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وحيد حامد ..فيلسوف امتلك ناصية الحكمة الدرامية
بالآيات والأحاديث لإلبا�س الباطل ثوب احلق.

محمد حبوشه

عادل عيسى

ال ��كالم عن الراحل الكبري (وحيد حامد) الكاتب ال�سيا�س ��ى
ب�س ��يط اجلملة بالغ الت�أثري فى اجلماهري ،وال�سيناري�س ��ت
املبدع الذى عالج �أعقد م�شاكلنا فى م�شاهد كا�شفة ومبهرة،
يحت ��اج ملجلدات كى توفيه حقه فى حتليل م�ضمون ر�سائله
االجتماعي ��ة املغلف ��ة بح� ��س �سيا�س ��ى باع ��ث عل ��ى ال�شجن
والوجع والر�ص ��د الواقعى احلى لظواه ��ر �أثرت وماتزال
ت�ؤثر فى حياتنا امل�صرية ،وق ��د اختار لها �شخ�صيات �أثرت
الوج ��دان امل�صرى بانحيازه املطلق �إىل ب�سطاء هذا الوطن
من احليارى واحلزانى واملن�سيون واملعذبون فى الأر�ض،
�شخ�صي ��ات حقيقي ��ة بينن ��ا تعي� ��ش و�س ��ط فئ ��ات املجتمع
املختلف ��ة ،حت ��ى �أنها الم�س ��ت قلوب امل�شاهدي ��ن و�أ�صبحت
رم ��زا وعالم ��ة ممي ��زة فى ذاك ��رة ال�سينم ��ا ،منه ��ا املوظف
والأرزق ��ى والو�صوىل االنتهازى ل ��كل الفر�ص و(املن�سي)
ال ��ذى يعي�ش احلياة ف ��ى �أحالمه فقط ،والفت ��اة الهاربة من
الفقر والذل لتبحث عن الأمان بعيدا عن براثن الإرهاب.
لق ��د ا�ستمد (وحي ��د حام ��د) �شخ�صياته التمثيلي ��ة من قلب
ال�شارع امل�صرى الذى انغم�س فى �أح�شائه �إميانا منه وعلى
ح ��د قول ��ه( :كلما اق�ت�رب الكاتب م ��ن النا� ��س ،اقرتبوا منه
و�أنا �أحر�ص على االقرتاب من النا�س) ،ومن هنا فقد نحت
الكاتب املب ��دع الراحل �شخ�صيات �سينمائي ��ة رائعة جاءت
م ��ن قلب الواقع امل ��ر الذى يعي�شه �أغل ��ب امل�صريني ،لدرجة
�أننا كنا نت�ساءل بعد م�شاهدتنا لها على ال�شا�شة قائلني :من
�أين جاء به ��والء (وحيد حامد) �أين قابله ��م بال�ضبط ،وفى
هذا املق ��ال �س�أتوقف عند � 7شخ�صي ��ات �أراها الأكرث �أهمية
و�إبداعا فى م�سريته ومن ثم �أحبها ال�شارع امل�صرى ونالت
جناحا كبريا على ال�شا�شة.
أحمد سبع الليل

ج�س ��ده برباع ��ة وتلقائية النج ��م الراحل (�أحم ��د زكي) فى
فيل ��م (ال�ب�رىء)� ،إخ ��راج عاطف الطي ��ب ع ��ام  ،1986هذا
الفيل ��م اجلرئ املتمي ��ز كان مبثاب ��ة �صرخة �ض ��د القمع فى
�أى عه ��د وفى �أى مكان�( ،أحمد �سبع اللي ��ل) ال�شاب الفقري،
ال ��ذى مل يتمكن م ��ن تلقى تعليم ��ه ب�سبب ظ ��روف معي�شته
القا�سي ��ة ،يتعاط ��ف معه (ح�سني وه ��دان) ال�شاب اجلامعى
املثق ��ف ،ويعلمه املبادئ الوطني ��ة ،وي�شجعه على االلتحاق
بالق ��وات امل�سلحة ،ثم يحول �إىل حرا�سة املعتقالت ،وهناك
يت ��م غ�سل خم ��ه و�إيهام ��ه �أن كل من ف ��ى املعتقل ه ��م �أعداء
الوط ��ن الذين يحاربون تق ��دم البلد ،ويت ��م تعليمه الطاعة
العمي ��اء ،ويتم القب�ض على ح�سني وهدان مع جمموعة من
الطالب الي�ساريني ويحوّ لون �إىل نف�س املعتقل الذى يخدم
ب ��ه (�سبع الليل) ،يلتقى ال�صديقان فى حلظة فارقة تنك�شف
فيها احلقيقة للمجن ��د املغيب ،فريف�ض تعذيب �صديقه ،يتم
حب� ��س االثنني معا ،يك�ش ��ف ح�سني وه ��دان احلقيقة كاملة
ل�سب ��ع الليل الذى يثور بعدها ندما عل ��ى ما فعل بالأبرياء،
يتم قتل ح�سني بالأفاعى ال�سامة ،فيقرر �سبع الليل االنتقام.
حسن بهنسى بهلول

فى فيلم (اللعب مع الكب ��ار) � 1991إخراج �شريف عرفه ،مل
يكن حم�ض م�صادفة �أن يختار وحيد حامد لعادل �إمام ا�سم
(ح�سن بهن�سى بهلول) والذى يوحى ب�أنه ي�ضرب بجذوره
ف ��ى ال�شخ�صية ال�شعبي ��ة للبهلول ،ذلك البط ��ل ال�ساخر فى
ال�ت�راث  -كم ��ا يق ��ول الناق ��د �أحم ��د يو�سف  -وال ��ذى قد ال
ميتل ��ك الق ��وة اجل�سدي ��ة عل ��ى منازلة ال�ش ��ر ،لكن ��ه يتمتع
بب�ص�ي�رة ح ��ادة ،يرى به ��ا احلقيق ��ة التى يعج ��ز الآخرون
ع ��ن �إدراكها ،حتى ل ��و كانت ماثلة �أم ��ام �أعينهم ،لكنه وهذا
ه ��و الأه ��م ي�ستطي ��ع �أن يعرب عن تل ��ك احلقيق ��ة بخفة ظله
وعذوب ��ة منطقه ونقاء قلبه ،ويكت�س ��ى الفيلم بف�ضل حوار
(وحي ��د حامد الذكي) بالواقعي ��ة ال�شديدة التى ت�ضفى على
�شخ�صية (ح�سن بهلول) �أبعادا جتعلها متثل منطا ل�شريحة
كامل ��ة من املجتمع ،وفى هذا الفيل ��م انحاز (وحيد) للفقراء
وال�سخري ��ة م ��ن الأغنياء فى مغام ��رة �سينمائية تخلط بني
الكوميدي ��ا الواقعية والفانتازيا ،ف�ضال عن م�ضمون يتمتع
بج�س ��ارة تعرف كيف ومت ��ى و�أين تقتح ��م و�شطارة تدرك

معنى وقيمة املراوغة.
أحمد فتح الباب

ال�ش ��ك �أن فيلم ��ه ال�شه�ي�ر (الإره ��اب والكباب) ع ��ام 1992
�إخ ��راج �شري ��ف عرف ��ه ،من �أه ��م �أفالمه عل ��ى الإطالق ،من
خ�ل�ال �شخ�صية (�أحمد فتح الباب) القادم من زحام الطبقة
املتو�سط ��ة يبح ��ث لنف�س ��ه عن م ��كان حتت �شم� ��س احلياة
واملجتم ��ع ،متتلئ روح ��ه بطريقة ما ليعلن ع ��ن رغبته فى
ا�ستع ��ادة حقه امل�سلوب ،و�أجمل ما فى الفيلم ذلك املنولوج
الرتاجي ��دى احلزين عل ��ى ل�سان ��ه ( :طول عم ��رى با�سمع
كالم احلكوم ��ة اللى فاتت واللى جاي ��ة ،باركب الأتوبي�س
حم�شور ،بابقى فرحان ،الأ�سعار نار �أقول العامل كله مولع
ن ��ار ،با�سمع كالم احلكومة عن تنظيم الأ�سرة ،باتعذب فى
رغيف العي�ش ،ما�شى جنب احليط را�ضى وقانع).
هذا احلوار يحمل فى طياته كثري من املعانى والإ�سقاطات
فى �سياق �أحداث درات مبجمع التحرير ،وتتطور الأحداث
ليجد نف�س ��ه فج�أة يحمل �سالحا م�شه ��را و�سط املواطنني،
وينظم �إىل بع� ��ض الرهائن املوجودي ��ن و�سرعان ما ت�أتى
ق ��وات ال�شرطة لتحا�صر املكان ،وتت ��م املفاو�ضات بوجود
وزي ��ر الداخلي ��ة ال ��ذى يتاب ��ع املوق ��ف ،حي ��ث يفاج� ��أ ب�أن
مطالبه ��م �شخ�صي ��ة بحت ��ة ،ين�ص ��رف �أحمد م ��ع رفاقه فى
هدوء وتدخل ال�شرطة �إىل املبنى فال يجدون الإرهابني.
يوسف المنسي

�أراد (وحي ��د حامد) �أن يتحدث با�سم كل املن�سيني من �أبناء
الطبق ��ة املتو�سط ��ة والفقرية الذين يعي�ش ��ون دون �أمل فى
امل�ستقب ��ل وال يعرفون الوطن مبعناه املجرد لأنهم مل يروه
باملعن ��ى املج�سد ،فاكتفوا بتحويل ��ه �إىل �أحالم يقظة  -كما
جاء ف ��ى فيلم (املن�سي) ع ��ام � 1993إخ ��راج �شريف عرفه،
وبطول ��ة عادل �إمام  -وخل�ص بط ��ل الفيلم تلك الأحالم فى
�ص ��ورة (�أكل لب�س� ،سك ��ن� ،شغل ،حاج ��ات ،جميلة ،باحلم
بيه ��ا) ،ومن بني مالي�ي�ن املن�سيني اختار عام ��ل التحويلة،
وفي ��ه يفاج� ��أ (املن�س ��ي) بالفتاة (غ ��ادة) الت ��ى تدخل ك�شك
التحويلة وتطلب حمايته ،فهى �سكرترية املليونري (�أ�سعد
ياق ��وت) رج ��ل الأعم ��ال ال ��ذى يقيم حف�ًل�ااً �صاخ ًب ��ا ليعقد
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في ��ه �صفق ��ة م ��ع �أح ��د ال�شخ�صي ��ات الهامة وال ��ذى يعجب
بال�سكرترية ويطلبها ك�شرط لإمتام ال�صفقة ،وير�سل رجل
الأعمال �أعوانه للبحث عنها و�إجبارها على العودة.
سلوى شاهين

كتب (وحيد حامد) فيل ��م ك�شف امل�ستور �إنتاج عام ،1995
بطولة (نبيلة عبي ��د وفاروق الفي�ش ��اوى ويو�سف �شعبان
و�شوي ��كار وجنوى ف� ��ؤاد وح�سن كام ��ي ،و�إخراج عاطف
الطي ��ب) ،بج ��ر�أة يح�س ��د عليه ��ا حي ��ث ك�ش ��ف في ��ه الدور
الكب�ي�ر واللأخالقى الذى كانت تلعب ��ه املخابرات ورجالها
ف ��ى فرتة ال�ستينات ،جند �شخ�صي ��ة (�سلوى �شاهني) التى
ج�سدتها مبه ��ارة (نبيلة عبيد) كانت تتعامل مع املخابرات
ف ��ى فرتاتها الذهبية ث ��م تركت متاما ه ��ذا الن�شاط لتعي�ش
حي ��اة واعدة �ساكنة بعيدا عن تيارات الكراهية واالبتزاز،
وفى دور مركب �أع ��اد (نبيلة) �إىل �أوج ت�ألقها بف�ضل حوار
�ساخ ��ن وملي ��ئ بالإ�سقاط ��ات الت ��ى �ضمنها وحي ��د حامد،
وجعل م ��ن ق�صة هذه ال�سيدة التائب ��ة التى ترف�ض العودة
�إىل دائ ��رة الن ��ار مث ��اال حيا عن نظ ��ام قدمي يلف ��ظ �أنفا�سه
ونظ ��ام جدي ��د ال يعرف بعد كي ��ف يدافع ع ��ن نف�سه وكيف
ي�ضع �أ�س�سه وجذوره.
فتحى نوفل

