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�أدعي  ال  معذرة هذه ذكريات من وحي �خلاطر 

ال  قد  ذكريات  جمرد  هي  بل  مذكر�ت  �أنها 

تكون كامله، وقد ينق�صها �لكثري من �لتوثيق 

حديث  �أعدها  ولكني   . و�ال�صت�صهاد  و�لتاأريخ 

عاي�صتها  �لذكرى  من  و�أطياف  للروح  �لنف�س 

مني.  �أخذت  �إيل  �أ�صافت  ما  بقدر  وعاي�صتني 

رمبا مل �أذكر ��صماء كثريه �صاحبتني الأنني مل 

�أ�صتاأذنهم يف �حلكي عنهم �أو �أن �لذ�كره خوؤن 

مل ت�صعفني .

لذ� �أعتذر للجميع .. مع حبي �لد�ئم لهم

     )فوؤاد التهامي – القاهرة – نوفمرب 2014( 
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انقذوا ال�سينما الت�سجيلية 

كان �صرف تكليفي باإعداد كتاب عن املخرج الت�صجيلي الكبري / فوؤاد التهامي �صرف كبري يل، واأول ما خطر ببايل 

اأنني �صاأكون �صعيد احلظ مب�صاهدة اأفالم خمرجنا الكبري،  واأن يتاح يل �صرف وفر�صة معرفتة عن قرب اأكرث وتاأكيد 

�صداقتنا القائمة على احلب والإحرتام والتقدير املتبادل بيننا.

تغريت  اأو  اإليه  اأ�صاءت  رمبا  اأ�صماء  ذكر  عن  وتعففه  ذكرياته  فيها  اأ�صتمع  كنت  التي  اللحظات  بهذه  �صعدت  ولقد 

مبادئها وموافقها خالل م�صرية احلياة  .

وكان يذكرباخلري والتقدير والإحرتام اأ�صماء كثرية مرت فى حياتة حت�س من خالل ا�صتح�صارها فى ذاكرتة مدي 

احلب ال�صادق الذي يكنة لالإن�صان والب�صر .

ي�صتمر فى احلكي  واإعادة معاي�صتها مل يكن يتوقف بل  الذكريات  وعندما كان يرهقة احلديث وال�صرت�صال فى 

حتى اأعلنة بتعبي واأ�صفق عليه وعلى نف�صي من الإ�صرت�صال فى احلديث .

فوؤاد التهامي ملن ل يعرف حكاء عظيم من جيل احلكائني الكبار الذي ياأثرك منذ الربهة الأويل عندما يبداأ فى 

احلكى لدرجة تن�صيك نف�صك والوقت واملكان املوجود فيه .

اأعمالة  من  كاملة  ن�صخة  لدية  لي�س  التهامي  فوؤاد  ال�صتاذ  باأن  فوجئت  الكتاب  خطة  على  معه  اإتفاقي  وعند 

ال�صينمائية اإل فيلم يتيم واحد اأهداه له �صديق، وبالبحث فى �صندوق التنمية الثقافية مل جند �صوى فيلم اآخر 

وحيد .

وهكذا اأ�صقط فى يدنا فلم يكن اإذا متاحًا ىل اأن اأقدم عر�صًا اأو ت�صورا اأو روؤية نقدية لالأفالم .

واأ�صتقر راأينا على اأن نكتفي بتقدمي لقطات من ذكرياتة عن حياته الطويلة املتمدة التى جتمع ما بني الن�صال 

ال�صيا�صي والعمل فى جمال ال�صينما .

وتاريخ حياة فوؤاد التهامي مليء بامل�صاهمات العديدة فى نواحي احلياة املختلفة، ولعل ولعه بالعمل الوطني �صاعدة 

كثريًا فى امل�صاهمة فى اأغلب نواحي احلياة الإجتماعية والفكرية والفنية .

لقد �صاهم فوؤاد التهامي فى جمال ال�صينما الت�صجيلية م�صاهمة فعاله ما بني كتابة ال�صيناريو والإخراج والروؤية 

الإجتماعية والوطنية التى تعلي من قيمة الإن�صان وتبعث على التفاوؤل والأمل. ولعله املخرج الوحيد الذي �صارك 

ال�صمال واجلنوب م�صر و�صوريا  القتال فى  امل�صرية والعربية على جبهتي  فى تقدمي الأعمال احلربية جلنودنا 

وم�صاهمة فوؤاد فى الن�صال الوطنى من اأجل حترر الإن�صان والدميقراطية واحلرية والثمن الكبري الذي دفعه من 

عمرة داخل ال�صجون واملعتقالت ي�صىء بهذا الدور.
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وعلى ال�صفحات املقبلة ينظر فوؤاد التهامي اإىل م�صرية حياتة فيجد اأنها مل تذهب هباًء .

لن اأطيل فاحلياه بني يدي القارىء عرب ال�صفحات جتعلنا نت�صاءل اأين ذهبت اأفالم فوؤاد التهامي والأباء الرواد فى 

تاريخ ال�صينما وال�صينما الت�صجيلية بالأخ�س .

فال�صينما الت�صجيلية فى م�صر يكاد ل يعرتف بها فهى ل تعر�س عر�صًا عامًا ول يكتب عنها ال نادرًا وعن طريق 

�صداقة املخرج والكاتب اأو بامل�صادفة.

ال�صينما الت�صجيلية فى م�صر لها تاريخ طويل ممتمد لأكرث من مائة عام ولي�س لها اأر�صيف اأو توثيق ملا ينتج منها ول 

تعر�س ال يف اأماكن للنخبة اأو ال�صدقاء .

وكل هذا يعر�س تاريخنا الب�صري لل�صياع والهدر ونفقد كل مظاهر حياتنا بعد فرتة من الزمن .

الفيلم الت�صجيلي هو وثيقة حية بال�صورة وال�صوت حلياتنا واأهدارها بعدم احلفظ والتوثيق لها.. �صياع وهدر 

مل�صتقبل حياتنا .

اأنقذوا ال�صينما الت�صجيلية من ال�صياع والهدر والتجاهل.

              

                  حممد عبد الفتاح



6



7

                                                                                                                الباب الأول

-------                                                                              

                                                                                 اأطرقوا ... يفتح لكم
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من القرية .. اإىل املدينة 

ق�صة نزوح اأ�صرتي من املنوفية اإىل القاهرة ... ق�صة غري عادية تخالف املاألوف وال�صائد يف نزوح الأ�صر من الريف 

اإىل القاهرة .

فالعادة فيما م�صى كان زواج الرجل باأكرث من امراأة وخا�صة يف الريف �صيئًا عاديًا واأمرًا مباحًا ويحدث لأ�صباب 

كثريه .

جدتي عندما وجدت اأن جدي مزواجًا، مل تر�صى بهذا الو�صع و�صممت على اأن ترتك القرية وتذهب اإىل القاهرة 

.. وبالتايل حملت معها ولديها ال�صغار . ووهبت حياتها لهم .

والدي كان اأحد اأولدها ال�صغار الذين جاءت بهم اإىل القاهرة . وعمل الأخوان يف »ال�صاغة« .

وملا اأ�صبح لهما �صمعة طيبة، وراأ�س مال، ا�صتقال بعملهما، وافتتحا ور�صة خا�صة بهما .

تعرف والدي على والدتي، ذات الأ�صول الفيومية – ن�صبة اإىل مدينة الفيوم - وتزوجها .

املهمات  توريد  يف  خايل  و�صارك  عمى  مع  الور�صة  يف  العمل  فرتك  بخايل،  والدي  عالقة  توثقت  الفرتة  هذه  يف 

واملالب�س للجي�س .

بعدها �صرعان ما تعر�س والدي لأزمة �صحية، جعلته طريح الفرا�س لفرته من الزمن وبا�صر خايل وحده تنفيذ 

العقود املربمه بينهما وبني اجلي�س.

بالتوريد  اخلا�صة  وال�صروط  للموا�صفات  مطابقتها  عدم  بحجة  خايل،  قدمها  التي  التوريدات  اجلي�س  رف�س 

واحلقيقة لعدم »تفتيح خمه« فخ�صر والدي وخايل جزءًا كبريًا من راأ�س مالهما، حتى كاد اأن يعلن اأفال�صهما.

ومل تتاأثر حياتنا كثريًا مبا حدث، ويرجع ذلك اإىل ح�صن تدبري والدتي واإرادتها القوية اأن نعرب هذه الأزمة، وال 

ترتك تاأثريًا كبريًا على حياتنا.

جنح والدي اأي�صًا اأن يتعافى، ويعرب هذه الأزمة ب�صالم، ويفتتح مكتب اآخر لالإ�صترياد والت�صدير.

ال�ستياق اإىل �سو�سن 

نحن – واحلمد هلل – اأربعة اأخوه، �صالح املخرج الت�صجيلي الكبري، وخمتار عميد كلية الإعالم، و�صو�صن التي يتم 

تدليلها وتعرف ر�صميًا با�صم زينات، واأنا . كانت العالقة التي تربط بيننا، عالقة ترابط وتفاهم وحب، وبها نوع 

من الألفة والإحرتام من ال�صغري للكبري وبالعك�س!!

متيزت عالقتي ب�صو�صن، بعالقة حب وود �صديدين – فهي تكربين مبا�صرة وعطوفة دائمًا علي وتغمرين دائمًا مبا 

اأحب .
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لها،  اأختي و�صعرت بهلفة ووح�صه  اأفتقد  اأنني  اأو ماذا حدث، عندما �صعرت فجاأة  اأتذكر الآن ما هي الظروف،  ل 

ووجدتني اأذهب اإىل مدر�صتها لأراها! وفعاًل ذهبت اإىل مدر�صتها – الراعي ال�صالح - ب�صربا، وطلبت من املدر�صة 

اأن هناك حدثًا جلاًل حدى بي  اأختي �صو�صن وظنت الراهبة من لهفتي وا�صطرابي  اأرى  اأن  اأريد  اأنني  -الراهبة- 

للح�صور للمدر�صة ملقابلة اأختي وا�صتدعت اأكرث من من طالبة تدعى �صو�صن، ويف كل مرة كنت اأ�صري باأنها لي�صت هي 

اأختي املطلوبة.

ويزاد اإ�صراري على طلب �صو�صن!

بني  اأختى  اأرى  كنت  اأن  و�صاألتني  املدر�صة  فناء  يف  الطالبات  خروج  عند  ت�صتوقفني  اأن  اإل  حاًل  املدر�صة  جتد  مل 

الطالبات.

وعندما راأيتها اأ�صرعت اإليها ملقيًا نف�صي يف ح�صنها كانت �صو�صن تعرف يف املدر�صة باأ�صمها احلقيقي زينات، وهو ما 

مل يخطر على بايل!

وكانت ف�صيحة – بكل املقايي�س – يف املدر�صة عن الذي جاء يطلب اأخته ول يعرف ا�صمها!.

احلدوته 

اإليها  ال�صتماع  على  وجتربه  حولها  من  على  ت�صيطر  جتعلها  مده�صه  كارزما  متلك  كبريه  حكائه  والدتي  كانت 

والأ�صغاء لها .

ولعل ولعي و�صغفي باحلكايات واحلكي واحلواديت يرجع الف�صل فيه اإليها. فقد كانت ت�صلب لبنا عندما كنا نتحلق 

حكايات  من  حتكيه  مبا  ت�صحرنا  كانت  فقد   .. ال�صاخن  فروه  اأبو  اأو  ال�صاي  اأكواب  حول   .. الأم�صيات  يف  حولها 

وحواديت خمتلفة ومتنوعة توارثتها عن جدتي وعن اأهايل القرية. فالرتاث ال�صعبي ال�صفاهي مزدهر ويرتدد 

على ال�صنة الأمهات دائمًا ويكاد ينتقل من جيل اإىل جيل �صفاهة دون تدوين !. والغريب اأن بع�س هذه احلواديت 

»امت�صرت«  كلها  ولكنها  وعربية،  ويونانية  اأغريقية  اأ�صول  له  بع�صها  – اأن  كربت  – عندما  اأكت�صفت  واحلكايات 

واأ�صبحت مالئمة للمجتمع الذي حتكي فيه.

ولعل حبي ل�صماع وقراءة الق�ص�س واحلكايات، هو اإىل حد ما رمبا يكون من البذور الأوىل التي غر�صت يف عقلي 

حبي للحكى من خالل ال�صور، التي طاملا تفننت والدتي يف ت�صويرها لنا بو�صوح يكاد يحولها اإىل �صورة مرئية. 

وكانت هناك اأي�صًا »اأم نادي« اإحدى ال�صيدات احلكائيات املقيمة بالعزبة يف ال�صرقية حيث كنا نق�صي اأحيانًا اأحد 

الكبار، عندما يكونوا  اأ�صواتنا يف ح�صور  اأو تتعاىل  . وكانت جتمعنا حولها حتى ل ن�صنع »زيطه«  ال�صيف  �صهور 

جمتمعني.
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اأول لقاء بال�سور امللونة 

يكن  مل  هذا  ولكن  امل�صيحيني،  الأخوه  من  ال�صكانية  الكثافة  ذو  الأحياء  اأحد  وهو  �صربا،  يف  نقطن  كنا  اأننا  اأذكر 

اإل يف  امل�صيحي  اأو  امل�صلم  نغمة  نف�س احلي، ومل تعرف م�صر  التي تقطن وتعي�س يف  امل�صلمة  الأ�صر  تاأثري على  له 

ع�صر الإنحطاط الذي نعي�صه الآن ويحاول فيه البع�س » تقطيع ج�صد الأمة الواحد«. كنا ن�صكن يف منزل ي�صم 

اأ�صر م�صيحية، وكانت عالقاتنا بهم كاأ�صر م�صيحية واأفراد، عالقة حمبة وود وتعاون وم�صاركة يف كل املنا�صبات 

املختلفة �صواء اجتماعية اأو دينية.

اأن اأول مره �صاهدت �صورًا ملونة كانت يف »البون با�صتري« يف عيد ميالد ال�صيد امل�صيح. فقد كنت اأذهب مع  واأذكر 

اأ�صدقائي من �صكان املنزل واملدر�صة اإىل الكني�صه، وهناك راأيت �صور القدي�صني امللونة املتعددة الأ�صكال من خالل 

وهم  امل�صيحيني  الأ�صدقاء  م�صاهدة  يف  غ�صا�صه  جند  اأو  اأحد،  مينعنا  ومل  الكني�صه،  جدران  تزين  التي  اللوحات 

يوؤدون طقو�صهم، ونحن يف انتظارهم لإ�صتكمال لهونا ولعبنا.

�سو�سن ... مرة اأخرى 

يف اأحد �صهور ال�صيف التي كنا نق�صيها يف عزبة ال�صرقية، حيث كانت الأ�صرة تق�صي جزءًا من الأجازة ال�صيفية 

هناك – باملنا�صبة كانت ا�صمها عزبة زينات !. هناك كان ي�صتهويني ركوب – احلمري – بينما كان هواية �صو�صن 

ركوب اخليل !.

واتذكر اأن خويل العزبة عبد الباقي ا�صطاد �صقرًا، واأهداه اإىل �صو�صن، التي فرحت به فرحًا �صديدًا وتعلقت به 

اإىل درجة اأنها لب�صت الطوق املربوط به ال�صقر يف عنق احل�صان الذي تركبه . و�صرعان ما التف احل�صان حول 

نف�صه هائجًا . وهي ت�صرخ ، واأنا واقف عاجز عن تقدمي يد امل�صاعده لها وخائفًا من الإقرتاب من احل�صان الهائج 

و�صراخ �صو�صن الذي تعاىل ي�صق عنان ال�صماء.

و�صرعان ماجاء الإنقاذ من خالل خويل العزبة الذي اأم�صك بقوة زمام احل�صان ووجهه وجهة احلائط ونزع طوق 

ال�صقر .

لقد اأم�صينا اأيامًا و�صهورًا يف رحاب الريف �صواء يف املنوفية اأو ا ل�صرقية ل تن�صى وكان ال�صتظالل ب�صجرة اجلميز 

املعمره ال�صخمة، حيث نت�صامر مع اأهايل القرية �صواء يف �صاعات القيلوله اأو يف امل�صاء، حيث يباح ال�صمر .

ال�ستعمار الربيطاين!

كان اأبي وفدي الهوى، ولكنه كاأغلب امل�صريني مل يكن من�صمًا اإىل احلزب! وقد ا�صرتك عمي واأبي يف ثورة 1919 

وعندما كان والدي يحكي عن اأيام الثورة ون�صال الثوار ممثاًل يف اأفراد ال�صعب امل�صري مبختلف طبقاته وفئاته! 
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كنت اأ�صعر كاأنه يعي�س الأحداث مرة اأخرى، وكاأنه عاد �صابًا مي�صي يف �صفوف الثائرين اأو يت�صدى ب�صبابه واإميانه 

هو ورفاقه م�صفحات الإجنليز وطلقات الر�صا�س التي كانو يطلقونها جزافًا على املتظاهرين، وهم يف خوف ورعب 

اأن جتتاحهم اجلماهري الثائره وتهدر دمائهم.

واأعي اأن اأول در�س يف الوطنية تلقيته من والدي كان عن مقاطعة ال�صتعمار الإجنليزي. وكنا ذات يوم ن�صري عندما 

ال�صيكولته واحللوى  ال�صارع ويوزعون عليهم بع�س من  الأطفال يف  اإىل  يتوددون  �صاهدنا اجلنود الإجنليز وهم 

ك�صبًا لودهم وحتبيبهم فيهم، واإيجاد باب للود بينهم .

ال�صعب. واأنني يجب رف�س مايوزعونه، فهم  اأفراد  باأن ما يفعلونه، حماولة مك�صوفة لك�صب ر�صاء  اأفهمني والدي 

اأعداوؤنا ويحتلون بالدنا، وي�صتغلون خرياتها مل�صاحلهم اخلا�صة.

الأر�ض احلمراء بلون الدم

اأذكر اأي�صًا اأنه حدث يف اأحد الأيام مظاهرة وهجوم �صخم �صد القوات الربيطانية يف �صارع �صربا . وكان اأخواى 

�صالح وخمتار يف مدر�صة التوفيقية بنف�س ال�صارع وعندما و�صلت اإىل اآخر ال�صارع ل�صراء ما طلبته والدتي مني اأن 

فوجئت باأن اأر�س ال�صارع كلها حمراء .. ا�صتغربت واأعتقدت اأنه جمرد بقايا دماء.

وعند عودتي اإىل املنزل اأخربت والدتي مبا راأيت، �صاألتني عن الإجتاه الذي وجدت فيه الأر�س احلمراء املغطاه 

بلون الدم، هل هو من ناحية �صارع �صربا اأم ناحية الرتعة البولقية! ... ولحظت مدى القلق الذي انتهابها بعد 

�صماعها ردي!

وملا ح�صر اأخواي من املدر�صة، عرفنا باأنه كان هناك ا�صتباك بني البولي�س والإجنليز من جهة وطلبة التوفيقية 

اأخرى . وا�صتخدم كالهما يف الرتا�صق الطوب الأحمر الذي كان معدًا لبناء حمام �صباحة يف  الثانوية من جهة 

املدر�صة! 

بدايات الوعي 

حمرو�س  واأحمد  ال�صرقاوي  الرحمن  وعبد  لبيب،  �صحر  منهم  اأتذكر  الأ�صدقاء  من  جمموعة  �صالح  لأخي  كان 

واأديب دميرتي الذي كان مدر�صًا يف ذلك الوقت!.

كنت اأرافق �صالح اأثناء التقاءه باأ�صدقائه، وكانت مناق�صاتهم اأبعد من ا�صتيعابي – يف ذلك الوقت – وكان هديف 

بالذهاب مع �صالح الف�صحه وال�صتمتاع بامل�صروبات التي تقدم وكنت ا�صاهد اجلدية والإهتمام البادي على الوجوه 

خالل املناق�صات التي حتتدم بينهم .

ومل يتوقف ذهابي مع �صالح للقاء اأ�صدقائه فقط، بل كان ي�صحبني اإىل معار�س الفنون الت�صكيلية وينبهني اأحيانًا 
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اإىل جمال لوحة اأو ي�صرح يل معنى اأخرى.

وملا كربت وبداأت اأعي واأفهم ما يدور حويل . اأدركت مدى اأهمية دور هذه النخبة املثقفة يف امل�صاهمة يف ايقاظ 

الوعي والدور التنويري الذي قاموا به يف حياتنا وتثويرها !

اأول لقاء مع الأخوان 

 ، الراأ�س  رافعي  منتظمة،  طوابري  يف  ي�صريون  وهم  �صارعنا  يف  وجودهم  اأثناء  امل�صلمني  الأخوان  كتائب  اأرى  كنت 

ي�صريون يف خيالء وفخر، كاأن لي�س هناك من ي�صاهيهم يف القوة اأو التنظيم .

وكم متنيت اأن اأكون واحدًا منهم يف هذا الطابور الطويل املمتد املنظم الذي يدب الأر�س بقدميه يف قوة وثقه . 

وكانوا يرتدون زيًا موحدًا، ويهتفون هتافًا موحدًا منغمًا كاأن هناك مو�صيقى خفيه تقودهم .

كان هذا هو النطباع الأول واللقاء الأول . اأما اللقاء الثاين والأخطر فكان يف لقائي مع اأحد مدر�صي اللغة العربية.

�صعبة  اإىل  للذهاب  الأيام  اأحد  يف  دعاين  وقد  فيها.  قدراتنا  لينمي  العربية  للغة  مدر�صًا  لنا  والدي  اأختار  فقد 

الأخوان يف �صربا ، وهناك حا�صرنا وذكر اأن هناك اأجنياًل اأ�صليًا لو ظهر ف�صوف يتحول كل امل�صيحيني اإىل الإ�صالم. 

واأن هذا الإجنيل ل توجد منه �صوى ن�صخه واحده، هي الوحيدة التي جنت من الدمار والتحريف واأن هذه الن�صخه 

هو  من  �صاألته  عندما  عظيم  نفوذ  وذات  جدًا  مهمة  م�صيحية  �صخ�صية  لدى  حمفوظة  ال�صادقة  النادرة  الفريدة 

ال�صخ�س؟: اأجابًا باأنه مكرم عبيد . وملا عاودت �صوؤايل برباءة وا�صتغراب ملاذا ل نح�صل عليه جاء رده ... لبد من 

قتله اأوًل حتى ميكن احل�صول على الن�صخة .

