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حدث ذلك ثالث سنوات متتالية. ظلت المحاصيل 
في قرية “كفر يوسف” ُتصيبها آفة غريبة. تجف 
وتموت قبل أن تنضج. اعتقد الفالحون أنه ربما 
يكون السبب حشرة تخرج في الليل، وتحفر 
ألسفل. تقرض جذور النبات ثم تختفي قبل 
الفجر. حشرة ال تترك أثراً، ولم يرها أحد. في 
العام الرابع هجر المزارعون األرض وتركوها 
تبور، فاستولت عليها الشركة العالمية للمنتجات 
الزراعية التي ُتديرها امرأة أسطورية ُتلقب 
بالرئيسة. عندما طلب األهالي لقاءها رفضت 
وفوضت عنها رجال العلم والدين الذين نصحوهم 
بأن يستسلموا لمشئة الرب وُيسّلِ ُموا بأمره 
فالوباء ما هو إال غضب منه.  

أمل الجمل*

 ذل����ك ه����و معن����ى �لوباء يف �أق����رب و�أو�س����ح م�س����توياته كما 
�سده رو�ية “�لوب�اء” ل�”�سريف حتاتة”، �سدرت عن د�ر  تجُ
مريي����ت 2010 بغالف للفن����ان “جماهد �لع����زب”. لكن قر�ءة 
متاأنية تجُظهر �أبعادً� �آخرى ذ�ت داللة، وتجُوؤكد �أنها عمل رو�ئي 
غن����ي، عمي����ق وممي����ز، فالوب����اء يجُق�سد ب����ه تف�س����ي �ل�سركات 
باًل وبائي����ة ت�ستحوذ بها  �ملتع����ددة �جلن�سية �س����ارت تبتكر �سجُ

عل����ى �أر��سي �لفالحني، يجُق�سد به رجال غري �ساحلني �رتدو� 
عب����اءة �لدين الإخف����اء �أغر��سه����م �خلبيثة وقد �س����ارو� رمزً� 
للم����د �لديني )�ملجُ�سَتِغل( يزحف يف قوة متز�يدة مت�سامنًا مع 
ابة لرثو�ت �ل�سعوب، �لوباء  �لر�أ�سمالية �لعاملية �جل�سعة �لنهَّ
يجُق�س����د به حتوي����ل �لدين �إىل قناع يختب����ئ ور�ءه �لل�سو�ص 
و�ملجرمني الإخفاء حقيقة دورهم �لبارع يف �لدفاع عن �لنظام 
�لر�أ�سمايل ويف تقدمي �الأف����كار و�لنظريات �لتي تجُ�ساعد على 
ريات تل����ك �لقرية  ��ستم����ر�ره يف �لهيمن����ة عل����ى �سئ����ون وجمجُ
�لت����ي ترمز �إىل “م�سر”. �لوب����اء يجُق�سد به �ال�ستثمار �ل�سيء 
للدي����ن من �أج����ل تغييب �لوعي وتف�س����ي �جلهل و�خلر�فة يف 
�لعق����ول و�الأرو�ح، يجُق�سد به �الأر�ص �خلر�ب �خلالية من �أي 
����ال. �لوباء هو ما �أ�س����اب �الأجيال �حلديثة  تنظي����م �سعبي فعَّ
ثلها �سخ�سيتي �بن �لغفري  م����ن ت�سوهات و�إعاقات ج�سدية تجُ
لد يحمل وج����ه عجوز  �ل����ذي وجُ �لل����ه” �لطفل  “عب����ده ج����اب 
�ساح����ب �للون تجُط����ل منه عينان فيهما وح�سي����ة، و”مربوكة” 
لدت يف  �لطفل����ة �لتي تتل����ك ق����در�ت ومو�هب خا�سة فق����د وجُ
�سوه ووجه م����الك، فلما كربت  �أعق����اب نك�س����ة 1967 بج�سد مجُ
�ت�س����ح �أنها عاجزة عن �ل�سم����ع، ومع ذلك تعلمت ما لن يجُدركه 

علماء �لقرية.   

شخوص منحوتة
تت�س����م “�لوباء” باأنها رو�ية ت����وج بال�سخ�سيات �لرئي�سية 
يق”  دِّ �ملتنوع����ة �لرثية مث����ل “عزة �لغن����دور” وو�لده����ا “�سِ
بعالقتهم����ا �ملختلف����ة و�ملرتبك����ة �أحيان����ًا، �الأخ����و�ن “مهدي” 
و”حمم����ود �ل�سي����اد” وو�لدتهم����ا “عبل����ة �إبر�هي����م” �لت����ي 
ك�سف����ت ما�س����ي “�أم مربوكة”، تلك �ملر�أة �لت����ي كانت ترق�ص 
وتغن����ي يف �الأف����ر�ح وكان����ت ت�سب����ه جه����ازً� لال�ستخب����ار�ت 
فعنده����ا جمي����ع �الأخبار، لديها ق����درة على ��ست�سف����اف �لكثري 
مم����ا �سيقع يف �لبلدة، ت�ستم����ع �إىل كالم �لنا�ص ثم حتكم عليه 
بفطرته����ا وبخ����ربة �حلي����اة، مع ذل����ك كانت حتم����ل يف نف�سها 
كربي����اًء حتميه يف �أعماقها.” هناك �أي�سًا �لدكتور “م�سطفى 
لقب����ه �لرئي�س����ة،  �لغن����دور” )�أر�سط����و كف����ر يو�س����ف( كم����ا تجُ
و�جلرن�ل “جوزي����ف �أوملبيك” قائد �لقاعدة �جلوية. وهناك 
�لقيَّا�ص باأالعيب����ه �خلطرية، و”عبد �للطي����ف �سويكر” �لذي 
و�ف����ق على ترب����ة زر�عة �الأرز �ل�سين����ي يف �أر�سه وحفيده 

�لذي تجُختتم به �لرو�ية يف م�سهد هام�ص لكنه بالغ �لداللة.  

جمي����ع �سخو�����ص “�لوب����اء”، �لرئي�سي����ة و�لثانوي����ة وحت����ى 
�لهام�سية، منحوت����ة بدقة و�ن�سيابية. تنب�����ص باحلياة. مثل 
كون�سريت����و تتح����رك يف تنا�س����ق و�ن�سج����ام عف����وي. يجم����ع 
بينها ِرباط �سف����اف وم�سري م�سرتك. تظهر وتختفي من على 
م�س����رح �الأح����د�ث بنعوم����ة وتلقائية تنحها �ل�س����دق �لفني. 
ع����رب ع����ن مو�قف وهم����وم �إن�ساني����ة، عن م�س����اكل �إجتماعية  تجُ
و�إقت�سادي����ة و�سيا�سي����ة حقيقي����ة فمثال “�سف����وت ب�سيوين” 
مهند�����ص زر�ع����ي �ساب ق����رر �أن يرتك “�لقاه����رة” ويعود �إىل 
“كفر يو�سف” مدفوعًا برغبة تجُوؤرقه لالهتد�ء �إىل �الأم �لتي 
ولدت����ه، وملو��سلة تاربه يف زر�ع����ة �أنو�ع جديدة من �الأرز 
�ساعفًا. هن����اك يكت�سف �أن �لقطاع  �ل�سين����ي تنح حم�سواًل مجُ
�خلا�����ص ق�سى على نظريه �حلكوم����ي بعد �أن كانت �جلمعية 
�لتعاوني����ة �لزر�عية تدعم �لفالح بتوفري �ملبيد�ت له وب�سر�ء 

�ملحا�سيل منه.
علنة، لكن   مل يك����ن “كفر يو�سف” يف خ�س����م حرب ع�سكرية مجُ
حرب����ًا �آخ����رى كانت ت����دور، ففي �لق�س����ر �لر�ب�����ص �أعلى �لتل 
اك �ملوؤ�مر�ت  على �حل����دود بني �لو�دي و�ل�سحر�ء ظل����ت حتجُ
لتحقي����ق مزي����د من �الإ�ستح����و�ذ على �أر��س����ي �لفالحني حتى 
ل����و تطلب ذلك ن�سر �أوبئ����ة فتاَّكة. هناك يجد “�سفوت” نف�سه 
ي�سبح يف ع����امل �سبه و�قعي �سبه �أ�سط����وري يزخر بال�سر�ع 
ب����ني قوى خمتلفة، بني �سكان �لقرية وجحافل م�سلحة حترق 
�ل����زرع باأوبئ����ة قاتل����ة، جحافل تتل����ك �أدو�ت �لعل����م �حلديث 
�لغازية. يجد نف�سه يف عامل فالحني يعي�سون حياة من �سنع 
نع  �لطبيعة و�خلر�فات و�لعاد�ت �ملتاأ�سلة يف تر�ثهم، من �سجُ
�الأحد�ث �لناب�سة ب�سخونة �الأر�ص، و�حليو�نات، و�لرغبات 
�جل�سدي����ة �مل�ست����رتة و�لظاهرة �لت����ي تتخللها �آف����اق �خليال 
�لو��سع يف حلظات وم�ساعر �حلب �الإن�سانية �ل�سافية، يجد 
اط����ًا ب�سخ�سيات غريبة ماأ�ساوي����ة �ساخرة �ساحكة  نف�سه حمجُ
�أبرزه����ا �سخ�سيتي “خديجة” و�بن����ة �ل�سيخ “مرو�ن” �لتي 

كانت تف�سل معا�سرة �حلمري على معا�سرة �لرجال.

شيء من الخوف
به����دوء وب�ساطة يجعل “�سريف حتاتة” م����ن �أبطال رو�يته، 
با�ستثن����اء “مربوك����ة”، �سخو�����ص متوترة يحك����م ت�سرفاتها 
�س����يء من �خلوف، ي�سوب عالقاته����ا �ملتد�خلة كثري من �ل�سد 
و�جل����ذب �لذي يدفع بها حثيثًا نح����و م�سريها �ملحتوم، فهى 

�سخو�����ص حتمل �أقد�رها، يجُوؤرق نفو�سه����ا �سر�عات خارجية 
و�آخ����رى د�خل �أعماقها �مل�سطربة. ثمة خوف وجودي يجُقلقها 
وي�سج م�سجعها ب�س����كل مو�رب. ثمة خوف �آخر من �حلرية 
يب����دو جليَّا يف �سخ�سية م�ساعد �ل�سكرت����ري �مل�ساعد للرئي�سة 
�سطر �أن  خري����ج �الآد�ب �لذي ي�سعر بال�سياع يف بيت����ه الأنه مجُ

يتخذ قر�ر�ت يف �أ�سياء ال يعرف كيف يت�سرف �إز�ءها.
جمي����ع �ل�سخ�سي����ات م����ن دون ��ستثن����اء، �جلاني����ة و�ملجن����ي 
ع����اين �أو تتاأمل.  عليه����ا، بكاف����ة توجهاتها، بخريه����ا و�سرها تجُ
رمب����ا لذل����ك ورمبا الأ�سباب �آخ����رى ته����رب �إىل �جلن�ص، بينما 
يجُ�سيء �حلب بقاي����ا �الإن�سانية �ملدفونة حتت طبقات �لفجُح�ص 

لدى بع�سها �الآخر.