ع ��ن عالقة الف�ساد بالإرهاب و�أنهم ��ا لي�سا �إال وجهني لعملة
واح ��دة كان ��ت تل ��ك ر�سالة وحي ��د حام ��د فى فيل ��م (طيور
الظ�ل�ام) �إخ ��راج �شريف عرفه  ،1995من خ�ل�ال �شخ�صية
(فتح ��ى نوفل) �أح ��د الأ�صدقاء الثالثة الذي ��ن كانوا زمالء
درا�س ��ة فى كلي ��ة احلق ��وق وفرقت بينه ��م الأي ��ام وال�سبل
فانته ��ى (نوف ��ل) �إىل �أن ي�صبح حماميا ف ��ى مدينة �صغرية
يعي� ��ش عل ��ى ق�ضايا ق ��ذرة ت ��كاد تنح�ص ��ر فى الدف ��اع عن
العاه ��رات وي�أخ ��ذ منه ��ن �أتعاب ��ه عل ��ى �شكل وجب ��ة غذاء
من الكب ��اب والكفت ��ة وقيامه ��ن بغ�سل ثياب ��ه املت�سخة وال
مان ��ع �أي�ضا من �إكمال الأتعاب بق�ض ��اء �سهرة حمراء ،على
النقي� ��ض ي�صب ��ح املحامى على الزنات ��ى  -ريا�ض اخلوىل
 واح ��دا من اجلامع ��ات الإ�سالمي ��ة املتغلغلة ف ��ى �أح�شاءاملجتم ��ع ي�ستخ ��دم مظهره النق ��ى وعبارات ��ه التى حتت�شد

ه ��و �صحفى متم ��رد �صعلوك كم ��ا ج�سده (ع ��ادل �إمام) فى
فيل ��م (الغول) عام � 1983إخراج (�سمري �سيف) ،كان يكتب
ف ��ى ال�سيا�س ��ة ث ��م حت ��ول �إىل الكتابة ف ��ى الف ��ن بعيدا عن
(وج ��ع الدم ��اغ) ،وهو غري منتم لأح ��د �أو لفكرة ،ويحارب
الف�س ��اد املتمثل فى رج ��ل الأعمال (فهم ��ى الكا�شف) وابنه
ال�شاب املدلل ،ويك�ش ��ف (عي�سى) ف�ساد رجل الأعمال الذى
يتاج ��ر ف ��ى كل �شي ��ئ م ��ن الف ��راخ امل�ست ��وردة �إىل مزارع
الأبقار ال�ضخم ��ة وميثل فل�سفة خا�صة موجودة بقوة فهو
ي�ؤمن �أوال ب�أن �سر قوته لي�س فى الفلو�س و�إمنا فى النفوذ
لهذا ينده�ش جدا عندم ��ا ت�صادر له احلكومة �شحنة حلوم
فا�سدة بحجة خطرها على �صحة ال�شعب.
ومن هنا ت�ب�رز جتربة وحيد حامد من بني جتارب م�ؤلفني
كب ��ار فى تاري ��خ الدراما امل�صرية حي ��ث ا�ستطاع �أن يجمع
ب�ي�ن الر�ؤي ��ة العميق ��ة ،وحتقي ��ق املتع ��ة الفني ��ة ،و�إر�ضاء
اجلمه ��ور ف ��ى �آن واح ��د ،وم ��ن بني �أه ��م امل�شاري ��ع الفنية
البد للم�شاه ��د �أن تتوقف عند جتاربه الدرامية الرائدة فى
الكتابة عن التيارات الإ�سالمية وظاهرة ال�سيطرة الدينية
عل ��ى املجتم ��ع امل�ص ��رى ب�ش ��كل �سيا�س ��ي ،حي ��ث ا�ستطاع
�أن يتن ��اول الإ�سالمي�ي�ن مبختل ��ف تنويعاته ��م ف ��ى �أعمال
درامي ��ة �سينمائية وتليفزيوني ��ة ر�سمت خطا عري�ضا ملدى
الت�شاب ��ه واخليط الذى يجم ��ع بينهم  ،متام ��ا كما ر�صدت
تل ��ك التجارب العديد م ��ن الظواهر التى طف ��ت على �سطح
املجتم ��ع امل�ص ��ري ،ما ب�ي�ن دعاة ج ��دد ،وفنان ��ات يعتزلن
الرت ��داء احلجاب وممار�سة الدعوة ،و�سلفيني خرجوا من
�أعماق الريف لي�سيطروا على ثقافة املجتمع ،وبني تيارات
�سيا�سية تتخذ من الإ�سالم م�شروعا لل�سلطة.
وف ��ى القلب م ��ن ذلك م�سل�س ��ل (اجلماع ��ة  )2010-والذى
تناول في ��ه تاريخ جماع ��ة الإخوان م�ؤ�س�سه ��ا ح�سن البنا
بالتف�صي ��ل ،حي ��ث قدم ف ��ى جزئ ��ه الأول توثيق ��ا تاريخيا
ور�ص ��دا لأ�ص ��ل ذل ��ك التي ��ار ال�سيا�س ��ى الذى هيم ��ن على
ال�ش ��ارع امل�ص ��رى ع�ب�ر مراحل طويل ��ة من العم ��ل الدينى
باملدار� ��س واجلامع ��ات وامل�ساج ��د واجلمعي ��ات ،ليحق ��ق
بعم ��ل فنى واحد ما عجزت مق ��االت و�سا�سة ودرا�سات عن
الك�ش ��ف ع ��ن خطورت ��ه و�أبع ��اده  ،من خالل تن ��اول دقيق
حلقيق ��ة تل ��ك اجلماع ��ة وتوجهاتها وط ��رق �سيطرتها على
ال�شارع.
ث ��م قدم اجلزء الثانى من (اجلماع ��ة) فى مايو  ،2017بعد
�أن �أدرك �أن اجل ��زء الأول مل يك ��ن كافيا للإملام بكل جوانب
وتفا�صي ��ل تاريخ الإخوان وال ��ذى ركز فيه على �سيد قطب
ودعوت ��ه للعن ��ف والتكف�ي�ر ،وبذلك يك ��ون قد ت�ص ��ادم مع
�أب ��رز قي ��ادات االخ ��وان �إث ��ارة للج ��دل كمرجعي ��ة للعنف
ال�سيا�س ��ى وتكف�ي�ر املجتمع ،من خالل جت�سي ��د �شخ�صيته
لأول م ��رة عل ��ى �شا�ش ��ة التليفزي ��ون ،وانتهى قب ��ل رحيله
م ��ن كتابة اجلزء الثالث الذى ير�ص ��د من خالله التحوالت
الدراماتيكية فى فكر تلك اجلماع ��ة ال�شيطانية واندماجها
م ��ع جماع ��ات الإره ��اب ف ��ى تنفي ��ذ عملي ��ات �ض ��د الأفراد
واملجتمعات وال�شعوب.
كن ��ت ق ��د اعت ��دت �أن �ألتقي ��ه عل ��ى ف�ت�رات متباع ��دة لأج ��د
وجه ��ه فى كل م ��رة هادئ ��ا ب�شو�شا تعلوه م�سح ��ة من ذكاء
ح ��اد ،ولك ��ن رتو�ش ��ا �أخ ��رى جدي ��دة كانت تدخ ��ل كل مرة
ف ��ى م�شهد نه ��ار خارجى تركه عل ��ى مقربة من نه ��ر النيل،
حيث يجل� ��س كعادته على مائدته املف�ضل ��ة فى فندقه الذى
اليغ�ي�ره ،وهو ينظرنظر بعي ��دا كما ل ��و كان ي�ستعد لقول
كلمة واحدة تخت ��زل العامل بتفا�صيله املرعب ��ة� ،أو ت�ضيئه
بب�صي�ص �ضوء قادم من داخله ،وكان من وقت لآخر ي�شري
ىل �إىل النيل ك�أنه �أيقونة �سحرية و�ساحرة لنجاح قلمه فى
الإ�شارة �إىل بالد مي ��ر منها هذا النهر املقد�س ،كان ي�صمت
�أكرث مم ��ا يتكل ��م ،وك�أنه فيل�س ��وف امتلك نا�صي ��ة احلكمة
ف ��ى زمن كرث في ��ه ال�سفهاء ،رغ ��م �أنه ترجمها ف ��ى ع�شرات
م ��ن الأف�ل�ام وامل�سل�س�ل�ات الت ��ى مازالت وقعها ف ��ى �أذهان
اجلمي ��ع ،بل ال نبالغ كثريا �إذا قلن ��ا �أنها �أ�صبحت �أيقونات
خمتلف ��ة مل�شاه ��د يرتبها املواط ��ن امل�صرى وقتم ��ا �أراد فى
عقله حني يحتاج �أن يع ��ى ويفهم مايدور حوله من �أحداث
عا�صفة.
جريدة الوطن المصرية
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حكاية أول قصة كتبها وحيد حامد
وهنا خالفه ال�صواب ،لأن يحيى ّ
�شق طريقه بقوة �شديدة،
وب ��رع �أ�سلوب ��ه ،وملع بني �أبن ��اء جيله كله فى ذل ��ك الوقت،
وتف ��وق عل ��ى كثريي ��ن ،وم ��ن بينهم به ��اء طاه ��ر "مر�شح
يو�س ��ف �إدري� ��س الأول" ،ولك ��ن بهاء طاه ��ر كان م�ستغرقا
ف ��ى الكتابة لنق ��د امل�سرح ،وبالتاىل فى �إخ ��راج م�سرحيات
الربنام ��ج "الثان ��ى" ،وكان ��ت الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة ت�أت ��ى فى
املرتب ��ة الثاني ��ة �أو الثالث ��ة ،ورغم هذا كان ��ت هناك عوامل
وح ��دة و�صراع بني ك ّتاب الق�ص ��ة ،الوحدة التى كانت �شبه
مفرو�ض ��ة على الك ّتاب الطليعيني اجلدد فى مواجهة اجليل
الأ�سب ��ق ،وهيمنته على نواف ��ذ الن�شر الك�ب�رى ،وال�صراع
بينهم على جتويد الكتابة ال�سردية ،وفى هذا اجلو واملناخ
ج ��اء وحيد حامد ،الطالب فى كلية الآداب ،والذى جنح فى
متري ��ر ن�شر بع�ض ق�ص�ص ��ه وهو فى الع�شري ��ن من عمره،
وكذل ��ك ح�ص ��ل على وظيف ��ة حكومي ��ة �إىل جان ��ب درا�سته
اجلامعي ��ة ،حيث �أنه كان مغرتب ��ا ،وبالتاىل كان يبحث عن
مناف ��ذ رزق كرمية ،وانعك�س كل ذل ��ك على كتابته ،وكان قد
فاز فى م�سابقة ق�ص�صية عام .1963
حكايته مع يوسف إدريس

