات
ال��ت��ن��وي��ر ال��ت��ي ب��ش��ر بها
«م����ل����ف����ق����ة» وش���ج���رت���ه���ا
ت����ت����ع����رض ل�����ل�����ذب�����ول ب��ل
ً
امل���وت كلما نمت قليال،
ب��ت��ع��ب��ي��ر ن���ص���ر ح���ام���د.
ول���ي���س ت���دخ���ل ع��ص��ف��ور
امل���ت���وق���ع ق���ري���ب���ًا ،إلن��ه��اء
��ّل�اّ
االح���ت���ج���از ،ح إلش��ك��ال��ي��ة ح��ري��ة ال��ف��ك��ر
وإبداء الرأي التي تعاني أزمة حادة منذ
وصول الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى
كرسي الرئاسة .إذ تبقى سلطة االحتجاز
أو اإلفراج بيد النظام السياسي ومثقفيه.
أما األم��ر اآلخ��ر ،فيتمثل في أن ما ّ
نصت
ع��ل��ي��ه امل����ادة « »50م��ن ال��دس��ت��ور ال��ج��دي��د
ل��ل��ب�لاد ب��اع��ت��ب��ار «االع����ت����داء ع��ل��ى امل��ن��ج��ز
األدب������ي وال���ف���ن���ي ج��ري��م��ة ي��ع��اق��ب عليها
القانون» مجرد حبر على ورق.

بانوراما

مريم الخواجة
في ظالم البحرين

ما بقي من «حالوة»
الليدي ديانا

السينما األميركية
لم تعد مغرية؟

مريم الخواجة ( _1987الصورة)
في أقبية السجون البحرينية
بتهمة «إهانة ملك البحرين
والتعدي على شرطية في
املطار» .وفور دخولها األراضي
البحرينية أول من أمس آتية
من الدنمارك ،ألقت السلطات
القبض على الناشطة البحرينية.
وكانت النيابة العامة قد
أصدرت أمرًا باعتقال مريم ملدة
 7أيام «على ذمة التحقيق» ،في
الوقت الذي يقبع فيه والدها
الناشط السياسي عبد الهادي
الخواجة خلف القضبان منذ
ّ
عام  ،2011علمًا أنه مضرب
حاليًا عن الطعام .وقال رئيس
نيابة محافظة املحرق عبد الله
الدوسري مدافعًا عن الخطوة
القمعية أن الخواجة «اعتدت على
شرطية بعدما رفضت تسليمها
هاتفها أثناء التفتيش».

بالتزامن مع ذكرى وفاتها
الغامضة في  31آب (أغسطس)
 ،1997بيعت أخيرًا قطعة من
كعكة تعود إلى حفلة زفاف
الليدي ديانا واألمير تشارلز
التي أقيمت عام  1981في
«كاتدرائية القديس بول» في
لندن .وقد اشترى القطعة جامع
تحف سري على اإلنترنت في
مزادات «نايت دي ساندرز»
في لوس أنجلوس بقيمة 1375
دوالرًا أميركيًا .أما الكعكة
التي ما زالت موضوعة في
صندوقها واملغلفة بورق الشمع
األصلي ،فهي مرفقة ببطاقة كتب
عليها «مع أطيب التمنيات من
جاللتيهما ،أمير وأميرة ويلز».
ّ
املتحدث باسم صالة
ووفق
املزادات سام هيلر ،فإن هناك
عددًا صغيرًا من جامعي كعكات
الزفاف امللكية.

ذكرت مجلة «التايم» األميركية
ّ
أن مكاتب بيع تذاكر السينما
في شمال أميركا تواجه حاليًا
أسوأ مواسمها منذ صيف .1997
هكذا ،لم تفلح أفالم كـ «سبايدر
مان ( »2الصورة) وStep Up All
 Inوغيرهما من أبرز أفالم هذا
املوسم في استقطاب الناس
ً
الذين لم يظهروا إقباال أو حماسًا
على نتاجات الشاشة الكبيرة
في األشهر القليلة املاضية.
وفيما حققت مبيعات تذاكر هذه
األفالم ّ
معدالت منخفضة إلى
ّ
متوسطة ،فإن معدالت مبيعات
التذاكر بشكل عام في أميركا
وكندا بني نهاية األسبوع ّ
األول
من شهر أيار (مايو) حتى نهاية
آب (أغسطس) شهدت انخفاضًا
بحوالى  %15عن ّ
املعدالت التي
حققتها في الفترة نفسها العام
املاضي.

نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
الخائف
َ
ُ
ُ
حصني األبواب.
النوافذ وت
لن ُيفيدني إغالق
ِ
َ ُ
ُ
وإطفاء املصابيح.
الستائر
يفيد إنزال
لن
ِ
ُ
ال ُ
كلب الحراس ِة ،وال بندقية الصيد ،وال األمل.
ْ
بالجلوس هكذا،
فإذن ،سأكتفي
ِ
الرحيم من الظالم،
الركن
في هذا
ِ
ِ

هادئًا ،ساكتًا ،مستسلمًا،
ّ
ّ
شيء قد حدث.
كأن شيئًا لن يحدث ،أو كأن كل ٍ
ثم ُأ ُ
غمض ّ
عيني على خوفي
َ لاّ
ُ
وأنتظر ضربة الج د.
2013/8/28

األتعاب
ْ
تضحك!
ال
غدًا ،بعد ْأن ُي ْج ِهزوا عليك،
َ
ُ َ ِّ
عبور ِك عليها،
آثار
ِ
سيطهرون األرض ِمن ِ
َ
ويطالبون َ
أبناء َك وإخوت ْك
ّ
ثمن السكني
ِ
بتسديد ِ
ُ
وأجر ِة ِيد الذابح.
2013/8/30