جمال الُقبح
تتفج����ر �ملعاين و�ل�سور و�الأفكار من تدفق �ملتناق�سات ومن 
بحث �لرو�ئي �مل�ستمر عن �جلمال و�سط �لقجُبح، من ت�سيده 
كل تناق�سات حياة ت�سرب بجذورها يف تاريخ قدمي. �لتباين 
ال يظهر فق����ط بني �إن�سان مكبل بالقيود م�سلوب �الإر�دة وبني 
�آخ����ر �أ�سبح �سيد م�سريه، ال يظه����ر فقط بني عامل “�لفالحني 
�لفق����ر�ء �ملطحون����ني �ملغرو�س����ة �أقد�مه����م يف �لط����ني �لذي����ن 
ون �حل�ساب����ات �لبطيئ����ة بزحفه����م �ملتع����رث” وبني عامل  يجُج����رجُ
رج����ال �حلكم ميلكون زمام �لعل����م و�ل�سلطة و�لنفوذ، اليظهر 
فق����ط بني ه����وؤالء �ملز�رعني �ملوؤمنني بالفط����رة وبني نظر�ئهم 
رتكبي �لفو�ح�ص با�سم �لرب، ال يظهر فقط  �سما�س����رة �لدين مجُ
بني حياة �لن�ساء و�لرجال، لكن �أي�سًا ييبدو جليًا بني ما�سي 
وحا�سر �الأبطال طو�ل �الأحد�ث، بني ما يعتنقه بع�ص �لنا�ص 
م����ن �أفكار وم����ا يجُرددونه من �أقو�ل عن �لقي����م و�ملباديء وبني 
ت�سرفاته����م �ملليئة بالفجُح�ص و�الإبت����ذ�ل، يتجلى بو�سوح يف 
ت�سرف����ات �أع����و�ن �لرئي�سة مث����ل �لغفري “عبده ج����اب �لله”، 
ب نف�سه حار�سًا  و�ل�سي����خ “مرو�ن” ماأذون �لقرية �ل����ذي ن�سَّ
عل����ى �لف�سيل����ة بينما ظ����ل يجُط����ارد “خديج����ة” ويجُر�ودها عن 
نف�س����ه، و�حل����اج “حم����زة عب����د �ل�ست����ار” �ل����ذي �أخ����ذ يجُطالب 
بح����رق حق����ول �الأرز �ل�سين����ي ل����ردع �لفالحني ع����ن زر�عته، 
ع����ي �ل�س����الح و�لتقوى  و”ع����زت �ل�سي����د �لغن����دور” �لذي يدِّ
بينم����ا �حلقيقة �أنه �س����رق مري�ث “عزة” م����ن �الأر�ص وتربع 
ب����ه لبناء م�سجد �لقرية. يتجلى �لتناق�����ص �ل�سارخ يف �إقامة 
لحق بكازينو �لقمار �ملوجود يف ق�سر �لرئي�سة، ويف  جامع مجُ
علنًا بدء �ل�سالة لكن  �إنطالق �س����وت �الآذ�ن من هذ� �جلامع مجُ
قب����ل �أن ينتهي �لفالحون من �سلو�ته����م تخرج من بو�بة ذلك 
�لق�سر دبابة بعجالت جمنزرة ومن خلفلها يخرج طابور من 
ه����ددون بال�سري  �جل����ر�ر�ت يقوده����ا رجال يرت����دون �أقنعة ويجُ

فوق �أج�ساد �مل�سلني �إن مل يرحلو� عن �الأر�ص.
�لرو�ي����ة تجُ�سبه يف هيكله����ا م�سرحية يت�س����كل متنها من ثالثة 
�أجز�ء رئي�سية حتمل عناوين: �لعودة – �لتجربة – �ملعركة. 
يتاأل����ف كل جزء من ف�سول م�سهدية مو�سومة بكثافة �ل�سغط 
ولعبة �ملزج �ملاهرة بني �ل�سخو�ص و�الأزمنة. تدور �الأحد�ث 
جميعه����ا يف قري����ة “كف����ر يو�س����ف”، با�ستثن����اء منظرين يف 
�لقاهرة و�آخ����ر يف حمطة �لقطار �لتي تبد�أ منها �الأحد�ث يف 
كناية �إىل قدر �الإن�سان، حيث بدت “�ملحطة كالقف�ص �ل�سخم 

�نطلق فيه �لنا�ص �لباحثني عن ثغرة يخرجون منها”.
، يتميز باإيقاع م�سدود،     “�لوب����اء” ن�ص قوي جميل وقا�����صِ
به كثري من �لت�سهبيات �لبالغية �الأ�سيلة، مكتوب بلغة �أدبية 
ممتعة، يختلط في����ه �الأمل بالياأ�ص، �حل����زن بالفرح، �حلقيقة 
بالزي����ف. يجُخيم علي����ه �لغمو�ص، بني �حل����ني و�حلني يجُ�سيء 
في����ه �سيء كالن����ور �خلاف����ت. مع ذلك يبق����ى �الإلتبا�����ص قائمًا، 
ف�”�سفوت ب�سي����وين” ال يعرف لنف�سه �أبًا وال �أمًا، وال نعرف 
نح����ن عن ما�سي����ه �سوى ما يت�س����وره �أو يتخيله ع����ن نف�سه. 
يق �لغن����دور”؟ و�إذ� مل يكن  ه����ل هو �ب����ن “خديجة” و”�سدِّ
فاأي����ن �ختف����ى طفلهما؟ ملاذ� �ختار “�سف����وت ب�سيوين” “كفر 
يو�س����ف” دون غ����ريه ليع����ود �إلي����ه؟ من �ل����ذي قت����ل “�سديق 
رية تركن����ا “�سريف حتاتة”  �لغن����دور” ومل����اذ�؟ ت�ساوؤالت حمجُ
ق����دم لنا �إجابات قاطعة عليه����ا، تامًا مثلما هو �ساأن  دون �أن يجُ

�حلياة.
*ناقدة مصري

عن صحيفة االهرام

“شريف حتاتة” ُينقب في “الوباء” عن بقايا 
اإلنسانية المدفونة
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 وله���ذ� خرج �لكتاب ف���ى �لنهاية، ليكون من �ألو�ن �ل�سرية 
�لذ�تية لهما.. و�سري���ف حتاتة من نف�ص جيل حامد عمار، 
ولكن���ه قدم م���ن نبع خمتل���ف تاما، م���ن طبق���ة �إقطاعية، 
و�ختار طريق���ا خمتلفا عن طبقته وعن �لطريق �لذى �سار 

فيه حامد عمار.
�خت���ار لتحقي���ق نه�سة م�س���ر، طريق �لث���ورة �لتى تقتلع 

�لنظام �لقدمي من جذوره.
ودف���ع به���ذ� �الختي���ار ثمن���ا غاليا م���ن عمره ور�ح���ة باله 
وجناح���ه �لعملى �لذى كانت تلوح ب�سائره من �أوىل طب، 

حيث كان �أول دفعته.
وف���ى نف�ص �ل�سن���ة 1947 �لذى كان �سري���ف حتاتة، يطري 
من �ل�سع���ادة لقبوله ع�سو� فى تنظيم �سيوعى، كان حامد 
ينته���ى م���ن در��سة معه���د �لرتبية، �ل���ذى كان يعد �ملدر�ص 
لتعلي���م طالبه وفق���ا ملناهج �لرتبية �حلديث���ة، وهو �ملعهد 

�لذى �أ�سبح فيما بعد كلية �لرتبية.
وح���ني ي�سافر عم���ار �إىل لن���دن لدر��س���ة �لدكت���ور�ه، كان 
�سري���ف يتنق���ل ب���ني �سج���ون م�س���ر �أو ب���ني ق���رى �لوجه 
�لبحرى خمتفيا باجلالبية يحر�ص �لفالحني على �لثورة.

ومنذ �سنو�ت �الأربعينيات، كانت نو�ل �ل�سعد�وى تنطلق 
كال�سه���م، من قرية كفر طحلة بالقليوبية، قرية يتحكم فيها 
�لفق���ر و�جلهل و�الإقطاع.ول���وال �الأب �لذى جنا من �لعمل 
فى �الأر�ص بانخر�طه فى �لطبقة �ملتو�سطة، بح�سوله على 
ق�س���ط من �لتعليم، ولوال تفوق �لطفل���ة نو�ل فى �ملدر�سة، 
م���ا جنحت فى �خ���رت�ق كل هذه �الأه���و�ل، و�لو�سول �إىل 
كلية �لطب. لتعود �إىل قريتها طبيبة فى �لوحدة �ل�سحية، 
ال تعال���ج �ملر�س���ى فقط، ولك���ن حتارب �جله���ل و�خلر�فة 
و�سيط���رة �لرجال.وك�س���ف لها �لعمل فى �لقري���ة ما يفعله 
�جله���ل و�سيط���رة �خلر�ف���ات و�لتف�سري �لدين���ى �لرجعى 

و�لد�يات و�حلالقون بحياة �لنا�ص وبالذ�ت �لن�ساء.
ور�أت ر�أى �لعني �أ�سر�ر عملية �خلتان وف�ص �لبكارة وما 
تفعل���ه بج�س���د �الإن�سان وروح���ه من ت�سوهات ق���د ت�ستمر 

مدى �حلياة.
ون���ذرت حياته���ا وجهوده���ا ملقاوم���ة ه���ذه �الأوبئ���ة ب���كل 
�لو�سائ���ل �ملمكنة، كتبا وحما�سر�ت و�سروحا وجمعيات. 
حت���ى ر�كمت وجهة نظر متكاملة تنظر �إىل هذه �ملعتقد�ت 

ف���ى �سوء نظرية �ساملة ت�ستح�س���ر جذور �لنظام �لطبقى 
و�الأبوى.وف���ى �سن���ة 1964 يلتق���ى �سري���ف ون���و�ل ف���ى 
وز�رة �ل�سح���ة، �الأول خارج م���ن �ل�سجن لتوه بعد �أربعة 
ع�س���ر عاما ور�ء �أ�سو�ره، و�لثاني���ة حتارب على �أكرث من 
جبهة.ويت�س���ارك �الثن���ان.. تتوط���د �مل�سارك���ة بال���زو�ج، 
وباملي���د�ن �مل�سرتك ف���ى �ل�سيا�س���ة و�الأدب وتدعيم حقوق 

�ملر�أة وتو�سيعها.
وكت���اب �أم���ل �جلم���ل، ي���روى ق�س���ة �لبطل���ني ودورهم���ا 
و�إجنازهم���ا �لع���ام و�خلا����ص، ويركز كث���ري� على تربة 
زو�جهم���ا، و�لت���ى يريان فيها �س���كال من �أ�س���كال �لن�سال، 
ومث���ال يقدمان���ه للمجتم���ع كله، عل���ى عالقة ال تق���وم على 
�سيطرة �لرج���ل، وتعتمد مبد�أ �مل�ساو�ة، عالقة يحقق فيها 
كل من �لزوجني نف�سه بحرية، ويجد من �الآخر كل تع�سيد 
وع���ون، وال ميان���ع �أن يك���ون لرفيقه �أ�سدق���اء من �لرجال 

و�لن�ساء.
وف���ى �لكتاب ملحة م���ن �ل�سر�حة - �أقول ملحة - تك�سف فى 
نف����ص �لوقت عن م���دى �لتعقيد �لذى يت�س���م به بناء عالقة 
زوجي���ة ر��سخة.ومن �لذى يجروؤ على �لقول �إنه مل ي�سعر 
باالإ�سب���اع �جلن�سى عرب �سنو�ت وحت���ت �سقف �لزوجية، 

�إال �إذ� كان و�ثقا من نف�سه.
و�أى �هتم���ام بق�سية �ملر�أة، فى بلد متخلف، وبالذ�ت حني 
ال يك���ون مظهري���ا �أو �سطحي���ا، ي�ستحق كل تقدي���ر.. وقد 
�سعى �لزوجان وح���اوال باإخال�ص، �أن ين�سر� �لوعى بقيم 
متقدم���ة، وتو�سي���ع د�ئ���رة �لذين يعتمدون عل���ى مرجعية 

لي�ست غيبية.
وال �أكت���م �لقارئ، مع كل �لتقدير لهذ� �لدور، �أنهما يبالغان 
كث���ري� - وبال���ذ�ت �لدكتورة نو�ل - ف���ى تاأثري هذ� �لدور، 
وف���ى ق���درة تربتهم���ا �خلا�س���ة عل���ى �لتاأث���ري و�الإلهام.

وبالت���اىل ف���ى حج���م �ل�سعد�ء وحم���اوالت �لتقيي���م، �لتى 
يو�جهانه���ا م���ن �جلمي���ع، �حلكوم���ة و�ملعار�س���ة و�لنقاد 

و�لتيار�ت �ملحافظة.
وت�ساركه���ا موؤلفة �لكتاب فى ه���ذه �ملبالغة، وال �أعرف هل 
ه���ى موؤهل���ة لتحك���م بح�سم )على ك���رثة �لكاتب���ات �لن�ساء 
فن���و�ل ه���ى �ملمثل���ة �الأوىل للرو�ي���ة �لن�سوي���ة �لعربي���ة 

و�لكاتبة �لتى �أعطتها منظورها �الأقوى(.