واأثار هذا احلديث اأفكاري، وت�صاءلت كيف يتحكم �صخ�س يف عدم هداية النا�س مادام لديه الدليل. و�صرعان ما 

اأخربت والدي بفحوى احلديث الذي دار يف �صعبة الإخوان.

وبهدوء ك�صف يل والدي حقيقة »الإخوان« واأنهم جمرد �صنيعة لالإجنليز وعمالءهم، ينفذون �صيا�صتهم . ويريدون 

الوقيعة بني امل�صلمني وامل�صيحيني ولكنه بهدوء بعد فرتة اأنهى عمل املدر�س دون تعقيب!

لأحد  لميكن  ب�صرعة  كال�صهم  ينطلق  الإنذار  �صفارة  ي�صمع  اأن  مبجرد  كان  املدر�س  هذا  اأن  املنا�صبة  بهذه  واأذكر 

ايقافه اإزائها ويظل ي�صري على غري هدى يف ال�صوارع . حتى تنطلق �صفارة الأمان!

اأول عمل تطوعي 

عندما ظهر وباء الكولريا يف م�صر، اجتاح يف طريقه العديد من املدن والقرى، وكان هناك خوف وهلع من انت�صاره 

وقلق �صاور اجلميع .

وكانت الرغبة جاحمة يف الوقوف �صد الوباء واحلد من انت�صاره والق�صاء عليه.
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وت�صافرت اجلهود احلكومية وغري احلكومية واأقبل املتطوعون ي�صاهمون بكل الطرق يف الق�صاء على هذا الوباء، 

الذي كان يهدد اجلميع.

وتكونت �صمن هذه امل�صاهمات الفعالة، جمموعة من ال�صباب القاطن يف نف�س �صارعنا.

فاأخذتني احلمية، باأن يكون يل دور واأقوم بامل�صاركة والتطوع ملكافحة الوباء معهم .

توجهت اإليهم وقدمت نف�صي عار�صًا م�صاهمتي ولكن اأحدهم نظر اإىل با�صتخفاف ورمبا قال يف نف�صه »هي و�صلت 

حتى ال�صغار ياأتون اإلينا .. هي فاكرينها لعبة« .

ثم قال يل بكلمات ل تخلو من ال�صخرية وال�صتهانة »ملا بنطلونك يكرب اأبقى تعال« فردت عليه بح�صن نية »يعني 

األب�س بنطلون طويل واأجي لكم« �صحكوا جميعًا وطلبوا مني الن�صراف.

�صعرت باملهانة، وعزت علي نف�صي، واآملني الرف�س املهني. فقررت التحدي، واأن اثبت لهم اأن العمل التطوعي ل يحتاج 

اإىل لب�صى البنطلوب الطويل فقط بل يحتاج اإىل كل الأيدي ولو مل تكن بحجم الأدعياء اأمثالهم.

فذهبت اإىل اأ�صدقائي وزمالئي وحر�صتهم على اأن ن�صاهم نحن اأي�صًا يف مكافحة الكولريا، واأن ي�صاهم كل منا بجزء 

من م�صروفه اليومي .. وفعاًل جمعنا قرو�صنا القليلة وذهبنا اإىل اأحد ال�صيدليات، وطلبنا من �صاحبها ما نعتقد اأننا 

نحتاج اإليه من قطن و�صا�س واأدوات تطهري ونظافة . نظر ال�صيديل اإلينا م�صتغربًا ثم ت�صاءل ملاذا حتتاجون كل 

هذه الأ�صياء . وماذا �صتفعلون بها فلما عرف غر�صنا من �صرائها، اأنده�س لتفكرينا، ومنحنا جزءًا كبريًا باملجان.

 .. فنيك   ... م�صاعدات  من  اإليه  يحتاجون  ما  لل�صكان  وقدمنا  مننا  القريبه  الفقريه  الأحياء  بع�س  اإىل  توجهنا 

برمنجنات وغريه من املواد التي ت�صاعدهم على النظافة للمكان والأ�صخا�س وبينا لهم كيفية ا�صتخدام ما قدمناه .

واظبنا على هذا العمل عدة اأيام ويف عدة مناطق متعدده باحلي .

وكانت املفاجاأة عندما تذهب جلنة الكبار اإىل هذه الأماكن، فيخربهم ال�صكان باأن هناك من ح�صر قبلهم وقدم يد 

العون. كان تخوف الكبار، اأن يكون »الإخوان« قد �صبقوهم بتقدمي هذه اخلدمات ... حتى عرفوا باأننا نحن الذين 

نقوم بهذا اجلهد .

ال�سبيبة 

تقدمي  يف  احلقيقي  ودورنا  اأفعالنا  حقيقة  عن  خمتار  اأخي  �صاألني  يوميًا  الأ�صرة  جتمع  التي  الع�صاء  جل�صات  يف 

امل�صاعدات لهذه الطبقات الفقريه ثم طلب مني اأن اأ�صحبه يف الغد حل�صور اجتماع جلنة »رابطة الطلبة امل�صريني 

ملكافحة الكولريا« ذهبت معه حيث كان اأع�صاء الرابطة جمتمعني وخالل هذا الجتماع قدم كل منهم تقريرًا عما 

قام به .
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وبالتايل عندما جاء الدور على، مل اأقل �صوى حقيقة دورنا، وال�صبب الذي دفعني لذلك.

ا�صم »�صبيبة رابطة الطلبة امل�صريني ملكافحة الكولريا« وهكذا اعرتف بنا بل  رحب اجلميع بناء واأطلقوا علينا 

واأ�صبحنا �صبيبة هذه الرابطة التي كان لها دور كبري يف حي �صربا .

وكان هذا هو اأول عمل تنظيمي اأ�صارك فيه .

كرة القدم 

كالعادة لق�صاء وقت الفراغ لدى ال�صباب باأرخ�س طريقة، جتمع �صباب �صارعنا - فتوح - وكون فريقًا لكرة القدم، 

وهي ظاهرة كانت منت�صره واأظنها موجودة اإىل الآن يف بع�س الأحياء .

اأحيانًا كثرية تتبارى هذه الفرق مع فرق �صباب الأحياء املجاورة. ويف اأحد الأيام اأقيمت مباراه بني فريقنا وفريق 

�صارع الع�صال، انتهى بهزميتهم .

وبعد اإنتهاء املباراه واإن�صرافهم، عادوا مره اأخرى ليحاولوا الثاأر والإنتقام منا لهزميتهم .

– فذهبنا اإليهم لنقت�س منهم وفكرت اأن يكون الق�صا�س  – �صارعنا  وطبعًا عز علينا اأن ن�صرب اأمام اأولد حتتنا 

فريقه  يعد  فينا  واملغلوب  فقط،  وهو  اأنا  »نتعارك«  اأن  عليه  واقرتحت  زعيمهم  عن  و�صاألتهم  ح�صارية،  بطريقة 

مهزومًا بالتايل، وعندما ا�صتعدينا للنزال اغتنمت الفر�صة وب�صرعة وجهت �صربة »بونية« قوية اإىل وجهه واأنفه 

حتمل كل غلي وحقدي ملا بدر منهم . عندما فقد توازنه واأو�صك ال�صقوط على الأر�س كان هذا اإيذانًا باإنتهاء الثاأر 

منهم وعدنا اإىل �صارعنا مرفوعي الراأي بعد اأن �صبقتنا اأخبار انت�صارنا وتعالت �صيحات الإعجاب والرتحيب بنا 

من امل�صجعني .

ولكن الأمر مل ينتهي عند هذا احلد . �صرعان ماراأينا فريق �صارع الع�صال يعود ومعهم فتوات منطقتهم ويغريون 

علينا ويحاولون الثاأر منا مرة اأخرى .

فرتاجوا   .. عليهم  والقاذورات  املاء  بالقاء  ال�صارع  �صيدات  و�صاهمت  احلتة  �صباب  من  امل�صاعدة  وجدنا  وبدورنا 

منك�صرين مهزومني مرة اأخرى .

ولكن هذه املعركة انتهت واأنهت عالقتي بكرة القدم فقد كانت الدماء التي �صالت كافية ان تكرهني يف العنف، وما 

ي�صببه !

املدر�سة الإبتدائية 

كانت مدر�صتي الإبتدائية هي مدر�صة فاروق الأول التابعة لوزارة املعارف – الرتبية و التعليم حاليًا – وتقع اآخر 

�صارع الرتعة البولقية .
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لن اأحتدث عن النظام والنظافة ، وكفاءة مدر�صي املدر�صة وطريقة التدري�س وعدد تالميذ الف�صل الذي مل يكون 

يزيد عددهم باأي حال من الأحوال عن 24 تلميذًا. وهو الف�صل الذي كان يعد ذو كثافة عالية يف ذلك الوقت ! 

واإمنا اأريد اأن اأحدثك عن كيفية كان الإهتمام ب�صحة التالميذ وكيف كانت املدر�صة هي لبنة البناء الأ�صا�صي �صواء 

يف التعليم اأو ال�صحة اأو الرعاية الجتماعية وهو الدور املفتقد الآن .

 – اأن تتحرك كل الف�صول وتذهب اإىل مطعم املدر�صة  يف متام العا�صرة �صباحًا يدق جر�س املدر�صة، وهذا معناه 

يوازي يف نظافته وبهجة الوان حوائطه مطاعم الدرجة الأوىل الآن يف اأفخم الفنادق ! ويعطي كل طالبًا كوب لنب 

نقي �صليم – بدون بدرة – مع باكو ب�صكوت اأو �صندوت�س )مل يحدث اأن اأ�صيب طالب على م�صتوى املدار�س باإ�صطراب 

معوي اأو تلبك اأو ا�صهال .... األخ(.

وعند دقات اجلر�س اإيذانًا باإنتهاء اليوم الدرا�صي . كان يقدم لنا وجبة الغداء قبل الإن�صراف اإىل بيوتنا .. كان 

اأرى يف يوم من الأيام  النظام ي�صود التوزيع اليومي والإحرتام املتبادل بني التالميذ وامل�صرفني على املطعم، ومل 

طالبًا يحاول اأن يزاحم اأو ي�صبق زميله ويتخطاه يف طوابري التوزيع .

اأوده با�سا

اأ�صبت مبر�س اأقعدين يف البيت وبالإ�صافة اإىل بعد مدر�صة فاروق الأول، قام والدي بنقلي اإىل مدر�صة قريبة من 

البيت، هي مدر�صة اأوده با�صا ! .

مقلب

المتحان  ا�صئلة  �صمن  �صيكون  اأنه  املدر�س  اأ�صار  واأن  �صبق  التي  الدرو�س  اأحد  ذاكرت  قد  اأكن  مل  الأيام  اأحد  يف 

ال�صهري.

فكرت كيف اأخرج من هذا املاأزق، وحتى ل يتم اأخبار والدي باأنني غري جمتهد يف املدر�صة، هداين تفكريي اإىل اأن 

اآخذ قطعة من زفت ال�صارع املوجود بامل�صادفة واأعمل منه �صكاًل على هيئة ثعبان، والقيته على زميلي الذي يجل�س 

اأمامي مبا�صرة وعندما راآه الزمالء ظنوه ثعبانًا وتعال �صراخهم – ثعبان وهم يهرولون خارج الف�صل ! وطبعًا األغى 

الإمتحان يف تلك احل�صة !

لقاء النحا�ض با�سا 

، لذا كان يحر�س  لها  اأي مدر�صة فخر  املدار�س، كان ا�صرتاك  التي كان يقوم بها طلبة  اليومية  اأثناء املظاهرات 

بع�س نظار املدار�س على اأن يحمل طلبة املدر�صة علم املدر�صة الذي يحمل ا�صمها، وتخرج املظاهرات جتوب ال�صوارع 
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هاتفه بكل ال�صعارات التي كانت �صائدة يف هذه الفرتة! .

ويف اإحدى هذه املظاهرات انتهى بها املطاف اإىل القرب من بيت م�صطفى النحا�س با�صا �صعرت بالإرهاق والتعب، 

دخلت اإىل الق�صر الذي كانت اأبوابه مفتوحة للجميع، وجل�صت يف البهو الداخلي . وفوجئت بنزول النحا�س با�صا 

ويتجه نحوي م�صافحًا !.

اأو بدون منا�صبة  باأن النحا�س با�صا �صلم علي بنف�صه وكان حدثًا يحكى ويروى مبنا�صبة  ل تت�صور مدى فرحتي 

�صواء يف البيت اأو املدر�صة .

لعبة العقلة 

النيل  العامة، يف مدر�صة  الثانوية  واملتوازين حتى مرحلة  العقلة  لعبة  مار�صت  الأوقات  اأنني يف وقت من  اتذكر 

الثانوية، قام طالب من زمالئنا بالقفز على العقلة بطريقة خاطئة، وكاد يهوى على راأ�صه على الأر�س، وب�صعور ل 

اإرادي مل�صت  قورته فعدل و�صع راأ�صه اأثناء ال�صقوط.

متلكني الرعب واخلوف من هذه النهاية التي كان من املتوقع حدوثها . منذ تلك اللحظة مل اأقرتب من لعبة العقلة 

اأو اأمار�صها. وهكذا اأجربين عنف الألعاب الريا�صية علي البعد عنها !.

امل�سطرة

يف مدر�صة النيل الثانوية، جاء اأخي خمتار مدر�صًا للغة الإجنليزية وكان من جدوله للتدري�س ، الف�صل الذي اإنابه، 

بامل�صادفة.

اأحد  �صربة  خالل  ن�صفني  فاإنك�صرت  م�صطرتي!  وناولته  م�صرعًا  فقمت  م�صطرة  خمتار  طلب  احل�ص�س  اإحدى  ويف 

التالميذ .

يف احل�صة التالية، تكرر ما حدث فقمت واأعطيته ن�صف امل�صطرة الباقي معي! اأخذه مني ، وطردوين من الف�صل 

لفرتة، ثم �صمح يل بالدخول ل�صتكمال احل�صة ولكنه قال يل وعلى م�صمع من الطلبه »خلي اأهلك يربوك« ! ده�صت 

وا�صتغربت .

ويف امل�صاء اأخربت والدي مبا حدث، ف�صحك خمتار وفهم والدي الهدف مما قاله خمتار يل فاأخذه  امل�صطرة املتكرر 

مني، قد يخلق نوعًا من العداوة والكراهية و�صوء التفاهم بيني وبني تالميذ الف�صل باإعتباري اأ�صاعد اأخي على 

معاقبتهم !. 

وهكذا وعيت  الدر�س ،هناك اأ�صياء وت�صرفات قد تغم�س على البع�س بحكم العمر واملعرفة ، وح�صن النية.
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جمالت احلائط 

اأكون عن الرغبة يف ذلك ول  ما  اأبعد  اأنني  ملاذا ت�صعني الظروف دائمًا يف مواجهة �صد الإخوان، رغم  اأعرف  ل 

اأعرف ملاذا تكون الظروف مبثل هذا الت�صابك. ففي عام 1952 يف مدر�صة اجليزة الثانوية قمت اأنا وزميلي املغرية، 

وهو من العراق ال�صقيق التجاأت اأ�صرته اإىل م�صر، قمنا باإ�صدار جملة حائط »ال�صعلة«. ويف نف�س الوقت قام طلبة 

الإخوان باإ�صدار جملة حائط اأخرى مناف�صة لنا وناطقة باأ�صمهم . وكان الإقبال على جملتنا يفوق بكثري الإقبال 

اإىل الدميقراطية واحلرية واإىل حدما نعرب عما يعجبنا يف  الدعوة  واأو�صح �صوتًا يف  اأعلى  . وكنا  على جملتهم 

م�صرية احلياة ال�صيا�صية ال�صائدة !.

اأن�سار ال�سالم

اأنا اإن�صان م�صامل بطبيعتي واأكره العنف بكل �صوره واأ�صكاله .. من هنا جاء تعاطفي مع ق�صية حماكمة روزنربج 

وزوجته و�صدور احلكم باأعدامهم يف اأمريكا . ذهبت اإىل مقر اأن�صار ال�صالم، واأ�صعدين احلظ بلقاء �صعد كامل هناك 

واأبديت له رغبتي يف الإن�صمام اإىل احلركة . وكاإمنا اأراد اأختيار قدراتي ومدى جديتي يف جمع التوقيعات على 

البيان الذي يندد باحلكم الأمريكي على روزنربج ومطالبًا بالإفراج عنهم اأعطاين اأربع ورقات جلمع التوقيعات 

فعدت بها بعد ثالثة اأيام وقد اأمتالأت بالتوقيعات فاأعجب بن�صاطي وا�صتعلم عن جهة �صكني واأين اأقطن فلما عرف 

باأنني من �صكان الدقي ، طلب مني اأن اأذهب اإىل عز كامل – اخوه – م�صئول اأن�صار ال�صالم يف الدقي واأن اأبلغه باأنني 

من طرفه.

على ال�رشيف 

لعب على ال�صريف دورًا رئي�صيًا حموريًا وخطريًا يف حياتي، فقد ا�صتطاع من خالل معرفتي به، التي تطورت كثريًا 

حتى اأ�صبحت �صداقة قوية، اأن يدعوين يف يوم من الأيام لالإن�صمام اإىل ال�صيوعية !. 

اأن�صممت اإىل احلركة الدميقراطية للتحرر الوطني )حدتو( عام 1953 باعتبارها الطريق اإىل التحرير ح�صرت 

عدة اجتماعات، ولكن الأمر مل ي�صتمر طوياًل ل�صبب ل يخطر على بال اأحد . فقد كنت يف هذه الأيام على عالقة 

حب، واأعلنت �صديقتي بكل فخر باأنني ان�صممت اإىل ال�صيوعية،؟ وبب�صاطة وعلى خوانة وح�صن نية، �صاألتني ما 

هي ال�صيوعية، ا�صقط يف يدي، ومل اأحر جوابًا فلم اأكن قد قراأت �صيئًا اأو هئ يل �صئ من املعرفة عنها!.

لذلك قررت الإن�صحاب من احلركة واأعلنت زمالئي بذلك. ويف اأحد الأيام فوجئت مبجموعة من املن�صورات يتم 

توزيعها داخل املدر�صة .

وقب�س على موزعها الذي �صرعان ما اأنهار معرتفًا باأ�صماء املجموعة كلها مبا فيهم اأنا.
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و�صرعان ما �صدر اأمر بالقب�س علي، وعندما توجهت اإىل النيابة اأفرج عني بعدها .

اإىل القناة

اأتاح اإلغاء معاهدة 1936 من جانب احلكومة الوفدية، للقوى ال�صيا�صية وكافة الف�صائل ال�صيا�صية املختلفة ذات 

الروؤى املتباينة اأن تر�صل عدد من اع�صائها واملتعاطفني معها اإىل منطقة القناة ملحاربة العدو الربيطاين حتى ل 

ي�صعر بالأمان ويرحل من خالل اإحالة وجوده اإىل جحيم حتى ي�صطروا للرحيل.

كانت هناك كتائب فدائية من م�صر الفتاة والإخوان امل�صلمني واأي�صًا ال�صيوعيني وتطوعت مع الكتائب امل�صافرة اإىل 

القناة والتي كونها اأن�صار ال�صالم.

اأثناء وجودنا يف  اأننا  واأذكر  ال�صرقية  اأبو حماد يف  اإىل  الو�صول  بالزقازيق بهدف  ال�صرقية ومرورًا  اإىل  �صافرنا 

اأبو حماد وجدنا عربة اأ�صعاف بها بع�س جثامني ال�صهداء من املعركة من طلبة اجلامعة وكان من بينهم جثمان 

»الأع�صر« ورفاقه الثالث.

اإح�صار  اأبو حماد �صرح لنا امل�صئول عن العملية املهام التي مطلوب منا القيام بها والهدف الأ�صا�صي منها وهو  ويف 

اأ�صرى من القوات الربيطانية وحتدد لكل واحد منا دوره املنوط به تنفيذه .

ومن املوؤ�صف اأنني لحظت بع�س الت�صرفات البعيدة عن امل�صئولية.. تدخني احل�صي�س واخلمر ، وال�صكر من الذاهبني 

اإىل املعركة، يف الوقت الذي كنا نحتاج فيه اإىل كل ذرة من اليقظة والإنتباه .

توجهنا اإىل املوقع املراد مهاجمته بينما اأ�صوات مدافع املورتر تاأز فوق روؤ�صنا حلظتها نتوقف عن ال�صري حتى تهداأ - 

واأثناء عبورنا ترعة الإ�صماعيلية وجدنا معدية تطوع �صاحبها بتو�صيلنا اإىل ال�صفة الأخرى ولكنه على ما يظهر 

فكر وخاف على نف�صه من اأن يقب�س عليه ف�صرعان ما ترك املعدية والدفة بحجة وجود جنا�صة يف املاء عندما راأي 

جثة جامو�صة قد جرفها التيار، ولول �صرعة واحد مننا قفز ب�صرعة ووجه املعدية اإىل ال�صط واإل كان التيار قد 

جرفنا اإىل و�صط مع�صكرات الإجنليز .

يف طريقنا قابلنا نقطة بولي�س ا�صتوقفنا ال�صابط امل�صئول وعندما علم بنيتنا الذهاب ملهاجمة املع�صكر الإجنليزي 

دعى لنا بالتوفيق والنجاح يف مهمتنا واأثناء احلديث ودون ق�صد �صقطت ر�صا�صة من اأحد البنادق ا�صتلفتت نظر 

ال�صابط الذي تفح�صها ووجد اأنها مزيته ومل يتم تنظيف البندقية من ال�صحم الذي يحفظها من ال�صداأ ووجد 

اأن البنادق التي معنا مل يتم كذلك تنظيفها من ال�صحم واأن ا�صتخدامها يف هذه احلالة خطر علينا فمجرد اإطالق 

الر�صا�س ينبعث منها وهجًا يدل على مكان حامل البندقية.

قررت املجموعة العودة بالعدد القليل الباقي منها بعد ما ت�صرب جزء منها خالل الرحلة .