الجو كان محتدمًا للغاية بني عامى  1964و1967
ىف مرص ،رصاعات سياسية معلنة ومسترتة
بني األجهزة السياسية وبالتاىل الثقافية والفنية،
مل تتوقف الرصاعات بني األجهزة والتيارات
واملؤسسات فقط ،بل امتدت للقيادات عامر
ونارص ،وكانت الحركة األدبية تعمل عىل قدم
وساق ،واألسامء الجديدة الشابة بدأت تربز،
ونرش إبراهيم أصالن ومحمد البساطى وجامل
الغيطاىن ويحيى الطاهر عبد الله ،وغريهم
قصصهم األوىل ،وكان يوسف إدريس املسئول
الثقاىف ىف مجلة الكاتب الطليعية ،ونرش قصة
"املظاهرة" لبهاء طاهرة ىف مايو  ،1964وقدمها
بشكل حامىس بالغ ،كذلك قال بأن قصة هذا
الشاب بهائية طاهرية جدا ،واحتفى بها كام مل
يحتف بكاتب آخر ،وكان هذا االحتفاء ىف محله،
وىف موقعه متاما ،بينام قدّم يحيى الطاهر عبد
الله ىف أغسطس عام  1965عندما نرش له قصة
"محبوب الشمس" بقدر من الريبة واالنتقاص
من شأن يحيي ،رمبا ألن قصة يحيى الطاهر
عبد الله كانت صفارة اإلنذار األوىل لبداية جديدة
للقصة القصرية ،ومن ثم كان إدريس يرى بأن
يحيى الطاهر كان متعجال،

هن ��اك حكاية يحكيها الكات ��ب وال�سيناري�ست الكبري وحيد
حام ��د ،عندم ��ا بد�أ طري ��ق الكتابة فى منت�ص ��ف ال�ستينات،
وتع� � ّرف على الكات ��ب واملبدع الذى كان ا�سم ��ه يه ّز الآفاق،
�أق�ص ��د الدكتور يو�س ��ف �إدري� ��س ،كاتب الق�ص ��ة الق�صرية
الأول فى م�صر والعامل العربى ،وبعدما قر�أ �إدري�س بع�ض
من ��اذج م ��ن ق�ص�ص وحي ��د حام ��د ،مل يقل ل ��ه ر�أي ��ه ب�شكل
مبا�ش ��ر ،ولكنه �أ�شار له ب�إ�صبعه من نافذة م�ؤ�س�سة الأهرام
قائ�ل�ا" :هل ترى هذا املبنى ال ��ذى �أمامنا؟" ،وعندما �أجاب
وحيد حام ��د بـ"نعم" ،قال له �إدري�س بثقة ،ورمبا مبحاولة
للتخل� ��ص م ��ن �أن يق ��ول ر�أيه بو�ض ��وح" :مكان ��ك هناك يا
وحيد!".
كان ذلك املبنى الذى �أ�شار �إليه �إدري�س للكاتب ال�شاب وحيد
حام ��د ،ه ��و مبن ��ى الإذاعة والتلفزي ��ون ،ومل يك ��ن �إدري�س
مي ��دح الكات ��ب ال�ش ��اب الذى م ��ازال كاتب ��ا مبتدئ ��ا للق�صة
الق�صرية ،ولكن يو�سف �إدري�س كان يريد �أن يقول لوحيد:
"�أن ��ت ال ت�صل ��ح لكتاب ��ة الق�صة الق�ص�ي�رة ،ولكنك ت�صلح
لكتابة التمثيلي ��ات" ،وبالطبع كان �إدري�س ين ّزه فن الق�صة
متاما ،عن ف ��ن ال�سيناريو والتمثيليات واحلواديت ،ورغم
�أن احلكاي ��ة كان ��ت جمرد موق ��ف عاب ��ر� ،إال �أن وحيد حامد
�صد ّقه ��ا و�آمن به ��ا ،واجته بالفع ��ل �إىل كتاب ��ة ال�سيناريو،
وكانت النتيجة هذا االنقالب الذى �أحدثه ذلك الفنان الكبري
فى ّ
فن ال�سيناريو ،وتبقى حكايته مع فن الق�صة الق�صرية،
وك�أنه ��ا خرب جمه ��ول ،ومطوى ف ��ى �صحائ ��ف قدمية ،وال
يري ��د �أح ��د �أن يتذكره ،رغ ��م �أنه كان حدثا هام ��ا فى حينه،
ويعترب وحيد حام ��د �أحد امل�ؤ�س�سني الأوائل لظاهرة ك ّتاب
جيل ال�ستينات فى الق�صة الق�صرية.
بدايات الكتابة القصصية

�إذن متى ب ��د�أ وحيد حامد كتابة الق�صة الق�صرية ،ن�ستطيع
�أن نلتق ��ط الإجاب ��ة م ��ن جملة املجل ��ة ،وفى ع ��دد �أغ�سط�س
ع ��ام  ،1966وكان وحيد ق ��د بلغ توّ ا الواح ��دة والع�شرين
م ��ن عم ��ره� ،إذ �أن ��ه م ��ن موالي ��د  1يولي ��و ع ��ام  ،1945فى
مني ��ا القمح ،وكان م ��ازال طالبا بكلي ��ة الآداب ،جامعة عني
�شم� ��س ،وكان قد ن�شر ق�ص�صه من قبل فى �صحف وجمالت
"املح ��رر" و"اجلمهور اجلدي ��د" ،و"ال�شبكة" ،و"احلرية
اللبناني ��ة" ،وهذا م ��ا �أنب�أتنا ب ��ه جملة "املجل ��ة" التى كان
ير�أ�س حتريرها رفيع املقام الكاتب يحيى حقى ،وا�ستطرد
حم ��رر "املجل ��ة" ف ��ى تعري ��ف الكاتب ال�ش ��اب ب�أن ��ه  ":فاز
ب�إح ��دى جوائز نادى الق�صة ع ��ام  ،1963وترجمت ق�صته
(التمث ��ال) �إىل اللغ ��ة الت�شيكي ��ة! ،وكان امل�س ��رح احلديث
�سيق� �دّم ل ��ه م�سرحية (دي ��ك عجوز فى قف� ��ص) ،كما كان قد
�ش ��رع بالفعل ف ��ى كتابة بع� ��ض التمثيلي ��ات التلفزيونية،
واملده� ��ش �أن ��ه كان يعمل_رغم �أن ��ه كان طالبا_ بلجنة
امل�ساع ��دات الأجنبي ��ة ب ��وزارة احلربي ��ة ،وه ��ذه وظيفة
غريبة جدا فى هذا العمر املبكر.
مل تك ��ن هذه املعلومات من�ش ��ورة فى املجلة ب�شكل جمرد،
ولكنها كان ��ت م�صحوبة ب�إحدى ق�ص� ��ص الكاتب ال�شاب،
وكان ��ت الق�صة �ضم ��ن عدد كام ��ل ر�صدته املجل ��ة للجيل
اجلدي ��د ،وقد ن�شر فى ذلك العدد يحي ��ى الطاهر عبد الله
و�إبراهي ��م �أ�صالن وجمي ��د طوبيا وحمم ��د حافظ رجب
وغريه ��م ،وحظي ��ت كل ق�ص ��ة بنق ��د ر�صني لناق ��د كبري،

وكان م ��ن ح � ّ�ظ وحيد ،الناق ��دة و�أ�ست ��اذ الأدب االجنليزى
الدكت ��ورة فاطمة مو�س ��ى ،والتى قدمت ق ��راءة مو�ضوعية
للق�ص ��ة ،وكانت الق�ص ��ة حتمل عنوان "�آخ ��ر الليل" ،وهى
تتح ��دث عن موظف �صغري ج ��دا ،ال يكاد راتبه يكمل ن�صف
ال�شه ��ر ،وف ��ى �آخر ي ��وم م ��ن ال�شه ��ر ،تبقى �سبع ��ة قرو�ش
ون�ص ��ف ،م ��اذا يفعل به ��ذا املبل ��غ ،كان بط ��ل الق�صة يحب
ال�سينم ��ا ،فدخل �أحد الأفالم العنيف ��ة ،وظل داخل ال�سينما
حت ��ى ما بع ��د منت�صف اللي ��ل ،وعندما خرج م ��ن ال�سينما،
كانت املوا�صالت العامة ق ��د توقفت عن العمل ،وكان جيبه
كذلك خاوى الوفا�ض ،وال يحمل �أى نقود ،فا�ضطر �أن ي�سري
عل ��ى قدميه حتى م�سكنه ال ��ذى ينزوى فى مي ��دان ال�سيدة
زينب ،وف ��ى الطريق �صادفته مفاج�آت عجيبة للغاية ،حتى
و�ص ��ل �إىل حمل �سكن ��ه ،حيث كانت مي ��اه املجارى طافحة
لدرج ��ة جعلته "ي�ش ّم ��ر عن بنطال ��ه" ،ور�ص ��دت الدكتورة
فاطمة مو�سى ذلك التناق�ض الذى يربز فى الق�صة ،حيث �إن
البطل كان يحلم بجلب هدايا �إىل خطيبته ،وتراوده �أحالم
�سعي ��دة كذلك ،فى الوقت ال ��ذى يغو�ص فى مياه قذرة ،هذا
التناق� ��ض الرم ��زى ال ��ذى كان يواجه املوظف�ي�ن ب�ضراوة،
وكافة الطبقات الفقرية التى تده�سها احلالة االجتماعية.
مل تكن الق�صة تك ّر�س كتابة ق�صة اجتماعية �سطحية ،بل كان
الأدي ��ب ال�شاب ي�ستخدم �أ�ساليب ��ه الفنية التى كانت جديدة
فى ذلك الوقت ،ون�ستطيع �أن نقول ب�أن تلك الأ�ساليب كانت
تعم ��ل على الوقوف �أم ��ام الق�صة اخلم�سيني ��ة ،وبالتحديد
الق�صة الإدري�سية ،لذلك برع وحيد حامد فى ا�ستخدام تيار
الوع ��ى الذى كان جديدا �آنذاك ،وكان اجليل اجلديد مت�أثرا
مبدر�سة الرواية اجلديدة الفرن�سية ،تلك الرواية التى رفع
لواءه ��ا �آالن روب جرييه وكلود �سيمون وناتاىل �ساروت،
وراج ��ت �أف ��كار تقنياته ��م فى الع ��امل كله ،وبالطب ��ع تبناها
ك ّت ��اب م�صريون وع ��رب ،وكان وحيد حامد م ��ن �أبناء هذه
املدر�سة اجلديدة بامتياز.
وجاء نص المقالة:

مازال مو�ض ��وع املوظف ال�صغري ي�شغل ب ��ال كتاب الق�صة
عندنا منذ خرج الرعيل الأول منهم من كم معطف جوجول،
على حد تعبري �أ�ستاذنا الدكتور ح�سني فوزى ،براتبه الذى
بتبخر فى الأيام الأوىل من ال�شهر ،و�آماله العري�ضة التى ال
تتنا�س ��ب و�إمكانياته املحدودة ،وت�أنقه مبا ال يطابق واقعه
الفق�ي�ر ،من ��وذج �ص َّوره عدي ��د من كت ��اب الرواي ��ة وخلده
جني ��ب حمفوظ فى ذل ��ك اجلمع من �صغ ��ار املوظفني الذى
حتف ��ل به ق�ص�صه فى مرحلت ��ه املتو�سطة ،ح�سني وح�سنني
ف ��ى بداي ��ة ونهاي ��ة ،وحمج ��وب عب ��د ال ��دامي ف ��ى القاهرة
اجلدي ��دة ،وغريه ��م كث�ي�رون� ،إال �أن مث ��ل ه ��ذا "البطل ما
زال ق ��رة عني الق�صة الق�ص�ي�رة وخا�صة من ال�شباب – وقد
يتخ ��ذ �أحيانا �سمة الطالب الغري ��ب النازح من قرية يعي�ش
بجنيهات قليلة و�سط