ح���ني تقر�أ مث���ال :  )�إنن���ا بنينا عالق���ة على م���د�ر �ل�سنني، 
�أق���وى ج���د� م���ن �أى عالقة ر�أيته���ا �أو عرفتها ف���ى �ملجتمع 
ح���وىل) .)من �ل�سعب على �أى �م���ر�أة �أخرى �أن تقول �إنها 
قدم���ت للحرك���ة �لن�سائي���ة ما قدمته ن���و�ل( .)نح���ن �أ�سرة 
غريب���ة وخمتلف���ة، �أ�س���رة بذلت جه���ود� م�سني���ة فى �سق 

طريقها ودفعت ثمن حريتها( .
ب���ل �إن �لدكتورة ن���و�ل توؤكد �أن ترب���ة �سارتر و�سيمون 
بالن�سب���ة لتجربتهم���ا ترب���ة تقليدية وز�ئف���ة و�أعتقد �أن 
حياتن���ا �أ�سد تعقي���د� و�أو�سع تنوعا، �أن تك���ون تربتهما 
هى �ملثل �لوحيد.و�إذ� كانت تقول �إنها مل تد فى �لبيوت 
م���ن حولها، ما يق���رتب من �لقمة �لتى و�سل���ت �إليها فاإننى 
�أرى من حوىل حاالت بنف�ص �لدرجة و�الإميان و�القتناع، 
وال تدع���ى �لتفرد.و�لر�ئ���د ال يع���ني نف�س���ه، و�إمن���ا ت�سعى 
�إلي���ه هالة �لريادة ورمب���ا ال ينتبه �إليها من ف���رط �ن�سغاله 
با�ستكم���ال �لطري���ق �ل�سع���ب.�إن جه���اد �لبطل���ني مو�سع 
تقدي���ر، ولك���ن ت�سبقهم���ا وت�ساركهم���ا وتتخطاهما جهود 
كثريي���ن. قر�أت �أخري� مقاال فى جمل���ة )�ملجلة( عدد يناير، 
�لتى ت�سدرها هيئة �لكتاب للناقد �الأردنى نزيه �أبو ن�سال 
بعن���و�ن )�ملبدع���ة �لعربي���ة �جلديدة.. �خل���روج من كهف 

�لرجل( �الأردن منوذجا.
تعجب���ت فيه من كم هوؤالء �ملنا�س���الت �الأردنيات �لالتى ال 
نعرفه���ن وجهودهن �لبا�سلة ط���و�ل ع�سر�ت �ل�سنني، وفى 
بلد �سغ���ري. بقيت نقطة موؤرقة.وهى �الأثر �ل�سلبى �أحيانا 
لتاأثري �لغرب على جهود هوؤالء �الأبر�ر �لنبيلة فى وطنهم، 

ولغريهم .
فحام���د عم���ار يق���ول �إنه خ���الل �ل�سبع���ة ع�سر عام���ا �لتى 
ق�ساه���ا ف���ى �الأمم �ملتح���دة، توقف خاللها عن �إب���د�ء ر�أيه 
عم���ا يجرى فى م�سر و�لبالد �لعربية، الأن عمله مينعه من 

�إبد�ء �آر�ء خا�سة تتعار�ص مع دبلوما�سيتها.
وميكن قول نف�ص �ل�سىء على �سنو�ت غياب �سريف حتاتة 
فى نف�ص �ملوقع، �إال �أنه قطع �لطريق فى �لوقت �ملنا�سب.

�أما نو�ل �ل�سعد�وى فالبد �أن يعجب �ملرء من حجم تعلقها 
باخلارج وتركيز عيونها عليه، �إىل حد �تهام نقاد ثقات لها 
�أنه���ا تكتب للغرب، وهى ال تنفى ه���ذ� )�أنا م�سطرة �أعي�ص 

هنا عل�سان �بنى وبنتى وحياتى( .

و�أخ���ري�، فاإن و�جب �الأمانة يقت�سين���ى �أن �أخرب �لقارئ- 
�لذى ال يعل���م - �أن �ساحبى تربة �لزو�ج غري �لتقليدى، 
�لت���ى عر�سنا �نف�س���ال مع نهاية �حل���و�ر بقليل، بالطالق.

وبعي���د� عن م�ساعر �ل�سماتة �أو �الإد�نة �أو �لده�سة �لتى قد 
تنت���اب �أى �أحد، ف���اإن هذ� لي�ص هو �الأه���م. و�إنى �أعتقد �أن 
�لرج���ل كان �سادقا فى �سن���و�ت زو�جه �الأربع و�الأربعني، 
و�سادق���ا قبله���ا فى �سن���و�ت �لن�سال �ل�سيا�س���ى، و�سادقا 

بعدها بزو�جه من �أمل �جلمل.
ولكن �حلياة �أكرث تعقيد� و�الإن�سان �أبعد �أغو�ر�.

ما ر�أيك �أنت؟! 

عن مجلة صباح الخير المصرية

شريف ونوال تجربة وحياة

يذكرنى كتاب حامد عمار ومسيرة حياته الشاقة من القرية إلى أعلى ذرى النخبة المصرية، بكتاب آخر صدر عن اثنين من نجوم 
النخبة أيضا هما الدكتور شريف حتاتة المناضل السياسى والكاتب األديب، وزوجته الدكتورة نوال السعداوى الناشطة بالتعبير 

المعاصر - والروائية، كتبته مريدة معجبة بكليهما هى الدكتورة أمل الجمل.. واألسلوب الذى اعتمدته المريدة، يقوم على إجراء حوار 
معهما، استعدت له جيدا، بقراءة أعمالهما األدبية، بشغف وإعجاب، ومتابعة نشاطهما العام، بتقدير ال يخفى على القارئ.
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صدرت النوافذ المفتوحة سيرة ذاتية للدكتور شريف حتاته في ثالثة اجزاء لتكشف عن تاريخ طويل في حياة 
مصر، حيث قضى الكاتب عمراً مديداً في العمل السياسي، وتقلبت به امواج الحياة من حال الى حال,, انه 

الطبيب الشاب ابن الذوات والسجين المعارض، وايضاً الخبير في هيئة االمم المتحدة والمحاضر بجامعة 
ديوك بالواليات المتحدة االمركيية,.

ادوار كثيرة مارسها شريف حتاته طوعاً وقسراً، لكن الجانب االهم في حياته انه روائي من الطراز االول سبق 
وان اصدر الشبكة و الرئيسة وتأتي سيرته الذاتية لتؤكد على الجانب المبدع لصاحبها، ومن هنا كان الحوار 

معه حول ومضات في تاريخ رجل سياسي ومبدع ايضاً:

رجل مصري انجليزي

* تحمــل في تكوينك نصفًا مصريــًا ونصفًا انجليزيًا, ما قصة هذا 
التكوين؟ وماهي عالقتك بالثقافتين العربية واالنجليزية؟

ول����دت يف لندن عام 1923م الن �ب����ي كان يدر�ص يف جامعة 
كمربدج وت����زوج �آنذ�ك من فتاة �جنليزي����ة، وقد��ستخرجت 
يل �سه����ادة مي����الد �جنليزية لعدم وجود �سف����ارة م�سرية يف 
هذ� �لوق����ت،، وعندما عدت �سغ����ريً� �ىل م�سر مل ��ستطع �ن 
�تكل����م �لعربية لوال جدتي �لعج����وز ذ�ت �ل�سخ�سية و�لذكاء 
�لت����ي كانت تعلمني �للغة �لعربي����ة باحلو�ر، تاأتيني بطاجن 
�لل����ن وتقول يل هذ� ل����ن،، �و ذ�ك �رز،، �ال �ن تاأثري باللغة 
�الجنليزي����ة ��ستم����ر م����ع در��ست����ي يف مد�ر�����ص �الر�سالي����ة 
�الجنليزي����ة، حتى عندما ح�سلت عل����ى �لثانوية �لعامة كنت 
�حف����ظ كثريً�م����ن �ل�سعر �الجنليزي، و�أمل ب����االدب و�لتاريخ 

يف بريطانيا، يف حني نطقي بالعربية مك�سر .
كم����ا �نني كنت �حب �لثقاف����ة �الجنليزية، ومل يتغري �در�كي 
�ال بع����د �لتحاق����ي باجلامعة، و�كت�سايف حلقيق����ة �ال�ستعمار 
�لبغي�����ص، لق����د كره����ت �الجنليز كاحت����الل ولي�����ص كب�سر �و 
ثقاف����ة، ويف �ملقاب����ل عمل����ت د�ئم����ًا عل����ى �الرتب����اط �ل�سدي����د 
بالثقاف����ة �لعربي����ة، خا�س����ة �ن �لعمل �ل�سيا�س����ي و�حتكاكي 
�لثقاف����ة  �ت�س����رب  �ل�سعبي����ة و�لفالح����ني جعلن����ي  باالحي����اء 
�لعربي����ة بعمق، رمبا يكون معجمي حم����دودً� بع�ص �ل�سىء 
لكنن����ي �جيد ��ستخد�مه ب�سكل ث����ري و�سل�ص، وهذ� ما ��سار 
�لي����ه �حد �ع�ساء جممع �للغة �لدكتور �لطاهر مكي يف مقال 

عن �سريتي �لذ�تية �لتي �سدرت موؤخرً�.

من الطب الى السياسة

* بمناســبة صدور ســيرتك الذاتية الهامة في ثالثة اجزاء,, نريد 
ان نبدأ معك منذ اختيارك لدراسة الطب وعملك كطبيب لفترة 

قصيرة, ثم تحولك للكتابة؟
كنت متقدمًا يف �لدر��سة وبالتايل �هلني جمموعي لاللتحاق 
بكلية �لطب، خا�سة �ن نظرة �ملجتمع �ىل �لطبيب �و د�ر�ص 

�لطب باأنه �سيحظى مب�ستقبل مرموق!!
وتل����ك كان����ت رغبة �ال�سرة ل����دي، و�ذكر �نن����ي دخلتها بح�ص 
رومان�س����ي وتوهمت �نن����ي �ساأكون طبيبًا كال����ذي يظهر يف 
�الف����الم �لعربية يعالج �لفق����ر�ء و�مل�ساكني،، ،من هنا �حببت 
�لدر��سة وكنت متفوقًا بل �ول دفعتي خالل �عو�م �لدر��سة، 

و�لث����اين عن����د �لتخرج،، مم����ا يوؤك����د �مل�ستقب����ل �لز�هر �لذي 
ينتظ����رين،، وبالفع����ل مار�س����ت �لعم����ل كطبي����ب يف �لق�س����ر 

�لعيني ثالث �سنو�ت كامتياز ونائب،.
* في تلك الفترة حدث لك كشاب تحول خطير جعل ابن االسرة 
االقطاعيــة والطبيب الشــاب يقلب حياته رأســًا علــى عقب,, ما 

ابعاد هذه التحول؟
�حلقيق����ة �نني خالل �لدر��سة ر�أي����ت �لوطن يرزح حتت نري 
�الحتالل ويعج مبظاهر�ت عام 46 ووجدتني جزءً� من هذ� 
�ل�سخ����ب �ل�سيا�سي،، وكانت �ل�سر�رة �لتي وم�ست بد�خلي 
وجعلتن����ي �عي����د �كت�ساف ذ�ت����ي،، �دركت �ن �لنا�����ص لي�سو� 
مر�س����ى الفتقاد �ل�سح����ة ولكن ب�سب����ب �لفقر �ل����ذي يجعلهم 
ال يتغ����ذون تغذية �سليمة �و ي�سط����رون العمال على ح�ساب 
�سحته����م،، و�لفقر بالتبعي����ة مرتبط باال�ستعم����ار،، هذ� �دى 
�ىل تغري �لوعي حيث بد�أت �درك �لعالقات بني �الأ�سياء على 
نح����و خمتلف،، عك�ص ما ندر�سه يف كلية �لطب �لتي تزىء 
ه����ذ� �لوعي، وتعل كل طبيب ينظ����ر نظرة �سيقة من خالل 
تخ�س�س����ه فح�س����ب، م����ن هن����ا ال نتعل����م �لطب كعل����م حقيقي 
ينظ����ر �ىل �جل�س����د ككل، مب����ا يف ذلك �مل�ساع����ر و�الحا�سي�ص 
وال�س����ك �ن �لدر��سة منحتني حدً� �دنى من �لتكوين �ملعريف 
باالن�س����ان ج�سمًا وعقاًل، �ال �نني �سع����رت �نها تربة فقرية 
ت�سوبها عيوب كثرية ومنا بد�خلي �سعور بعدم �لر�سا �كرث 
عندما ��سبحت طبيبًا ف�سعرت �نها مهنة تقيم طوقًا وحاجزً� 
بيني وبني �لنا�����ص �لب�سطاء، ناهيك عن كون �مي �جنليزية 
و�ب����ي من ��س����رة ثرية كل هذ� جعلني �تيق����ن �ن هناك قيودً� 
تعزلن����ي عن �ملجتمع �لذي �حي����ا بد�خله وهنا قررت �ن غري 
�تاه����ي تام����ًا، خا�س����ة و�ن يل ن�ساط����ًا �سابقًا م����ع �للجنة 
�لوطني����ة للطلب����ة و�لعم����ال ع����ام 1946م و�لت����ي كان ممثلة 

جلميع �الحز�ب و�لتيار�ت �ل�سيا�سية �آنذ�ك.
�بن �لذو�ت يخرج من �ل�سجن

* بعــد ان تجاوزت الســبعين مــن العمر,, وبعــد ان دفعت ثمنًا 
باهظًا نتيجة انتمائك الى كرســي المعارضة,, كيف ترى تجربة 

السجن في هذا المشوار؟
�النتم����اء �ىل حرك����ة �لتح����رر �لوطن����ي �ملناوئ����ة لال�ستعمار 
جعلتن����ي �زور �ل�سجن الول مرة ع����ام 1949م ثم �خرج عنه 
العود م����رة �خرى،، ويف عام 1950م ع����اد �لوفد �ىل �حلكم 
و��ستطع����ت �لهروب م����ن �ل�سج����ن مب�ساع����دة �سديق طبيب 
��سن����ان ومب�ساع����دة �ب����ي �ي�س����ًا،، كن����ت يف �لق�س����ر �لعيني 

للع����الج وعل����ي حر��سة م����ن ثالثة جن����ود و�ساب����ط، والنني 
عملت طبيبًا يف هذ� �ملكان كنت �عرف دهاليز �مل�ست�سفى عن 
ظهر قلب، وطلب����ت من �سديقي طبيب �ال�سنان �ن ي�ساعدين 
عل����ى �له����رب، وقل����ت يف نف�سي: ل����و �ساع����دين ال باأ�ص، و�ن 
رف�����ص فان����ه لن يبلغ عن����ي،، وبعد ت����ردد �تفقن����ا �ن ينتظرنا 
�م����ام �مل�ست�سفى بعربته ثم يقلن����ي �ىل مبنى روز �ليو�سف،، 
وهن����اك كان �بي ينتظ����رين ب�سيارة �خ����رى �قلتني �ىل بور 
�سعي����د ومنه����ا �ىل باري�ص عل����ى مركب �سح����ن،، حيث ع�ست 
هن����اك م����ا يزيد عل����ى �سنة ون�س����ف ثم ع����دت �سرً� بع����د قيام 
ثورة يوليو المار�ص �لعم����ل �ل�سيا�سي �ملعار�ص مرة �خرى 
يف �ل�س����ر �ىل �ن مت �لقب�ص علّي وحك����م علي بع�سر �سنو�ت 

��سغال.