وعند عودتنا قابلنا ال�صابط وجيه الذي كان يوزع ال�صالح على املتطوعني ويوجههم اإىل ال�صفر اإىل التل الكبري 
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حيث كانت هناك معركة تدور رحاها بني الإجنليز والفدائيني املتواجدين هناك .

لالأ�صف املجموعة القليلة التي كنت اأحد اأع�صائها رف�صت ال�صفر اإىل التل الكبري واأ�صرت على العودة اإىل القاهرة 

فلي�س لديها تعليمات. فقمنا بت�صليم ال�صالح الذي كان معنا واأنا جد حزين. واحلقيقة اأن هذا الت�صرف مل يكن له 

ما يربره من وجهة نظري! 

بداية �سنوات العتقال 

اأزمة مار�س 1954 يف م�صر .

الذين عا�صروا هذه الفرتة احل�صا�صة من احلياة ال�صيا�صية يف م�صر يعرف كيف كانت الأجواء ال�صيا�صية ملتهبة 

بالتيار  الي�صار مرورًا  اأق�صى  اإىل  اليمني  اأق�صى  الأراء وتت�صارب من  ال�صارخة وتت�صارع فيها  بالدعوات  م�صحونة 

الديني ووجد فيها دعاة احلرية والدميقراطية معركة حياة اأو موت حتى رجال الثورة الذين قاموا بها تباينت 

بينهم الأراء ووجد كل فريق من ي�صانده من جموع ال�صعب.

ثكناته.  اإىل  اجلي�س  وعودة  والدميقراطية  باحلرية  مطالبًا  يغلي  امل�صري  ال�صارع  كان  الع�صيبة  الأيام  هذه  يف 

وف�صلت جماعات الأخوان وحزب م�صر الإ�صرتاكي وغريها. مل يكن هناك م�صري ل يفكر فماذا يفعل وما هو دوره 

الذي يجب اأن يقوم به واأثناء مناق�صتي مع اأخي �صالح ... كنا نت�صاءل ما العمل؟ وفجاأة خطرت ل�صالح فكره اأن 

نكتب على احليطان �صعارات وطنية تعرب عن جميع اآمال املواطنني يف احلرية والدميقراطية وال�صالم .

اأخذنا جمموعة من اأ�صابع الطبا�صري الكبرية والغليظة، واقرتحت علية اأن نكتب ما نريد على الأر�س اأمام حمطة 

الأتوبي�س النهري ، بحيث يراها الطلبة عند �صعودهم ونزولهم من الأتوبي�س النهري ، عند ذهابهم وعودتهم من 

كلياتهم غطينا اأي�صًا بالكتابة �صارع اجلامعة و�صارع مراد ما بني كلية الزراعة وكلية الطب البطري .

واأثناء اإنهماكنا يف الكتابة راأى �صالح اأحد الع�صاكر يقرتب منا وطلب مني اأن اأحترك ب�صرعة، وقتها كان الع�صكري 

قد اأقرتب مني فاأرتبكت مما اأدى اإىل القب�س علينا وحجزنا يف كلية الطب البطري. يف ال�صباح �صاقونا اإىل مديرية 

اجليزة وكان الإنطباع الأول عنا اأنا من جماعة الإخوان.

مت التحقيق الأوىل ، ومن هنا اأخذوين – دون �صقيقي – اإىل �صقتنا حيث مت تفتي�صها ومن الغريب وبامل�صادفة اأنه 

مل يكن لدى يف البيت اأي كتب من اأي نوع عن ال�صيوعية ولكن ال�صابط وجد »بانفلت« بعنوان »ال�صيوعية حتارب 

امل�صريني وامل�صلمني  ال�صيوعية وتخويف  الأمريكية �صمن خطتها ملحاربة  ال�صفارة  الإ�صالم« كانت تقوم بتوزيعه 

العلم والأدب  الكتب يف خمتلف فروع  ال�صابط عددًا كبريًا من  �صقة �صالح وجد  ال�صيوعية. ويف  عامة من خطر 

والإجتاهات ال�صيا�صية فتظاهرت اأنني اأ�صاعد ال�صابط ، باأنني كنت اأعطي الع�صكري املرافق جمموعة من الكتب 
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اأنه لي�س لها عالقه  اإىل  اأن هذه الكتب لن تعود مره ثانية بالإ�صافة  اأعرف  اأخي فاأنا  اأخرى لزوجة  وجمموعة 

بال�صيوعية.

واإمنا يتم م�صادرتها لإثبات تهمة وجود كتب غري م�صرح بها اأو ت�صنيف التهمة طبقًا لنوعية الكتب املوجودة.

يف نهاية الأمر اأكتفى ال�صابط مبجموعة الكتب التي �صادرها معتربًا اأنها تكلفي لتثبت اأدائه املاأمورية!.

مكثنا يف ق�صم اجليزة اأكرث من �صهر حتت التحفظ ثم انتقلنا اإىل ق�صم رو�س الفرج .. الق�صم مكون من طابقني 

.. الأعلى معتقل �صم عددًا من الطلبة والعمال والفالحني واملوظفني بع�صهم ينتمي اإىل ال�صيوعية واأخرون من 

الإخوان .

بعد فرتة �صدر قرار بالإفراج عن كل املعتقلني، اأفرجوا عن الطلبة ماعداي، واأفرجو  عن كل العمال واملوظفني ، ما 

عدا �صالح ، مبعنى اآخر طال الإفراج جميع املوجودين يف املعتقل ماعدانا!

بعد مدة فوجئنا ب�صم عدد من من املقبو�س عليهم اإلينا وكان من بينهم عبد الرحمن اخلمي�صي  ا�صت�صعرنا حركة 

غري عادية داخل املعتقل، فاعتقدنا بقرب الإفراج عن بع�س املعتقلني ولكن عبد الرحمن اخلمي�صي لتمر�صه مبا 

يحدث يف ال�صجون واملعتقالت قال اأنه لن يكون هناك اإفراج لبع�س احلالت كما نتوهم . واأمنا من الوا�صح اأنه �صيتم 

نقلنا اإىل مكان اأخر .

وحدث ما تنباأ به اخلمي�صي، �صحنونا يف عدة �صيارات اجتهت بنا اإىل معتقل القلعة .

اأن تكون  باأن نرف�س دخول الزنازين بل نطلب  ، وطالب  وهناك تعال �صوت واحد من كبار امل�صجونني ذو اخلربة 

مفتوحة الأبواب ولنا حرية الدخول واخلروج واحلركة .

حتولت �صاحة املعتقل اإىل �صوق عكاظ ... مناق�صات وجمادلت واتهامات من كل نوع واختالفات يف تف�صري احلدث 

الواحد ، ورف�س كل فريق نظريات وتوجهات الفريق الآخر )حدتو – احلزب ال�صيوعي( 

ويف املعتقل قابلت وتعرفت على عبد املنعم الغزايل الذي كان دائمًا اأكرث ت�صنجًا خالل مناق�صاته واأحاديثه مع 

عبد الرحمن اخلمي�صي .

وبقدر ما جذبتني �صخ�صية اخلمي�صي، نفرين الغزايل بطريقته املت�صنجة. كالعادة بعد فرتة من الزمن مت نقل 

بع�صنا اأو ترحيلنا مبعنى اأ�صح اإىل �صجن اأ�صيوط واأ�صر اإىل اخلمي�صي قبل الرحيل باأين عندما اأقابل �صعد زهران 

يف �صجن اأ�صيوط اأن اأعرفه بنف�صي واأنني من طرفه .

ويف �صجن اأ�صيوط قابلت �صعد زهران، و�صاركته زنزانته ، بينما زامل اأخي �صالح اأحد الفنانني الذي كان يعرفه من 

قبل .

توثقت عالقتي بزهران، فقد كان اإن�صانًا جمياًل رغم هيئته التي تبعث على اخلوف والرهبة ، لكن بداخلة اإن�صان 
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رقيق مرهف احل�س .

ل اأن�صى اأي�صًا اأنني تعرفت على هريدي وهو اإن�صان يتيم الأبوين وحيد ل ي�صاأل اأحد عنه فقد اأم�صى معظم حياته 

يف اإحدى املالجئ ، وكان �صخم اجلثة ، طيب القلب ، اأثاره اأحد الأيام اأحد امل�صاجني فحمله وهدد برميه من اأعلى 

ال�صجن، وعندما طلبت منه اأن يرتكه اأمتثل لكالمي .

تغريت الأحوال داخل ال�صجن بح�صور اخلمي�صي اأو مبعنى اآخر انتقاله اإىل �صجن اأ�صيوط معنا .

واأ�صبحنا ثالثتنا اخلمي�صي وهريدي واأنا اأ�صدقاء . وخالل وجودي يف ال�صجن مت الإفراج عن اأخي �صالح وظللت 

اأنا �صجينًا من 1954 - 1956.

فائدة القراءة 

ل ميلك املعتقل فعل �صئ لالإح�صا�س القاتل الذي ينتابه للوقت الذي مير عليه ثقياًل يحمل كل عالمات امللل وال�صجر 

مب�صي الزمن وكاأنه �صكينة باردة حتاول جاهدة جز عنقك ، ت�صبب من الأمل اأكرث مما ت�صبب من اجلروح .

ول يق�صي على الإح�صا�س برتابة الوقت �صوى ال�صتغراق يف املناق�صات بني الرفاق الأ�صدقاء والأعداء على حد 

�صواء . اأو القراءة .

وبال�صدفة وجدت كتابًا طبيًا يتحدث عن مظاهر الإ�صابة بالعمود الفقري.

عالمات  عن  الكتاب  من  وحفظته  وعيته  ما  كل  ال�صاب  ال�صجن  لطبيب  وذكرت  باملر�س  لالإدعاء  فر�صة  وجدتها 

ومظاهر املر�س .

ا�صتمع اإيل الطبيب وهو يبت�صم ودون نقا�س حولني للعالج بالق�صر العيني. ويف �صجن م�صر ، تعرفت على م�صطفى 

طيبه وعزرائيل فروم كن وهو �صاب يهودي هاجر اإىل اإ�صرائيل – فيما بعد – واأ�صبح من غالة ال�صهيونية واأي�صًا 

لل�صيوعيني  املختلفة  الت�صنيفات  على  اأتعرف  وبداأت  ال�صهاوي.  اخلالق  عبد  وكذلك  امللك  وليم  الت�صكيلي  الفنان 

وعرفت اأع�صاء تنظيم )م�صم�س( وهو تنظيم مغلق مت�صدد ، اأع�صاوؤه منعزلني يعد من كل ما عداهم خائن للطبقة 

العاملة ومبادئ لينني. واأنهم وحدهم الذين على حق ويعملون وفق النظرية دون حتريف ! .

ترددت على الق�صر العيني بعد اأن رحل اجلميع – بعد  فرتة – ماعدا وليم امللك وعبد اخلالق ال�صهاوي واأنا وحتول 

ال�صجن بعد ترحيل كل ال�صيوعيني – ماعدانا – ليكون �صجنًا خال�صًا لالإخوان امل�صلمني!. 

فوجئت بعبد اخلالق ال�صهاوي ، يعلن عن وجود حتالف بني ال�صيوعيني والإخوان وكانت من املفاجاآت التي ل اأن�صاها 

يف حياتي اإعالن هذا التحالف الذي ل يت�صوره عقل اأو ميكن اأن يحوز على قبول جماهري اجلناحني املتحالفني! 

بعدها مت �صحب عبد اخلالق من زنزانتي!؟ .
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اأوردي ليمان اأبو زعبل 

ليكون  م�صر  �صجن  متامًا  اأخلى  وهكذا  طره،  ليمان  اإىل  امللك  ووليم   ، زعبل  اأبو  معتقل  اإىل  بنقلي  الأوامر  �صدرت 

مق�صورًا على معتقلي الإخوان امل�صلمني!

اأما  اأع�صاء احلزب ال�صيوعي،  2 حيث  اأودعت عنرب   3  ،  2  ،  1 3 عنابر  اإىل  اأبو زعبل .. كان مق�صمًا  اأوردى ليمان 

عنرب 2 امل�صمى طنجه فكان به خليط من كل الف�صائل، بينما اقت�صر عنرب واحد، على اأع�صاء حدتو – احلركة 

الدميقراطية للتحرر الوطني .

اأبو زعبل.   اأوردي ليمان  اأ�صيوط ويف  اأغلبهم معي يف �صجن  2 وجدت كل الأ�صدقاء والزمالء الذين كان  يف عنرب 

نفاجاأ كل فرتة بقوة تاتي لتهذيب – العنرب اأو ذاك – مبعنى تكدير من به – وكان ال�صابط همت ياأتي اإىل ال�صجن 

اإحدى هذه الزيارات جاءت القوة لتاأديب عنرب واحد ثم جاءوا اإىل  ومعه قوة خا�صة بتاأديب ال�صجناء . ففي 

عنرب 2 واختاروا ع�صوئيًا عدد من املعتقلني كان منهم �صعد زهران . ومت تكديرهم وهم جلو�س على الأر�س حتى 

ل يتحركوا اأو يتفادوا الأذى البدين الذي يوقع عليهم وكان الختيار الع�صوائي للمعتقلني هدفه توقيع الرعب يف 

قلوبهم وتدمري �صالبتهم وكانت فرقة التكدير هذه ل يهمها اأين يقع ال�صرب اأو مدى تاأثريه املدمر على النفو�س 

والأج�صاد .

وبعد ان�صراف فرقة التاأديب ، دخلنا عنرب واحد حيث وجدنا اأغلب املعتقلني يف اأ�صوء حال .. �صرب مهني ب�صدة 

ترك عالمات وهالت على الأج�صاد . واأنني �صادم لأقوى القلوب من ب�صاعة الأ�صوات عملنا على التخفيف عنهم 

وحماولة م�صاعدتهم على حتمل املحنة التي تعر�صوا لها .

الألعاب،  للرتي�س وممار�صة  لنا فرتات كبرية  اأتيح  فقد  الإن�صانية  الإنفراجه  من  نوع  باندوجن، حدث  موؤمتر  بعد 

وفر�صة القراءة والتثقيف .. وكانت هناك مباريات ريا�صية بني فرق الأحزاب املختلفة .. كالراية �صد حدتو كما 

اأتيح لنا �صماع الراديو واأن نكون على �صلة بالعامل اإىل حد ما . يف حني يف كل املعتقالت وال�صجون مل يكن م�صموحًا 

لنا ب�صئ من هذا .

 اإفــراج 

اأيام العتقال وال�صجن كلها متر على وترية واحدة ، ل تعرف ماذا �صيحدث فيها وخا�صة عندما يتم املناداة على 

ا�صمك ، فتتوقع الأ�صوء . لأنه لي�س هناك �صئ يفرح عندما تطلبك اإدارة ال�صجن اأو املعتقل .

ولكن يف هذا اليوم وعلى غري العادة ، اأخذونا اأنا واأربعة اآخرين ، وابلغونا خرب الإفراج عنا!.

مت حتويلي اإىل مباحث اجليزة، لأن مقر �صكني الدقي، ليتم الإفراج عني من هناك. وبدون اأن اأخرب اأي اأحد عن 



23

قرار الإفراج عني توجهت بعد خروجي من ق�صم الدقي اإىل البيت مبا�صرة .

ل ا�صتطيع اأن اأعرب عن الفرحة التي عمت اأرجاء املنزل اأو عن فرحتي باإطالق �صراحي وا�صتن�صاقي ن�صيم الهواء 

احلر. ولي�س املحبو�س وامل�صغوط داخل الزنازين وعنابر ال�صجون .

هواء احلرية له طعم اآخر ل ميكن لأحد اأن ي�صعر اأو يح�س به اإل اإذا مر بتجربة ال�صجن املريرة والقا�صية ، والتي 

جتربه على التخلي عن اآدميته واإن�صانيته .

اإحياء املوتى 

بعد نوايل احلرية وحرية احلركة ، مل اأهداأ .. فقد وجدت ان التنظيم قد تفكك ومل يعد هناك توا�صل اأو ترابط 

الت�صرذم والنق�صام الذي �صاد  يربط الأع�صاء، نتيجة ال�صربات الأمنية املتالحقة والتي نالت اجلميع، وكذلك 

فرتات طويلة احلركة ال�صيوعية .

وبداأ كل ع�صو مفرج عنه يتلم�س طريقه لإعادته اإحياء وجتميع وتن�صيط التنظيم امل�صارك فيه ، اأو الن�صمام اإىل 

تنظيم جديد .

اأن  واملخجل  العيب  من  واأنه   ، للحركة  ومك�صبًا  الرفاق  �صمل  جمع  الأوىل  بالدرجة  وطنيًا  عماًل  اأنه  اأعتقد  كنت 

يتفرق الرفاق، بعد اخلربة الطويلة املكت�صبة، والن�صال يف العمل بني اجلماهري ويف النهاية ن�صت�صلم بهذه ال�صهولة 

ونرتك الق�صية التي عملنا طوياًل من اأجلها .

اإدراكي ملعني الن�صمام اإىل  لقد كنت تركت العمل التنظيمي منذ �صوؤال احلبيبة التي ك�صف يل عن جهلي وعدم 

حزب ثوري له مبادئه الإ�صرتاتيجية ومبادئ عمل يعمل جاهدًا على التب�صري بها والعمل على حتقيقها .

وخالل فرتات ال�صجن والعتقال ازددت وعيًا واكت�صبت خربة من خالل املناق�صات �صبه اليومية والتثقيف من خالل 

املحا�صرات وحلقات البحث التي كانت تدور بني املعتقلني من خمتلف التيارات ال�صيوعية ويف نهاية الأمر ان�صممت 

اإىل احلزب ال�صيوعي امل�صري- الراية- ورغم اأنني مل اأكن موافقًا اأو را�صيًا متامًا عما يجري داخل املعتقالت بني 

الرفاق ال�صيوعيني من مراهقات �صيا�صية كهتافهم »الرفيق خالد .. األف األف عام« كان بالن�صبة يل هتافًا غري مربر 

وغري مقبول ويتنافى – يف نظري – مع نظرية تداول ال�صلطة ومع ما تدعو اإليه ال�صيوعية نف�صها .

الواقع بينهم  اأنه كان معدومًا متامًا يف  اإل  الذاتي«  »النقد  اأنهم يرفعون عاليًا �صعار  الرفاق رغم  اأن  كما لحظت 

ومل يقرتب منه الرفاق اإل قلياًل، رغم اأن هناك كثريًا من املواقف واخلطوات كانت ت�صتدعي النقد و النقد الذاتي 

البناء بهدف الو�صول اإىل الأف�صل والأفيد .

وعندما كنت اأناق�س بع�س امل�صلمات، مل يكن مرحبًا بهذا امل�صلك وكان حديثي يقابل اأحيانًا بالتجاهل اأو الرف�س 
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والنظر اإىل على اأنني مل اأتخل�س بعد من �صلوك طبقتي !!.

مل يكن الرفاق يف هذه الفرتة – على ما اأعتقد – موؤمنني متامًا ببع�س ما يدعون اإليه وخا�صة »النقد الذاتي »  اأو 

مراجعة اأو لنقل مناق�صة القيادة التي كانت جمهولة – يف بع�س ما ي�صدر منها وعنها .

اأعطيت نف�صي مهلة �صهر لإعادة بناء الهيكل التنظيمي، اأو اأترك الأمر كله . واأعتقد اأنني جنحت اإىل حد ما فيما 

دعوت وعملت له .

 كلية الآداب 

يوؤهلني  واإمنا   ، امل�صرحية  الفنون  معهد  لدخول  يوؤهلني  ل  مبجموع   - – منازل  العامة  الثانوية  يف  جناحي  كان 

كمنت�صب يف كلية الآداب واخرتت ق�صم الجتماع لأنه كان الق�صم امل�صموح فيه بالنت�صاب .

كانت اجلامعة يف ذلك الوقت بوؤرة ثورية م�صتعلة . فكان هناك �صباب ميثل كل الأحزاب والتكتالت ال�صبابية التي 

ت�صم الإخوان امل�صلمني وال�صيوعيني وحزب م�صر ال�صرتاكي – حزب م�صر الفتاة .

 واأذكر اأن عالقتي يف اجلامعة بكافة الف�صائل املختلفة كانت عالقة طيبة ومل ا�صمح مل�صاعر التع�صب الفكري اأن 

تقف حائاًل بينى وبني كافة الزمالء والتعاون معهم يف كافة الأن�صطة التي يقومون بها .

لقد اأتاحت يل اجلامعة اأن اقرتب من ال�صباب حيث كنت واحدًا منهم – واأن اأبا�صر العمل ال�صيا�صي العلني وال�صري. 

لقد كانت اجلامعة مدر�صة يل يف العمل التنظيمي .

وعندما جاء عدوان 1956 تطوعت يف كتائب اجلامعة رغم اأنني مل اأكن طالبًا منتظمًا وجتاوزت هذه العقبة بف�صل 

اأبن خالتي الطالب يف كلية الهند�صة وتفاهمه مع امل�صئول عن الكتيبة .

الف�سل من اجلامعة

واأتذكر اأنه عندما حدثت اأزمة اإقالة وزارة رئي�س الوزراء الأردين الوطنية-النابل�صى-، اأن �صدرت لنا التعليمات 

والتكليفات احلزبية باإقامة مظاهرات �صد امللك ح�صني وت�صرفه باإقالة رئي�س الوزراء الوطني .

الت�صرف  هذا  على  والحتجاج  والإ�صراب  التظاهر  على  اجلمعة  طلبة  ويحر�س  يدعو  ناري  من�صور  بطبع  قمت 

وقمت بتوزيعه داخل اجلامعة يف الوقت الذي كانت فيه احلرا�صة �صديدة واجلامعة حما�صرة بقوات الأمن.

وخالل مطاردة ال�صرطة يل ا�صتطعت الدخول من باب خلفي وتوجهت اإىل اأقرب قاعة حما�صرات، وا�صتاأذنت من 

الدكتور املحا�صر – بال�صدفة كان الدكتور حممد اأني�س – باأن ي�صمح يل بدعوة الطلبة للخروج للم�صاركة معنا يف 

املظاهرة .