مدينة غنية زاخ ��رة باملغريات – وقد تختلف نظرة الكاتب
�إىل ه ��ذه البطل من تقم�ص �صريح ل�شخ�صيته وحتمل لعب
متاعب ��ه عل ��ى تفاهته ��ا� ،إىل رثاء ل ��ه �أو �سخري ��ة طفيفة من
�ضي ��ق �أفق ��ه وانحبا�سه ف ��ى دائرة – (وهذا ن ��ادر ومرتبط
غالب ��ا بن�ض ��ج الكات ��ب وقدرت ��ه على فر� ��ض م�ساف ��ة كافية
بينه وب�ي�ن مو�ضوع ق�ص ��ة) �إال �أنهم جميع ��ا يرونه جديرا
باالحتف ��ال ،ويتو�سمون فى �شخ�صه وف ��ى جتاربه – على
فقرها – مادة غنية بالإمكانيات الفنية.
وقد اختار كات ��ب الق�صة التى بني �أيدينا "لقطة" بارعة فى
حي ��اة هذا ال�شاب املوظف مغامرة ف ��ى �آخر ليلة فى ال�شهر،
وهى متثل فى حياته قرار عودة الإحباط التى يرتدى فيها
بعد فوات الأي ��ام الأوىل من ال�شهر ،بينما الغد املرتقب من
قم ��ه �أماله ،ومعق ��د �أحالمه "بذل ��ة كاملة وتليف ��ون ل�سناء،
وجل�س ��ة فى كازينو النه ��ر" وهو حلم عل ��ى توا�ضعه بعيد
املن ��ال قليل التحقي ��ق ،فكما �أن �أول ال�شه ��ر �آت ال ريب فيه،
ف�آخره يتبع �أوله بنف�س الرتابة والنظام.
وجترب ��ة البطل فى هذه الليلة ت�ؤك ��د تلك اخل�صائ�ص التى
قدمن ��ا ذكره ��ا :وحدت ��ه وعربت ��ه والتناق� ��ض ب�ي�ن مظهره
املت�أنق وحقيقة �إمكانياته (قمي�ص لينوه وارد من اخلارج،
وجي ��ب مفل�س لي� ��س به �إال خم�سة قرو� ��ش تعريفة وخم�س
�سجائر فرط).
ورحلة �آخر اللي ��ل لي�ست جمردة "م�شوار" من اجليزة �إىل
ال�سي ��دة زينب م�شيا على الأقدام لأن ��ه ال يجد اتوبي�سا وال
مي ��كك �أج ��رة تاك�سى ،ولكنه ��ا رحلة من دني ��ا الأحالم التى
يعي�ش فيها املاليني ،ف ��ى عامل ال�سينما حيث كل �شىء رائع
باه ��ر ،والبطل ق ��وى ممتاز ،والبطلة رقيق ��ة تنتظر نتيجة
املعرك ��ة فى (�صدره ��ا يعلو ويهبط) ،واخل�ي�ر ينت�صر ابدا
والق�ص ��ة تنته ��ى بقبل ��ة طويلة رائع ��ة �إىل ح ��ارة ال�سادات
حي ��ث م ��اء املج ��ارى يغم ��ر الأر� ��ض والبط ��ل ي�ضط ��ر �إىل
خلع حذائ ��ه وجوربه واخلو�ض فى امل ��اء حافيا ،وزوجان
يت�شاج ��ران بع ��د منت�صف اللي ��ل �شج ��ارا روتينيا وجموع
ال�صرا�صري فى ال�شقة ال�صغرية املرتبة.
والرحلة بهذا املعنى منوذج م�صغر لنمط حياة هذا ال�شاب
فى ت�أرجحها بني قطبى احللم والواقع والظاهر والباطن.
عل ��ى �أن م ��ا ي�صي ��ب الق�ص ��ة خلوه ��ا م ��ن م ��ن احلرك ��ة
 progressionوبالرغ ��م م ��ن براع ��ة "اللقط ��ة" فه ��ى
تنته ��ى من حي ��ث بد�أت ،فل ��م يطر�أ على البط ��ل تغري يذكر،
ومل يخ ��رج من رحلت ��ه بجديد فى نف�سه ،وق ��د يقع له نف�س
احلادث غدا �أو بعد عام وي�سري فى نف�س الطريق ويفكر فى
نف�س الأ�شياء وال فرق بينه واليوم والغد.
ولي� ��س هذا عيبا فى ح ��د ذاته لو �أن الكاتب ق ��د جعل بيننا
وب�ي�ن البطل م ��ن امل�سافة ،م ��ا ي�سمح ب�أن نراه ف ��ى ابعاده،
ونت�أمل ��ه ككل ،ونفهم من جتربته م ��ا ال يفهم في�شرق ذهننا
مبعن ��ى للق�ص ��ة يخ ��رج به ��ا عن جمرد ح ��ادث مزي ��ف وقع
ملوظف مفل�س فى �آخر ال�شهر.
وق ��د �ص ��درت ل ��ه بع ��د ذل ��ك ع ��ام ،1971
جمموعت ��ه الق�ص�صي ��ة "القم ��ر يقت ��ل
عا�شق ��ه" ،و�أهداها �إىل "جيل من ال�شبان
ي�سع ��ى بجه ��د و�إ�ص ��رار� ..إىل جي ��ل هو
الأم ��ل � ..أق� �دّم (القم ��ر يقت ��ل عا�شق ��ه)"،
واحت ��وت املجموع ��ة عل ��ى ث�ل�اث ع�شرة
ق�ص ��ة ،وهى "جم ��رد قر� ��ش� ،آخ ��ر الليل،
اخلط ��ر ،الفر� ��س ،وجب ��ة بع ��د منت�ص ��ف
الليل ،الإن�س ��ان والدنيا ،التمثال ،لن يفرت
قلب ��ى ،باق ��ة ال ��ورد ،ذكريات ف ��ردة حذاء،
مرحب ��ا �أيه ��ا املوت ��ى ،القمر يقت ��ل عا�شقه،
قابيل فى نزهة" ،والقت املجموعة ترحيبا
جي ��دا ،حيث �أن ن ّقادا كب ��ارا كتبوا عنها فى
ذلك الوقت ،ولكن كان وحيد حامد قد �سمع
ن�صيحة يو�سف ادري�س ،وهى االجتاه �إىل
كتاب ��ة ال�سيناري ��و ،وبذلك �أهدان ��ا يو�سف
�إدري� ��س دون �أن ي ��درى ،كاتب ��ا عظيم ��ا
لل�سيناري ��و ،وهكذا مل نخ�س ��ر كاتبا للق�صة
الق�ص�ي�رة ،ولكنن ��ا ك�سبنا كاتب ��ا لل�سيناريو
هو مدر�س ��ة قدّمت الكث�ي�ر والثمني لل�سينما
امل�صرية.
من االرشيف
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وحيد حامد:
أغل��ب المثقفي��ن وليس كله��م لديهم طموح قوي ج��دا أن يكونوا قريبين من الس��لطة”
ل��م أتغير منذ أن أمس��كت بالقلم ول��م أغير مبادئي ولم أنافق أو أتلون ورأي��ي أعلنته في كل العهود

حوار  :نسمة تليمة

حني قابلته منذ عرش سنوات كان يحمل
يف جعبته الكثري من األشياء املرتبطة
باألفالم واملرشوعات الفنية والحيك
عن البالتوه واملمثلني والكتابة وغريها
من معطياته التى يراها من ثقب مفتاح،
والتي يتحدث عنها ممتلئا بحامس يوم
جديد يف األفق ،كان وقتها منتبها إىل
أوراقه املرتبة زارعا ىف صوته رغبة
الوصول إىل الناس والتعبري عنهم،
وحني قابلته اليوم ،كام اعتدت وجهه
هادئا بشوشا ،و لكن رتوش جديدة
دخلت ىف مشهد نهار خارجي تركه عىل
مقربة من نهر النيل ،جلس كعادته عىل
مائدته املفضلة ونظر بعيدا كام لو كان
يستعد لقول كلمة واحدة تختزل العامل،
أو تضيئه ،وخالل الحديث أشار إىل النيل
مرة أخري كأنه أيقونة سحرية وساحرة
لنجاح قلمه ىف اإلشارة إىل بالد مير
منها هذا النهر املقدس ونربة صوته
واثقة” أنا قاعد هنا عشان ابص عىل
النيل بىص وراىك شوىف انا شايف ايه،
النيل مكان يصلح للكتابة” كان يصمت
أكرث مام يتكلم ،وبعض التساؤالت أجاب
عنها بكلامت مقتضبة ناهيا الحرية.

هك ��ذا ر�أيت الكاتب الكب�ي�ر وال�سيناري�س ��ت وحيد حامد،
�صاح ��ب ع�ش ��رات الأف�ل�ام الت ��ي مازال ��ت تق ��ع ف ��ى �أذهان
اجلمي ��ع ،ب ��ل ال نبالغ ح�ي�ن نقول �أنه ��ا �أيقون ��ات خمتلفة
مل�شاه ��د يرتبها املواطن امل�ص ��ري وقتما �أراد فى عقله حني
يحتاج �أن يعى.
وم ��ن وح ��ي م ��ا كتب ��ه وحي ��د حام ��د بداي ��ة م ��ن ” طائ ��ر
اللي ��ل احلزي ��ن” م ��رورا ب� �ـ” الغ ��ول ،ال�ب�رىء ،الراق�صة
وال�سيا�س ��ي ،الإره ��اب والكب ��اب ،الهلف ��وت ،اللع ��ب م ��ع
الكبار ،طيور الظ�ل�ام ،النوم فى الع�سل” وغريها حتدثنا
معه ،و�س�ألناه ملاذا يبتعد عن امل�شهد رغم كل هذا الزحام..
واىل ن�ص احلوار:
البع��ض يتس��اءل أين وحيد حامد من المش��هد العام
عود جمهوره ؟
اآلن والكتابة كما ّ

مل �أتوق ��ف عن الكتابة ،انتهيت منذ فرتة من كتابة فيلمني،
لك ��ن هذه الأيام الأفالم تذهب �إىل الرقابة وال تعود ،وهذا
لي� ��س مع ��ي فق ��ط م ��ع كل النا� ��س“ ،ها�سكت هاعم ��ل ايه
يعني.؟”
هل الكاتب يحتاج ملثل تلك الفرتات ال�صامتة ؟
الكتاب ��ة بالن�سبة للكات ��ب “زى امليه واله ��وا” ال ميكن �أن
ي�ستغن ��ى عنها لكن �أحيان ��ا الإن�سان يحتاج �إىل فرتة ت�أمل
وحت ��دث كثريا لقراءة املجتمع بال�ش ��كل ال�صحيح“ ،نقعد
نتفرج �شوية الزم نريح عقلن ��ا ومنال البري” ،لي�س �شرطا
�أن تتواج ��د ط ��وال الوقت �أعتق ��د �أف�ضل تعبري ه ��و �إعادة
�شحن النف�س.
م��ا هي وظيف��ة الكاتب فى رأيك أن يرص��د الواقع أم
يتأمله أم يتنبأ بما يأت به ؟

الث�ل�اث �أ�شي ��اء مرتبط ��ة ببع�ضه ��ا البع�ض ،لك ��ن ال �شيء
ي�سم ��ي تنب�ؤ لأنه ال يعلم الغي ��ب �إال الله لكنها قراءة حلال
املجتم ��ع ،و�أحوال النا� ��س� ،أ�شبه مبع ��ادالت الكيمياء �إذا
و�ضعن ��ا مك ��ون على مك ��ون ينتج مك ��ون جدي ��د ،وهو ما
يفعله الكاتب ،بناء على ق ��راءات عدة للم�شهد ،على �سبيل
املث ��ال فيل ��م” طيور الظالم” ح�ي�ن كتبت ��ه يف الت�سعينات
النا� ��س قالت تنب�أ ب�شكل ال�صراع حني �أ�شرت لوجود ثالث
قوى هي الثوري واالنته ��ازي والتيار الديني ،وال�صراع