* بعــد خروجــك عــام 1963م ما الــذي تقوله عن تلــك المرحلة 
وكيف عدت الى ممارسة حياتك؟

�الن�س����ان يف �لنهاي����ة ح�سيل����ة تارب����ه، و�ل�سج����ن جزء من 
تربت����ي،، و�رى �ن �لذي يندم ه����و من ي�سك يف قناعته مبا 
فعل �سلف����ًا، وهذ� �ح�سا�ص مل ياأتني �ب����دً�، الن �حلادثة �لتي 
ال تقتلن����ي تعلني �قوى، لذلك جعلن����ي �ل�سجن �قول ر�أيي 
ب�سر�حة وال �هاب من �ملجهول،، رمبا كانت تربة �خلروج 
منه �كرث ق�سوة على نف�سي،، لقد دخلت �ل�سجن وخرجت منه 
عام 1963م الرى �ملجتمع قد تغري تغريً� كبريً�، و�ال�سدقاء 
�سق����و� طريقهم وجنح����و�، �ح�س�ست �نن����ي كال�سمكة �لتي ال 
تع����رف �ل�سباحة يف هذه �ملياه، رغ����م �لرغبة يف تعوي�ص ما 
فات،، ويف تلك �لفرتة تعرتي �الن�سان حالة ذبذبة قد تعله 
يت�سرف بطريقة تفقده �حرت�مه لنف�سه ولقناعاته،، ال �دري 
كي����ف جنوت م����ن هذ�،،رمب����ا ب�سب����ب جدية �م����ي مل ��ستطع 
�ن �ك����ون فهلوي����ًا لقد عدت للعم����ل يف وز�رة �ل�سحة وخالل 
ت�سعة �عو�م تبدل موقعي �لوظيفي يف ت�سعة �ماكن الين مل 

��ستطع �ن �كون موظفًا مد�هنا يف يوم من �اليام.

السجين الذي اصبح خبيرًا

* مــن التجــارب الهامــة فــي مشــوارك الحافــل عملــك كخبير 
للهجــرة في منظمــة العمــل الدولية,, مــاذا عن تلــك التجربة 

واهم مالمحها؟
�نتدب����ت يف بد�ية �ل�سبعينيات كخبري ملنظمة �لعمل �لدولية 
حيث عمل����ت و�سافرت �ىل �لهند ونيبال و�دي�ص �بابا، و�هم 

مالم����ح تل����ك �لتجرب����ة �نه����ا جعلتن����ي �درك مدى م����ا تعانيه 
�ملجتمع����ات �لنامية م����ن �لتدخل �ال�ستعم����اري �لطويل �لذي 
�وق����ف تطوره����ا �ل�سيا�س����ي و�الجتماع����ي و�لثق����ايف،، وقد 
�ساعد ه����ذ� �لتدخل على �يجاد �نظمة مو�لي����ة للقوة �لعاملية 
�ملتو�ج����دة خارج تل����ك �ملجتمعات، وبالت����ايل ي�سبح �جلزء 
�الك����رب من �مل����و�د �خلام و�الي����دي �لعاملة و�لفك����ر و�البد�ع 
ي�سب باتاه �ال�ستعم����ار �جلديد ولي�ص باتاه �ملجتمعات 
�لنامية، بدليل �زدياد �لفجوة حاليًا بني �ملجتمعات �ملتقدمة 
و�ملجتمع����ات �لنامي����ة،، وبدليل ما نر�ه م����ن خلل يف �مليز�ن 
�لتجاري وما نلم�سه من هجرة �لعقول �ملتفوقة �ىل �خلارج 
لي�ستفي����د منها �لغرب، و�حمد زويل عل����ى �سبيل �ملثال ميثل 
تل����ك �لظاه����رة ،، �ي �نه����م ي�ستفيدون منا �كرث مم����ا ن�ستفيد 
نحن،، وحاليًا يتم هذ� �ال�ستنز�ف حتت ما ي�سمى �ل�سركات 

متعددة �جلن�سيات.

* هــذا الصــراع بيــن الشــمال والجنــوب, أليــس هنــاك حلــول 
مطروحة النهائه ولسد الفجوة االقتصادية؟

ه����ذه �مل�سكلة لن حتل �ال بالت����و�زن و�لعد�لة بني جميع دول 
�لع����امل، بجانب �ن �ملجتمعات �لنامي����ة لديها �مر��ص مزمنة 
خا�س����ة به����ا الب����د �ن تتخل�����ص منه����ا،، ونالح����ظ قدمي����ًا �أن 
�ال�ستغ����الل كان يتم من قبل دولة م����ا ت�ستغل عددً� من �لدول 
كا�ستغالل �جنلرت� مل�ستعمر�تها مثاًل، �الن �ال�ستغالل ��سبح 
دوليًا ي�سرتك في����ه ر�أ�سمال متعدد �جلن�سيات �ي �ن �ل�سلطة 
��سبح����ت دولي����ة وبالت����ايل الب����د �ن تك����ون �ملقاوم����ة �ي�س����ًا 
دولي����ة ورمب����ا يظهر ه����ذ� يف موؤت����ر �سياتل �ل����ذي �ساركت 
في����ه �ل����ف وخم�سمائ����ة منظمة،. والب����د يف �لنهاي����ة �ن يعي 
�جلمي����ع �س����و�ء يف �لعامل �الول �و �لثال����ث �ن �ملخاطر �لتي 
تو�ج����ه �لب�سرية تنذر �جلميع باملخاطر مثل تلوث �لبيئة �و 
��ستن����ز�ف م����و�رد �لطاقة،، وكلها م�س����اكل ذ�ت �سبغة عاملية 
حتت����اج �ىل تن�سي����ق على نف�ص �مل�ست����وى،، رمبا ال ي�ستطيع 
�الن�س����ان �ن يتنباأ ولك����ن �ملعارك �ملختلفة ه����ي �لتي �ستحدد 

م�سار �لب�سرية يف �لقرن �جلديد.

ويبقى االبداع في النهاية

* هنــاك جانــب في حياتــك,, ربمــا ال يعلمــه الكثيــرون,, اعني 
الجانب االبداعي,, فماذا عن معركتك مع الكتابة؟

�ل�ستيني����ات،  يف  زو�ج����ي  بع����د  �البد�عي����ة  �لكتاب����ة  ب����د�أت 
وبت�سجي����ع من زوجتي �لتي كنت �حك����ي لها حكايات كثرية 
فن�سحتن����ي ب����اأن �كتبه����ا،، وبد�أت �فك����ر يف �لكتاب����ة بجدية 
كن����ت �عود من �لعمل يف �مل�س����اء و�كتب يوميًا ب�سكل منتظم 
م����ا يزيد على ع����ام ون�سف �لعام، و�سع����رت كاأنني �سخ�سان 
منف�سالن،، �حدهما يعمل بر�تبه و�الأخر يكتب ويعي�ص عاملًا 
خياليًا من �سنع����ه، �ىل �ن ر�سدت تربة �ل�سجن يف رو�ية 
�لعني ذ�ت �جلفن �ملع����دين ، وظلت بحوزتي خم�ص �سنو�ت 
�ىل �ن ن�س����رت يف ب����ريوت بعد ذلك �نقطعت ع����ن �لكتابة مع 
�ن�سغايل بالعمل يف �المم �ملتحدة با�ستثناء بع�ص �ملذكر�ت 
و�لرح����الت وظننت �نها �ستك����ون �ول و�آخر رو�ية!! خا�سة 
م����ع �ملغريات �ملادية يف �لعمل لدرج����ة �نه عر�ص علي �لعمل 
يف �سن����دوق هيئة �المم �ملتحدة لل�س����كان باآ�سيا مببلغ مايل 
كب����ري لكنني رف�ست وق����ررت �لعودة و�لتف����رغ للكتابة،، الن 
�لكتاب����ة �هميتها يف عامل يحاول �لغاء قيم����ة �الن�سان، ومن 
خالله����ا ��ستطي����ع �ن � ك�س����ف عما بد�خل����ي و�ن �تو��سل مع 
�الآخري����ن، رمبا هي تنفي�ص ك����ي �رتاح،، رمب����ا يدعني �ليها 
ك����ره �لقب����ح و�لظل����م �ل����ذي �ر�ه يف �لو�ق����ع فاأح����اول �عادة 

ت�سكيل �لو�قع ب�سكل جمايل على �لورق.

مقاطع من حوار نشر في موقع الجزيرة نت

شريف حتاته : تركت المال ألتفرغ للكتابة
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كم����ا ميك����ن �أن ت�سن����ف كرو�ي����ة �يديولوجي����ة باأمتي����از، 
�إال �نن����ا نحت����اج الثب����ات ذل����ك �ىل عمليات حف����ر معرفية 
لتفكي����ك هذه �الطروحة، و�إن �أف�سل و�سيلة لذلك �ستكون 
ع����رب حماول����ة ق����ر�ءة �مل�سكوت عن����ه �و�ملخف����ي من جبل 
�جلليد يف هذ� �لعم����ل، وبالتاأكيد �إن �آليات �لتفكيك �لتي 
�سن�ستغ����ل عليها ال تقوم على تقوي����ل �لن�ص ما ال يقوله، 
�و �لتع�س����ف يف حماولة قولبت����ه يف قو�لب �يديولوجية 
كم����ا ينهج بع�ص �لنقاد، بل �سن�سعى �ىل قر�ءة �ل�سفر�ت 
�ملر�سل����ة م����ن ه����ذ� �لن�����ص وتاأويله����ا و�س����وال �ىل �نتاج 
دالل����ة ن�ص حمتملة وفق �سياق����ات زمنية وثقافية حمددة 

حتديد� علميا.
�إن �وىل �ل�سفر�ت �لت����ي ير�سلها هذ� �لن�ص هي �أنه ن�ص 
مق����ارب لاليديوجليا باأمتياز، و�أنا �أتفق تاما مع ما قاله 
�لناق����د بي����ري ما�س����ريى عندما ��س����ار�ىل م�ساأل����ة �رتباط 
�لعم����ل �ل�س����ردي بااليديولوجي����ة �ذ يق����ول ما�سريي؛ “ 
�أن �لعم����ل �الدبي اليرتبط بااليديولوجي����ا عن طريق ما 
يقوله، بل عرب م����ا اليقوله، فنحن عندما الن�سعر بوجود 
�اليديولوجي����ا نبح����ث عنها يف جو�نب �لعم����ل �ل�سامتة 
�لد�لة �لتي ن�سعر بها يف فجو�ت �لن�ص و�بعاده �لغائبة، 
هذه �جلو�نب �ل�سامته هي �لتي يجب �ن يتوقف عندها 

�لناقد ليجعلها تتكلم«.
عندم����ا نح����اول �أن نفكك �سف����ر�ت �ل�س����ر�ع �ل�سامت يف 
رو�ي����ة ) �لوباء(، ن����رى �وال �ن �ل�سر�ع يدور بني �لبطل 
)�سف����وت ب�سي����وين( ومامثل����ه ك����� “مر�س����د زر�ع����ي” - 
وللكلمة �بعادها ودالالته����ا غري �خلافية-  ومعه �لتجمع 
�ملتنام����ي من قوى �خلري من �أه����ل �لقرية من جهة، وبني 
) �ل�سرك����ة �لعاملي����ة للمنتج����ات �لزر�عي����ة ( وق����وى �ل�سر 
�لت����ي �إلتف����ت حولها، و�لت����ي �سناأتي الحق����ا لتحليلها من 
جهة �خ����رى، هذ� �ل�سر�ع �لذي �تخ����ذ من تربة زر�عة 
حم�سول �لرز �ل�سين����ي، و�عتقاد �لبطل �أن ذلك بالتاأكيد 
�سيحلحل قب�سة ) �ل�سركة �لعاملية ( �لقاب�سة على �أعناق 
جمتم����ع ) قري����ة كفر يو�سف/م����كان �حل����دث( ، ويحاول 
�ل�سارد �أن ير�سل لنا �ال�سار�ت �لد�لة على �إن هذه �ل�سركة 
مبا تثله م����ن �سطوة �ل�سركات �ملتع����ددة �جلن�سية، هي 
�لنم����وذج �جلديد لالمربيالة بثوبها �القت�سادي �حلديث 
– مابعد �لكولينايل - و�لذي يتفوق حتى على حكومات 
�لدول �لقطرية، وقد كان����ت هناك �أكرث من ��سارة تخللت 
�ل�سرد ت�س����ري �ىل �إن)�لرئي�سة – رئي�س����ة �ل�سركة( وهي 
�سخ�سي����ة غلفه����ا �ل�سرد بث����وب �لغمو�ص ط����و�ل �لن�ص، 
تتل����ك من �لقدر�ت و�لقوى ما يتف����وق على كل مايحيط 
به����ا من �فر�د وموؤ�س�سات، حت����ى �إن �ملتلقي ال يعرف من 