وفعاًل تنحى الدكتور حممد اأني�س عن املحا�صرة وغادر القاعة ، بعد اأن تركني اأحث الطلبة وباقي الأق�صام من 
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وخالل   ، الأردنية  ال�صفارة  مقر  اإىل  مبا�صرة  اجتهت  اجلامعة  من  �صخمة  مظاهرة  وخرجت  املختلفة،  الكليات 

املظاهرة مت اخرتاق حديقة ال�صفارة واحتاللها بوا�صطة الطلبة بينما تعالت الهتافات املنددة بامللك ح�صني .

حققت املظاهرة النجاح املرجو منها ، وعدت اإىل البيت متاأخرًا واأنا مرهق متامًا فلم اأكن قد تذوقت �صيئًا طول 

الذي  كله،  اليوم  تكفي  ع�صاء  بوجبة  اأحلم  واأنا  رجعت   . العالية  والهتافات  املظاهرة  تنظيم  يف  لنهماكي  اليوم 

ا�صتهلكني متامًا ووجدت والدي بانتظاري متوترًا ... وعالمات القلق بادية عليه . و�صاألني مبجرد اأن راآين ... ماذا 

فعلت اليوم ، وقبل اأن اأجيب بكلمة ، ا�صتكمل حديثه باأن اإدارة اجلامعة اأر�صلت خطابًا بف�صلي اعتبارًا من اليوم . 

ده�صت فخالل املظاهرة اجتمع جمل�س اجلامعة واأ�صدر قرار بف�صلي يف نف�س اليوم !! 

– بعدة حماولت ق�صائية  �صنني  �صنة وثالث  ما بني  الف�صل  تفاوتت مدة  – 17 طالبًا  املف�صولني  قمت وزمالئي 

وال�صكوى يف ال�صحف ، لرفع الغنب الذي وقع علينا، تعاطف معنا الكثريون وتعرفت خالل هذه الفرتة على ح�صن 

فوؤاد ولطفي اخلويل و�صالح جاهني .

باءت كل املحاولت بالف�صل لأن قرارات اجلامعة غري جائز الطعن عليها .

واأ�صبح حمكومًا علي اأن اأعي�س بعيدًا عن اجلامعة ملدة 3 �صنوات .

كان املوقف �صعبًا و�صادمًا وكان الأ�صعب اأن اأبقى يف البيت دون عمل !.

و�صرعان ما جاء الفرج من حيث مل اأفكر فيه اأو انتظره . يف ذلك الوقت اأن�صاأ الكاتب واملفكر حممد �صيد اأحمد 

»الدار الدميقراطية للن�صر والتوزيع« وعر�س علي العمل معه.

كانت الدار عبارة عن �صقة يف �صارع نوبار وعندما ذهبت اإليها وجدتها تعاين من التخمة من كرثة الكتب املكد�صة 

التي ت�صدرها الدار . واأبديت ا�صتغرابي ملا راأيت وت�صاءلت هل الكتب تطبع كي تخزن اأم تطبع لتوزع وي�صتفيد منها 

النا�س ؟

�صاألني حممد �صيد اأحمد هل ا�صتطيع توزيع هذه الكتب .

فكرت يف الطريقة التي ميكن بها توزيع هذه الكتب التي متالأ الدار . وهداين تفكريي يف الأمر، اإىل فكرة �صراء 

اأك�صاك  على  باملرور  واأقوم  الكتب  من  جمموعة  مرة  كل  فيه  اأ�صع  متو�صطًا  �صندوقًا  خلفيتها  على  واأ�صع  دراجة 

اأمر  نهاية كل �صهر  الكتب كاأمانه ويف  واأ�صلمهم  ال�صوارع املختلفة  ال�صحف املختلفة وبائعي اجلرائد واملجالت يف 

عليهم ملحا�صبتهم .

ومن خالل تواجدي يف الدار تعرفت على عدد كبري من الكتاب وال�صعراء والفنانني الت�صكيليني وبع�س طلبة الفنون 

الذين ل يجدون مرا�صم لهم لتنفيذ اأعمالهم فعر�صت على جمموعة منهم اأن ياأتوا اإىل الدار ، وخ�ص�صت لهم مكانًا 

ف�صيحًا ليمار�صوا فيه اإبداعهم بعد اأن جهزت املكان بكل ما يحتاجونه من اأدوات ملبا�صرة عملهم . واأذكر اأن الر�صامة 
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فاطمة العراراجي – الطالبة يف ذلك الوقت بكلية الفنون – اأعجبت باملكان . وفعاًل بداأ املر�صم يف ا�صتقبال طلبة 

كلية الفنون وبع�س الر�صامني املحرتفني ليمار�صوا اإبداعهم خالله .

وقد زار اثنان من كبار الر�صامني املر�صم ، وقد حاول اأحدهم اأن يقنع فاطمة بعدم جدوى الأتيلية املفتوح  - الذي 

ي�صم عدد من الفنانني الت�صكيليني يعملون معا يف �صالة واحدة - ولكنها وغريها مل يقتنعوا بحديثه معهم ، لتعاليه 

عليهم وع�صبيته الزائدة .

واأذكر اأنه عقد يف هذا الوقت املوؤمتر الأفريقي الأ�صيوي باجلامعة . فقمت بتاأجري عربيتني حملنا بع�س لوحات 

تنتهي  اأن  هديف  كان   ، متحرك  ثقايف  فني  معر�س  اأول  هذا  وكان  الدار  كتب  من  كبري  وعدد  الت�صكيليني  الفنانني 

العربات بعد الو�صول اإىل مقر املوؤمتر باجلامعة ، اأن تعود اأحداهما اإىل حي ال�صيدة زينب والآخرى اإىل ميدان 

العبا�صية حيث يتم توزيع الكتب على جماهري النا�س جمانًا.

ومما اأذكره عن هذه الفرتة – اأي�صًا – اأن ال�صاب ال�صاعر اأحمد عبد املعطي حجازي تقدم للدار لطبع ديوانه الأول. 

ومت املوافقة على الن�صر وفجاأة قامت حملة �صد اأحمد عبد املعطي حجازي ، باعتباره قومي ، واأن الأوىل بالن�صر 

املوقف  هذا  يعجبني  ومل  »الزاحفني«  با�صم  ديوانًا  واأ�صدروا  وجتمعوا   ، ال�صيوعيني  ال�صعراء  �صباب  والت�صجيع 

املتع�صب، فاأطلقت عليهم ا�صم الزواحف �صخرية منهم منذ ذلك الوقت تولدت �صداقة عميقة بيني وبني اأحمد 

عبد املعطي حجازي .

حماكمة حزبية 

اأثناء زيارتي لعبد الرحمن ال�صرقاوي يف مكتبه يف جريدة ال�صعب وجدت عنده اأحد قادة احلزب ال�صيوعي وبداأ 

اأقوم  وكيف  توزيعها  تقرر  التي  الكتب  اأعيد  اأن  مني  طالبًا   ، ال�صتفزاز  من  الكثري  فيها  فظة  بطريقة  يخاطبني 

بتوزيعها دون اإذن!.

ا�صتغربت لالأمر وا�صتفهمت منه باأي �صفة يتكلم، وهو لي�س له �صلطة اإ�صدار القرار اأو احلق يف مناق�صتي !

نظر اإيل عبد الرحمن ال�صرقاوي واإليه طالبًا اإنهاء امل�صكلة واملناق�صة. بعدها اأبلغت باأنني حمول للجنة تاأديب 

حزبية يف احلزب !

وخالل املحاكمة التي راأ�صها اأحد كوادر احلزب من املثقفني الكبار و�صحت له ال�صورة . ولكن يف النهاية قدر حما�صي 

ورغبتي يف م�صاعدة ال�صباب .

 �سابط احتياطي

اأن لحظت مدى ال�صيطرة احلزبية عليها  بعد مو�صوع حجازي ، مل يعد ي�صتهويني العمل يف الدار ، خا�صة بعد 
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وعلى اإ�صداراتها . فكرت اأن ا�صتغل فرتة انقطاعي عن اجلامعة ، واأن التحق باجلي�س لكي اأوؤدي اخلدمة الع�صكرية 

تقدمت للتجنيد – عام 1958-  ول اأدري هل كان من ح�صن حظي اأو �صوءه اأن مت اختياري �صمن �صباط الحتياط .

خالل وجودي يف فرتة اجلي�س قام عبد النا�صر بالقب�س على كل ال�صيوعيني حتى طال العتقال اأي�صًا بع�س زعماء 

اأثناء فرتة الأجازات ونحن عادة كمجندين  األقاهم  احلزب، عرفت هذه املعلومات من خالل الزمالء الذين كنت 

عندما نكون يف املع�صكر حمظور علينا احلديث يف ال�صيا�صة وبالن�صبة لل�صيوعيني كان يطلب منهم قطع عالقاتهم 

التنظيمية باحلزب .

البدايات ال�سعبة

فوجئت يف اأحد  الأيام واأنا يف »كانتني« الوحدة بيد اليوزبا�صي حليم حنا – مدر�س مادة الطبوغرافيا- لنا يربت 

على كتفي ويقول يل وهو يبت�صم ابت�صامه ذات معنى : باين عليك تقيل قوي ، وتركني واأن�صرف.

مني  طلب   ، عليه  بالرد  اأهتم  مل  وجدين  وملا   . جتاهلته   ، م�صتفزه  بطريقة  �صوؤاًل  �صاألني  املحا�صرات  اأحد  ويف 

القرتاب منه ، فقررت واأنا ذاهب جتاهه اأن اأرد عليه بنف�س طريقته . وقلت له ب�صوت خافت حتى ل ي�صمعني 

اأحد باأنني �صاأهينه لو زاد يف ت�صرفاته .

تردد برهة كاأنه ي�صتوعب ما قلته ، وطلب مني اأن اأ�صع نف�صي يف ال�صجن . ذهبت اإىل احلالق و�صذبت �صعر راأ�صي .

اأقبل علي يف ال�صجن ، بعد اإنتهاوؤه من املحا�صرة ، فلم اأعره التفاتًا ومل اأقف لتحيته كما هو مفرت�س . فقال يل وهو 

يهم بالن�صراف �صاأ�صمح �صريخك واأنا يف بيتي !. مت حتويلي اإىل قائد الوحدة بتهمة اإهانة �صابط عظيم ، ومتت 

حماكمتي يف نف�س اليوم التايل وكان احلكم قا�صيًا ومفاجئًا يل ... اجللد 30 جلدة وترحيلي اإىل ال�صجن احلربي ، 

�صاعتها تذكرت ما قاله حليم حنا من انه �صي�صمع �صراخي فاأدركت اأن احلكم كان معد �صلفًا ! .

يف ال�صباح علقت على العرو�صة عاري الظهر ، وعزمت بيني وبني نف�صي اأن اأمتا�صك واأل ي�صدر عني �صوت اأو �صعف 

اأثناء اجللد ، واأن اأحتمله كاماًل برجولة ويف �صمت . 

الذين يتطاولون على قادة  باإلقاء خطبة ع�صماء �صد  املدر�صة  »اجللد« قام قائد  التاأديب  اأن تبداأ حفلة  وقبل 

البلد!.

واأذكر اأنني �صاهدت نظرات التعاطف واحلزن والغ�صب على وجوه زمالئي الذين جمعوهم حل�صور تنفيذ اجللد . 

فقد كانت عالقتي بهم عالقة ود وحمبه .

بعدها مت ترحيلي اإىل القاهرة حتت احلرا�صة اإىل املخابرات احلربية .
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حفلة ترحيب 

ومبجرد دخويل مقر املخابرات كان ال�صتقبال الر�صمي على غري ما اأتوقع تكدير بالكالم وال�صب باأقبح الألفاظ ، 

و�صرب بالأقالم على الوجه وكل مكان تطيله الأيدي .

ال�صغري الذي وقف م�صدوها يتفرج على ما  ال�صابط  اأبن  اأمام  اأهان  اأن  ، بقدر  اأحزين حقًا لي�س ما حدث يل  وما 

يحدث اأمامه دون فهم .

ومما زاد من اآلمي وق�صوتها اأن ال�صابط دعى كل الأفراد املوجودين ب�صفعي و�صربي ملن اأراد اأن يدخل اجلنة !! 

وكاأن �صفعي واهانتي باب الدخول للجنة !.لكنه مت نقلي اإىل ال�صجن احلربي ومل يختلف حفل ال�صتقبال عما 

حدث يف املخابرات �صوى اأن القائد طلب من معاونيه اأن ي�صقوين قهوة �صادة، وهو ما ا�صتغربت له .

ومن الزنزانة طلب مني اأن اأخلع مالب�س الن�صف الأعلى من ج�صمي. وعندما راأوا ظهري ، مل يزل يحمل اأثار اجللد 

ال�صابقة .. نظروا اإىل بع�صهم ، وتركوين . بعد عدة اأيام قليلة فوجئت بع�صكري يدخل الزنزانة ويطلب مني اأن 

اأخلع مالب�صي كاملة ... بعدها دخل الزنزانة ثالث كالب ولف متوح�صة ... ل اأدري ماذا حدث بعد اأن هاجمتني 

.. فقد اأغمى على .. ومن املوؤكد والذي اأذكره اأنني مل اأ�صرخ ! وكالعادة حتملت ما جرى ومتا�صكت حتى ل يظهر 

�صعفي وهواين اأمامهم وحتملت كل ما جرى بقوة وعناد راف�صًا اأن يك�صرين اأحدًا اأو اأي نوع من التعذيب اأو اإرهاب .

�صربت  اأنني  لدرجة  �صديد  اأح�ص�صت بعط�س  لكنني   . والإغماء  اليقظة  واأنا بني  الوقت مر علي  اأعرف كم من  ل 

القا�صي الع�صي على  اأ�صوان  اأقل من ن�صف رغيف وكاأنه قد من �صخر  ! ثم قدموا يل قطعة خبز  املاء  كوزين من 

الك�صر واأح�ص�صت باأنها اأ�صهى طعامًا تناولته منذ فرتة طويلة .

ا�صتغرقني النوم حتى �صباح اليوم التايل .

ال�سجن احلربي 

مبنى ال�صجن احلربي ملن ل يعرف يتكون من مبنى ال�صجن الرئي�صي . وعنربان كبريان يواجهان املبنى الرئي�صي 

وعلى جانب منه املبنى الإداري لل�صجن .. ثم عدة فيالت خم�ص�صة لكبار ال�صباط العاملني يف ال�صجن ويف اليوم 

التايل لتعذيبي دخل علي �صابط ومعه ع�صكري كان معه كرباج رفيع .. اأخذ ينهال به على ج�صدي بعد اأن اأ�صار له 

ال�صابط . ثم اأخذ ال�صابط ي�صاألني عن حايل . هل اأنت كوي�س ؟ وكلما اأجبته بقويل كوي�س كان الع�صكري يقوم 

ب�صربي وكاأن كان ال�صوؤال والإجابة �صفرة للع�صكري ل�صربي كلما اأجبت . وا�صتمر التعذيب لفرتة ، حتى خيل اإيل 

اأنني �صعبت على الع�صكري من كرثة ال�صرب اأو تعب هو من �صربي .. فهم�س ب�صوت خافت يل : اأقول اأيوه يا فندم .

وفعاًل تركني ال�صابط م�صطحبًا الع�صكري !.
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اأ�رشب املربوط ... يخاف ...؟ 

يف اإحدى الليايل ودون اأخطار م�صبق كالعادة مت اقتيادي اإىل املخابرات احلربية ثم اأدخلت عنرب متو�صط الطول 

ويف جزء من �صقفه علق واحد من النا�س من رجليه يف ال�صقف ، وراأ�صه مديل اإىل اأ�صفل ، وهو �صبه عار من مالب�صه 

 ، اأ�صمك  ال�صاب املعلق : ما  الع�صاكر ب�صوت هادئ ل يكاد ي�صمع وكاأنه يحادث �صديق بجانبه : ي�صاأل  اأحد  ي�صاأل 

وتاريخ جتنيدك ! ويف اأي تنظيم ! وما ا�صمك احلركي . ؟

وياأتي ال�صوت متح�صرجًا متقطعًا ذاكر اأ�صمه وتاريخ جتنيده يف اجلي�س وا�صم كتيبته .

ولأن هذه الإجابة لي�صت هي املطلوبة اأو الهدف من ال�صوؤال، يكرر الع�صكري ال�صوؤال مرة ومرات يختلف فيها نغمة 

علو ال�صوت ، اأو اإعالن باأن ال�صائل �صربه نفد اأو كاد فعاًل .. ومع ذلك ل تتغري اإجابة ال�صاب املعلق .

وكان كل �صوؤال يعقبه ال�صرب املربح كنوع من تن�صيط الذاكرة للم�صروب . وبعد فرتة يتم اإنزاله وتعليق اآخر مكانه 

وتتكرر التمثيلية مرة اأخرى بكل حذافريها ! وكاأنه فيلم يعاد عر�صه ، مرة ومرات .

واقف اأنا يف ال�صف ... �صف املذنبني اللذين يعر�صون لال�صتجواب وياأخذ الواقف عن مييني والآخر الواقف عن 

�صمايل واأنا ل يقرتب اأحدًا مني . ومن الوا�صح اأن كل  من تعر�س للتعذيب لي�س له اأي عالقة باأي نوع من التنظيمات 

ولي�س لديه اأي فكرة عما هو مراد منه . واأن كلمة التنظيم التي ينطقها الع�صكري ما هي اإل كناية اأو م�صمى اآخر 

لكلمة كتيبة التي ينتمي اإليها . 

واأذكر اأنه كان من بني من تعر�صوا للتعذيب يف هذا اليوم .. �صاب كان ا�صمه عبد النا�صر كان كلما ذكر ا�صمه يرد 

عليه الع�صكري باأنه لي�س هناك �صوى عبد النا�صر واحد .

وتكررت هذه التمثيلية عدة اأيام ، الذهاب والإياب مل�صاهدة عمليات التعذيب الذي يتم لالآخرين دون اأن يقرتب 

اأحد مني ! .

ويف اأحد الأيام . اأخذوين كالعادة ، فاعتقدت اأنني ذاهب مل�صاهدة العر�س اليومي لتعذيب الآخرين . ولكنهم �صاروا 

بي يف طريق خملتف وتركوين يف حجرة وحيدًا لي�س معي اأحد .

ويف هدوء الليل واأنا نائم على »بطانية« مفرو�صة على الأر�س حيث مل يكن بال�صجن احلربي �صراير من اأي نوع فتح 

باب الزنزانة فجاأة وهجم على ثالثة اأ�صخا�س يحمل كل منهم كرباجا واأنهالوا علي بال�صرب املربح، لدرجة اأنني 

حملت البطانية من على الأر�س لأحمي بها نف�صي ، وخرجت هاربًا من باب احلجرة وهم يالحقونني !.

وقد تكرر هذا امل�صهد كثريًا، مل يكن هناك ميعاد لإقتحام الزنزانة لل�صرب . وغالبًا ما كان هذا يحدث لياًل، حتى 

يكون العذاب م�صاعفًا بال�صرب واحلرمان من النوم .
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�سالح ن�رش 

ويف اأحد الأيام دخل علي �صابط �صاب وحتدث معي بلهجة ودية وطلب مني اأن اأغت�صل ، ثم جاء بعد ذلك وقادين 

يرى  ل  بحيث   ، �صاحب  �صوء  وينريها  جال�صني،  النا�س  من  وجمموعة  الكرا�صي  من  عدد  بها  نظيفة  حجرة  اإىل 

اجلال�س �صوى اأ�صباح ، ل يتبني مالحمهم بو�صوح .

وتكلم اأحدهم ووجه يل بع�س الأ�صئلة ، عرفت من �صوته ومالحمه اأنه �صالح ن�صر وبداأ يتكلم عن م�صر والوطنية 

والإلتفاف حول الرئا�صة التي تريد اخلري مل�صر واأن نتكاتف جميعًا �صد اأعدائها الذين ل يحبون اخلري لها .

وردًا على ما وجه يل من اأ�صئله، اأجبت باأنني لي�س يل اأي عالقة بالتنظيم اأو العمل ال�صيا�صي منذ جندت .

ثم اأعطوين ورقة وقلمًا وطلبوا مني اأن اكتب ما اأريد بكل حرية و�صراحة وملا كان لي�س لدي ما اكتبه اأو اأعرتف 

به فقد رددت الورقة بي�صاء دون �صوء وعدت اإىل ال�صجن احلربي .

اإفراج ... واأنفراج

توقف التعذيب فجاأه !.

ومت ال�صماح لنا باخلروج من الزنازين والرتي�س يف الفناء كما �صمح لنا باأن نتعامل مع »كانتني« ال�صجن و�صراء ما 

نحتاج اإليه .

تغريات  حدوث  اإىل  عزاه  والبع�س  عنا  الإفراج  قرب  اإىل  اأرجعه  بع�صنا  املفاجئ،  التغيري  لهذا  جميعًا  ا�صتغربنا 

�صيا�صية و�صخ�صية خارج ال�صجن .

علمنا بعد ذلك بوفاة اأحد امل�صجونني نتيجة التعذيب ال�صديد الذي مل يتحمله. بعد فرتة اأخربونا بالإفراج عنا 

اأن  العامة وطلبت من كل واحد  النيابة  اإىل  اأننا �صيتم توجيهنا  اأفراجًا بل  باأن هذا لي�س  ولكني ذكرت لزمالئي 

يثبت يف النيابة العامة ما تعر�س له من تعذيب ، ويطلب الك�صف الطبي بوا�صطة الطبيب ال�صرعي لإثبات ما به 

من اأ�صابات واآثار تعذيب .

رجعنا اإىل ال�صجن .

حياة م�سرتكة 

احلياة داخل املعتقل حياة قا�صية وخ�صنه  وهي ما تدفع وتفر�س على املعتقلني .. حياة اجتماعية م�صرتكة لأن 

الظروف املادية لكل معتقل تختلف عن الآخر . فهناك من يجد من يزوره اأو ي�صع له ح�صاب يف الأمانات وهناك من 

ل يقدر على زيارته اأو م�صاعدته اأحد .

لذلك اأن�صاأنا �صندوقًا لالأمانات ويتوله اأكرب املعتقلني �صنًا . ومهمة هذا ال�صندوق جمع كل ما ميلكة املوجودين يف 
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املعتقل وال�صرف منه على اجلميع �صواء الذين �صاهموا، اأو مل ي�صتطيعوا امل�صاهمة .