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

انتهي بني التيار الدين ��ي والتيار االنتهازي ،كانت ح�سبة
بينما الثوري توارى �أمام مثالياته ورومان�سيته.
بعد �شهرين تقريبا مير على ثورة يناير الذكري التا�سعة،
و�أف�ضل �أن �أ�سالك على طريقة �أحد حواراتك ال�سينمائية
” هي الثورة اتنشلت يازعيم؟”

�صم ��ت كبري ث ��م ” :الثورة ك�أن �شيئا مل يك ��ن”  ”،ملا تغلى
ميه وت�سيبيها م�ش بتربد ؟ املاء املغلي برد”.
وقع الإجابة يجعلني �أ�س�ألك عن تف�سريك لذلك ؟
املجتمع ��ات كله ��ا يف ��وز فيه ��ا الأق ��وى� ،أو ي�سيط ��ر �إذا
ا�ستبعدنا يفوز .
�أح ��د امل�شاه ��د املهمة ف ��ى �أعمالك خ�ل�ال فيل ��م ” النوم فى
الع�سل” جاءت متطابقة بعد �سنوات كثرية مع م�شهد حي
يف ال�شارع حني هتف البطل مع املجاميع” �آه”
كيف كانت كواليس كتابة هذا المشهد؟

امل�شه ��د كان مكتوبا بالأ�سا�س داخل مي ��دان التحرير ،لكن
ح�صل ��ت وقتها ظروف �إنتاجية جعلت �شريف عرفة يبحث
ع ��ن مكان �أخر يعطى نف� ��س امل�ضمون والهدف من امل�شهد،
وقته ��ا ال�سينم ��ا مل تك ��ن �آلياته ��ا تط ��ورت بنف� ��س ال�شكل
احل ��ايل وكان من ال�صعب �أن منلأ ميدان التحرير بالنا�س
�أو املجامي ��ع ،لكن الت�صوير فى جمل�س ال�شعب كان �أ�سهل
للتحكم يف املجاميع وقد كان.
هل كان مقصودا أن يكون داخل ميدان التحرير؟

والله �إنا فكرت وقتها �أنه �أ�صلح مكان لتجمع الب�شر.

بمناسبة مجلس الشعب أو البرلمان هل تتابعه؟

ال� ..أبتع ��د عن �أخبار جمل�س ال�شع ��ب عمدا لأنه ي�ضايقني
جدا ،وال يعرب عن ال�شعب امل�صري.
تك��رر دائم��ا ” أنا عاي��ش فى الش��ارع” وأن��ا أعلم أنك
مراقب جيد هل اختلف الش��ارع المصري في تقديرك
اخر  10سنين ؟

بالطب ��ع اختلف� ،أنا مازلت �أ�س�ي�ر فى ال�شارع و�أمر ل�شراء
اخل�ض ��ار� ،أع�ش ��ق ال�ش ��ارع و�أح ��ب التواجد في ��ه ،النا�س
اختلفت بحك ��م الظروف املفرو�ضة عليه ��ا� ،أ�صبحت �أكرث

�أناني ��ة و�أكرث �إهماال ،و�أعتقد �أن االنتماء وحب الوطن قل
كث�ي�را ،ف ��ى البداية كن ��ا تخ�شي �أن نخرب �شيئ ��ا �أو ن�ؤذى
ج ��ارا ،كم ��ا �أن م�ساحة الف�ساد ات�سعت ج ��دا ،والف�ساد بني
النا�س ال�صغ�ي�رة �أي�ضا ،فقدنا �أ�شياء كثرية لي�س الأخالق
فقط ،يف �شيء جوانا خ�سرناه.
ولك��ن ما ال��ذي يمك��ن أن يغيرهم إلى ه��ذه الدرجة
التي تصفها؟

البطال ��ة والظروف االجتماعي ��ة ال�سيئة ،فقدان الهمة ولو
�أن البع� ��ض �سي�صفن ��ي بالرومان�س ��ي لكنه ��ا �أي�ض ��ا �سبب
خط�ي�ر للتح ��ول ف ��ى ال�شخ�صي ��ة امل�صري ��ة ،لدين ��ا نظ ��ام
تعليم ��ي فا�ش ��ل ،ثقافة معدوم ��ة“ ،النا� ��س حمتاجة وعى
و �إمي ��ان �أكرب بالعل ��م”  ،لدينا من يح ��ارب العلم واملعرفة
والثقافة.
ما تصورك للمشهد السياسي الحالي ؟

ال ميكنن ��ي �أن �أقي ��م امل�شه ��د ،لأنن ��ي مرتبك ،لك ��ن �أريد �أن
�أق ��ول �أن احلري ��ة حتته ��ا �أ�شياء كث�ي�رة مهم ��ة ،باخت�صار
�أعطن ��ي حريت ��ي �أطل ��ق ي ��دي ،وان اختلفن ��ا االخت�ل�اف
ظاه ��رة �صحية� ،أنا مثال م�شكلتي النف ��اق ،م�ساحة النفاق
عري�ضة جدا ،والر�أي الآخر يجب �أن يحرتم ،حتى لو كان
معار�ض ��ا ،وميكن �أن يتم كل �شيء باحلوار مل�صلحة البلد،
يج ��ب �أن نن�سي ال ��ذات �أو ال�شخ�صنة ،ومن يريد �أن ينظر
نظرة مو�ضوعية ملا فيه م�صلحة للوطن عليه �أن يقدم عليه
و�أال يت�أخر.
اآلن هن��اك اس��تعادة لمش��اهد كثي��رة م��ن أفالمك
وإس��قاطها على الواقع من قبل الشباب على مواقع
التواص��ل االجتماع��ي والبعض يتس��اءل كيف خرجت
تلك األفالم للنور في فترات سابقة رغم جرأتها؟

�شه ��ادة �أ�شهد بها ،مل �أ�صطدم بالرقاب ��ة �أو الرقابة رف�ضت
�أي ��ا م ��ن تل ��ك الأعم ��ال ،كان هن ��اك فق ��ط م�شكل ��ة يف فيلم
ال�ب�ريء ولكن مل تكن ب�سبب الرقاب ��ة ،كان بناء على بالغ
وقته ��ا �ض ��د الفيل ��م ،لك ��ن كل �أفالم ��ي مل مينعه ��ا �شخ�ص
�أو يحدثن ��ي �أنه ��ا مرفو�ض ��ة �أو يرف ��ع �سماع ��ة التليف ��ون
ويوج ��ه ىل مالحظة ” الغول ،ملف ف ��ى الآداب ،الراق�صة
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وال�سيا�سي وغريها” قان ��ون الرقابة يقول �أن مدة وجود
الفيل ��م يف الرقابة لإجازته �شهر و�إن مل ترد يعترب جمازا،
الآن ال�سيناريوه ��ات تذه ��ب اىل الرقاب ��ة “ك�أنه ��ا دخل ��ت
ف ��ى مغ ��ارة م� ��ش عارفني ه ��ى ف�ي�ن”� ،أي�ضا املفرت� ��ض �أن
الرقابة تتبع وزارة الثقافة ،والعاملون فيها متخ�ص�صون
ولديه ��م الوع ��ي الكايف والإمل ��ام الكايف بقواع ��د و�أ�صول
“ال�شغالنة” ولي�س من حق �أي �شخ�ص �أخر �أن ي�شاركهم
هذا الأمر.
ألم ترفع سماعة التليفون عليك يوما ويطلب منك أال
تكتب ؟

ال ..ومل يوجه ىل �أحد �أي لوم� ،أو طلب� ،أخر مقالة كتبتها
فى امل�صري الي ��وم منذ عام عن �صناعة اخلوف ،مل �أتوقع
ردود الأفع ��ال عليه ��ا�“ ،أن ��ا اكت ��ب اللي جواي ��ا مابعمل�ش
ح�ساب لأي حاجة بعده ��ا نف�سي ات�سدت ماكتبت�ش تاين”
لنجعله ��ا اجابة دبلوما�سية ” ان�شغل ��ت فى فيلم �أكتبه ومل
�أف�ضل اال�ستمرار يف كتابة املقاالت.
لو هاتكتب مقال فى يناير 2020هايكون عن ايه ؟

ال �أعرف ،ملا يجي يناير ،ون�شوف هانعرف نكتب وال لأ.
هل منحتك الكتابة ما توقعته ؟

نعم ،واهم ما منحتني �إياه ال�سالم النف�سي والر�ضا ،حني
�أحا�سب نف�سي �أقول كن ��ت �أمينا و�صادقا جدا فيما كتبته،
“�سواء �صح �أو غلط” ،ممكن �أكون �صاحب ر�أي خاطئ،
ور�أي �ص ��واب ،لكنن ��ي تعامل ��ت م ��ع الكلم ��ة الت ��ي �أكتبها
ب�إخال� ��ص �شدي ��د ج ��دا و�أمانة مطلق ��ة ،حاجت ��ان مل �أزور
فيهم ��ا و�أق ��در �أقولها ب ��كل فخر واعتزاز ،و�أن ��ا يف مرحلة
مت�أخ ��رة من العم ��ر الآن ،مل �أتغري من ��ذ �أن �أم�سكت بالقلم
وكتب ��ت ،ومل �أغري مبادئي ومل �أنافق ور�أيي �أعلنته يف كل
العه ��ود ،وقت جمال عب ��د النا�صر كنت �شاب ��ا مل يكن لدي
الق ��درة على التعبري بال�ش ��كل الكايف ،ولك ��ن ع�شت ع�صر
ال�س ��ادات ومب ��ارك والع�صر احلايل ،موقف ��ي كان ثابتا مل
يتغ�ي�ر ،وقت الإخوان كان موقف ��ي وا�ضحا ومل �أتلون ،مل
�أرك ��ب �أي موجة �أبدا ،وم ��ن لديه كالم مغاير يخربين� ،أنا
را� ��ض ج ��دا ،كما �أ�صبت ق ��د �أكون �أخط�أت ولك ��ن ما فعلته
كنت م�ؤمنا به.

كان ل��ك تعبير س��ابق عن ث��راء الش��خصيات وفقرها
وتاثي��ر ذلك عل��ى الكتابة ..ما هي مالمح الش��خصية
المغرية للكتابة فى تقديرك؟

ال�شخ�صي ��ات الفاعل ��ة �س ��واء ف ��ى اخلري �أو ف ��ى ال�شر هي
املغري ��ة للكتاب ��ة ،هى الق ��ادرة على �صنع ر�سال ��ة ،املحرك
للح ��دث ،الق ��ادر عل ��ى �صن ��ع احل ��دث والتغي�ي�ر ،ي�صب ��ح
�شخ�صي ��ة درامية مثال حني كتبت ” ا�ضحك ال�صورة تطلع
حل ��وة” كنت ا�س�ي�ر على كوب ��ري ق�صر الني ��ل ،و�صادفته
بالفعل وهو ينادي “�ص ��ورة يامدام” فكرت �أنه �شخ�صية
فاعل ��ة قادرة على �صنع حالة وه ��ى �شخ�صية عادية ،لي�س
�شرطا �أن يكون هريو.
كيف تري عالقة المثقف بالدولة؟

” هاقوله ��ا ل ��ك بكل �ص ��دق �أغل ��ب املثقفني ولي� ��س كلهم
لديه ��م طموح قوي ج ��دا �أن يكون ��وا قريبني م ��ن ال�سلطة
ومنتفعني منها ب�س دي الإجابة”.
أين يفترض أن يكون المثقف فى رأيك؟

املفرو� ��ض يك ��ون مع م�صلح ��ة البلد ويعرب ع ��ن ر�أيه دون
خ ��وف �أو ف ��زع ،وال ينتظ ��ر مكاف�أة ،هذا ه ��و دور املثقف،
املثقف ��ون �صن ��اع الوع ��ي ،لديه ��م ر�سال ��ة وربن ��ا منحه ��م
نعم ��ة وهى املعرف ��ة وهى غ�ي�ر متاحة ل ��كل النا�س ،يجب
ا�ستخدامه ��ا يف خدم ��ة النا� ��س ،لي� ��س لتحقي ��ق مكا�س ��ب
�شخ�صية �أو ال�سعي وراء منا�صب.