�أين ت�ستمد هذه �ل�سيدة قوتها �لطاغية على �لكل، و�لتي 
الي�ستطي����ع �أي �أحد �لوقوف يف وجهه����ا، حتى �جلرن�ل 
�المريك����ي )جوزي����ف �وملبي����ك ( �أم����ر �لقاع����دة �جلوي����ة 
�لقريب����ة من �لقرية، وهنا رمبا ن�ساأل ماهو جو�ب �ل�سرد 
�لرو�ئي يف )�لوباء( على �ل�سوؤ�ل �اليديولوجي �مل�سمر 
يف ه����ذه �لرو�ية؟ وهن����ا يخربنا �لناقد بي����ري ما�سيريي 
�ننا ن�ستطيع ق����ر�ءة �مل�سمر �اليديولوج����ي يف �لرو�ية  

عرب �أمرين هما :
1.�الملام بال�سياق �لتاريخي �اليديولوجي �لذي يطرحه 

�لن�ص .
2. بن����اء �ال�سكالي����ة �لتي تطرحه����ا �لرو�ي����ة �نطالقا من 
�جل����و�ب �لذي قدمت����ه، وذلك به����دف ��ستكن����اه �ال�سباب 
�لتي تع����ل �خلطاب �لرو�ئ����ي جو�ب����ا �يديولوجيا عن 
�سوؤ�ل مل يطرح بكيفي����ة و��سحة، ولكنه حا�سر وخمفي 

يف تاويف �لرو�ية يف �سكل �اليديولوجية �مل�سورة.
ه����ذ� �الم����ر جع����ل رو�ي����ة )�لوب����اء( ت�س����ري يف من����ط من 
�لت�سفري �ل�سف����اف، �و �لرقر�ق غري �لز�ع����ق �و �ل�سارخ 
ب�سع����ار�ت تق����ول وتف�س����ح، �إمن����ا �س����ار �ل�س����رد يف هذه 
�لعمل يف ظ����الل �يديولوجية مل ترهق �لن�ص �و ت�سيبه 
بالرته����ل. ولق����د الح�س����ت ع����رب در��س����ة �أغل����ب �عم����ال 
د.�سري����ف حتاته �الخرية )عط����ر �لربتقال �الخ�سر، �بنة 
�لقومن����د�ن، �لوباء( �أن هذه �اللي����ة يف �لكتابة ��سبحت 
ثيم����ة ��سا�سي����ة يف كتابات����ه، �إذ ي����رتك ف�س����اء�ت بي�����ص 
ومغيب����ة حتف����ز �سهي����ة �لق����اريء عل����ى �ال�ستغ����ال �لفعال 
�لديناميك����ي الع����ادة ��ستكم����ال �لن�����ص و�ع����ادة �نتاج����ه 
وتاأويل����ه، وه����و  به����ذه �ملخاتل����ة �لفني����ة، وع����دم �لبوح، 
و�اللتف����اف على �لو�قعي بالغر�ئبي����ة، مينح �لن�ص قدرة 

على �النعتاق من ��سار �لقمع ومينحه جمالية متفردة.
�إن د. حتاته، وكما ��سرنا، يو�جه �سلطة �لقمع بالفنتازيا 
�و �لغر�ئبي����ة ع����رب حماول����ة �أ�سط����رة �لو�ق����ع �ليوم����ي 
وتري����ده م����ن �سماته �ملاألوف����ة ليتخذ م�ست����وى تخييليا 
وغر�ئبيا ينتزع �حلدث من �أر�سيته �لتاريخية، فاحلدث 
يف رو�ي����ة )�لوب����اء( ي����دور يف �و�خر �لق����رن �لع�سرين، 
�و ن�ستطي����ع �أن نقول بب�ساطة �نه ح����دث معا�سر، �إال �إن 
��ستغال �لرو�ئي على �نتز�ع هذه �لتاريخية، �أو حماولة 
�لت�سوي�����ص عليها عرب �لفنتازيا ي�سعن����ا يف عو�مل �أقرب 
�ىل �أج����و�ء رو�ي����ات �خلي����ال �لعلم����ي، فع����و�مل �لق�سر، 
ومكات����ب رئا�سة �ل�سركة �لعاملي����ة �لر�ب�سة على قمة �لتل 
وم����ا حتويه م����ن تكنولوجي����ا، كل ذلك من����ح �لعمل نكهة 
�خلي����ال �لعلم����ي �لغر�ئبي����ة، فاأجهزة �الت�س����ال �لدقيقة، 
وكام����ري�ت �لت�سوير، و�ل�سيار�ت �لت����ي تطري وتتحرك 

بو��سط �لهيدروجني، ورجال �لقرية �لذين مت  تنيدهم 
للتج�س�ص على �لقائمني على �لتجربة �جلديدة، و�أجهزة 
�لال�سلك����ي �لت����ي ي�ستخدمونه����ا، كل ذل����ك �أخ����رج و�ق����ع 
�حلدث من قرية م�سري����ة معا�سرة يف �سو�حي �لقاهرة 
)بلبي�����ص( لت�سعن����ا يف ع����امل غر�ئب����ي ه����و ع����امل �سريف 
حتات����ه �لذي تكن في����ه من �الفالت م����ن �ل�سلطة �لقامعة 
للن�����ص دون �لوق����وع يف فجاجة �ملبا�س����رة، وهذ� هو ما 

��سميه ظالل �لغر�ئبية �ملغلفة لاليديولوجيا .
وعل����ى �لرغم م����ن حماولة �ل�س����ارد �لتمويه عل����ى �لكثري 
م����ن م�ستويات �لو�ق����ع �ملو�سوعي وكذل����ك على �ملنظور 
�اليديولوج����ي للرو�ي����ة، �إال �إن �لف�س����اء �لرو�ئي يف�سح 
�مل�ستقب����ل  و��ستق����ر�ء  �ل�سيا�سي����ة  �لتد�عي����ات  �سل�سل����ة 
�ملره����ون بعومل����ة �سر�س����ة ذ�ت �أني����اب فوالذي����ة، ويظهر 
ذل����ك جلي����ا دون تزوي����ق يف �لرت�فق �لغري����ب للجر�ر�ت 
�لزر�عي����ة م����ع �لدباب����ات �ملو�سوعة يف خدم����ة ) �ل�سركة 
�لعاملية للمنتج����ات �لزر�عية( و�لتي بدورها تثل تر�سا 
�سغري� يف ماكنة �لعومل����ة �لد�ئرة ب�سكل ه�ستريي وهي 
تطح����ن �ج�ساد �الف����ر�د يف �ملجتمع����ات �ملحلية، وهذ� ما 
ح�س����ل فعلي����ا يف عملية �غتي����ال )عزة �لغن����دور( �سريكة 
�لبط����ل يف �جن����اح �لتجرب����ة، وحماول����ة �غتي����ال �لبطل 
)�سف����وت ب�سي����وين( بطلقات �لقنا�ص �لت����ي �نطلقت من 
كوة خمفي����ة يف جدر�ن �لق�سر �لرهيب �لذي ترتبع على 
عر�س����ه رئي�س����ة �ل�سركة، كل ذلك �لقم����ع �ملنفلت الجها�ص 
حرك����ة ت����رد �لفالحني على قو�ن����ني �ال�سته����الك �لعاملية 
وحماولتهم �خلروج م����ن �زمة �لغذ�ء عرب تربة زر�عة 

�لرز �ل�سيني.
كما ميكنن���ا �لقول �إن �لبنية �لرو�ئي���ة بكاملها حمكومة 
بفاعلي���ة ق���وى �ل�س���ر �ملمثل���ة بق���وى �لقم���ع �ل�سيا�س���ي 
�مل�سكل���ة م���ن �حت���اد جمموعة ق���وى، وه���ذه �لقوى هي 
�لع�سكرتاري���ا �المربيالية ممثلة بقو�ت �لتدخل �ل�سريع 
وقائده���ا �جل���رن�ل �المريكي)جوزي���ف �وملبيك(، وهي 
من���وذج للع�سك���رة �المريكية يف �لعامل �أح���ادي �لقطب، 
�إذ �إنه ق���اد قو�ت بالده للح���رب يف �فغان�ستان و�لعر�ق 
وغريه���ا م���ن �جلبه���ات �لت���ي فتحته���ا �الآل���ة �لع�سكرية 
�ملنظ���ور  ي�س���ري يف ركاب  م���ن ال  عل���ى كل  �المريكي���ة 
�المريكي للعامل، ي�ساف لها �ل�س���ركات �لعاملية �ملتعددة 
للمنتج���ات  �لعاملي���ة  )�ل�سرك���ة  يف  ممثل���ة  �جلن�سي���ة 
�لزر�عي���ة ( و�ئتالفها م���ع �سركة )فاير �س���و(، بالتعاون 
مع �لكوم���رب�دور �ملحل���ي ممث���ال يف �آل �لغندور)�حمد 
�لقبائ���ل  وروؤ�س���اء  �لغن���دور(  وم�سطف���ي  �لغن���دور، 
�لبدوي���ة �ملتاخم���ة لكفر يو�س���ف، كبنية تقليدي���ة  للقهر 

�ملتماه���ي مع �لنمط �القطاعي �لق���دمي ممثال يف �سيوخ 
قبيلة)�لنحاري���ة(، كم���ا تكم���ن �ملفارق���ة يف دخول قوى 
�ال�س���الم �ل�سيا�س���ي مع ق���وى �ئت���الف �ل�س���ر، فال�سارد 
و�سع ق���وى �ال�سالم �ل�سيا�سي يف خان���ة �التئالف عرب 
��س���ار�ت ظاهرة ممثلة يف �سم���ات �لعاملني يف �ل�سركة، 
و�ملنفذي���ن الو�مر �لرئي�سة، �لذين تعل���و جباههم زبيبة 
�ل�س���الة ، باال�ساف���ة �ىل �ال�س���ارة لرجل �لدي���ن �لفا�سد 
�ل�سيخ )مرو�ن عبد �لعاط���ي( �لذي قدمه �لعمل بو�سفه 
�أح���د كالب �لتج�س����ص الحم���د �لغن���دور. كل ت���ك �لقوى 
ه���ي �ئتالف ق���وى �ل�سر وهي  �ملح���رك �ال�سا�ص للحدث 
�لرو�ئ���ي �لذي يطرح يف جوهره على �نه جمابهة ومنع 
ترب���ة زر�عة حم�س���ول �لرز �ل�سين���ي، يف ��سارة غري 
خافية على �همي���ة �الكتفاء �لغذ�ئ���ي �لذ�تي من ناحية، 
وعل���ى �همي���ة �لتجرب���ة �ل�سينية وما ميثل���ه �قت�سادها 
�ل�ساع���د عامليا من حتدي رغم ت�سكه بخطه �ال�سرت�كي 
�لقدمي و�لتح���والت �ملح�سوبة و�ملدرو�سة نحو �قت�ساد 
�ل�سوق و�لقائمة على �لتنمية و�ال�ستقر�ر وعدم �للجوء 
�ىل �له���ز�ت �القت�سادي���ة وم���ا �حدثت���ه م���ن زالزل يف 

منظومة �لدول �ال�سرت�كية �الخرى.
كذلك تدر �ال�س���ارة �ىل �ن بنية �حلدث �لد�ئرية �ي�سا 
تت�س���ح يف رو�ية )�لوب���اء(، وذلك �إن �حل���دث �لرو�ئي 
يبت���د�أ بعد �أن ي�سعر �لبطل ) �سفوت ب�سيوين ( ب�سل�سلة 
�لهز�ئ���م و�النك�س���ار�ت، فيفك���ر يف �أن �حل���ل �سيك���ون 
يف �لع���ودة �ىل �ال�س���ل، وهذ� �ال�سل يتمث���ل يف بلده، 
و�لب���دء من قريته عرب تربة ��ستنبات �لرز �ل�سيني ذو 
�ملو��سف���ات �لعالية من حيث �النتاجية وقلة ما يحتاجه 
م���ن �سق���ي ومقاومت���ه لالمر�����ص و�الوبئة، و�أمل���ه باأن 
ذل���ك �سيكون �حل���ل �لناجع ل���كل �مل�س���كالت �لتي تعاين 
منه���ا �لبل���د. �إال �إن���ه ي�ستدم بق���وى �ل�سر �النف���ة �لذكر، 
ويتعر�ص مع�سك���ر �خلري �ىل خ�سارة هذه �ملعركة، لكن 
وعرب قي���ام �أحد �أهم رموز �ئتالف �خل���ري، وهو �لفالح 
�ل���ذي تربع بقطع���ة �الر����ص �الوىل للتجرب���ة، بخطوة 
ت�سمي���ة حفي���ده �ل�سغري با�س���م )�سف���وت( وتعليمه بل 
وتلقين���ه كل حكاي���ات �لتجرب���ة �ل�سابق���ة تث���ل ��سارة 
و��سح���ة ال�ستمر�ر �لن�سال، ومع لقاءه �لدوري بالبطل 
يف كل �سن���ة يف ذكرى ��ست�سه���اد �لبطلة )عزة �لغندور( 
يتج���دد �المل ل���دى جمتمع كف���ر يو�س���ف، كل ذلك ميثل 
دورة در�مي���ة، ونهاي���ة مفتوح���ة حتمل �الم���ل للمتلقي 
وت�سع���ره �إن �ل�سر�ع م�ستمر، و�سياأت���ي �جليل �جلديد 
�ل���ذي �سيتحم���ل م�سووؤلي���ة �ل�س���ر�ع م���ع ق���وى �ل�س���ر 

وينت�سر عليها.