اأ�صرة واحده، ت�صاعد بع�صها  اإىل  املعتقلني ويحولهم  الت�صامن الجتماعي بني  وهو ما ي�صاعد على وجود نوع من 

بع�صًا.

وبعد اأربعة �صهور جاء الطبيب ال�صرعي وبجانبه اأركان حرب ال�صجن .

ومت الك�صف على املعتقلني ومت اأثبات حالت التعذيب املختلفة التي تعر�س لها ال�صجناء .

واجلدير بالذكر هنا .. اأن بع�س م�صئويل ال�صجن كانوا يح�صلون على اأتاوات �صهرية منا وبالطبع كانوا يقدمون لنا 

بع�س اخلدمات مقابلها .

بعدها مت اأخبارنا بخرب ف�صلنا من اجلي�س وعدم قيدنا على الأحتياط وهو ما يعترب ف�صاًل نهائيًا من اجلي�س !.

ثم مت ترحيل جمموعة منا اإىل معتقل الواحات ، والبع�س الآخر اإىل �صجن اأبو زعبل.

الواحات 

ولعدم ا�صتيعاب معتقل الواحات لهذا العدد الكبري الوارد اإليه، اأ�صطروا اإىل نقل جمموعة اإىل �صجن الفيوم .

عرف اجلميع املاآ�صاه التي كانوا يعي�صها املعتقلني يف اأبو زعبل .

كان ال�صابط همت يف ا�صتقبال الدفعة التي كان �صهدي عطية اأحد اأفرادها ونتيجة للتعذيب ال�صديد الذي تلقاه 

�صهدي علي يد ال�صابط همت وجمموعته مل يتحمل قلبه ال�صعيف عنف التعذيب الذي لقاه فتويف متاأثرًا من 

ق�صوته وكان همت م�صهورًا بحفالت التعذيب التي تهدر فيها كرامة املعتقل مبجرد دخوله من بوابة ال�صجن .

�صاع خرب وفاة �صهدي عطية حتى و�صل اإىل جمال عبد النا�صر يف يوغو�صالفيا فاأر�صل تعليماته من هناك بوقف 

عمليات التعذيب فورًا.

ومن ح�صن احلظ اأنه كان مقررًا زيارة همت وفرقته لنا. فتم تنظيف ال�صجن واإعادة طالء بع�س اإجزاوؤه وعندما 

و�صل اأ�صيوط كانت اأوامر عبد النا�صر قد و�صلت القاهرة ف�صدر له قرار بالعودة ومل تتم الزيارة مما جعلنا نتنف�س 

ال�صعداء.

ويف الواحات كان العذاب نوعًا من العبث الوجودي ... فقد كنا نكلف يف اأول النهار بنقل احلجارة من املكان )اأ( اإىل 

املكان )ب( ويف اآخر النهار ت�صدر لنا الأوامر بنقل احلجارة من املكان )ب( اإىل املكان )اأ( مره اآخرى .

معهد الفنون 

كنت قد قررت منذ اللحظة الأوىل التي قراأت فيها كتاب جرير�صون عن ال�صينما الت�صجيلية الذي ترجمه اأخي 

�صالح .. قلت يف نف�صي لقد وجدت طريقي ومن خالل املناق�صة مع زمالئي اأت�صح اأنه يجب اأن اأدر�س الدراما واأن 
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اأكون مثقفًا دار�صًا لتاريخ الأدب والفنون ولن ياأتي هذا اإل من خالل معهد الفنون امل�صرحية واأنتهيت اإىل نتيجة 

موؤداها اأن التحق باملعهد وبعد تخرجي اأعمل يف ال�صينما . 

وقد مت تعيني – بعد تخرجي – يف هيئة امل�صرح يف اإدارة الأر�صيف ملدة عام تقريبًا ثم تركت امل�صرح نهائيًا.

اأثناء وجودي يف املعهد طلب مني اأخي �صالح اأن اأعمل معه يف اأفالم »ال�صد العايل« واأذكر اأنه مت تعيني بعقد موؤقت 

يف �صركة فلمنتاج . واأذكر اأنه عندما تقرر افتتاح املعر�س ال�صناعي الزراعي وكان مقررًا اأن يقوم بافتتاحه الرئي�س 

امليدانية  الرئي�س ومتابعة زيارته  واأنا معهم تعد نف�صها لت�صوير ح�صور  الت�صوير  النا�صر، وكانت جمموعة  عبد 

لأجنحة املعر�س املختلفة . ملحني ح�صن امل�صلحي الذي كان م�صوؤًل عن مكتب ال�صيوعية يف وزارة الداخلية .

ويف اليوم التايل فوجئت بقرار ال�صتغناء عني من ال�صركة .

وبعد فرتة اعتقال اأ�صدر الرئي�س عبد النا�صر قرارًا بعودة كل املعتقلني الذين اأفرج عنهم بعودتهم اإىل اأعمالهم 

وعندما �صاألني حممد �صيد اأحمد عما �صاأفعل خا�صة واأن م�صطفى احل�صيني قد رف�س العودة اإىل عمله يف روزاليو�صف 

بينما قدري حفني فقد عاد اإىل عمله اأما اأنا فقد قررت األ اأعمل فى اأي وظيفة .

ال�سينما الت�سجيلية واأنا 

اأثناء درا�صتي يف معهد الفنون امل�صرحية كنت اأغيب واتخلف عن الدرا�صة ملدة اأ�صبوع كل �صهر وهي الفرتة امل�صموح 

لنا فيها بالغياب .

اإن�صان جاد   »ال�صد العايل« و�صالح يف عمله  اأفالم  �صل�صلة  للعمل مع اخي �صالح يف  اأذهب  خالل هذا الأ�صبوع كنت 

ودقيق ، ولي�س للعالقات اأو العواطف تاأثري عليه عندما ي�صتعد للعمل . وللوهله الأوىل وجد �صالح اأنني لن اأكون 

عباأ عليه واأن معلوماتي ال�صينمائية جيده واأنني فاهم ومدرك ما يجري اأثناء الت�صوير.

ومن خالل عملي مع اأخي �صالح ا�صتطيع اأن اأقول اأنني ا�صتوعبت ومتكنت من املهنة جيدًا وتعرفت على خفاياها فقد 

كان ل يبخل على باأية معلومة وكان يو�صح يل ما يغم�س على فهمه .

اأي  واأ�صا�صي يف  املونتاج عامل مهم   .. اأمامي  اأفالم يتم عمل مونتاجها   3 املونتاج بعد م�صاهدة  اأنني تعلمت  واأذكر 

فيلم وكنت وحممد نبيه نعمل �صويًا ويف بع�س الأحيان كان يعمد اإىل اإخفاء بع�س املعلومات عني خوفًا من اأن يتم 

ال�صتغناء عنه وهو �صئ مل يكن واردًا باأي حال من الأحوال .

اإىل  باإ�صافته  فقام  ما  ب�صئ  عليه  اأ�صرت  اأن  �صالح  اأخي  اأخراج  العايل«  »ال�صد  �صل�صلة  اأفالم  اأحد  يف  اأنني  واأظن 

ال�صيناريو ومت ت�صويره وهو مالفت نظر كاتبنا الكبري يحيى حقي واأ�صار اإليها يف اأحد مقالته .
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�سيناريوهات

اأفالمه وفعاًل كتبت له  اأكتب له �صيناريوهات بع�س  اأن  اأثناء عملي مع �صالح طلب منه عبد القادر التلم�صاين  يف 

بع�س ال�صيناريوهات قام بتنفيذها .

اأفالم ال�سد

يعتمد �صالح التهامي يف عمله عند تقدمي اأي فيلم، اأن تكون حتت يده مادة علمية موثقة �صليمة ومعدة اإعدادًا 

�صهاًل وجيدًا ومن هذا ال�صيناريو املكتوب يبداأ العمل فمثاًل عند البدء يف احلفر يف اأحد اأنفاق ال�صد ويف نف�س الوقت 

قبل العمل يف اأر�س الواقع يتم مناق�صة اخلطوات يف هيئة ال�صد العايل بني مهند�س التنفيذ على اخلطوات العامة 

لتنفيذ خطة البناء وذلك حتى يتم كتابة ال�صيناريو وفقًا خلطة التنفيذ طبقًا لالأحداث اجلارية على اأر�س الواقع 

وبالتايل كان مطلوبًا من �صالح ومنى ح�صور هذه املناق�صات لأنها تفيدنا اأثناء الت�صوير وعند املونتاج النهائي .

وقد اأفرز ال�صد العايل �صخ�صيات مل يكن لها دور يف احلياة وكانت تعي�س على الهام�س ل يح�س بها اأحد . مثل حممد 

ال�صغري الذي كان يقوم بالعمل على اأكرب تلفريك يف ال�صد العايل وكان قبل ذلك يعمل على طلمبات املياة يف القرى 

وعندما  التدريب  مبدر�صة  الإلتحاق  قرر  املختلفة  الآلت  على  العمال  يدربون  الرو�س  اخلرباء  راأى  عندما  وهو 

�صاألوه عن موؤهالته اأت�صح اأنه اأمي ل يعرف القراءة والكتابة، ولكنه حابب اأن يتعلم العمل على هذه الآلت، التي 

رمبا يراها لأول مره يف حياته . وعندما راأى اخلبري الرو�صي فيه عزم واإ�صرار ورغبة �صادقة يف التعليم والعمل 

وكبار  املهند�صني  من  عدد  على  متفوقًا  الناجحني  اأول  كان  حممد  اأن  املده�س  ومن  بالتدريب  التحاقه  على  وافق 

العمال وحدد له اأكرب مرتب يف ال�صد العايل.

وراأى �صليمان �صدقي وزير ال�صد العايل اأن هذا املرتب الكبري جدًا مغري ، وقد ي�صيبه بالغرور قام بعمل ح�صاب له 

يف اأحد البنوك كان ي�صع فيه جزءًا من راتبه وي�صرف له الباقي .

كان هذا التلفريك اأكرب تلفريك يف ال�صرق الأو�صط ولكن حممد جنح متامًا يف التعامل معه والعمل عليه .

وبعد فرتة اأدرك حممد بفطرته �صرورة تعلم القراءة والكتابة والتحق فعاًل باملدر�صة الليلية التي اأقامها م�صروع 

ال�صد العايل لذلك ا�صتحق حممد اأن يكون بطاًل لإحدى حلقات بناء ال�صد العايل .

لقد كان ال�صد العايل مدر�صة لتخريج جيل جديد من العمال واحلرفيني واأ�صحاب املهن املختلفة .

وجيه

بعد اإلغاء معاهدة 1936 مع بريطانيا توجه عدد كبري من الفدائيني من خمتلف الف�صائل احلزبية اإىل منطقة 

القناة كما ذكرت �صابقًا كان عز اأخو �صعد كامل باعتباره ع�صوًا م�صئوًل يف اأن�صار ال�صالم ، م�صئول اأي�صًا عن توجيه 
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الفدائيني الراغبني يف التوجه اإىل القناة ، بعد تدريبهم يف املقطم على �صرب النار .

اأثناء عودتنا من اأبو حماد ، فوجئنا ب�صابط �صاب ب�صو�س الوجه بادي اجلدية يوزع ال�صالح على الفدائيني مطالبًا 

منهم التوجه اإىل التل الكبري انطبع هذا الوجه بجديته و�صالبته وقدرته على التعامل مع كل النوعيات.

ومرت ال�صنني مل اأن�صى هذا الوجه .

ويف اإحدى حفالت فرقة البحرية للفنون ال�صعبية التي كانت تقدم عرو�صها على م�صرح اجلمهورية فوجئت بالوجه 

الذي مل اأن�صاه ، يوم اأن كان يوزع ال�صالح ماثاًل اأمامي.

اأندفعت اإليه م�صدودًا وح�صنته فده�س الرجل وبدى عليه ال�صتغراب وكاأنه يت�صائل من اأنت ذكرته بلقائي ال�صابق 

من  املحافظة  فعل يف  ما  �صاهدت   . لها  كان حمافظًا  البحرية حيث  لزيارته يف حمافظة  بنف�صي، دعانى  وعرفته 

حركة بناء وتطوير ووحدات وور�س التدريب التي جمع فيها كل اأطفال ال�صوارع واملت�صربني من التعليم وم�صت�صفى 

مبنى على اأحدث طراز وعر�س على اأن اأقوم بعمل فيلم عن املحافظة والتغريات التي حدثت بها .

اأقوم بعمل فيلم لأنني ما زلت طالبًا باملعهد وحاًل لهذا الإ�صكال  اأن  عر�صت الأمر على �صالح و�صعد ندمي فرف�صا 

طرحا على فكرة اأن اأكتب ال�صيناريو على اأن يخرجه عبد القادر التلم�صاين وي�صوره ح�صن التلم�صاين .

والغريب يف الأمر اأننا مل ن�صور وجيه اأباظه يف اأي لقطة من لقطات الفيلم .

عبد النا�رش 

عندما حاولت الإلتحاق باملعهد العايل للفنون امل�صرحية حالت كرب �صني عن قبويل، فقد جتاوزت ال�صن القانونية 

امل�صموح بها لالإلتحاق باملعهد .

كتبت للرئي�س عبد النا�صر طلبًا �صرحت فيه الظروف التي مررت بها جاءت موافقته بال�صماح يل بدخويل اإمتحانات 

املعهد .

ولعلي اأكون الطالب الوحيد الذي �صاعده عبد النا�صر على الإلتحاق بالدرا�صة!

الزواج

تعرفت على زوجتي ال�صيدة �صناء �صرايا فرتة وجودي يف معهد الفنون امل�صرحية فقد كانت زميلتي به قررنا الزواج 

بعد اأن رويت لها �صرية حياتي كانت يتيمة الأبوين وعار�س اأخوها الأكرب زواجنا فرتة .

والدتي كانت مع زواجي، ووافق اأبي بعد اأن حتادث على اأنفراد معها ومت زواجنا وانتقلنا اإىل منزل اأ�صرتي .
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يونيو الذي ل ين�سى

خالل ال�صنة الأخرية من املعهد ولد طفلنا الأول خالد – 1966-  قبل اأن نتخرج منهيًا اآخر امتحانات لنا يف املعهد 

يوم 4 يونيو 1967 .

يف اليوم التايل ذهبت ملقابلة �صالح يف مكتب ال�صد العايل بالزمالك لإعداد اأحد الأفالم .

ال�صعور الوطني  اأفالم لتعبئة اجلماهري واأثارة  اإىل املركز القومي وبداأنا نعد ونعمل  انتقلنا  �صمعنا بخرب احلرب 

لديها .

ويف يوم 8 يونيو قابلتهم يف املركز القومي �صالح وح�صن فوؤاد و�صعد كامل و�صعد ندمي كان الوجوم باديًا على وجوه 

اجلميع فقد لحت اأفق الهزمية ، وبداأت الأنباء تذاع من كل مكان .

9 يونيو 

ال�صعب خطاب  وانتظر  وانتظرنا  الهزمية  تاأكدت  اأن  بعد  الكلمة  يومًا ع�صيبًا توقفت فيه احلياة بكل معنى  كان 

الرئي�س عبد النا�صر يف امل�صاء كنا جميعًا نريد اأن نعرف احلقيقة واأن نعرف ما العمل .

ذهبت مبكرًا اإىل منزل الأ�صرة لأ�صمع خطاب عبد النا�صر بعد انتهاء اخلطاب �صعر والدي بالغ�صب واحلزن واأثارة 

حدوث الهزمية بهذا ال�صكل وبهذه ال�صرعة . نزلت م�صرعًا – بعد �صماعي اخلطاب – ل اأعرف اإىل اأين اأجته ول 

ماذا اأفعل وجدت قدماي تقودين اإىل قهوة اإيزافيت�س يف ميدان التحرير حيث وجدت هناك �صامي املعداوي وراأفت 

امليهي واآخرون ... خالل �صريي كنت ا�صطدم بجموع غفريه تهرول يف ال�صوارع وعدد كبري منها يتجه اإىل ميدان 

النا�صر وهي تهتف  القبة حيث منزل جمال عبد  اإىل كوبري  التحرير ويف حلظات بداأت تتخلق م�صريات تتجه 

حنحارب حنحارب .

بكل  حنحارب  حنحارب  تهتف  وهي  ال�صوارع  يف  ت�صري  و�صيوخ  وطلبة  واإناثا  و�صيدات  رجاًل  امل�صري  ال�صعب  كان 

اإ�صرار وعزم و�صوت واحد عال كان هذا رد فعل ال�صعب امل�صري على الهزمية الع�صكرية .. املطالبة باحلرب وعدم 

ال�صت�صالم !

التنظيم الطليعي

اإليه  وان�صمام  ال�صيا�صي  احلراك  على  القدرة  ولفقده  اجلماهريي  الدفع  قوة  وفقده  الإ�صرتاكي  الإحتاد  لرتهل 

كل طامع وطامح يف ال�صلطة اأو ال�صتغالل .. كون عبد النا�صر التنظيم الطليعي ليكون القيادة احلقيقة لالإحتاد 

الإ�صرتاكي . وكان يراأ�س هذا التنظيم اأمني هويدي .

وطلب مني �صالح التهامي اأن اأن�صم اإىل التنظيم وفعاًل ح�صرت اأول اجتماع يف بيت �صالح اأبو �صيف باعتباره مقرر 
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جلنة ال�صينما يف التنظيم ويف اجتماع اآخر يف م�صرح العرائ�س ح�صره جنيب حمفوظ .

ظننت اأن هناك حتوًل جذريًا يف الأمور بعد الهزمية ، وهناك رغبة حقيقية يف اأن يكون هناك تنظيم ثوري يقود 

العمل ال�صيا�صي ب�صورة �صليمة .

مظاهرات الطلبة 1968 

حتولت اجلامعة اإىل بوؤرة للحراك ال�صيا�صي وتالحم خالل هذه الفرتة املثقفون وال�صباب وكنا نذهب اإىل اجلامعة 

وجتمعات  مظاهرات  من  ثوري  عمل  اأي  يف  ون�صارك  للجميع  املفتوحة  ال�صيا�صية  املناق�صات  واإدارة  الطلبة  للقاء 

�صيا�صية .

وكنا نعر�س اأفالمًا وطنية تثري النقا�س والوعي مع اجلماهري .

وكان ال�صعب – رغم ما حدث – يعمل على حتقيق الإنت�صار وتخطي الهزمية .

وعندما اأعلنت اأحكام اأحداث الطريان ... ثار الطلبة والعمال وخرجت املظاهرات تهتف ب�صقوطها وتطلب اإعادة 

املحاكمة والق�صا�س من الذين ت�صببوا يف الهزمية .

الف�سل اأيام ال�سادات 

يف اأحد الأيام كان مقررًا ذهابي اإىل حمافظات ال�صعيد من املنيا اإىل اأ�صوان – للمحا�صرة يف ق�صور الثقافة يف هذه 

املحافظات وعر�س اأفالم ومناق�صة اجلمهور فيها الرفع الوعي الثقايف والثوري يف نف�س الوقت.

واأثناء تواجدي يف القطار املتجه اإىل املنيا قراأت قرار الرئي�س ال�صادات برفد عدد كبري من العاملني يف الثقافة 

تالية  حمطة  اأقرب  ويف   . املن�صورة  الأ�صماء  �صمن  باأ�صمي  – وفوجئت   1973 – وال�صينما  والإعالم  وال�صحافة 

للجيزة نزلت واأخذت القطار العائد اإىل القاهرة .

الولدات الع�رشة 

دعى اإىل اجتماع يف نقابة ال�صحفيني �صم اأعداد كبريه من ال�صحفيني والإعالميني وال�صينمائيني املفكرين بهدف 

تكوين جتمع لهم ولكن املحاولة ف�صلت بعد الجتماع الأول حيث اعرت�س الأمن على عقد الجتماع اأو ال�صماح به .

وكانت معي اأوراق التاأ�صي�س والبيانات التي �صت�صدر عن هذا الجتماع وقمنا بت�صليمها اإىل نبيل الهاليل املحامي 

اأ�صا�س �صليم  اإدارة على غري  اإذا قب�س علي اأحد منا ويف الجتماع الأول حاول بع�صهم تكوين جمل�س  كحجة لنا 

عن  �صليمًا  تعبريًا  معربًا  يكون  حتى  الإدارة  جمل�س  يف  مندوبها  باختيار  فئة  كل  تقوم  اأن  واقرتحت  له  ت�صديت 

جمموع الفئات املن�صمة .
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جماعة ال�سينما اجلديدة

طرحت فكرة اإن�صاء كيان �صبابي يدعو ل�صينما جديدة غري ال�صينما التجارية ال�صائدة خا�صة واأن اإعداد خريجي 

معهد ال�صينما يف اأزدياد وكانت نقابة ال�صينمائيني جممدة يف ذلك الوقت ومن هنا ولدت الفكرة بهدف م�صاعدة 

�صباب ال�صينمائيني على حتقيق اأحالمهم وخروجها اإىل حيز التنفيذ .

»الظالل يف اجلانب  والثاين   ، لعلي عبد اخلالق  املمر«  »اأغنية على  اأن تقدم فيلمني  الوليدة  ا�صتطاعت اجلمعية 

الآخر« لغالب �صعث . وكان مقررًا اأن يكون الفيلم الثالث من اإخراجي با�صم »احلزن والقمر« عن ق�صة اأر�س .. اأر�س 

جلمال الغيطاين واأعد لها ال�صيناريو وح�صلت على ت�صريح الرقابة على امل�صنفات الفنية باملوافقة على ال�صيناريو.

وعندما ذهبنا لتوقيع الإتفاق مع موؤ�ص�صة ال�صينما التي كانت ت�صاركنا الإنتاج كان قد �صبقنا �صدور قرار »مذبحة 

ال�صحافة« وي�صم ا�صماوؤنا . توقف الفيلم .

واأن  ال�صاحة  املوجود على  الثقايف والفني  املوات  اأن حترك  ال�صينما اجلديدة  ا�صتطاعت جماعة  ورغم هذا فقد 

تعرب عن اأراء واأفكار اجليل اجلديد من �صباب ال�صينمائيني من خالل �صفحات »جملة الغا�صبني« ، والتي ا�صت�صافتها 

جملة »الكواكب« وكان يحررها اأع�صاء اجلمعية وي�صرف عليها الناقد الكبري فتحي فرج .