يظل طيور الظالم بطال رغم قدمه هل تشعر أن هناك
أح��د المش��اهد الت��ى كنت تحت��اج إل��ى كتابتها اآلن
وضمها مرة أخري للفيلم ؟

هناك �شخ�ص طلب مني �أعمل جزءا ثانيا من طيور الظالم
و�أن ��ا رف�ضت ،وقلت ما �أقوله فى طيور الظالم � 2أقوله فى
عمل فنى �أخر.
هل تضع ذلك في خطتك ؟

الكاتب لي�س لديه خط ��ة ،لكن حني ت�أتي فكرة الكاتب يبد�أ
يتعامل معه ��ا ،لأين لو خططت وعمل ��ت منهجا افقد �شيئا
مهما جدا“ ،هابقي �صنايع ��ي ،ماحب�ش �أبقي �صنايعي “،
وال �أ�ستطيع تو�صيف نف�سي� ،أنا �سعيد جدا �أين جزء كبري
من النا�س ا�ستوعبوا �أعمايل وعارفني �أنني مل �أغ�شهم.
البع��ض كان ي��ري أن وحيد حام��د يميل دائم��ا للحل
الف��ردي والخ�لاص م��ن خ�لال ش��خص ..ه��ل ه��ذا
حقيقي؟

ظ ��روف العمل هى احلاكمة ،هذه املقولة قيلت وقت فيلم”
الغ ��ول” قت ��ل فريد �شوق ��ى ونهاي ��ة الفيلم ،ولك ��ن مل يكن
هن ��اك حل �أخر ف ��ى هذا املو�ضوع بالتحدي ��د ،لكننى ل�ست
مع نظرية احلل الفردي.
ما هي أشرس المعارك التى خضتها ؟

فيل ��م ” الغ ��ول” كان هن ��اك معركة كبرية ج ��دا ،والربىء

�أي�ضا ،لكن �أتذكر ب�شدة ” الغول ” لأن الرقابة دخلنا معها
معركة واتكتب فى الفيلم تقرير كان ممكن يودي ال�سجن.
وماذا عن مقاالتك التى كنت تكتبها عن مستش��في
األطفال  57357كيف انتهت المعركة ؟

انتهت� ..أنني �أجل� ��س �أمامك الآن� ،أغلق امللف ،واجلرنال
الذى كنت �أن�شر فيه �أغلق امللف ورف�ض ا�ستمرار الن�شر.
وق ��ت اجلزء الأول م ��ن اجلماعة فى عهد مب ��ارك وقال لك
زكري ��ا عزم ��ي ” احن ��ا مالنا بالإخ ��وان ” وبعده ��ا كتبت
اجل ��زء الثاين بعد ثورة يناير  ..هل �شعرت باختالف فى
امل�شهد و�أنت تكتب بناء على الأحداث؟
مل يك ��ن هن ��اك اخت�ل�اف ،زكريا عزم ��ي وقتها ق ��ال جملته
فع�ل�ا حني طلبت ن�صور فى مكان ما ،واجلزء الثاين كنت
ملتزما في ��ه بالتاريخ ،ووقائعه والأمان ��ة تقت�ضى �أن يتم
ال�س ��رد مع الإلت ��زام باحلقيقة �سواء ف ��ى الأول �أو الثاين
�أو يف �أي وقت.
وأين الجماعة 3؟

مل ا�ش ��رع بع ��د يف كتابة اجلزء الثالث م ��ن اجلماعة ،لأنه
�ش ��رط �أ�سا�سي لها توفر املنتج والإنتاج ،الآن تابع لإعالم
امل�صريني و�إعالم امل�صريني حني ي�شعرون �أن لديهم خطة
و�ضم ��ن برناجمهم اكم ��ال اجلماعة “هايقول ��ويل” ،كان
هن ��اك كالم بينن ��ا من ��ذ عامني وح�ي�ن تغ�ي�رت قياداتهم ”
املو�ضوع نام”.
متي نكتب ع��ن األحداث الكبري؟ هل ش��رط أن يمر
س��نوات كثيرة لوضوح المش��هد؟ وهل من األفضل
أن يوثق الكاتب ما يراه أم يصمت؟

الكات ��ب ال يوث ��ق لأن معظ ��م احلقائ ��ق تك ��ون غائب ��ة �أو
خمفي ��ة ومع مرور الزمن تتك�ش ��ف حقائق ،وت�صبح �أكرث
و�ضوحا.
هل المواطن المصري محبط؟

نعم

ما وقع أخب��ار اغالق بعض الفضائيات فى الس��نوات
األخيرة عليك؟

م��ا ه��ي مواصف��ات السيناريس��ت الجي��د ورأيك في
كتاب السيناريو اآلن؟

اغالق قناة ف�ضائية �أو م�ؤ�س�سة �صحفية �أو موقع �إخباري
م�ؤمل جدا بالن�سبة ىل كمواطن.

ال ميكنن ��ي احلديث عن زمالء ىل لأنن ��ي �أقدر و�أحرتم كل
�شخ� ��ص �أم�س ��ك بقلم وكت ��ب ولي�س م ��ن حق ��ي �أن �أفر�ض
و�صاية عليه لأنه لو حدث ذلك �أناق�ض نف�سي ،لأن كل جيل
له ر�ؤية خمتلفة ولك ��ن ميكنني �أن اقول الأجيال مفرت�ض
�أن تط ��ور يف الكتابة والفن ،ل�س ��ت و�صيا على غريي� ،أما
موا�صف ��ات ال�سيناري�س ��ت اجلي ��د �أهم قواعده ��ا �أن يحب
املهنة لدرجة الع�شق ويكون لديه خيال وا�سع وثقافة غري
عادي ��ة ،ويج ��ب �أن يكون لدي ��ه �إح�سا�س باجلم ��ال ولي�س
القب ��ح ،ل ��ذا �أحزن من بع�ض الأعمال الت ��ي تنقل القبح يف
الأعم ��ال الدرامية �سواء يف لفظ �أو �صورة لأن الفن جمال
املفرو� ��ض يرقى بالذوق العام� ،أرفع امل�شاهد لأعلي ،ولكن
ال �أعوّ د اجلمهور على عادات �سيئة وقبح.

كيف كان عملك كصحفي ؟

�أتذك ��ر �أ�ست ��اذ منري عام ��ر ربنا يديله ال�صح ��ة ،طلب مني
مو�ضوعني عن القاهرة بعد ال�ساعة  2ليال ومو�ضوع �أخر
ع ��ن زوار املتح ��ف امل�صري ،كان رئي�س ق�س ��م التحقيقات
ال�صحفي ��ة فى �صباح اخلري و�أ�ست ��اذ لوي�س جري�س طلب
من ��ي قبلها العم ��ل يف ق�سم الفن فرف�ض ��ت و�أخربته �أنني
�أري ��د �أن �أكون كاتبا يف الو�سط الفني وال ي�صح �أن �أكتب
عن زمالئي ،فطلب مني �أذهب للتحقيقات ال�صحفية ،كنت
�أكت ��ب وقتها فى الإذاع ��ة ومت�شبعا بالدرام ��ا ،فلم �أ�ستطع
العمل يف التحقيقات ،واعتذرت ،واجتهت للكتابة .
هل تسمع اإلذاعة المصرية ؟

ما رأيك فى أفالم محمد رمضان؟

ال �أ�سم ��ع الإذاعة الآن ،وال �أري ��د الكتابة لها ،بالأم�س �أحد
الأ�صدق ��اء �أر�سل ىل ت�سجيال مل�سل�س ��ل �إذاعي كتبته زمان
لكرم مطاوع و�أمين ��ة رزق ا�سمه ” الفتى الذي عاد” �سنة
 1974وذكرين بفرتة جميلة �أحبها ولكني اكتفيت بها،
لن جند ه�ؤالء مرة �أخري.

ال �أ�شاهده ،وال بحبه وال بكرهه.

وكيف تري الدراما والسينما اآلن؟

الدرام ��ا التليفزيوني ��ة الآن غ�ي�ر جي ��دة ،وال�سينم ��ا فيها
حماوالت ت�ستحق وملفتة للنظر.

ونحن على مشارف عام  2020وعام جديد ..كيف تري
مشوارك الفني؟

هل شاهدت فيلم الممر؟

ال مل �أ�شاهده ،رغم �إذاعته فى التليفزيون.

احلم ��د لل ��ه الدول ��ة كرمتني ب�ش ��كل جيد ج ��دا ،وح�صلت
عل ��ى تكرمي م ��ن ال ��دول العربية ،وحت ��ى جمعي ��ة الفيلم
الأمريكي ��ة كرمتن ��ي ،و�أه ��م من كل ذل ��ك �أن هن ��اك قطاعا
أنت
كب�ي�را جدا وخ�صو�صا ال�شباب ح�ي�ن يرون �أفالمي و� ِ
منهم يحرتمونها ويفكرون فيها ” وخليني �أبالغ �شوية ”
ويتعلمون منها ماذا �أريد �أكرث من ذلك ؟

انتشرت اآلن فكرة ورش الكتابة كيف تراها ؟

ور� ��ش الكتاب ��ة �أ�س ��و�أ �ش ��يء ح ��دث م�ؤخ ��را ،لأن الكتابة
�أ�سا�سه ��ا �أن يكون لديك �شىء تريد تو�صيله للنا�س ،فكرة،
ر�أي ،هدف ،الكتابة جنني �أو مولود يخرج للدنيا والنا�س
ال ميك ��ن �أن ي�شرتك فيه اثنان �أو ثالثة لأنها �ست�صبح مثل
جالبي ��ة املهرج ،ل�سن ��ا جميعا ن�سخ ��ا واح ��دة ،الكاتب �أو
املفك ��ر مفرت� ��ض �أن يقدم عط ��اءه للنا�س ،ولك ��ن �أن يكتب
عدد من الكتاب عمال واحدا �ستتحول امل�شاهد اىل “لرقع”
ثوب مليء بالبقع.
ينفع ��ل ”:هاتيل ��ي م�سل�سل واح ��د كتبته ور�ش ��ة والنا�س
فاكراه؟ بينما تتذكر الأعمال القدمية التى لها ب�صمة و�أثر
فى النا�س ،كاتب عنده ر�ؤية وفكر واحد.

5

أنا مازلت أسري ىف الشارع وأمر لرشاء الخضار ،أعشق الشارع
وأحب التواجد فيه ،الناس اختلفت بحكم الظروف املفروضة
عليها ،أصبحت أكرث أنانية وأكرث إهامال

لم��اذا لم تك��رر تجربتك فى العمل م��ع ابنك المخرج
مروان وحيد حامد؟

اتعامل مع مروان معاملة الطيور لأوالدها ،حني يظهر له
ري� ��ش تطرده من الع�ش ،وتطلب منه الطريان و�أنا �سعيد
�أن جناح مروان ال�شخ�صي دون �أى م�ساعدة مني
عن جريدة االهالي المصرية 2019
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صانع البهجة والحكمة والفن العظيم
أكرم القصاص

«حبيت أيامى ،ومدين لكثريين وقفوا بجانبى،
وساعدوىن ىك أصل للناس ..عاوز أقول الحمد لله
مرارا وتكرارا وأشكر الجميع ألنكم عشاق السينام
الىل أنا حبتها بقدر كبري من اإلخالص والتفاىن..
أعتقد أنكم ممكن تفتكروا ىل أفالم أسعدتكم،
وأشكر كل من تعلمت منهم أو علموىن ىف مجال
التمثيل واإلخراج والنقد».
كأنه كان يقدم وداعا يليق به وهو واقف عىل
قدميه ،كل من تابع حديث وحركة الكاتب الكبري
وحيد حامد أثناء تكرميه ىف مهرجان القاهرة
السينامىئ الدوىل ،كان يشعر أنه يقدم وداعا يليق
بكاتب أثر ىف أجيال عديدة ،وصنع مرشوعا روائيا
سينامئيا يضاهى األعامل الكربى ىف األدب ،بدا
واهنا ،لكنه سعيد ،يستمد طاقته من السينام
التى أخلص لها عقودا طويلة ،والدراما التى مل
يعرف غريها.