عندما يكون النص الروائي نصا مفتوحا، او 
كتابيا، وليس نصا مغلقا او قرائيا، حسب 
توصيف روالن بارت، فانه يتحمل عدد المتناه 
من القراءات النقدية القائمة على حفريات 
معرفية في معطى النص، وأنا أرى أن رواية 
)الوباء( الصادرة عن دار ميريت 2010، للسياسي 
اليساري والروائي المصري شريف حتاته تمثل 
نصا مفتوحا ومشحونا بشفرات كثيرة جدا. 

.. قراءة  األيديولوجيا  الغرائبية  عندما تغلف 
في رواية )الوباء( لشريف حتاته

صادق الطائي
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األدب الُممنَتج
يت�س���م ه���ذ� �لكت���اب بال�سع���ة و�الإحاط���ة و�لعم���ق ، فق���د 
رهف���ة  “�لباحث���ة” يف ر�سالته���ا بع���ني نقدي���ة مجُ ناق�س���ت 
عدًد� م���ن �ملو�سوع���ات �ملهم���ة �أبرزها “مفه���وم �للغة يف 
�ل�سينم���ا و�الأدب”، و “�لنحت يف �لزم���ن”، و “�لعنا�سر 
�ل�سينمائية” �آخذين بنظر �العتبار �أن �لبحث برّمته يقوم 
عل���ى �ملقارن���ة ب���ني �أف���الم تاركوف�سكي ورو�ي���ات �سريف 
حتات���ة و�سريت���ه �لذ�تي���ة، و�أوج���ه �لت�ساب���ه و�الختالف 
بينهم���ا. ومبا �أّن �ملادة �لبحثية طويلة جًد� ف�سوف ننتقي 
منه���ا �أب���رز �ملحط���ات �ل�سردي���ة و�لب�سري���ة �لت���ي تروي 
ظم���اأ �لق���ارئ وت�سّد حاجت���ه �ملعرفية. ورمب���ا يكون كتاب 
�أهم �مل�سادر �لتي  “�لنحت يف �لزمن” لتاركوف�سكي هو 
�عتمدتها �لباحثة، وناق�س���ت م�سامينها من �أوجه وزو�يا 
متع���ددة حي���ث يق���ول تاركوف�سكي بيق���ني ر��س���خ: “باأّن 
�الإيق���اع، ولي�ص �ملونتاج، كما يعتقد �لبع�ص، هو �لعن�سر 
�ملكّون �لرئي�سي لل�سينما “)����ص،9(. ويرى تاركوف�سكي 
���ا: “�أن �ل�سينم���ا قد �عتمدت عل���ى �الأدب يف كثري من  �أي�سً
�الأم���ور مثل �ملونت���اج و�أحجام �للقطات”)����ص،10(. كما 
يف رو�ي���ات ت�سارلز ديكنز، وق�سائد �لهايكو، و�لفردو�ص 
�ملفق���ود. ال ري���ب يف �أّن �ل�سينم���ا قد ترك���ت ب�سماتها على 
�الأدب حي���ث تاأث���ر بع����ص �الأدب���اء باملونت���اج �ل�سينمائي، 
وتفتيت �لزمن، وتقنيتّي �ال�سرتجاع و�ال�ست�سر�ف �أمثال 
مارغري���ت دور� و�أالن روب-غريي���ه، و�سريف حتاتة وما 
�سو�ه���م من رم���وز �لرو�ية �جلديدة عاملًي���ا وعربًيا. ومبا 
�أن مو�س���وع �لبحث من�سٌب يف جانب من���ه على �لرو�ئي 
�سري���ف حتات���ة �ملتح���ّدر م���ن �أب م�س���ري و�أم �إنَكليزي���ة 
فالغر�ب���ة �أن ت�سارع �لباحث���ة �إىل �القتبا�ص منه، وت�سّلط 
�ل�س���وء عل���ى حمموالت���ه �لتنظريي���ة �لت���ي يق���ول فيه���ا: 
�أجعلك ت�سعر، و�الأهم  �أن  �أجعلك ت�سمع،  �أن  “مهمتي هي 
م���ن ذل���ك كل���ه �أن �أجعل���ك “ت���رى”. ه���ذ� كل م���ا يف �الأمر، 
و�أه���مُّ ما فيه”)�ص،11(.ما ميي���ز �أمل �جلمل ب�سخ�سيتها 
ّتاب  �لفكري���ة �لقوي���ة �أنها تعرت����ص كباحثة على كب���ار �لكجُ
ري���ن وتقف مبنزلتهم حينما ترتح �آر�ئها �خلا�سة  و�ملفكِّ
به���ا. وها هي تعرت�ص على فر�سية �لعامِل �للغوي �الأملاين 
الو�سب���ريغ �لت���ي يقول فيها �إّن “�للغة ب���دون كالم ت�سبح 
ميتة، و�ل���كالم بدون لغ���ة ي�سب���ح ال �إن�سانًيا”)�ص،24(. 
���ّم و�لبجُك���م،  وتفّن���د ر�أي���ه حينم���ا تتح���دث ع���ن لغ���ة �ل�سجُ
و�لبانتومامي، و�سيفر�ت �لطريق، ولغة �الألو�ن و�الأزياء 

وتجُعّدها جميًعا �أبلغ من �لكالم �ملنطوق.

الوقوع في فّخ المبالغة
قب���ل �أن تلج �لباحثة �إىل بابّي �لر�سالة وف�سولها �خلم�سة 
تتح���دث باإ�سه���اب ع���ن �لكات���ب و�لرو�ئي �سري���ف حتاتة 
و�ملخ���رج و�ملنّظر �أندريه تاركوف�سك���ي. ما يهمنا يف هذه 
ِل���د يف 13 �سبتمرب  �ملر�جع���ة �لنقدي���ة �أّن �سري���ف حتاتة وجُ
1923 يف ح���ّي “�ست���وك نيوينغت���ون”، �سم���ايل لن���دن. 
وحينما ع���اد �إىل �لقاهرة �سّحى مبهنته وم�ستقبله �لطبي 
م���ن �أج���ل �أن ي�سب���ح ثورًي���ا وه���و يف ذروة �سبابه. دخل 
�ل�سج���ن من �أج���ل مبادئ���ه �لي�ساري���ة و�أم�سى في���ه قر�بة 
15 �سن���ة. �أجنز حتات���ة خالل م�سو�ره �الأدب���ي �لطويل 9 
رو�ي���ات من بينها “�لع���ني ذ�ت �جلفن �ملع���دين، �ل�سبكة، 
نب����ص �ال�سي���اء �ل�سائعة، عط���ر �لربتقال �الأخ�س���ر، �بنة 
�لقومن���د�ن”، و�س���رية ذ�تية بثالثة �أج���ز�ء حتمل عنو�ن 
�إىل كتاباته �الأخرى. وعلى  �إ�سافة  �ملفتوحة”،  “�لنو�فذ 
�لرغ���م من �أهمية حتات���ة �الأدبي���ة �إاّل �أّن �لباحثة قد بالغت 
يف �إطر�ئه حينما و�سفت رو�ية “�ل�سبكة” باأنها “�أهّم ما 
تب يف �الأدب �لعربي و�لعاملي” و�أّن “�لنو�فذ �ملفتوحة”  كجُ
ه���ي “�أجر�أ و�أجمل ما كتب يف تاري���خ �ل�سري �لذ�تية . . . 
خ���الل عق���د �لت�سعين���ات م���ن �لق���رن �لع�سرين”)�ص،38( 
م���ن دون �أن تق���ّدم �حلج���ج و�الأ�ساني���د �لت���ي تربهن على 
ه���ذه �ملنزلة �الأدبي���ة �لرفيعة. وباملقابل حتدث���ت �لباحثة 
ع���ن �ملخرج تاركوف�سك���ي �ملول���ود يف 4 �أبريل 1932 يف 
�سم���ال �سرق���ي مو�سك���و. در����ص �ملو�سيقى و�لر�س���م لكنه 
�سرع���ان ما تخلى عنهما مل�سلح���ة �لفن �ل�سابع حيث �أجنز 

7 �أف���الم رو�ئية وه���ي “طفولة �إيف���ان، �أندريه روبليوف، 
�سوالري����ص، م���ر�آة، �ستالكر، حنني، وقرب���ان” �إ�سافة �إىل 
فيلم �لتخ���ّرج “�لقتلة”. و�إذ� كان حتات���ة قد دخل �ل�سجن 
ف���اإن تاركوف�سك���ي قد ت�سممت حياته باملعن���ى �ملجازي، �إذ 
تركوه بال عمل، ومنعوه من �حل�سول على �أي جائزة يف 

مهرجان “كان” �أو غريه من �ملحافل �ل�سينمائية.

النحت في الزمن
تّه���د �لباحثة يف �لب���اب �الأول �لذي عنّونت���هجُ ب� “�لزمن” 
لتتح���دث عن �أن���و�ع �الأزمنة وه���ي “�لزم���ن �ملو�سوعي، 
و�لنف�س���ي، و�لذهني، و�الآيل”. كما �أ�سارت �إىل �آين�ستاين 
�ل���ذي “تو�سل �أواًل �إىل �أّن �لزمن ه���و �لبجُعد �لر�بع، �لذي 
يتحد �حتاًد� ال �نف�سام فيه مع �أبعاد �ملكان �لثالثة �لطول، 
و�لعر����ص، و�الرتفاع”)�ص،66(. وقد �نتهت �لباحثة �إىل 
ما ت�سّميه ب� “�لزمن �ملطبوع” عند تاركوف�سكي و “�لزمن 

�ملجُتخيَّل” عند حتاتة.
تدر����ص �أمل �جلم���ل يف �لف�س���ل �الأول “�لنحت يف �لزمن 
عن���د تاركوف�سك���ي” وتوؤك���د ب���اأّن �لزم���ن �ل�سينمائي هو 
زمنان: زم���ن �حلكاية؛ وزمن �ل�سريط �ل�سينمائي. وترى 
ب���اأّن زم���ن �حلكاي���ات يف �ل�سينم���ا ال يخ�س���ع فيه���ا له���ذه 
�حلتمّية “�خلطّية” �لتي ي�سري فيها �لزمن �لو�قعي بخط 
م�ستقي���م م���ن دون تعّرجات �أو �لت���و�ء�ت يف م�ساره. كما 
تجُبنّي �لباحثة ب���اأّن �لنا�ص ال يذهبون �إىل �ل�سينما من �أجل 
�لرتفي���ه، وتزجي���ة �لوق���ت فق���ط و�إمنا لتكثي���ف تاربهم 
�ل�سخ�سي���ة، ومعرفة �لعامل وفهم���ه ب�سكل عميق. ال تطلق 
�أم���ل �جلمل على �لزمن �ل�سينمائي بالزمن �لو�قعي و�إمنا 
�لزمن �ملرئي �أو �لزمن �ملطبوع، وهذه و�حدة من �أفكارها 

ا. �ملجُجرَتحة �أي�سً

غابة ال نهائية من المشاعر
تتعّم���ق �لباحث���ة يف در��سة ثالثة �أف���الم بالتف�سيل وهي 
لكن  �أيام  �أربعة  �لزمنية  �إيفان” 1962 ومدته  “طفول���ة 
تاركوف�سك���ي �سنع منه م�سهد يوم كامل ب� 3 دقائق و 18 
ثاني���ة فقط عل���ى �ل�سريط �ل�سينمائ���ي م�ستعماًل �ل�سغط 