اأع�صاء جمل�س  اإليها  اأن يذهب  العامة  املباحث  اأن طلبت  لالأع�صاء  الن�صفي  للتجديد  الإنتخابات  اأنه قبل  واأذكر 

الإدارة .

كنت مدركًا ملا يحدث وما هو املراد من هذه الدعوة ، وفوجئ اأع�صاء جمل�س الإدارة بطلبي حذف اأ�صمي من �صمن  

الأ�صماء املر�صحة للدورة اجلديدة واأر�صل ك�صف الأ�صماء بدون اأ�صمي فتم �صرف النظر عن مثول اأع�صاء جمل�س 

الإدارة اأمام املباحث العامة .

وبذلك تفاديت حل املجل�س اأو العمل على وقف ن�صاط اجلمعية كان يكفي ا�صم واحد يف قائمة املباحث العامة 

لوقف اأي ن�صاط مدين اأو التعيني يف اأي عمل .

اإحتاد الت�سجيليني امل�رشيني 

عندما اأن�صاأ املركز القومي لالأفالم الت�صجيلية والق�صرية يف مايو 1973 اأ�صبح الكاتب الكبري ح�صن فوؤاد رئي�صًا له .

بداأت تظهر يف اأو�صاط ال�صينمائيني الت�صجيليني الدعوة اإىل اإن�صاء كيان يدافع عنهم وعن حقوقهم وتاأكيد دور 

ال�صينما الت�صجيلية يف التعبري عن واقع احلياة خا�صة بعد التنقالت الكثرية لتبعية املركز لعدد من اجلهات . وعدم 

ا�صتقرار اأو�صاع العاملني به .

وبعد فرتة طويلة من احلوار واملناق�صة واجلدل بني �صانعي ال�صينما الت�صجيلية ولد الإحتاد يف بدايات عام 1973.
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وكان هدفه قيام حركة راعية لل�صينما الت�صجيلية امل�صرية ت�صاهم يف خلق وتعميق ثقافة وطنية اأ�صيلة منفتحة 

على كل ما هو اإن�صاين واأ�صيل . وقد عمل الإحتاد على ال�صرتاك يف اإحتاد الت�صجيليني العاملي . وقام بن�صاط كبري 

يف تقدمي عرو�س وندوات وور�س عمل ودورات تدريبية يف ال�صينما الت�صجيلية .

مهرجان ال�سباب يف دم�سق 

هذه الن�صمة لتلبية دعوات دم�صق حل�صور فعاليات املهرجان الأول لل�صباب )1972(.

ذهبت جمموعة كبرية من ال�صحفيني وال�صينمائيني والنقاد و�صناع ال�صينما ومت عر�س عدد من الأفالم تتعر�س 

املهرجان  وكان  املهرجان  يف  امل�صاركة  الدول  وبع�س  �صوريًا  �صباب  مع  ال�صداقة  تبادلنا  عربية  وم�صاكل  لق�صايا 

املرور  الدافئة جواز  امل�صاعر  القدمية. كان دفء  ال�صداقت  لعقد �صداقات جديدة وتوثيق عرى  منا�صبة طيبة 

لتبادل الأفكار والأراء والتعاون ا�صتطعنا اأن منثل م�صر ب�صورة م�صرفة واأن يكون وجودنا لفتًا للنظر وعند عودتنا 

وحا�صرتنا  ووجهت  دم�صق  اإىل  ذهب  فرد  كل  على  بل   ... �صافر  الذي  الوفد  على  عنيفًا  هجومًا  وجدنا  للقاهرة 

الإتهامات بتهم �صتى .

اقرتحت على الزمالء األ نقف �صامتني اإزاء هذه احلملة امل�صعوره واأن احلل الوحيد اأن نكتب مقاًل يو�صح الدور الذي 

قام به الوفد امل�صري ولي�س تفنيدًا اأو دفاعًا عن التهم املثارة . كتبت مقاًل ذهبت به اإىل عبد الرحمن ال�صرقاوي 

الذي رحب بن�صره يف روزاليو�صف وحمل املقال الكثري من احلقائق وبني زيف ما ن�صر يف ال�صحف واملجالت .

وعندما ا�صتدعينا اإىل اإدارة الق�صايا للتحقيق معنا بناء على تلك الدعاوي الظاملة فوجئت بالرتحيب من املحقق 

الذي عرفني باأنه قراأ املقال املن�صور يف روزاليو�صف ومتفهم متامًا لدورنا وما قمنا به ، وانتهى التحقيق قبل اأن يبداأ 

باإغالقه نهائيًا .

واإذا كان ال�صئ بال�صئ يذكر فاأريد اأن اأذكر اأنه عندما �صدر قرار يف دم�صق مبنع الأفالم امل�صرية والكتب امل�صرية 

من دخول دم�صق نتيجة لزيارة ال�صادات لإ�صرائيل فقد توا�صلت – اأثناء وجودي يف دم�صق – مع الدكتورة جناح 

هذا  الغاء  يف  بجدية  �صاهمت  اأنها  واعتقد   . القرار  هذا  الغاء  على  للعمل  الوقت  ذلك  يف  الثقافة  وزيرة  العطار 

القرار.

العراق 

الفل�صطيني  الفيلم  مهرجان  حل�صور  م�صر  يف  ال�صينما  و�صناع  امل�صريني  الفنانني  من  لعدد  الدعوة  وجهت  كالعادة 

يف العراق – مار�س 1973- . وعند �صفري ، اأخربت زوجتي باأنني قد اأمكث فرتة طويلة يف اخلارج فقد كان هديف 

ل  الوقت  ذلك  يف  م�صر  يف  ال�صائدة  الظروف  كانت  فقد  مبا�صرة  لبنان  اإىل  بغداد  من  اأعود  اأن  له  خططت  الذي 
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ت�صجع على الإنتاج اأو العمل وكانت �صطوة الأمن قوية جدًا)نقلي من املوؤ�ص�صة امل�صرية العامة لل�صينما اإىل هيئة 

ال�صتعالمات(.

وخالل تواجدي يف بغداد قمت بالإ�صهام اجلدي يف فعاليات املهرجان ووجدنا بدايات حقيقية للرغبة يف بناء 

�صناعة �صينما حديثة – وبالتوهات على اأحدث الطرز .

اأ�صدقائي ومعاريف من ال�صينمائيني العراقيني علموا اأن وجهتي لبنان بعد انتهاء املهرجان فعر�س على اأحدهم اأن 

اأبقى يف العراق واأن ا�صاهم بخربتي يف تطوير ال�صينما العراقية الوليدة . و�صحبني ملقابلة �صعيد ال�صحاف الذي 

كان م�صئوًل يف ذلك الوقت عن ال�صينما والتليفزيون وامل�صرح واأخربين �صديقي باأن ال�صحاف بعثي حتى النخاع ويف 

نف�س الوقت مثقف على م�صتوى عال واأن من عاداته اأن يح�صر الإجتماعات وقد و�صع اأمامه على املائدة م�صد�صه 

اخلا�س قابلت ال�صحاف وكان ودودًا ورحب بي وبقائي للعمل يف العراق .

اأخربته باأنني فنان ول اأقبل اأن اأعامل كموظف له ح�صور واإن�صراف واأنني عندما يكون لدي عمل �صاأ�صتمر فيه دون 

النظر اإىل �صاعات العمل اأو التقيد مبواعيده واأنني كفنان م�صتقل حر يف اختيار املو�صوع الذي اأقدمه ول اأقبل اأن 

يفر�س على تقدمي اأي نوعية من الأنواع الفنية التي ل اأر�صى عنها اأو ل تتفق مع قناعتي ال�صخ�صية .. ثم �صمت 

برهة وقلت له : فقط عندي عيب واحد اأحب اأن اأطلعك عليه ، وهو اأنني عندما اأغ�صب اأو اأثار من اأي �صخ�س، 

فاأنني ل اأتردد يف �صربه مهما كان م�صتوى هذه ال�صخ�صية .

نظرا اإىل ال�صحاف برهة ي�صت�صرف حقيقتي ، ثم قال فجاأة ، كاأمنا اأعجبته �صجاعتي و�صراحتي . اأننا اأرحب بك 

يف العمل معنا . ولك كامل احلرية يف العمل دون قيد اأو �صرط .

وفر يل العراقيون اإمكانيات التعرف على اأر�س العراق وعينت على قوة التليفزيون .

بع�ض احلقد .. مفيد اأحياناً 

اأثناء عملي على قوة تليفزيون العراق ، قدمت اأفكار عديدة للم�صئول عنه، اقرتاحات، �صيناريوهات  لربامج واأفالم 

، لكني مل اأجد اأي جتاوب منه، اأو موافقته اأو ترحيبه باأي اأفكار اأقدمها وكاأنني جمرد مبتداأ ل يعرف اأن يعرب عن 

نف�صه اأو الأفكار التي قدمتها ل ت�صتحق اأن يعريها اهتمامه.

ثم قابلني يف يوم من الأيام وواجهني باأنني مل اأقدم �صيئًا مفيدًا منذ التحقت بالعمل واأن مرتبي الذي اأ�صرفه ل 

ا�صتحقه . فما كان مني بعد اأن �صمعت ما قال حتى هجمت على مكتبه خمرجًا العديد من الدو�صيهات التي حتمل 

ما اقرتحته من اأعمال ثم قمت بلكمة لكمة قوية على وجهه وتركته واأن�صرفت ثائرًا ، بعد اأن جتمع العاملني يف 

الإدارة .
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مكثت عدة اأيام يف البيت ل اأغادره جائني �صعد لبيب – وكان يعمل يف تليفزيون العراق اأي�صًا – وطلب مني مقابلة 

�صعيد ال�صحاف لأنه يريد اأن يراين ، وخالل مقابلتي له حكيت له كل الأحداث ب�صراحة و�صدق واقرتحت عليه 

اأن ينقلني اإىل قطاع ال�صينما ، فال ميكن اأن اأعمل يف التليفزيون بعد ما حدث .

يف اإدارة ال�صينما اقرتحت فيلمي الأول »النفط لنا« ومت ت�صوير اجلزء الأول والعام يف كركوك بالعراق ، وعندما 

طلبت اأن اأ�صور باقي اأجزاء الفيلم كما هو مكتوب يف ال�صيناريو – يف �صوريا ابلغوين ب�صعوبة حدوث ذلك نتيجة 

لإختالف الأو�صاع ال�صيا�صية يف البلدين .

اإحتاد الت�سجيليني العرب

فكرة تاأ�صي�س اإحتاد ي�صم الت�صجيليني العرب فكرة �صالح التهامي بالأ�صا�س وكانت تهدف لإن�صاء كيان عربي يقف 

بجانب الت�صجيليني العرب يف اأي بلد عربي والدفاع عن ق�صاياهم وحقوقهم امل�صلوبة .

الإحتاد ودعوة عدد كبري من  اإقامة  واتفقا على   . ال�صحاف  �صعيد  الفكرة على  ، وعر�س  بغداد  اإىل  جاء �صالح 

خمتلف البالد العربية .

ح�صر الوفد امل�صري واأتذكر اأنه كان من بني اأع�صائه �صعيد �صيمي واأبيه �صيمي وحممد عماد واأحمد متويل وها�صم 

النحا�س واآخرين .

ويف اجلل�صات التمهيدية مت الإتفاق على اأن ي�صم جمل�س الإدارة �صالح التهامي وها�صم النحا�س واأنا وكذلك عدد 

من الت�صجيليني العراقيني وال�صوريني وغريهم فوجئنا يف الجتماع الأخري قبل اإعالن الإحتاد باأنه مل يتم تنفيذ 

الإتفاق الذي مت بيننا يف اجلل�صة ال�صابقة باختيار اع�صاء بعينها من قائمة موزعة معروف من من مت الإتفاق 

عليهم وجدت ان هناك اأهواء ل اأعرف م�صدرها ومت من خاللها العمل على ا�صتبعاد ا�صم ها�صم النحا�س وانتخاب 

اأحمد متويل بدًل منه !

دعوت الوفد امل�صري لالإن�صحاب ، مل يكن العرتا�س على اأحمد متويل ل�صخ�صه ،وامنا للطريقة التي مت بها التغيري 

من وراء ظهورنا واأنه اإذا كانت البداية هكذا ، فاإن الإحتاد لن يعمر طوياًل ولن يكون له قيمة اإذا خ�صع للهواء منذ 

حلظة ولدته .

يف اليوم الثالث وجدنا دعوة من القيادة القطرية حلزب البعث لتناول الغداء قررت ح�صور الدعوة واأبلغت �صالح 

اإذا مل يح�صم وينتهي اليوم يف جل�صة الغداء اأفلن ينتهي اأبدًا و�صتظل الأمور معلقة كما هي . وقبل  باأن املو�صوع 

تفهمهما  واأبديا  العراقي  الوفد  من  وع�صو  عزيز  وطارق  الكمايل  �صفيق  جانبًا  بي  انتحى   ، الغداء  جل�صة  انتهاء 

ملوقفنا ، واقرتحا حاًل لالأ�صكال اأن يزداد عدد اأع�صاء جمل�س الإدارة وبذلك نر�صي اجلميع.

واأعلن عن ميالد الإحتاد من بغداد ، وكان اول اإحتاد دويل ي�صم الت�صجيليني العرب . 
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حرب اأكتوبر على اجلبهة ال�سورية

ال�صتنزاف  حرب  معارك  يف  امل�صري  اجلي�س  اأفراد  من  اأبطالنا  بطولة  ت�صوير  على  �صاعدتني  الظروف  كانت  اإذ 

وغريها . فاإن احلظ �صاعدين اأي�صًا على التواجد على خط النار بني قوات اجلي�س ال�صوري والعدو ال�صهيوين .

القتال  ميدان  اإىل  الذاهبة  العراقي  اجلي�س  قوات  مع  اأذهب  اأن  ال�صحاف  من  طلبت  اأكتوبر  حرب  قامت  عندما 

اأثناء حدوثها على اجلبهة ورافقت  اأ�صور عن قرب وب�صورة حقيقية املعارك  اأن  كمرا�صل حربي ، حتى ا�صتطيع 

التي  �صوى   ، مالب�س  اأي  اإح�صار  دون  اجلبهة  اإىل  ذهبت  ال�صورية  للقوات  الدعم  لتقدمي  الذاهبة  اجلي�س  قوات 

ارتديها ، بعد اأن طماأنني امل�صئول باأن هناك كل �صئ معد و�صيكون متوافرًا ما اأريد حيث اأذهب .

اأيام يف دم�صق يف حماولة احل�صول على الت�صاريح التي ت�صمح لنا بالتواجد حيث يدور القتال ولكنها  مكثنا عدة 

تاأخرت اأكرث من الالزم .

جتا�صرت واأخذت معي اأحد اجلنود وتوجهت مبا�صرة اإىل اأقرب نقطة يدور فيها قتال وانهمكت يف الت�صوير حتى 

نفدت كميات الأفالم التي معي . ومل يعد وجودي على اجلبهة ذو فائدة ويف طريق عودتي اأخذت اأراجع �صريط 

ال�صوت مبا يحتوي من اأ�صوات مدافع و�صقوط القنابل لحظت اأن ال�صيارة التي تقلني اأن ال�صائق ي�صري بطريقة 

»اأنت م�س �صامع  ملاذا يفعل ذلك رد على ب�صوت خافت   ، �صاألته  م�صطر به ومتعرجة كاأنه يتفادى �صيئًا . وعندما 

ال�صرب« �صحكت يف �صري وطماأنته باأن ما كان ي�صمعه لي�س اإل ال�صوت الذي �صجلناه من اأر�س املعركة واأنني كنت 

اأجربه فقط .

عدت مع بعثة الت�صوير يف اليوم التايل، بعد اأن حلت م�صكلة الت�صاريح اإىل حيث كنت بالأم�س واإىل مواقع املعارك 

املختلفة .

اأرتاأ رئي�س البعثة اأن يبقى فريق الت�صوير بالقرب من ميدان القتال ونع�صكر حيث نحن يف اإحدى املدار�س القريبة 

بدًل من الذهاب والعودة يوميًا يف رحلة ت�صتهلك  الكثري من اجلهد والوقت .

كان الربد قا�صيًا بدرجة مل اأعتدها وفوجئت باأن كل الزمالء من اأطقم الت�صوير م�صتعد مبالب�س ثقيله ملثل هذا 

اجلو واأنني الوحيد الذي لي�س معه اأي مالب�س ثقيله تقيه هذا الربد !

وخالل تواجدنا على اجلبهة جاء �صعيد ال�صحاف و�صفيق الكمايل لرييا ماذا يحدث على اجلبهة عن قرب وت�صادف 

ما  و�صاهدًا  �صمعا  وعندما  للعدو  طريان  وطلعات  واخلفيفة  الثقيلة  باملدفعية  ا�صتباكات  قامت  اأن  زيارتهم  اأثناء 

اإىل اخلطوط اخللفية حتى يكونا يف ماأمن من هذه الغارات يف حني ا�صتمريت يف الت�صوير  يحدث هربا ب�صرعة 

كالعادة ورمبا يرجع ذلك اإىل �صابق خربتي عندما �صورت العدوان الثالثي وغريه من اأحداث ويف اأحد الأيام كنا 
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على تبة عالية جدًا ن�صور الأحداث اأطلقت علينا عدة قذائف كادت ت�صيبنا. بعد هذه الواقعة بعدة اأيام قابلت 

�صابطًا �صوريًا يف مركز القيادة نظر اإيل بده�صة وا�صتغراب كاأنه غري م�صدق ما تراه عيناه . �صاألني عن اأ�صمي فلما 

اأجبته اأخرج جريدة من جانبه بها �صورتي وبجوارها خرب ا�صت�صهادي.

القوات  تع�صكر  كانت  حيث  منا  بالقرب  ومركزًا  �صديدًا  الق�صف  كان  وكالعادة  للت�صوير  ذهبت  الثاين  اليوم  يف 

ال�صورية والعراقية وبالتايل كانت الأر�س من �صدة ثقل الطلقات تهتز حتت اأقدامنا .

وكان هذا الق�صف ال�صديد �صببًا يف مغادرة بع�س املرا�صلني الع�صكريني اأر�س املعركة خوفًا على اأنف�صهم !

اأدواتي  ملمت  املعركة  انتهاء  بعد   . اأوارها  احتدم  التي  املعركة  باقي  ت�صوير  ا�صتكمل  حتى  معهم  الرحيل  رف�صت 

ومعدات الت�صوير حيث خدمنا احلظ مبرور عربة اأحد ال�صباط فركبنا معه .

احتاد ال�سباب الدميقراطي امل�رشي يف هافانا 

اأثناء وجودي يف مهرجان كارلو فيفاري دعاين بع�س ال�صباب لزيارة كوبا وح�صور املهرجان ال�صبابي بها .

اقرتحت على جمموعة ال�صباب باأن يكون لهم وجود عامليًا وكيان ين�صمون حتت لواءه وفعاًل جتمع ال�صباب امل�صري 

اإىل  واأن�صموا  اإحتادهم  عن  اأعلنوا  ال�صباب  موؤمتر  انعقاد  وخالل  امل�صري«  الدميقراطي  ال�صباب  »اإحتاد  واأن�صاأوا 

الإحتاد العاملي لل�صباب وقد �صم هذا الإحتاد اأعدادًا كبرية من �صباب امل�صريني املوجودين يف اأنحاء العامل.

العودة اإىل العمل ال�سيا�سي 

خالل تواجدى بالعراق عقد لأول مرة موؤمتر املحامني العرب وهو ما اتاح يل لقاء عدد من الأ�صدقاء والزمالء.

 ، املحامي  الهاليل وزكي مراد  نبيل  الزمالء  واأخباره قابلت  ، وما يجري فيه  الوطن  ما يكون احلديث عن  وعادة 

ال�صيوعي  احلزب  هو  واحد  م�صمى  حتت  ال�صيوعية  التنظيمات  من  عدد  التقاء  مت  اأنه  درد�صتنا  خالل  وابلغاين 

امل�صري وذلك توحيدًا للجهود والن�صاط املتفرق حتى يكون قوة فعالة .

الدميقراطية  احلركة  اإىل  ينتمي  والثاين  ال�صيوعي  احلزب  اإىل  ينتمي  كان  فاأحدهما  كالمهما  �صدق  من  تيقنت 

للتحرر الوطني – حدتو .

وطلبا مني اأن اأن�صم اإىل احلزب الوليد ، واأن ا�صاهم بجهودي ون�صاطي ك�صابق عهدي .

ثوار ظفار 

كانت ثورة يوليو هي املفجر احلقيقي لكل احلركات الثورية يف البالد العربية واأفريقيا وبنجاح هذه الثورة التي 

غريت وجه احلياة يف م�صر انطلقت �صرارتها اإىل كل مكان يف الوطن العربي .
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وكانت اإحدى احلركات التحريرية التي ظهرت على ال�صطح » حركة حترير عمان واخلليج العربي« واأثناء ترددي 

على اإحتاد ال�صباب هم�س يف اأذين اأحد الطلبة العمانيني ملاذا ل اأقدم فيلمًا عن الثورة القائمة يف جبال ظفار والتي 

تقودها حركة حترير عمان واخلليج العربي .

اقرتحت على موؤ�ص�صة ال�صينما العراقية فكرة تقدمي فيلم عن الثورة النا�صبة يف ظفار فوافقوا .

ل ا�صتطيع اأن اأ�صف اأو اأن�صى املعاناة التي �صادفتني يف ال�صفر من بغداد اإىل اليمن ثم من اليمن اإىل ظفار حيث تقع 

يف اأق�صى نقطة من دولة عمان.

التجربة 

عر�صت علي املوؤ�ص�صة العراقية انتاج فيلم روائي طويل رحبت على الفور واأبدت رغبتها اأن يكون ذلك باأ�صرع وقت .