وكعادت ��ه ،كان حري�صا على ت�أكي ��د اعرتافه باالمتنان لكل
م ��ن �ساعده فى م�ش ��واره« ،ا�شتغلت مع جن ��وم كبار ،و�أنا
ع�ش ��ت فى زمن جمي ��ل فيه �صالح من�ص ��ور ،و�أمينة رزق،
وحمم ��ود مر�س ��ى ،وا�شتغل ��ت م ��ع خمرجني كب ��ار� ،أ�شكر
الراح ��ل يو�س ��ف �شريف رزق الل ��ه ،لأن ��ه �أ�صطحبنى معه
ملهرجان «كان» لأول مرة فى حياتى ،وتعلمت منه الكثري»،
وج ��ه ال�شك ��ر ل ��كل �أ�ساتذت ��ه ،و�أوله ��م املخ ��رج الإذاع ��ى
م�صطف ��ى �أبوحط ��ب قائ�ل�ا« :ال ��ذى علمنى لغ ��ة احلوار»،
وامل�سرح ��ى الكب�ي�ر �سم�ي�ر خفاج ��ى ،ورفيق � ّ�ى م�شواره،
املخرج ��ان �سم�ي�ر �سي ��ف ،و�شري ��ف عرف ��ة ،م�ستكم�ل�ا:
«ا�شتغل ��ت م ��ع فنان�ي�ن حمرتم�ي�ن منه ��م ،حمم ��ود مر�سى
و�أمين ��ة رزق و�صالح من�صور وعادل �إمام ونور ال�شريف
و�أحمد زك ��ى وفاروق الفي�شاوى وي�سرا ومنى زكى ومنة
�شلبى ،تعاملت مع �أجيال خمتلفة ،را�ضى عن م�شوارى».
ق ��دم وحيد حام ��د �أكرث من �أربع�ي�ن فيلم ��ا ،وخم�سة ع�شر
م�سل�س�ل�ا تليفزيوني ��ا ،ومثله ��ا تقريب ��ا للإذاع ��ة ،ف�ض�ل�ا
ع ��ن اخلما�سي ��ات وال�سباعي ��ات الت ��ى كان ��ت معروفة فى
ال�سبعيني ��ات والثمانيني ��ات ،وهن ��اك �أعم ��ال م�سرحي ��ة

عظيم ��ة ،مثل «�آه ي ��ا بلد» ،و«جحا يحك ��م املدينة» ،كل هذا
جعل م ��ن تكرمي املبدع �أح ��د �أهم �أح ��داث  ،2020ووداعا
يلي ��ق با�س ��م عالم ��ة وف�ص ��ل كب�ي�ر ف ��ى تاري ��خ ال�سينم ��ا
امل�صري ��ة ،وا�ستم ��رارا جليل عظي ��م �أخل�ص للف ��ن ومهمة
التنوي ��ر ،ي�شكل ��ون �إح ��دى �أه ��م ث ��روات م�ص ��ر وقوته ��ا
الثقافي ��ة والفني ��ة والإبداعي ��ة ،م ��ن �سيد دروي� ��ش لبريم
التون�س ��ى ،والن ��دمي ،وخمت ��ار ،وحمم ��د عب ��ده ،وط ��ه
ح�س�ي�ن ،والعق ��اد ،وتوفي ��ق احلكي ��م ،وجني ��ب حمفوظ،
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ويو�س ��ف �إدري� ��س ،وزكري ��ا �أحم ��د ،و�أحم ��د رام ��ى ،و�أم
كلثوم ،وال�سنباط ��ى ،وعبدالوهاب ،وجني ��ب الريحانى،
ومارى منيب ،وعبداحلليم ،والأجيال التالية من الفنانني
واملثقف�ي�ن .وق ��د تنب� ��أ جني ��ب حمف ��وظ ،بعبقريت ��ه ،ف ��ى
نهاي ��ة ال�سبعيني ��ات �أن الرواية �سوف تتخ ��ذ من ال�سينما
والتليفزيون مكانا مت�ص ��درا ،و�أن ال�سينما منحت �أعماله
انت�ش ��ارا �إ�ضافي ��ا ،وحي ��د حامد من بني م ��ن ت�سلموا راية
الرواي ��ة ،وق ��دم الأدب لل�سينم ��ا والتليفزي ��ون والإذاع ��ة

�أعمال عظيمة.
بقي ��ت اجلمل واحل ��وارات والإفيهات عالم ��ات تعي�ش فى
ذاك ��رة الأجي ��ال .ف ��ى كل فيلم عالم ��ة من ب�صم ��ات وحيد
حام ��د ،وم ��ن ين�سى اجلم ��ل املنحوت ��ة فى ح ��وارات فيلم
طي ��ور الظالم «البلد دى اللى ي�شوفه ��ا من فوق ،غري اللى
ي�شوفه ��ا من حتت» ،و«�أن ��ت فى نعيم ب�سبب ��ى ..و�أنت فى
�أمان ب�سببى� ..أنا خارج قريب ..و�أنا كمان خارج»� ،أو فى
«الإره ��اب والكباب»�« :أنا م�ش طالب غ�ي�ر �إن�سانيتى م�ش
عاي ��ز �أته ��ان  ..م�ش عاي ��ز �أتهان فى البي ��ت وال فى �شغلى
وال ف ��ى ال�ش ��ارع  ..بيتهي�أ ىل دى مطال ��ب ال ميكن �أتعاقب
عليه ��ا» ،والديال ��وج العظي ��م عل ��ى ل�س ��ان الفن ��ان العظيم
عبدالعظي ��م عبداحلق� ،أو �إفي ��ه «ق�صة وال مناظر» فى فيلم
«املن�سى» ،وفى «الراق�صة وال�سيا�سى» ،واحلوار ال�شهري:
(�أنا بارق�ص بو�سطى و�أنت بتلعب ل�سانك).
يق ��دم وحي ��د حام ��د ،ف�ص ��وال م ��ن التاري ��خ االجتماع ��ى
وال�سيا�سى مل�صر احلديثة ،بكل تعقيداتها وم�شكالتها ،مع
خمرج�ي�ن كبار ،كان وحيد حامد �صاحب م�شروع ب�صرى،
وق ��دم فى كل عمل من �أعماله فكرة ،وعالمة ،راف�ضا مقولة
(اجلمهور عاوز كده) .
هن ��اك �أعم ��ال متث ��ل عالمات ف ��ى تاري ��خ ال�سينم ��ا ،بدون
ترتي ��ب ،منه ��ا «طائ ��ر اللي ��ل احلزي ��ن ،ال�ب�رىء ،الغ ��ول،
الراق�ص ��ة وال�سيا�س ��ى� ،آخ ��ر الرج ��ال املحرتم�ي�ن ،معاىل
الوزي ��ر ،الإره ��اب والكب ��اب ،املن�س ��ى ،اللعب م ��ع الكبار،
م�سج ��ل خط ��ر ،طيور الظ�ل�ام ،النوم فى الع�س ��ل ،ا�ضحك
ال�ص ��ورة تطل ��ع حل ��وة� ،س ��وق املتع ��ة ،حمامى خل ��ع ،دم
الغ ��زال» ،كل منه ��ا رواي ��ة ب�صري ��ة ،بجان ��ب م�سل�س�ل�ات
«�أح�ل�ام الفتى الطائ ��ر� ،سفر الأح�ل�ام ،الرجل ال ��ذى عاد،
�أن ��ا و�أن ��ت و�ساع ��ات ال�سف ��ر� ،أوراق ال ��ورد ،العائلة» ،ثم
«اجلماعة» الذى ميثل قفزة فى الدراما التاريخية.
كل فيل ��م م ��ن �أفالمه يحم ��ل عالمة مائية� ،أق ��رب للحام�ض
النووى ،DNAجملة ،حوا ًرا�« ،إفيه» ،حكمة ،ترك ب�صمة
ف ��ى كل فيل ��م ،والكوميديا مع الدراما ف ��ى خلطة ،و�أفالمه
تدخل �ضمن �أف�ضل �أف�ل�ام تاريخ ال�سينما ،ال ميكن ن�سيان
�شخو�ص ��ه و�أبطال ��ه ،والإفيه ��ات واحلك ��م وال�شع ��ارات
والأف ��كار الت ��ى ت�ضمنته ��ا الأف�ل�ام« ،طيور الظ�ل�ام» يقدم
�سباقا �أق ��رب �إىل النب ��وءة واملواجه ��ة ال�سيا�سية الكربى
بني تيارين يتحكمان ويحكمان ويتواجهان ،وال ي�ستغنى
كل منهما عن الآخر ،االنتهازية والف�ساد والتطرف ،وكيف
يتعاي�ش ��ان ويتب ��ادالن الأدوار ،ي�سج ��ل �ضم ��ن �أحد �أعظم
الأف�ل�ام فى تاري ��خ ال�سينم ��ا ،باملقايي�س العاملي ��ة ،وهناك
فيل ��م «غريب فى بيت ��ى» وكيف امتزج ��ت الكوميديا بلعبة
كرة الق ��دم؟ و«الإن�سان يعي�ش مرة واح ��دة» ،وحيد حامد
عام ��ل م�شرتك ف ��ى �أعمال عظيمة م ��ع عادل �إم ��ام ،و�أحمد
زكى ،وي�س ��را ،و�سعاد ح�سن ��ى ،ونور ال�شري ��ف ،ولبلبة،
واملخرج�ي�ن �سم�ي�ر �سي ��ف و�شري ��ف عرفة ،وحي ��د حامد
�صانع الن�ص الذى �صنع جنوما و�أفكارا.
كل عم ��ل من �أعمال وحيد حامد ،ر�سالة فى تاريخ املجتمع
واحلي ��اة امل�صري ��ة ،خا�ص ��ة للطبق ��ة الو�سط ��ى ،وع�ب�ر
بالرواية فوق �أ�سوار الأمية ،ليحل معادلة املزج بني املتعة
والفرجة والت�شويق والر�سالة الثقافية.
وحي ��د حامد �صان ��ع البهجة واحلكمة والف ��ن الراقى ،قدم
للجمه ��ور م ��ا يحتاج ��ه من �أج ��ل التنوي ��ر والف ��ن ،املتعة
والتفك�ي�ر من دون وع ��ظ وال ادعاء ،كل عمل عالمة تعي�ش
فى وجدان ووعى اجلمه ��ور ،وت�ستمر وميكن م�شاهدتها
�أكرث م ��ن مرة ،وهو �أ�سا� ��س الفن الإن�سان ��ى العظيم .نعم
رحل ،لكنه يعي�ش بفنه العظيم.
عن المصري اليوم
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الروايات األدبية فى أعمال وحيد حامد
رح��ل ع��ن عاملن��ا الس��بت التاس��ع م��ن كان��ون الث��اين  ،2021الكات��ب والسيناريس��ت الكب�ير وحي��د حام��د ،ع��ن
عُ م��ر يناه��ز  77عام��ا ،بع��د أن وافت��ه املني��ة ىف العناي��ة املرك��زة ،بأح��د املستش��فيات إث��ر أزم��ة صحي��ة
اضطرته قبل أيام لدخول املستشفى.
والكات��ب الكب�ير وحي��د حام��د م��ن موالي��د  1يولي��و ع��ام  ،1944وه��و كات��ب س��يناريو م�صرى ،ع��رف بتقدمي��ه
ألع�مال مهم��ة وملؤث��رة ىف تاري��خ الس��ينام ،ك�ما عم��ل م��ع ع��دد م��ن املخرج�ين ،منه��م س��مري س��يف،
رشيف عرفة ،وعاطف الطيب.
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أحمد إبراهيم الشريف