و�لتكثيف و�الختز�ل.
كم���ا توقف���ت �لباحث���ة عن���د “م���ر�آة”، �لفيلم �ل���ذي حرّي 
�لكثريين فهو �سرية ذ�تي���ة للمخرج نف�سه، و�أكرث �أفالمه 
تعقي���ًد� مل���ا ينط���وي علي���ه م���ن تكني���ك �س���ردي عوي����ص 
ي�ستدع���ي من �ملجُ�ساهد �ليقظة و�النتباه لالإم�ساك بجوهر 
�لفيلم �لذي يدور يف غابة ال نهائية من �الأفكار و�مل�ساعر 

و�الأحا�سي�ص.
وه���ذ� �الأم���ر ين�سح���ب عل���ى فيل���م “�أندري���ه روبليوف” 
�ل���ذي ر�س���د في���ه �سخ�سي���ة ر�ّس���ام �الأيقون���ات �لعبقري 
�أبًد�. ورغم  تاركوف�سك���ي  يخنها  “روبلي���وف” �لتي مل 
�أّن م���دة �لفيل���م 2،54 دقيق���ة لكن���ه يتن���اول 23 عاًم���ا من 
حي���اة ه���ذ� �لر�ّسام �ملب���دع. تخل����ص �أمل �جلم���ل �إىل �أّن 
�الأفالم �لثالث���ة تت�سابه يف مزج �لزمن �لتاريخي بالزمن 
�لوج���ودي. وثم���ة �إط���الالت �سريعة على �أف���الم �ستالكر، 
و�سوالري����ص، و�لقتل���ة” توؤك���د في���ه �لباحث���ة �سح���ة ما 
قال���ه توركوف�سك���ي باأّن �لفيلم ما ه���و �إاّل نحت يف �لزمن 
مثل���ه مث���ل �ل�س���وت يف �ملو�سيق���ى، و�لل���ون يف �لر�سم، 

و�ل�سخ�سية يف �لدر�ما. 
تجُرى، هل ميتلك �أ�سلوب حتاتة تلك �خلا�سية، وهل ميكن 

�الإم�ساك بها يف ثنايا ن�سو�سه �لرو�ئية؟
تتن���اول �أمل �جلمل يف �لف�سل �لثاين “�لنحت يف �لزمن 
يف كتاب���ات �سريف حتاتة” ومثلم���ا ال يجُقّدم تاركوف�سكي 
زمن �حلكاية يف �أفالمه بخط كرونولوجي م�ستقيم كذلك 

يفع���ل حتات���ة يف رو�يات���ه و�سريته �لذ�تي���ة حيث يجمع 
ب���ني �ملا�س���ي و�حلا�س���ر بو��سط���ة تقنيت���ي �ال�سرتجاع 
و�ال�ستباق وينجح يف بناء زمن متك�سر كما يف رو�يتي 
“عطر �لربتقال �الأخ�سر”. وتجُ�سيد �لباحثة  “�ل�سبكة” و 
باأ�سل���وب حتات���ة �ملط���و�ع، ولغت���ه �ل�سهل���ة، �ل�سل�س���ة، 
وعذوب���ة تر�كيب���ه �لو�سفية، وجمالي���ة وقعها �ملو�سيقي 
�ل���ذي يخلق حال���ة �سعورية مكّثف���ة. تنتب���ه �لباحثة �إىل 
غياب �الأب يف �س���رية حتاتة مقارنة بغياب �الأب يف فيلم 
“م���ر�آة”. ث���م ت�سي يف در��سة تديد �لزمن وتتخذ من 
م�سه���د �غت�ساب �لفالح���ة �ل�سابة �أمنوذًجا له���ذ� �لتمديد 
�ل���ذي ي�ستعمل في���ه �لرو�ئي لقط���ات مقّربة عدي���دة. �أّما 
�سغ���ط �لزم���ن فيتج�ّس���د يف “�بن���ة �لقومن���د�ن” وه���و 
�أ�سع���ب من تدي���د �لزمن الأنه يعن���ي �الختز�ل و�حلذف 
و�لتكثي���ف �ل���ذي ي�س���ّد �الإيق���اع، وي���رتك �أث���ًر� نف�سًي���ا 
ل���دى �ملتلّق���ي. ث���م ت�س���ي �لباحث���ة يف در��س���ة “نح���ت 
�ل�سخ�سي���ات، و�لتفا�سي���ل ع���رب �لزم���ن”، ث���م تتوق���ف 
�أخرًي� عن���د “�لزمن يف �لرو�ب���ط �ل�سعرية” على �عتبار 
�أّن �ل�ساع���ر يفّكر بو��سطة �ل�سور، ويعربِّ من خاللها عن 
روؤيته للعامل. تركز �لباحثة على توظيف رمزية �ملطر يف 
رو�ية “�ل�سبكة” وهيمنته يف معظم �أفالم تاركوف�سكي. 
وتخل����ص �إىل �لقول ب���اأّن كال �ملجُبِدع���ني ي�ستعمالن تقنية 
�لنح���ت يف �لزمن لكن �لفارق �لوحيد بينهما �أن �ل�سينما 
تعتم���د على �لنح���ت يف �لزمن �ملرئ���ي �أو �ملطبوع، بينما 

تعتمد رو�يات حتاتة على �لزمن �ملجُتخيَّل.
�لت�سكيل �حلركي

تتناول �لباحثة يف �لباب �لثاين �ملجُوؤلَّف من ثالثة ف�سول 
�لعنا�سر �ل�سينمائية حيث تقف عند م�سطلح �مليز�ن�سني 
�أو “�لت�سكي���ل �حلرك���ي” �لذي ي�سمل �لديك���ور و�الأزياء 
و�سل���وك �ل�سخ�سي���ات د�خ���ل �ل���كادر. ث���م ت�س���ي �إىل 
ز  �لتفريق بني �أ�سلوب تاركوف�سكي �ل�سينمائي �لذي يركِّ
عل���ى  �للقطات �لو��سعة �ملمت���دة زمنًيا �لتي حتتوي على 
كث���ري من �لتفا�سيل و�ل�سخو�ص بينما يعتمد حتاتة على 
�للقطات �لق�سرية و�ملتو�سطة �لطول ب�سبب ولعه ب�سرد 
�لتفا�سي���ل. وتتو�س���ل يف �لنهاي���ة �إىل �أّن �أح���د �لفروق 
�جلوهرية لالأ�سلوب �ل�سردي ب���ني �لرو�ية و�ل�سينما �أّن 
�ل�س���رد �لرو�ئ���ي ال ميتلك خا�سية حتريك �ل���كادر بنف�ص 
�لق���وة و�ملرونة �لت���ي يتمتع به���ا �ل�سري���ط �ل�سينمائي. 
كما �أّن دخ���ول �ل�سخ�سيات �إىل �ل���كادر يتكرر كثرًي� عند 
تاركوف�سك���ي وينع���دم عن���د حتاتة، وهذ� ف���رق جوهري 

�آخر بني �ل�سينما و�لرو�ية.
تجُكّر����ص �لباحث���ة �لف�سل �لث���اين للمو�سيق���ى و�ملوؤثر�ت 
���دجُ �ملو�سيقى عن�سًر� �أ�سا�سًي���ا من عنا�سر  عِّ �ل�سوتي���ة وتجُ
�ل�س���ورة �لب�سري���ة �لت���ي توّلد �سحن���ة �نفعالية يف عامل 
�ل�سخ�سي���ات. و�لغري���ب �أن تاركوف�سكي ال يق���ّر باأهمية 
�ملو�سيقى يف �الأفالم مع �أن جميع �أفالمه حافلة باملو�سيقى 
با�ستثناء فيل���م “�لقتلة” 1956. ولو تاأملنا م�سهد �إعد�م 
�إيفان لوجدنا �أّن �ملو�سيقى تقوم مبا هو �أكرث من تكثيف 
�النطب���اع بال�سورة �لب�سرية. �أما يف رو�يات حتاتة فاإن 
كرمية �بنة �لقومند�ن ه���ي عازفة كمان، و�سحر �لعمري 
يف “عط���ر �لربتقال �الأخ�سر” هي عازفة عود. كما يجُعنى 
�الثن���ان باملوؤثر�ت �ل�سوتية لقدرتها على حتديد �لزمان، 
وه���ي عالم���ة �أيقوني���ة و�إ�ساري���ة ورمزية تن���ح �لن�ص 
�لب�سري �أو �ملتخي���ل مزيًد� من �لرث�ء �جلمايل و�لداليل 

على حّد قول �لباحثة.
يتمحور �لف�سل �لثالث و�الأخري على م�سطلحي �ملونتاج 
و�الإيقاع، و�إذ� كان �الإيق���اع ولي�ص �ملونتاج هو �لعن�سر 
�ملك���ّون �لرئي�سي لل�سينم���ا كما يذه���ب تاركوف�سكي فهل 
يعن���ي ه���ذ� �أّن �ل�سع���ر و�لرو�ي���ة و�مل�س���رح يخل���و م���ن 
�الإيق���اع؟ تتاأ�س����ص غالبي���ة كتاب���ات حتاتة عل���ى �لنقالت 
�ملونتاجي���ة �لتي ترت�وح ما ب���ني �لقطع �ل�سل�ص و�حلاّد، 
�خل���روج  �أو  �لتدريج���ي  �الإعت���ام  �إىل  يلج���اأ  و�أحياًن���ا 

�ملتو�ين من �لظالم كما ترى �أمل �جلمل.
تخل����ص �لباحثة �إىل �لقول باأّن �الإيق���اع يف �ل�سينما هو 
“تط���ّور منو �لفك���رة يف �لفيل���م”و�أّن �الإيقاع عند حتاتة 
“حم�سو�ص عرب �لزمن �لد�ئر يف �ل�سور �ملتخيلة، بينما 
�الإيقاع عند تاركوف�سكي حم�سو�ص عرب �لزمن �لد�ئر يف 
�ل�س���ور �ملرئية”)����ص،359(. كتاب “�للغ���ة �ل�سينمائية 
يف �الأدب” ال غن���ى عنه للمتخ�س����ص �أو �لقارئ �لعادي، 

ملحّبي �ل�سينما ولل�سغوفني باالأدب.

عدنان حسين أحمد

اللغة السينمائية في األدب.. بين تاركوفسكي وشريف حتاتة

ل كتاب “اللغة السينمائية في األدب… دراسة مقارنة بين تاركوفسكي وشريف حتاتة”  ُيشّكِ
الصادر عن دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة للناقدة أمل الجمل انعطافة مهمة في مسيرتها 

الثقافية التي تزاوج فيها بين متطلبات البحث من جهة، واشتراطات النقد من جهة أخرى لكن 
صوت الناقدة الحصيفة يعلو في هذا الكتاب ليتغّلب على صوت الباحثة الذي يترّجح بين آراء 

بين في بطون الكتب. وهذه أولى الثمرات الناضجة التي نقلت د. أمل الجمل  الدارسين والُمنّقِ
من مفازات البحث إلى الِقمم النقدية التي ُتشرف على النتاجات السردية والبصرية، وتتأملها 
بعمق العارفة والخبيرة، وتغوص في ثيماتها الرئيسية والفرعية، وتفحص أبنيتها الفنية التي 

ُتسهم في إرساء األفكار والنفحات اإلبداعية في ذاكرة القّراء الجمعية.
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ومثل هذه �لعالقة وجدت طريقها �إىل �لفنون �ملختلفة، 
ومنه����ا، بالطب����ع، �لرو�ي����ة �لتي �سع����ت �إىل تف�سري تلك 
�لكيمي����اء �ملعق����دة �لتي ترب����ط بني رج����ال طاعنني يف 
�ل�سن، وبني ن�ساء يافعات. ولعّل �لرو�ية �الأ�سهر �لتي 
ت����رد �إىل �لذهن يف هذ� �ل�سياق هي »لوليتا« لفالدميري 
نابوك����وف، �لت����ي تناول����ت ه����ذ� �لهو�����ص ل����دى رج����ال 
خذلته����م �أج�سادهم، فوجدو� يف �جل�س����د �لفتّي �لفاتن 
تعوي�س����ًا مبهمًا من �أجل �إرو�ء ظم����اأ ال �سبيل �إليه. �أمٌر 
مماثل ي����رد يف رو�ي����ة »بي����ت �حل�سن����او�ت �لنائمات« 
للياب����اين يا�سون����اري كاو�بات����ا، �إذ نرى رج����ااًل بلغو� 
اًل للتفّرج على  ����زجُ م����ن �لعمر عتيًا، يرت����ادون نادي����ًا �أو نجُ
ة. ولكن، ممن����وع عليهم �الإتيان  �أج�س����اد �لن�س����اء �لغ�سّ
ب����اأي حركة ق����د ترم����ز �إىل �ل�سبق �خلام����د، مبا يف ذلك 
�للم�ص �لعاب����ر، يف �ختبار ��ستثنائ����ي للغر�ئز �لذ�بلة 

حتت وطاأة �لزمن �لثقيل.
وم����ع �أّن رو�ي����ة حتات����ة تنط����وي على بع�����ص من هذه 
�لهو�ج�����ص، غ����ري �أنن����ا �سرع����ان م����ا نكت�س����ف �أن ذل����ك 
ال ميث����ل م����ن �لرو�ي����ة. فالرغب����ات �لت����ي هرم����ت م����ع 
�ساحبه����ا، لي�ست �سوى خلفية هام�سي����ة لرو�ية تذهب 