فيلما  تكون  اأن  ت�صلح  ق�صة  لكتابة  روائي  كاتب  اختيار  منهم  طلبت  وريفها  العراق  مدن  اأغلب  ج�صت  قد  كنت 

الأماكن  ملعاينة  �صياء خ�صر  الأ�صتاذ  الق�صة  كاتب  ومعي  اأحدهم ذهبت  بينهم  من  اأ�صماء اخرتت  اقرتحوا عدة 

املوجودة ومعاي�صتها حتى يجمع املادة الروائية وحتى اأي�صًا عندما اأكتب ال�صيناريو اأكون متفهمًا ومعاي�صًا للواقع 

الذي جتري فيه اأحداث الفيلم . انتهيت من الفيلم وعر�س يف دور العر�س وا�صتمر اأربعة اأ�صابيع وهي مدة غري 

معهودة يف الأفالم العراقية التي تنتج يف العراق وقد ا�صرتك العراق بالفيلم يف اأكرث مهرجان منها كارلوفيفاري 

وح�صد جائزة جلنة التحكيم اخلا�صة كما نال جائزة »علي�صري نوابيي« وهي جائزة اجلمهور يف مهرجان ط�صقند 

عام 1978 وهو حدث مل يحدث لأي فيلم من الأفالم العراقية يف ذلك احلني .

»مدفع 8«  نهاية حزينة 

اأثناء بحثنا عن مواقع ت�صوير مالئمة لت�صوير فيلم »التجربة« دخلنا اأحد البيوت فوجدت �صاحبها ي�صافحني 

بحرارة وفخر. وذكرين بنف�صه اأنه اأحد اأفراد طاقم مدفع 8 الذي �صورته واأن املدفع قد مت تدمريه بالكامل عندما 

اجتاح اجلي�س ال�صهيوين اأر�س اجلناين يف الإ�صماعيلية واأن الطاقم فجر املدفع باأخر طلقة لديهم حتى ل يقع يف 

يد العدو .

مكافاأة ... اأم ر�سوة 

بعد النجاح الذي لقاه فيلم التجربة يف داخل العراق وخارجها فوجئت باأن امل�صئول املايل عن املوؤ�ص�صة ي�صتدعيني 

ويخربين بان ال�صيد نائب الرئي�س �صدام ح�صني اأر�صل لأمري مبلغ 40 األف دينار. كان البكر هو الرئي�س يف ذلك 

الوقت – ا�صتغربت ل�صخامة املبلغ وثانيًا عن الأ�صباب التي تدعو نائب الرئي�س لإر�صال هذا املبلغ يل .



44

فكرت قلياًل ثم طالبت من امل�صئول املايل اأن يعد يل ك�صفًا باأ�صماء كل العاملني يف الفيلم من اأ�صغر كومبار�س اإىل 

اأكرب جنم يف الفيلم .

جل�صت يف منزيل اأوزع املبلغ على الأ�صماء املوجودة يف الك�صف وقرين كل ا�صم املبلغ الذي ي�صرف له )اأقل مبلغ 100 

دينار واأكرب مبلغ 500( وبهذه الطريقة مل اأرف�س ال�صيك ، حتى ل يحدث ما ل يحمد عقباه .

غيوم الرحيل 

مل تكن احلياة يف العراق �صهلة رغم الظروف الطيبة – اإىل حد ما – التي هيئت للم�صريني فقد بداأت عدة ظواهر 

تظهر على ال�صطح ل يلحظها اإل عني خبري اأو متابع بدقة ملا يجري .

فقد بداأت نغمة الدعوة على ا�صتحياء يف بادء الأمر تدعو اإىل جتن�س امل�صريني املوجودين يف العراق باجلن�صية 

مع  احلكومية  الوظائف  يف  العاملني  واملوظفني  العمال  اإىل  الأوىل  بالدرجة  موجة  الدعوة  وكانت  العراقية 

احتفاظهم بكافة املزايا والأجور التي يح�صلون عليها. ومما اأثر يف وجعلني اأدرك اأن هناك عا�صفة قادمة ، عندما 

مت اإعدام اأثنني من اأهايل العراق بتهمة الإنتماء اإىل ال�صيوعية !.

لذلك جعلت يف خطتي عند الإنتهاء من زيارة هافانا اأن اعرج على لبنان حيث تعرفت على ال�صديق فاروق الأزهري 

الذي كان يعمل يف �صكرتارية الرئي�س عرفات وجددت عالقتي ب�صديقي روؤوف نظمي الذي كان ع�صوًا يف فتح .

وبعد هذه الزيارة الق�صرية عدت اإىل بغداد .

بريوت ... بريوت 

تركت بغداد لي�س هربًا ، بل جناة مما قد يحدث . وا�صت�صرافًا مل�صتقبل ل اأعرف اإىل اأين �صياأخذين .

اأذكر من اأحداث بريوت الكثري ولكن مل يحن الوقت بعد لالأف�صاح عنها . واحلديث عن خفايا هذه الفرتة  التي 

عاي�صت بريوت من 1979 – حتى الغزو الإ�صرائيلي للبنان عام 1982.

اأذكر مثاًل اأنه كان هناك جمموعة من امل�صريني مرتبطة باأبو عمار وكان يراأ�س هذه الرابطة �صحفي م�صري.

وا�صتطعنا اأن جنعل هذه الرابطة م�صتقلة وانتخبت رئي�صًا لها .

وعملت على تكوين جتمع للوطنيني يف اخلارج ودعونا عدد كبري من امل�صريني املوجودين يف بع�س الدول العربية 

ولبى الدعوة عدد قليل من مما �صمح لنا بعقد اجتماع لإعالن »التجمع« .

وت�صاركت مع م�صطفى احل�صيني يف اختيار املكان الذي نعلن فيه هيئة املكتب فاقرتح اأن يكون يف نقابة ال�صحفيني 

اللبنانني .

اأعلن عن اأن هذا التنظيم تنظيم وطني ، ولي�س تنظيمًا م�صلحًا اأو يدعوا اإىل حمل ال�صالح .
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وللم�صادفة كان اإعالن التجمع اليوم ال�صابق على ح�صور ال�صادات كامب ديفيد .

وقد ا�صتطعنا اأن يكون للتجمع وجود ملمو�س �صواء على م�صتوى اجلماهري اأو الأحداث ، فقمنا باإ�صدار املن�صورات 

ال�صيا�صية لكل حدث يجري يف م�صر . كما اأ�صدرنا جملة توزع يف لبنان و�صائر الأقطار العربية  اأطلقت عليها ا�صم 

بع�س  بغداد وخا�صة  املوجودين يف  امل�صريني  بع�س  دفع   . ال�صاحة  لها على  التجمع ووجود �صوت  »م�صر«. جناح 

ال�صحفيني باإدعاء اأنهم هم الذين اأن�صاأوا التجمع ف�صافرت مع �صيد خمي�س اإىل بغداد لتعريف العراقيني وامل�صريني 

بحقيقة جتمع الوطنيني .

وقد ا�صتمر ن�صاط هذا التجمع فرتة طويلة .

اأبو عمار 

تعرفت على اأبو عمار واأع�صاء املنظمات الفل�صطينية الأخرى وكنا ن�صاهم يف كل التظاهرات ال�صيا�صية والأحداث 

التي جتري على م�صتوى الوطن العربي .

ويف بريوت كانت منظمة التحرير تنتج اأفالمًا لدعم الق�صية الفل�صطينية وكانت هذه اجلهات التي تنتج الأفالم 

حم�صورة يف غالب �صعث وجبهة التحرير – م�صطفى اأبو حطب.

وقد عملت فرتة مع منظمة التحرير الفل�صطينية يف ق�صم ال�صينما وكان يل دور موؤثر يف اجتاهات العمل ال�صينمائي 

لدرجة اأن املنظمة مل ت�صتطيع قبوله اأو تفهمه ، لذلك تركتها بعد اأن تبينت مدى تاأثريي على العمل والعاملني .

احلرب الأهلية 

اأتذكر اأنه اأثناء وجودي يف لبنان ، ح�صل عبد الرحمن اخلمي�صي على تكرمي من الإحتاد ال�صوفيتي فقرر اأبو عمار 

الحتفاء به واإقامة احتفالية بهذه املنا�صبة .

يف  انهماكنا  واأثناء  الحتفالية  يف  وامل�صاركة  للح�صور  الأ�صدقاء  اأحد  لدعوة  دميرتي  اأديب  ال�صديق  مع  ذهبت 

يف  منا  واحد  كل  حجز  ومت   ، علينا  يقب�س  اللبناين  بالأمن  ففوجئنا  ال�صوارع  اأحد  دخلنا  ال�صري،  اأثناء  احلديث 

زنزانة انفرادية .

كانت الأو�صاع يف لبنان �صيئة يف ذلك الوقت ، انتابتني الهواج�س والظنون اإىل اأي اجلهات �صيتم ت�صليمنا يف اليوم 

التايل ا�صتدعينا للتحقيق كل واحد منا مت ا�صتدعاوؤه على انفراد ثم عدنا اإىل الزنزانات وفجاأة طلبني ال�صابط 

امل�صئول و�صاألني ملاذا مل اأخربه باأنني رئي�س رابطة امل�صريني يف اخلارج .

الأمن  اإىل رجال  بت�صليمنا  الأمن لكي يقوم  واأفرج عنا حتت حرا�صة عدد من رجال  الكبار  امل�صئولني  اأحد  وجاء 

ال�صوري وطلب �صفرنا اإىل دم�صق رف�صت واأ�صررنا على البقاء يف لبنان – فنحن مل نفعل �صيئًا ي�صتوجب ترحيلنا 



46

اأو ت�صفرينا خارج لبنان وبعد عدة ات�صالت ا�صتمرت ل�صاعات طويلة مت املوافقة على اإطالق �صراحنا والبقاء يف 

لبنان !.

دعم الثورة الإيرانية 

واأقوى  اأكرب  ت�صقط  اأن  ت�صتطيع  اأعزل  �صعب  ثورة  واأن  الكلمة  معنى  بكل  تاريخيًا  حدثًا  اإيران  �صاه  �صقوط  كان 

الطغاه والعرو�س .

وجاءت الثورة الإيرانية برئا�صة اخلميني لتنع�س الأمل يف القلوب ... قلوب املنا�صلني والثوريني . وحتى حتظى 

الثورة الإيرانية بدعم القوى الثورية يف اخلارج ، واأي�صًا لتعلن ميالد دولة جديدة تلقت القوى الوطنية يف لبنان 

دعوةة لزيارة اإيران .. �صافر �صيد خمي�س وم�صطفى احل�صيني ، وحلقت اأنا بهم يف اليوم الثاين .

ا�صتقبلت بحفاوه، ولكني فوجئت ب�صوؤالهم يل عن راأيي يف الكاتب الكبري حممد ح�صنني هيكل ا�صتغربت لل�صوؤال 

واأنده�صت اأن يكون اأول لقائي بهم �صوؤالهم من الوهلة الأوىل �صوؤال عن راأيي يف هيكل . كان ردي باأنه كاتب كبري وله 

قراء يف كل اأنحاء العامل وهو من ال�صخ�صيات ال�صحفية املوؤثرة يف الراأي العام املحلي والدويل .

توجهوا بي اإىل اأحد الفنادق و�صاألت عن �صديقاي فعرفت باأنهم ينزلون يف فندق جماور .

واأنهم  اليهم  وجه  ال�صوؤال  نف�س  باأن  ففاجئوين  هيكل  عن  ال�صوؤال  بق�صة  اأخربتهم   ... ثالثتنا  تقابلنا  وعندما 

ا�صتبكوا معهم يف مناق�صة حاده حوله .

وهو ما اأدى اإىل انزالهم يف فندق اآخر غري فندق املدعوين من كبار ال�صيوف دعونا اإىل مدينة قم حيث قابلت جموع 

الوفود التي ح�صرت اآية اهلل اخلميني ، ومل يجري اأي حوار اأو حديث معه وكان الهدف من اللقاء لقاء وحتيته 

�صخ�صيًا . وكان الهدف اأي�صًا من زيارة الوفود املختلفة التي دعيت اإظهارًا الت�صامن والتاأيد للثورة الوليدة .

يهاجم  جزء  به  واأن  �صدوره  مراد  بيان  �صيغة  هناك  اأن  جهاد  اأبو  لنا  وذكر  خمتلفة  ي�صارية  وفود  عدة  تالقت 

الإحتاد ال�صوفيتي ورف�صنا جميعًا اأن ن�صارك يف التوقيع على اإعالن ي�صدر بهذه ال�صيغة .

وحتى نتالفى الإختالف يف الأراء انتهينا اإىل �صيغة اإعالن نعلن فيه باأننا مع ميثاق الأمم املتحدة الذي ل ي�صمح 

لأي دولة بالتدخل يف �صئون دولة اأخرى. وقد اأر�صى البيان/ الإعالن بهذا ال�صكل جميع الأطراف املدعوة للت�صامن 

مع ال�صعب الإيراين!

وعدنا اإىل دم�صق بعد  الزيارة .

العودة اإىل القاهرة 

مكثت اأ�صرتي فرتة يف جزيرة قرب�س حيث كان ابني حممد ملتحقًا باإحدى املدار�س الثانوية للح�صول على ال�صهادة 
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الثانوية العامة عدنا اإىل القاهرة بعد ال�صنة الأوىل هناك .

ورمبا كان ال�صبب الرئي�صي اأو احلقيقي هو �صماعي خرب وفاة �صقيقتي ، وقد اأثارين وحز يف نف�صي وفاتها واأنا بعيد 

عنها ، فقد كان بيننا حبًا ومودة .

وحدة اإنتاج ال�سباب

بعد عودتي م�صر، عينت يف املركز القومي لل�صينما 1990 م�صوؤًل عن املجلة ال�صينمائية وكان املخرج ها�صم النحا�س 

رئي�صًا للمركز القومي لل�صينما ول�صابق معرفتي به اقرتحت عليه وحدة لإنتاج الأفالم التي يقوم باإخراجها ال�صباب 

اجلدد من املخرجني املوهوبني .

اأن هذه  اأفالم حازت على جوائز يف مهرجانات ف�صاًل عن  ال�صباب من  وقد حققت هذه الوحدة جناحًا مبا قدمه 

الوحدة فتحت الباب اأمام عدد كبري منهم ليتحول اإىل اإخراج الأفالم الروائية الطويلة ، منهم عادل اأديب واأحمد 

ماهر وغريهم .

بني  العنا�صر  اأف�صل  واإكت�صاف  لأختيار  ال�صينما  معهد  اإىل  الذهاب  اجلديدة  املواهب  لإكت�صاف  عادتي  من  وكان 

الطلبة ومننحهم فر�صة عمل اأول فيلم لهم .

هذ ال�سفحات 

حاولت يف هذه ال�صفحات اأن اأ�صرد جزءًا من حياتي رمبا كان جمهوًل لعدد كبري من الزمالء والأ�صدقاء . جمعت 

فيها اأحداث متفرقة هي جمرد حمطات مرت بها م�صرية حياتي، بع�صها كان م�صيئًا اإىل حد كبري والآخر تكتنفه 

الظالل. رمبا قد تفيد هذه ال�صفحات من يقروؤها يتجنب اأخطائي ويكت�صب اإح�صاين .

م�صر ولدة و�صتظل اإىل الأبد ترفع م�صعل احلرية والعلم لكل العامل .
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                                                                             الباب الثاين

-------                                                                              

                                                                               اأراء للمناق�سة
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كتاب غري جمرى حياتي  

رمبا كانت �صورة امل�صتقبل �صبابية اأمامي . مل اأفكر يف امل�صتقبل وماذا اأريد اأن اأ�صبح عليه . 

حتى واأنا قابع يف ال�صجن ، مل يكن امل�صتقبل يخطر يف بايل ؟. حتى جاء يوم زارين فيه اأخي الكبري �صالح التهامي، 

وقدم يل ن�صخة من كتابه الذي ترجمه كان الكتاب عن ال�صينما الت�صجيلية ، ومبعنى اأدق »ال�صينما الت�صجيلية« 

للمخرج الكبري جون جرير�صون .

ال�صينما  ن�صاأة  القيمة عن  املعلومات واحلقائق  من  الكثري  تتناول  التي  املقالت  من  الكتاب يحتوي على جمموعة 

الت�صجيلية ودورها الهائل الجتماعي والثوري .

عندما قراأت الكتاب وجدت نف�صي يف نوعية هذه ال�صينما التي ا�صتهوتني وا�صتغرقني حبها متامًا ، ووجدتها تتفق 

مع نظرتي للحياة .

ا�صتغرقني التفكري فيما قراأت وخرجت بنتيجة مفداها اأنني يجب اأن اأعمل يف هذا املجال !

وطارت اأفكاري واأحالمي، واأنا نزيل �صجن الواحات تبحث عن املعاهد اأو اجلامعات التي يجب اأن التحق بها حتى 

اأحقق ما اأريد .

ن�صحني الأ�صدقاء باأنه يجب على قبل اأن اأمار�س العمل يف ال�صينما اأن اأدر�س الدراما اأو امل�صرح مبعنى اأدق فهو اأبو 

الفنون . وبعدها ميكن اأن اأعمل يف ال�صينما . وهو ما حدث ، التحقت مبعهد الفنون امل�صرحية ، ولكن كانت عيني 

دائمًا على كامريا ال�صينما يف كل وقت وكل ما كان.

لذا مل ت�صعنى الفرحة ، عندما طلب مني اأخي �صالح اأن اأعمل معه خالل فرتة درا�صتي يف املعهد .

فقد حتقق احللم ...

�ملنابع �لرئي�صية 

من ال�صعب اأن يتوقف الإن�صان اأمام �صئ حمدد ويقول اأنه كان املنبع الرئي�صي يف تكوينه .

هناك اأ�صياء كثرية يف احلياة ... معاي�صة الواقع الجتماعي ، ويف اأثناء التعامل مع املجتمع من خالل نوعيات اأفراده 

واأطيافه املختلفة . هذه العالقات توؤثر يف الإن�صان وترتك ب�صماتها على فكرة وذاكرته واأحالمه وت�صرفاته ، 

مبعنى اآخر على حياته كلها .

ولعلي اأعتقد اأن اأهم املوؤثرات التي اأثرت علي وجذبتني اإىل جمال الإبداع الفني والدي ووالدتي كالهما �صاهم 

رمبا عن غري ق�صد – يف حبي لل�صينما التي عادة كنت اأتردد عليها اأ�صبوعيًا مع و الدتي . فقد كانت مغرمة بال�صينما 

مثل بنات جيلها التي وجدت يف ال�صينما حياة جذابة وجديدة غري ماألوفة لهم ! 

اأما والدي فقد كان يرتاد امل�صرح وحمبًا له ، واأي�صًا كنوع من الوجاهة الجتماعية كما كان �صائدًا ع�صره وكثريًا ما 
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كنت اأرافقه مل�صاهدة يو�صف بك وهبي اأبن الأغنياء والبا�صوات الذي اأمتهن التمثيل ، وبربري م�صر الوحيد على 

الك�صار الذي كان يعمل برو�س الفرج م�صهورًا ب�صبب تواجد م�صرحه هناك .

كما ل ان�صى احلفالت ال�صباحية لل�صينما عندما كنت اأذهب اليها مع زمالئي عندما »نزوغ« من املدر�صة!

حتى  اأو  اخلارج  اأو  القاهرة  يف  وجودي  اأثناء  �صواء  ال�صينما  جمال  يف  املكثفة  والواعية  املبكرة  القراءة  اأن  كما 

ال�صجن ، فقد كنت اأقتني الكثري من الكتب ال�صادرة باللغة الإجنليزية لإجادتي اأياها، اأ�صف اإىل ذلك الرتجمات 

العربية التي ت�صدر �صواء يف م�صر اأو البالد العربية .

ول اأنكر اأي�صًا دور املراكز الثقافية  الأجنبية التي لعبت دورًا موؤثرًا يف حياتي وحياة الكثري من �صبابنا بتقدميها 

ثقافات بالدها مبا كانت تعر�صه من اأفالم اأو عرو�س م�صرحية اأو غنائية .

وبالطبع كانت هذه الثقافات مقدمة بتقنيات جديدة غري متوفرة لدينا .

لقد كان النفتاح على الآخر يف املجالت الفكرية والثقافية تاأثري خالق على كثري من �صبابنا املبدعني .

�صيناريو �لفيلم �لت�صجيلي 

يف العادة بل يف معظم الأحيان ل اأكتب �صيناريو للعمل الذي ا�صتعد لت�صويره فاأنا مبجرد اأن »اأقف�س« على الفكرة 

.. تتوارد على ذهني – بكل و�صوح – ما اأريد ت�صويره ، وخا�صة عندما اأذهب ملعاينة الأماكن التي �صيتم الت�صوير 

فيها .

فاملكان يلعب دورًا مهمًا يف اأعمايل ال�صينمائية فكل مكان له وجوده امل�صتقل وروحه التي ميكن التقاطها من خالل 

التفاعل احلي بني احلدث واملكان، بل اأكاد اأقول – اأي�صًا – اأن لكل مكان عبريه الذي ي�صتن�صقه امل�صاهد ، واملخرج 

قبله عند اأختيار مكان الت�صوير .

واأنا من املخرجني الذين ل يعتمدون عادة على تقدمي تعليق طويل ، يكون ثرثره اأكرث مما هو مطلوب ويحتاجه 

الفيلم بل اأحيانًا يكون التعليق �صئ وال�صورة الظاهرة على ال�صا�صة �صئ اآخر فاأحدهما �صبق الآخر اأو تاأخر عنه 

 ، البدايات الأوىل  باأنني يف  . واأعرتف  الفيلم تاأثريه  ! ويفقد  امل�صاهد عما يرى  اإىل انف�صال  وهو ما يوؤدي عادة 

قدمت اأفالمًا تعتمد على ال�صورة والتعليق على طريقة املدر�صة التي تعلمنا من اأ�صاتذتها الإخراج .

كتابة و�أخر�ج �لفيلم على »�ملافيوال« 

قد تكون لدي فكرة عامة عن املو�صوع الذي اأريد اأن اأ�صنع فيلما عنه مثاًل عندما فكرت اأن اأقدم فيلمًا عن ن�صال 

�صعب ال�صوي�س اأثناء عدوان 1956 اأو �صمود جنودنا البوا�صل على احلدود يف جبهات القتال اأذهب اإىل املوقع الذي 

اأتخيل اأنني ا�صتطيع اأن اأ�صور فيه ، او يفي بالغر�س الذي اأح�صه ، واأن يكون ملهمًا يل باملادة التي ترثي ما لدي من 

اأفكار .
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اأو ن�صور خا�صة واأن املدة  ال�صوي�س، وام�صينا فرتة ل نعرف ماذا نفعل  اإىل مدينة  الت�صوير  فمثاًل ذهبت وطاقم 

املتاحة لنا لإنهاء الت�صوير خم�صة اأيام فقط والعودة اإىل القاهرة .