ب ��د�أ بكتاب ��ة الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة وامل�سرحي ��ة ف ��ى بداي ��ة
م�ش ��واره الأدبى ،ثم اجت ��ه �إىل الكتابة للإذاعة امل�صرية،
فق ��دم العديد م ��ن الأعم ��ال الدرامي ��ة وامل�سل�سالت ،ومن
الإذاع ��ة �إىل التليفزي ��ون وال�سينم ��ا حيث ق ��دم ع�شرات
الأفالم وامل�سل�سالت.
وع ��ن عالقت ��ه بالكتاب الكبار ،جند مث�ل�ا �أن وحيد حامد
ق ��دم �سل�سلة من الأعمال املهمة ،ومنه ��ا على �سبيل املثال
«فتوات بوالق» ،وهو الفيلم امل�أخوذ عن رواية «حكايات
حارتن ��ا» للكاتب الكبري جنيب حمفوظ من �إخراج يحيى
العلم ��ى� ،أنت ��ج ف ��ى ع ��ام  1981وه ��و م ��ن بطول ��ة فريد
�شوقى ،ون ��ور ال�شريف وبو�سى ،وت ��دور �أحداث الفيلم
ف ��ى ع ��امل الفتوات داخ ��ل �إح ��دى احل ��ارات ال�شعبية فى
م�صر ،م ��ع ان�ضمام «حمرو� ��س» لأعوان املعل ��م «عبا�س»
فت ��وة حى ب ��والق ،يتعر� ��ض الختبار قا� ��س يجعله يرتك
احل ��ارة ويه ��رب ،وخالل هرب ��ه يكت�شف خيان ��ة حبيبته
و�صديقته ،فيقرر العودة واالنتقام من اجلميع.
كما ق ��دم وحيد حامد «مل ��ف �سامية �شع ��راوى» ،والفيلم

م ��ن �إنت ��اج  1988وهو م�أخ ��وذ عن ق�ص ��ة للكاتب وجيه
�أبوذكرى ،من �إخراج نادر جالل وبطولة نادية اجلندى،
وف ��اروق الفي�ش ��اوى وكم ��ال ال�شناوى ،وت ��دور �أحداثه
ح ��ول �سي ��دة تف�ش ��ل ف ��ى احل�صول عل ��ى معا� ��ش زوجها
ال�ضاب ��ط ال ��ذى ا�ست�شهد فى ح ��رب اليمن ،وذل ��ك لأنهما
متزوج ��ان عرفي ��ا ،وتتعرف خ�ل�ال رحلتها عل ��ى العقيد
�أ�ش ��رف الد�سوق ��ى ،وتتزوجه ،حيث تتغ�ي�ر حياتها بعد
ذلك.
وق ��دم «حامد» �سيناريو لفيلم «نور العيون»  1991وهو
م�أخوذ ع ��ن ق�صة ق�صرية للكاتب الكبري جنيب حمفوظ،
للمخ ��رج ح�سني كمال ،بطولة فيفى عب ��ده ،وعادل �أدهم،
وحمم ��ود اجلن ��دى ،ت ��دور �أح ��داث الفيل ��م ح ��ول فت ��اة
�صغ�ي�رة ترى مقتل والدها �أمام عينيها ،وتتعر�ض لعديد
من امل�صاعب طوال حياتها حتى ت�ستطيع الث�أر لأبيها من
قاتله.
كذل ��ك ق ��دم حام ��د «رغبة متوح�ش ��ة» ،والفيلم م ��ن �إنتاج
 1993م�أخوذ عن م�سرحي ��ة بعنوان «جرمية فى جزيرة
املاعز» للكات ��ب الإيطاىل �أوجوبتى ،مت تقدميها �أكرث من
م ��رة فى �أعم ��ال �سينمائية خمتلفة عل ��ى م�ستوى العامل،
والفيلم م ��ن �إخراج خريى ب�شارة ،بطولة نادية اجلندى
وحممود حميدة ،وتدور �أحداث الفيلم حول �سيدة تهرب
م ��ن القاه ��رة ب�سبب �سج ��ن زوجها ،وتنتق ��ل للإقامة فى
م ��كان ناءٍ مبنطقة �صحراوية مع ابنتها املراهقة و�شقيقة

زوجه ��ا ،حت ��ى يط ��رق �صدي ��ق زوجه ��ا بابه ��ا وتنقل ��ب
حياتهن ر�أ�سا على عقب.
كما قدم فيلم «عم ��ارة يعقوبيان» ،وهو من �إنتاج 2006
وه ��و م�أخ ��وذ ع ��ن رواي ��ة حتم ��ل نف� ��س اال�س ��م للكاتب
الروائ ��ى ع�ل�اء الأ�سوانى ،وم ��ن �إخراج م ��روان حامد،
�شاركت ف ��ى بطولته جمموعة كبرية من النجوم ،وتدور
�أحداث ��ه ف ��ى منطق ��ة و�س ��ط البل ��د بالقاه ��رة والرتكيبة
ال�سكانية واالجتماعية املتباينة لتلك املنطقة.
وق ��دم كذل ��ك فيل ��م «قط وف ��ار» ،وهو م ��ن �إنت ��اج 2015
مقتب� ��س من ق�ص ��ة ق�صرية للكات ��ب عبد الرحم ��ن فهمى،
من �إخ ��راج تامر حم�سن ،بطولة حمم ��ود حميدة ،حممد
فراج ،و�سو�سن بدر ،وت ��دور �أحداث الفيلم حول حمادة
الف ��ار الذى يعم ��ل كعامل نظافة ف ��ى م�ؤ�س�س ��ة �صحفية،
ويدخل فى �صراع مع وزير الداخلية عبا�س القط ،عندما
يريد دفن والدته التى تربطها �صلة قرابة بالوزير ،وذلك
رغما عنه.
وم ��ن �أعم ��ال وحي ��د حام ��د ال�سينمائي ��ة« :طائ ��ر اللي ��ل
احلزين ،وفت ��وات بوالق ،وغريب ف ��ى بيتى ،والربىء،
و�أرزاق ي ��ا دني ��ا ،والراق�ص ��ة وال�سيا�س ��ى ،والإن�س ��ان
يعي�ش مرة واحدة ،والغول ،و�أنا و�أنت و�ساعات ال�سفر،
ومع ��اىل الوزي ��ر ،و�آخر الرجال املحرتم�ي�ن ،والهلفوت،
والإره ��اب والكب ��اب ،املن�سى ،واللعب م ��ع الكبار ،وديل
ال�سمكة ،وعمارة يعقوبيان»

االخراج الفني
علي كاطع

طبعت بمطابع مؤسسة

لالعالم

والثقافة والفنون
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وحيد حامد وقانون " األخوان"
علي حسين

"الجامعة " كان اسم املسلسل الذي اختتم به الكاتب وحيد
حامد حياته ،لكنه باملقابل فتح باب التساؤالت حول مستقبل
جامعات اإلسالم السيايس ،رمبا تكون الحكاية التي أعاد
تقدميها وحيد حامد ،دونتها جامعة " االخوان املسلمني "
التي تتخذ من اإلسالم ستاراً لتنفيذ مشاريعها ،والتي كان
الهدف منها العيش يف ظل مستقبل قاتم تتحلل فيه كل
قيم الدولة املدنية.

بعد ربع قرن على ظهور "طيور الظالم" حيث تنب�أ بحال هذه
اجلماع ��ة وكيف �أنها �ست�سع ��ى �إىل ابتالع املجتمعات العربية
م ��ن خالل ن�شر الفك ��ر املتطرف ،وكان ناجح� � ًا يف الف�صل بني
الدين كقوة اجتماعية خالقة  ،وبني جماعات التطرف الديني
باعتباره ��ا ق ��وة هادم ��ة للأوط ��ان ..م ��ن ين�سى اجلمل ��ة التي
و�ضعه ��ا وحي ��د حامد عل ��ى ل�سان حمامي الأخ ��وان يف طيور
الظالم" :القانون زي ما بيخدم احلق بيخدم الباطل ..واحنا
الباطل بتاعنا الزم يكون قانوين"؟.
عا� ��ش وحي ��د حامد يكت ��ب ع ��ن الباطل ال ��ذي يري ��د �أ�صحابه
�أن يجعل ��وه قانون� � ًا حت ��ى ل ��و اقت�ض ��ى الأم ��ر بق ��وة ال�سالح
والرتهيب ،وحني وجد نف�س ��ه �أمام خيارين الأول �أن ي�صمت
يف وج ��ه جماع ��ة الأخ ��وان امل�سلم�ي�ن وتطرفه ��ا ،والثاين �أن
يتوج ��ه �إىل امل�شاه ��د لي�ضم ��ه �إىل الراف�ضني له ��ذه اجلماعات
الت ��ي ال ت�ؤم ��ن بالوط ��ن ،ف ��كان �أن �أع ��اد حكاي ��ة "اجلماع ��ة"
الت ��ي وقفت بوجه بناء دولة مدني ��ة �شعارها املواطنة ،و�أ�صر

ال�سيناري�س ��ت الكب�ي�ر �أن يق ��ف مع املواط ��ن الب�سيط ،وكانت
�أعمال ��ه ت�شكل �صداعً ا دائمًا للأخ ��وان امل�سلمني الذين عجزوا
ع ��ن مواجهته يف حياته ،فقرروا االنتق ��ام منه وهو ميت ،من
خالل حملة �شتائم تت�شفى يف املوت  ،ومل ت�ضع حرمة له .
هج ��وم الأخ ��وان امل�سلم�ي�ن عل ��ى وحي ��د حام ��د بع ��د رحيل ��ه
واعتباره كافرا النه وقف بوجه م�شاريعهم التخريبية � ،أثبت
�أن املثق ��ف ميكن �أن ي�شكل �صداعً ا للتنظيم ��ات املتطرفة ،و�أن
يك ��ون �صو ًتا مل ��ن ال �صوت له ��م ،وان يق ��ف ب�صالبة يف وجه
جماعات ت�ستغل الدين الإ�سالمي مل�صاحلها ال�شخ�صية .
وحيد حامد مثال م�شرق لكاتب حر نا�ضل �ضد الظلم واخلرافة
ودول ��ة الفتاوى ،ونبه ب ��كل �صدق من �أن �شريع ��ة الإخوان ال
ت�صل ��ح �إال للق ��رون الو�سط ��ي و�أنه ��ا منتهي ��ة ال�صالحية فيها
�س ��م قاتل  ،وان ه ��ذه اجلماعة التزال ت�صر عل ��ى احقيتها يف
�إعادة الزمن اىل الوراء  ،و�إ�شاعة مبد�أ الت�شدد وتكفري الآخر
وتخوين ��ه  ،بخطاب ��ات و�شع ��ارات واكاذي ��ب يح�ص ��دون من
ورائها املكا�سب واملغامن واملنا�صب .
�أق ��ر�أ بتعج ��ب �شتائ ��م "االخ ��وان امل�سلم�ي�ن " اىل الراح ��ل
وحي ��د حام ��د ،و�أنظ ��ر �إىل وج ��وه ا�صحابه ��ا ف�أجده ��ا باهتة
تفتق ��د االميان احلقيق ��ي بالوطن واملواط ��ن  ،وجوه ت�شعرنا
باحل�س ��رة كل ي ��وم على وجوده ��ا بيننا ،لكن م ��ن ح�سن حظ
النا�س �أن حبل اخلداع واالنتهازية و"االخوان " ق�صري