يف �ت����اه خمتل����ف، لتالم�����ص م�ساغ����ل رج����ل »�سئ����م 
تكالي����ف �حلي����اة«، وف����ق معّلق����ة زهري بن �أب����ي �سلمى، 
ور�ح ينح����ت �س����د�أ �لوق����ت بحثًا ع����ن ف�سح����ة حانية، 
هانئ����ة و�س����ط رتابة �الأي����ام. »رق�سة �أخ����رية...«، بهذ� 
�ملعن����ى، تنهمك بالبع����د �الإن�ساين �ل�س����رف، �ملنّزه عن 
�لن����زو�ت �لطارئ����ة يف �أو�خ����ر �لعمر، لتتن����اول هموم 
�أو مبعن����ى �آخر �سجون وتاأم����الت وذكريات رجل خرب 
دروب �حلي����اة ودهاليزها، ومّر مبحط����ات ال حت�سى، 
وه����ا ه����و �الآن ميار�ص م����ا ي�سبه »��سرت�ح����ة �ملحارب« 
ليط����ّل من عل����ّو �لعمر �ل�ساه����ق، �إىل تفا�سي����ل ووقائع 
و�أح����د�ث وحت����والت كث����رية غف����ت ب����ني دفات����ر �لعمر. 
يتاأمله����ا ويقر�أها بهدوء و�سف����اء، ثم يربطها بتفا�سيل 
�حلي����اة �ليومي����ة �لت����ي يعي�سه����ا �الآن، تل����ك �لتفا�سيل 
�لب�سيط����ة �لتي تكت�سب قيمة خا�س����ة يف حياة رجل ال 
ياأب����ه بالرحي����ل �لو�سيك م����ا د�م ي�ستثم����ر كل حلظة من 
وقت����ه، ومل ي����زل قادرً� عل����ى �لتمّتع بجمالي����ات �حلياة 
ومباهجه����ا، �لقليلة، على �أي حال، لي�����ص بالن�سبة �إىل 
بط����ل �لرو�ية فح�س����ب، بل �إىل �سر�ئ����ح و��سعة تعي�ص 

يف مدينة �ساخبة ومزدحمة كالقاهرة.
عل����ى �أّن ه����ذ� �لتو�سي����ف، ب����دوره، ال يح����ّول �لرو�ية 
�لرو�ي����ة  �لوج����ودي«، فبط����ل  »�مل����اأزق  �إىل بح����ث يف 
ع����زت �ملر�س����دي، هو مثق����ف ورو�ئي يعي�����ص يف عزلة 
�ختياري����ة. ه����و مت�سالح م����ع ذ�ته، ومتاآلف م����ع �إيقاع 
�حلياة م����ن حوله من دون تاأفف، �إىل �أن يتلقى �ت�سااًل 
هاتفيًا من فتاة تبدي �إعجابًا برو�يته »�مل�سيدة«، وهي 
يف �لو�قع م�سيدة من كلمات ومفرد�ت وتعابري تنجح 
يف ج����ذب �لفت����اة �لقارئة �إىل ع����و�مل �ملر�س����دي. يدور 
بينهما نقا�ص حول �لرو�ي����ة وق�سايا �أخرى ثم تتوطد 
�لعالقة لتنتهي بالزو�ج، على رغم �لكثري من �لعر�قيل 

و�لعقب����ات و�النتق����اد�ت �ملعلن����ة و�خلفية �لت����ي تتندر 
ب����زو�ج غري متكافئ ب����ني �سيخ م�سن، و�م����ر�أة مل تبلغ 

بعد ن�سف عمره.
نكت�س����ف، الحق����ًا، �أن �لزوج����ة �أمني����ة م����رو�ن تتح����ّدر 
من �أ�س����ول ريفية ب�سيط����ة، قا�ست كث����ريً� يف طفولتها 
�حلق����ول  يف  م�سني����ة  �أعم����ااًل  ومار�س����ت  ويفاعته����ا، 
و�لغيط����ان، وه����ي ق����ررت �أن تهج����ر كل ه����ذ� �لبوؤ�����ص 
لتبح����ث عن ذ�ته����ا �الأخرى يف ف�ساء �لقاه����رة، �ملدينة 
�لت����ي حتطم �لكث����ري من �الأح����الم، لكّنه����ا حتتفي كذلك 

باملثابر و�ملجتهد.
ب����دت �أمنية �م����ر�أة قوي����ة �ل�سخ�سي����ة، و��ستطاعت �أن 
تتج����اوز �لكثري من �لتاب����و�ت �إىل �أن �أ�سبحت »زوجة 
رجل مهم«. ولكن، مهاًل، هي لي�ست »�سلعًا قا�سرً�«، بل 
تكنت من �إثب����ات جد�رة يف �لنقد و�الإخر�ج، ومن ثم 
ح�سلت على درجة علمية عالية، وكاأنها �أر�دت بذلك �أن 
تخ����رج من معطف �لرجل �ل�سه����ري لتربهن �أن �قرت�نها 
ب����ه جاء نتيج����ة �إعجاب غام�����ص متب����ادل والأ�سباب لها 
عالق����ة ب� »�الرتي����اح �لعاطف����ي« فح�سب، فتغ����دو �سهرة 
�لكاتب يف �سياق زو�ج من هذ� �لقبيل جمرد تف�سيل ال 
قيم����ة له، كما ذهبت بع�ص �لتف�سري�ت �خلبيثة! عالوة 
عل����ى ذل����ك، ف����اإّن �ل�سرد �ل����ذي يرويه ع����زت �ملر�سدي ال 
ي�سعى �إىل تربير زو�ج من هذ� �لنوع، بل �إن �سفحات 
�لرو�ي����ة تك�سف عن �أن ع����زت و�أمنية يتقا�سمان �لكثري 
من �الأح����الم و�لتطلعات و�الهتمامات �مل�سرتكة، وهذ� 
هو �ل�س���بب يف �لتقارب بينهما، ال رغبات �جل�سد �لتي 

قر�أنا عنها يف �أعمال رو�ئية �أخرى
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شريف حتاتة
)سئم تكاليف الحياة(

رحل شريف حتاته عام 2017 بعد رحلة 
طويلة في مضمار الكتابة، وعقب 

معارك صاخبة في ميادين السياسة 
واألدب،حيث رفع  الروائي المصري 
، لواء الهدوء والسكينة مستسلماً 
لكسل الحياة، ومتفرغاً للتأمل في 
تعقيداتها وألغازها، كما يتجلى في 
روايته الجديدة »رقصة أخيرة قبل 

الموت« .
تحيل الرواية، للوهلة األولى، إلى 
أعمال أدبية عالجت تلك العالقة 

الشائكة بين شابة ورجل طاعن في 
السّن. 



و�أ�ساف: »قمت باالت�س����ال باحلركات �لي�سارية �لتي 
كان����ت تن����ادي باأ�سي����اء خمتلفة �أك����رث تقدم����ا و�إدر�كا 
للو�ق����ع �ملوج����ود، خ�سو�سا حينما كان����ت تربط بني 
�ال�ستعم����ار و�ملل����ك و�الإقطاع، وكان م����ن �لطبيعي �أن 
ينته����ي بي �حل����ال يف �ل�سجن �أيام �ملل����ك ويف ما بعد 
�أي����ام عبد�لنا�س����ر، وبع����د 13 �سن����ة يف �ل�سجن ر�أيت 
فيها جميع �سجون �لقطر �مل�سري خرجت يف نوفمرب 
1963، ف�ساألن����ي عدد من �ل�سحافي����ني: �أمل تندم على 
�ل�سن����ني �لت����ي ق�سيته����ا يف �ل�سج����ن؟ ففكرت ه����ل �أنا 
ندم����ان؟ و�كت�سفت �أن هناك �سيئ����ني ميكن �أن يحطما 
�الإن�س����ان وهم����ا �خل����وف و�لن����دم، وترب����ة �ل�سجن 
جعلتن����ي �أر�سى عن نف�سي �أكرث الأنها علمتني �لتاأمل، 
تاأمل �لنا�����ص و�حلياة، علمتني �ل�سرب وعدم �خلوف 
م����ن �لقه����ر و�لتهدي����د، �ل�سجن خل�سن����ي من �خلوف، 

و�س����رت ال �أخ����اف من �جلدي����د �أو�لتجرب����ة �أو تغيري 
حياتي«. و�أ�سار »حتاتة« �إىل �أنه �كت�سف عندما خرج 
من �ل�سجن �أنه يحلم ويوؤمن باأ�سياء مل تعد �ل�سيا�سة 
ق����ادرة عل����ى حتقيقها، و�أن����ه بد�أ ينظ����ر لل�سيا�سة على 
�أنه����ا لعبة غري نظيفة، وقال: »عندما خرجت جمعتني 
فتحاببن����ا  �ل�سع����د�وي،  ن����و�ل  بالدكت����ورة  �ل�سدف����ة 
وتزوجنا، وه����ى �لتي �أدخلتني جم����ال �الأدب و�لفن، 
وه����و �ملجال �لذي كان مبثابة �إنقاذ يل، وعدم �لكتابة 
بالن�سبة يل يعني �ملوت، فالفن غري نظرتي لل�سيا�سة، 
فال�سيا�سة يف بلدن����ا ال تتعامل مع �أحا�سي�ص �الإن�سان 
وعذ�به وقوت����ه و�سعفه و�نتهازيته وخوفه، و�لفنان 
�لذي يريد �أن يكتب عن �ملجتمع ال بد �أن يكون د�ر�سا 

ملا يحدث يف �ملجتمع قبل �أن يكتب
  ولد �سريف حتاتة يف 13 �يلول 1923.

- طبي���ب وكات���ب ورو�ئ���ي مارك�س���ي، يعد م���ن �أهم 
مفكري وكتاب �لتيار �لي�ساري.

- تخ���رج يف كلي���ة �لطب بجامع���ة ف���وؤ�د �الأول �لتي 
تغري ��سمها الحقًا �إىل جامعة �لقاهرة.

ج���ن ب�سبب  - �ن�س���ب �هتمام���ه عل���ى �ل�سيا�س���ة و�سجُ
ن�ساط���ه �ل�سيا�س���ي 15 عامًا حتى �أجُطل���ق �سر�حه يف 

�خلم�سينات من �لقرن �ملا�سي.
- عمل يف وز�رة �ل�سحة ويف منظمة �لعمل �لدولية 

حتى �لعام 1980 ليتفرغ بعد ذلك تامًا للكتابة.
- ت���وىل من�سب �أم���ني عام �ملنظم���ة �مل�سرية حلقوق 

�الإن�سان بعد تاأ�سي�سها يف 1985.
- ع�س���و جمل����ص �أمن���اء ح���زب �لتحال���ف �ل�سعب���ي 

�ال�سرت�كي.
- �س���در ل���ه �أك���رث م���ن 20 موؤلف���ًا مبج���االت �لرو�ية 

و�لدر��سات و�أدب �لرحالت.
- م���ن �أب���رز رو�ياته: �لهزمي���ة، �ل�سبك���ة، ق�سة حب 
ع�سري���ة، نب����ص �الأ�سي���اء �ل�سائع���ة، عم���ق �لبح���ر، 
عطر �لربتق���ال �الأخ�سر، �لوباء، ورق�سة �أخرية قبل 

�ملوت.
- يف جم���ال �لكتاب���ة �ل�سيا�سي���ة ل���ه: فك���ر جديد يف 
�لي�سار، �لعومل���ة و�الإ�سالم �ل�سيا�س���ي، وفكر �لي�سار 

وعوملة ر�أ�ص �ملال.
- كت���ب مذكر�ته »�لنو�فذ �ملفتوح���ة« �لتي حكى فيها 
عن بد�ياته و�سبابه و�أفكاره منذ والدته يف لندن الأب 

م�سري و�أم �إجنليزية.
- ت���زوج من �لكاتبة ن���و�ل �ل�سعد�وي ثم �نف�سال يف 

 2001
-تويف يف �ملانيا 22 �يار عام 2017

شــريف حتاتــه يــروي ســيرته

ولدت في لندن ألم إنكليزية وأب مصري، وحضرت إلى مصر وكان عمري وقتها 5 أعوام، والتحقت بكلية الطب وأنا ال أتحدث 
العربية، وكنت تلميذا متفوقا وملتزما وخجوال، وهو ما تسبب في كراهية زمالئي لي، وتخرجت العام 1946، أي بعد الحرب 

العالمية الثانية مباشرة، حيث استيقظت الحركة الوطنية، وانتشرت المظاهرات ضد االحتالل البريطاني، وقتها لم أكن أشعر 
أن لدىَّ انتماء لشيء، ولم يكن عندي ذات، فالمشكلة التي مررت بها هى أن مجتمعنا وجميع المجتمعات بدرجات متفاوتة 

تقهر الذات، وقد شعرت أنا نفسي بقهر الذات حتى من جانب الحزب الذي انضممت إليه بعد تخرجي.