م�صت ثالثة اأيام دون اأن ت�صاعدنا الظروف اأو تهبط علينا فكرة جنري ورائها لتنفيذها .

اأكرب كم من امل�صاهد للدمار واخلراب الذي يغمر  وفجاأة خطرت يل فكرة فيلم »لن منوت مرتني« فقمنا بت�صوير 

املدينة ، وال�صمت الذي يلفها .

واأمام »املافيول« – اآلة املونتاج – اأم�صيت وقتًا طوياًل يف م�صاهدة ما مت ت�صويره حتى ميكن يل اأن التقط »الفكرة 

التي تربط بني هذا الكم الذي مت ت�صويره » .

هنا اأمام هذه الآله يتخلق الفيلم ويتم كتابته عمليًا واإخراجه . 

�صوت �لر�وي – �لتعليق 

اأعتمد يف العادة – يف اأفالمي – على ال�صوت احلي ال�صوت النابع من موقع احلدث اأثناء الت�صوير واجلاأ اأحيانًا اإىل 

املو�صيقى وقد ل تكون املو�صيقى امل�صتخدمة فرقة كاملة ، بل قد تكون اأحيانًا اآلة واحدة كما اأعتمد احيانًا على 

خلق املفارقة بني ال�صوت وال�صورة .. يف فيلم »لن منوت مرتني«  لعبنا على تيمة التناق�س بني ال�صوت وال�صورة 

املدر�صة  على  الدمار  اآثار  تعر�س  ال�صا�صة  على  ال�صورة  بينما  بها  تواجدهم  اأثناء  املدر�صة  تالميذ  �صوت  فقدمنا 

وماذا حل بها من دمار وتخريب وباملنا�صبة لقد ا�صتفاد الفيلم الروائي هذا املعنى من خالل ال�صينما الت�صجيلية ، 

ملاذا جلئنا اإىل هذه الطريقة رمبا لأن جيلنا كله كان يكت�صف طرقًا جديدة لتقدمي الفيلم الت�صجيلي وعلى �صبيل 

املثال فقد يكون ال�صوت قطرات مياه تت�صاقط برتابة نقطة نقطة ، اأوقع دراميًا من اأي �صئ اآخر اإذا كان ال�صمت 

ميالأ املكان .

واأتذكر اأي�صًا عندما كنت يف مو�صكو مع اأم كلثوم ، وبلغنا نباأ وفاة الزعيم جمال عبد النا�صر ، ا�صرتعى انتباهي 

ونحن يف ال�صيارة ت�صاقط قطرات املطر على زجاج ال�صيارة الأمامي وتقوم امل�صاحات باإزاحتها ، وعند و�صعنا هذا 

امل�صهد يف مكانه يف الفيلم – الوداع يف مو�صكو – بدى وكاأن هناك دموعًا يتم جتفيفها عند اإزاحتها بامل�صاحات .

�لقنا�س 

يف منطقة الد�صفوار حيث كنا متواجدين ، عرفنا باأن بني اجلنود املجندة فنانًا ت�صكيليًا، وعندما جل�صنا معه وحكى 

التي تدور يف هذه  اأعمل فيلم عنه وعن الأحداث  اأن  ، فكرت يف  لنا دوره كقنا�س متميز وفنان ت�صكيلي حمرتف 

البقعة ، ف�صاًل عن اإظهار نوعية جديدة من اجلنود التي مت جتنيدها .

واتفقت مع القنا�س – وكان د. اأحمد نوار – رئي�س قطاع الفنون الت�صكيلية ورئي�س هيئة ق�صور الثقافة فيما بعد 

– على ت�صويره ، وت�صمني جزء من حياته ، وفوجئنا باأنه �صيعقد قرانه قريبًا، فقررت اأن اأ�صم مرا�صم الزواج اإىل 
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الفيلم ولالأ�صف مل يتم املوافقة على الفكرة .

طلبت من �صادي عبد ال�صالم وكان مديرًا للمركز وقتها اأن ا�صتخدم ما مت ت�صويره وم�صهد فرح د. اأحمد نوار ومن 

هذه اللقطات التي كانت رمبا تعدم اأو تتال�صى �صنعت منها فيلم »الرجال واخلنادق« وقد حاز الفيلم على جائزة 

الت�صوير!.

�لفيلم �لت�صجيلي  

هدف الفيلم الت�صجيلي يف راأيي ، هو حمو اأمية املثقفني امل�صريني واأهل املدن الكربى عمومًا .. عن احلياة احلقيقية 

للم�صريني ، وتعريفهم باجلزء الأهم من �صعبنا �صانع احلياة يف م�صر ، وهو الفالح والعامل!

واإذا مل يكن للفيلم هدف ، فالأف�صل ال يتم تنفيذه وخروجه اإىل النور .

مثاًل فيلم »اأحوال البنت« املراأة امل�صرية يف قرية اإخ�صا�س« ... ولد من خالل املعاينة وامل�صاهدة واملعاي�صة له هدف 

وفكرة حمددة ... �صالح للعر�س يف كل مكان وكل وقت لأنه يحمل ر�صالة ومنوذجًا يحتذي لكل من ي�صاهده .

ففي راأي اأن الفيلم الت�صجيلي مهمته تنويرية وثقافية وتثويرية بالدرجة الأوىل يخاطب وجدان النا�س وعقولهم 

.. ولالأ�صف بع�س ما يطلق عليه فيلم ت�صجيلي ينفر النا�س من الفيلم الت�صجيلي احلقيقي .

�جلمهور 

يف العادةة ل ا�صتهدف جمهورًا معينًا ... لي�س يل جمهور خا�س اأقدم الفيلم له . واإمنا هديف دائمًا يف كل ما اأقدمه 

خماطبة اجلمهور العام مبختلف طبقاته وتوجهاته . فالفيلم يجب اأن يحمل ر�صالة تهم اجلميع وتخاطب اأحالمهم 

واآمالهم وتعرب يف نف�س الوقت عن امل�صاكل الآنية ، وت�صتهدف م�صاعدة الإن�صان على احلياة احلرة وحياة اإجتماعية 

متكافاأة . الفيلم الت�صجيلي لي�س للت�صلية ، اأو اإزجاء اأوقات الفراغ اأو يكون جزءًا من الفا�صل بني برامح التليفزيون! 

�لر�أي �الآخر  

اأنا اأ�صور الواقع كما هو ، واأنقل الأفكار املطروحة كما تقال دون حتريف اأو تزيف اأو تلقني . مل اأ�صادر يف اأي يوم 

من الأيام اأي راأي من الأراء التي تقال – اأثناء الت�صوير – حتى ولو كانت �صد اأفكاري اأو متوافقة معها .

حقيقية  �صورة  هو  جتميل  اأو  م�صادرة  اأو  ت�صوي�س  دون  هو  كما  وت�صويره  الواقع  نقل  يف  اأمانه  الت�صجيلي  الفيلم 

حلقيقة احلياة والب�صر يف زمن ما ومكان ما ! 

�أعوذ بالله 

مل اأفكر ول اأريد اأن اأ�صنع فيلمًا عن املثقفني اأو له عالقة بهم ... اأعوذ باهلل منهم !! 

الرنج�صية الفردية الطاغية ، الأنانية املتوح�صة لدى املثقفني �صئ ل يطاق ول يحتمل .
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مل يخطر ببايل اإطالقًا اأن اأقرتب من جتمعاتهم اأو اأكون قريبًا منها هم اأ�صال يقومون بدعايتهم حل�صابهم اخلا�س 

وا�صتطيع اأن اأقول دون خ�صية انهم �صبب البالء يف كل ما يحدث وحدث يف بالدنا . وجودهم ال�صخ�صي – الفردي 

. اخلا�صة  م�صاحلهم  يف  اإل  يفكروا  ومل   ، فن�صوه  العام  الوجود  على  – يطغي 
اأنا باإخت�صار اأقيم الواقع ويف كلمات ب�صيطة اأنا اأحب النا�س الب�صطاء البعيدين عن الزيف واخلداع ، والوا�صحني 

يف ت�صرفاتهم كال�صم�س ال�صاطعة .

�ل�صجن 

ل اأحب اأن اأحتدث كثريًا عن معاناتي يف ال�صجون واملعتقالت، لأن هذه الأحداث لو تكلمت عنها ، حتتاج اإىل جملدات 

اأو اأم�صى فرتة   ، اأن كل مواطن م�صري �صريف دخل املعتقالت  واإىل اأكرث من فيلم روائي وت�صجيلي طويل. اأعتقد 

من حياته يف ال�صجن يحتاج اأن يعمل عنه اأكرث من فيلم وكتاب عن املعاناه الرهيبة والقا�صية والأيام التي ق�صاها 

خ�صمًا من عمره الق�صري هناك .

وباملنا�صبة – واحلمد هلل – ال�صجن احلربي، وكذلك �صجن م�صر مت هدمها ومل يكن م�صموحًا بالت�صوير داخلهما 

اأف�صل �صباب م�صر زهرة عمرهم يف هذه الزنازين التي ل تليق  لرتى القبور اجلحور التي ت�صمى زنزانات وق�صى 

ب�صكنى احليوانات فيها .

�أهمية �أفالم �حلرب 

هذه الأفالم توؤدي دورًا مهمًا وحيويًا اأثناء فرتة احلرب واأوقات التوتر ال�صاخنه ، التي يعي�صها املجتمع وهي تنقل 

امل�صاهد وجتعله يعي�س اأجواء احلرب ومعاناة اجلنود وبطولتهم ، بالن�صبة يل هذه الأفالم هي التي �صنعت مني 

اأن�صانًا خمتلفًا وخمرجًا له اأ�صلوب وق�صية حملتها وت�صمنتها يف كل اأفالمي �صواء كانت ت�صور الأحداث على اجلبهة 

امل�صرية اأو ال�صورية .

اأما اأ�صحاب الياقات البي�صاء العالية ، جرنالت احلرب على املقاهي ، فليتهم �صاهدوا اجلمهور يف دور العر�س وهو 

يتلقى هذه الأفالم بالت�صفيق وبالتفاعل ، والهتاف اأحيانًا .

�ملز�ج �لعام �الآن 

اأفالم ما ن�صميه باأفالم احلرب، لو عر�صت الآن ل�صتقبلها اجلمهور مبا يليق بها �صوف توؤثر فيه ، و�صي�صدقها ويتفاعل 

معها ، لت�صويرها الواقع والأحداث التي �صمع عنها و�صريى فيها ر�صالة تنويريه وثورية يف نف�س الوقت .

واأعتقد اأنه يجب عر�س هذه الأفالم التي تقدم بطولت اأبناء م�صر اأثناء حرب ال�صتنزاف وحرب انت�صار اأكتوبر 

العظيم واأي�صًا القاء ال�صوء على البطولت التي حدثت اأثناء هزمية 1967 ومل يعد يذكرها النا�س!.
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م�صكلة �لفيلم �لت�صجيلي

الفيلم الت�صجيلي يف بالدنا .. فيلم حما�صر هو ابن البطة العرجاء، التي لي�س لها احد يحميها اأو يوؤمن لها �صبل 

احلياة ال�صليمة .

هو فيلم »لقيط« حمروم من العر�س، ممنوع من اأن ي�صتن�صق احلياة يف اأنفا�س اجلماهري عندما تراه . فهو ل يعر�س 

ي�صنعونه  والذين  الأ�صدقاء  ومنتديات  جل�صات  يف  خل�صه  يعر�س  كما  ا�صتحياء  على  اإل  العامة  العر�س  دور  يف 

كالقاب�س على اجلمر فلول الع�صق واحلب والإميان بهذه النوعية من الأفالم لكانت اأندثرت نوعيتها من زمن بعيد .

�لعمال .. و�لبول�صوي  

اأتذكر حلظات ل تن�صى يوم اأن فكر القائمني يف الثقافة اجلماهريية اأن يقدموا حفالت ترفيهية جلماهري العمال 

واملوظفني يف ال�صد العايل .

ل اأعرف من اقرتح اأن تاأتي فرقة البول�صوي للباليه ، التي �صادف وجودها يف م�صر ، اأن تاأتي وتقدم حفال للعاملني 

يف ال�صد العايل وخا�صة اأن هناك اأي�صًا عددًا ل باأ�س به من اخلرباء الرو�س واأ�صرهم ول اأن�صي تخوف �صعد كامل 

والآخرين من ت�صرفات العمال عندما يرون اأع�صاء فريق البالية فى مالب�صهم الراق�صة وهم يقدمون م�صاهد من 

الأوبرا .

اأن يت�صرف هوؤلء العمال الذين جاءوا من خمتلف القري وجنوع ال�صعيد ت�صرفات » غري اأخالقية » اأو  تخوفوا 

بعيدة عن التقدير والإحرتام لهذا النوع من الفن الرفيع .

والغريب واملده�س اأن العمال ت�صرفوا مبا فاق الت�صور فقد تلقوا الفن الرفيع بتذوق وتقدير اأده�س اجلميع واأتى 

ت�صفيقهم معربًا عن مدى �صعادتهم و�صرورهم مبا يرونه .

ما اأريد اأن اأقولة اأن �صعبنا �صعب ح�صا�س ، ذواقه ، لديه حا�صة التذوق للجمال والفن عرب ثقافة وح�صارة اآلف 

ال�صنني وهو يحرتم ما يقدم له ما دام يح�س باأنه يقدم له بجدية واأخال�س واإحرتام وتقدير .

وهو ما يحدث اإذا قد منا له اأفالم ت�صجيلية تعرب عن حقيقة حياتة والواقع الذي يعي�س فيه واأحالمة فى التغيري 

فى امل�صتقبل ف�صتلقي هذه الأفالم النجاح الذي ت�صتحقة .

جمموعة عمل 

مع  تعمل  فاأن  ال�صللية  من  نوع  هذا  لي�س  الأعمال  معظم  فى  معي  تعمل  كانت  ثابتة  عمل  ملجموعة  اأرحتت  فعاًل، 

جمموعه تفهم قدراتها وهناك جتاوب بينك وبينهم فهذا فى �صالح العمل فهو يوفر الوقت واجلهد ويكون اجلميع 

على موجه واحدة كما يقولون .
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�مل�صور 

امل�صور رمبا يكون اأهم اأفراد جمموعه العمل فهي العني التى يرى بها املخرج ما يريد ت�صويرة والت�صاور مهم بني 

املخرج وبينة ينقل له املخرج اأحا�صي�صة ووجة نظره ويطلب منه ما يريده وما يتخيلة ثم اأترك له فر�صة التحرك 

والإ�صافة واأ�صفاء جمالياته على ال�صورة .

�ملونتاج 

املونتاج بالن�صبة يل هو الإخراج احلقيقي للعمل، خلق العمل، وحلظة ولدتة هو بالن�صبة للفيلم الت�صجيلي حلظة 

الإخراج احلقيقية فعند تركيب ال�صورة ... تاأتي الإ�صافات من التاأثريات ال�صوتية واملو�صيقي التى تخدم ال�صورة 

وتعمق معناها وت�صيف اأحيانًا تاأثريًا م�صاعفًا بحيث تعطى الإح�صا�س املطلوب تو�صيلة للم�صاهد .

�لفيلم �لرو�ئي 

كان من �صمن اأهدايف تقدمي فيلم روائي طويل وحاولت وتقدمت ب�صيناريو » احلزن والقمر » اأو » �صباح الأربعاء 

املا�صي » ما ذا كنت تفعل« عن ق�صة »اأر�س اأر�س« اجلمال الغيطاين ولكن ظروف رفدنا واإلقاء القب�س علينا اأوقف 

امل�صروع الذي �صبق اأن مت املوافقة عليه. وكان اإنتاجًا م�صرتكًا بني جماعة ال�صينما اجلديدة وموؤ�ص�صة ال�صينما .

وعندما تواجدت بالعراق طرحت فكرة اإخراج فيلم روائي طويل ووجدت الفكرة جتاوبًا كبريًا من موؤ�ص�صة ال�صينما 

العراقية وقد لقي فيلم »التجربة« جناحًا كبريًا عند عر�صه �صواء داخل العراق اأو فى املهرجانات التى اأ�صرتك 

فيها .

خالة �صفية ... ال �أحد ينام؟ 

عندما عدت اإىل القاهرة فكرت فى تقدمي رواية » خالتي �صفية والدير » للكاتب الكبري بهاء طاهر واأتفقت معه 

اأن يكتب احلوار عبد الرحمن الأبنودي و�صرعان ما طارت الرواية اإىل التلفزيون .

وهناك حماولة اأخرى هى تقدمي رواية الكاتب اإبراهيم عبد املجيد » ل اأحد ينام فى الإ�صكندرية » لكنها اأي�صًا 

�صرعان ما وجدت الطريق للتلفزيون وا�صح اأن » و�صي حلو » على الروايات التى فكرت فى تقدميها لل�صينما ف�صرعان 

هذه  تظهر  اأن  واأمتنى  نادمًا  ل�صت  حال  كل  وعلى  األيها  الإ�صارة  مبجرد  التليفزيون  على  للظهور  طريقها  جتد  ما 

الروايات على �صا�صة ال�صينما .

ملاذ� �الأدب ؟

راأيي اأن الأدب اجليد هو املعرب احلقيقي عن نب�س احلياة وم�صاعر واأحا�صي�س النا�س واأرى اأن قما�صة الرواية ت�صمح 

لكاتب ال�صيناريو مب�صاحة وا�صعة لالأ�صافة واحلذف والتعديل ولكن يبقى روح الن�س والهدف منه ظاهرًا وباقيًا 
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وملهمًا. والروايات التى اأخرتتها هى روايات حتمل نب�س الواقع واحلياه فى بالدنا .

�الإيقاع 

الإيقاع فى اأفالمي ينبع من داخل العمل نف�صة ولكل عمل اإيقاعه اخلا�س الذي يعتمد على احلدث واأثرة وتاأثرية 

على امل�صاهد. بالإ�صافة اإىل عالقته بامل�صهد. ال�صابق والتايل .

فالإيقاع هو التالحم الزمني داخل الفيلم وتاأثرية املبا�صر على امل�صاهد الإيقاع اأح�صا�س داخلي ينتقل مبا�صرة اإىل 

امل�صاهد من خالل التفاعل بني ما يري وبني عالقتة بالواقع الذي يعي�صة .

�أهمية �لفيلم 

النا�س كلما  الر�صالة وا�صحه وتهم  التى يحملها وكلما كانت  الر�صاله  – من خالل  اأى فيلم   - الفيلم  اأهمية  تنبع 

عا�س فى ذاكرة النا�س واأنا ل اأهتم بتو�صيف الفيلم بقدر اإهتمامي بالق�صية التى يحملها والر�صالة املراد تو�صيلها 

للنا�س.

والدعائية وكلما �صفات  التقريريه والإخبارية  نوع من  الت�صجيلي يحمل  الفيلم  العدوان كان  اأثناء فرتة  فمثاًل 

مطلوبه ولها تاأثريها فى وقتها .

�مل�صتقبل 

اأنا متفائل بطبعي .. ال�صينما الت�صجيلية بداأت تثبت وجودها بقوة ، وبداأت تعر�س يف كل بالد العامل يف حفالت 

للجمهور . قد ل تاأتي بالإيرادات التي يحققها الفيلم الروائي ولكن امل�صتقبل لها فهي �صينما احلياة وما دام هناك 

اإن�صان يتنف�س فال�صينما �صتزدهر وحتقق جناحها ووجودها طاملا وجد اهتمام جدي بها .
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                                                                   الباب الثالث

-------                                                                              

                                                                               هكذا يتكلم الإن�سان
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هل مات املكان والزمان ؟هل مات الإن�سان ؟

ركبنا ال�صيارة الالندروفر بقيادة ال�صائق / حممد يو�صف ومهند�س ال�صوت جمدي كامل ومدير الت�صوير حممود 

عبد ال�صميع واملخرج / فوؤاد التهامي ومعنا مندوب ال�صئون املعنوية امل�صئول عن بعثة الت�صوير التابعة للموؤ�ص�صة 

امل�صرية العامة لل�صينما فى طريقنا اإىل جبهة القتال فى �صهر �صبتمرب 1969 .

م�صوار طويل قطعناه لرنتكب هذا الفعل مناق�صات وجمادلت وزمن طويل واأخريًا مع الإ�صرار ركبنا ال�صيارة.

توجهنا اإىل بور�صعيد اأوًل وكان فى ذهني الفيلم الذي �صورة مدير الت�صوير ح�صن التلم�صاين وم�صاعدية اأحمد 

عطية وحممد قا�صم والذي �صور فى مدينة بور�صعيد حتت الإحتالل الإجنليزي فى نوفمرب 1956 والذي اأخرجة 

موؤ�ص�س ال�صينما الت�صجيلية امل�صرية املخرج �صعد ندمي » فلي�صهد العامل » والذي لعب دورًا مهمًا فى ف�صح العدوان 

الثالثي الربيطاين الفرن�صي الإ�صرائيلي على م�صر بعد تاأميم قناة ال�صوي�س بب�صعة اأ�صهر.

و�صلنا بور�صعيد مبكرًا، كانت معركة راأ�س الع�س التى �صدت تقدم اجلي�س الإ�صرائيلي فى �صيناء اإىل بور فوؤاد قد 

حمت بور فوؤاد وبور�صعيد .

كانت املدينة هادئة اإىل حد ما ومعركة النا�س الذين مل يهاجروا وكان عددهم مازال كبري فى حركة ن�صطة.

توجهنا اإىل املخابرات احلربية واأختلفنا مع القائد حول حدود احلرية امل�صموح بها فاأن�صحبنا بهدوء وتوجهنا 

اإىل مدينة الإ�صماعلية وتناولنا اإفطارنا فى ال�صيارة فالوقت بالن�صبة لنا �صيق وميزانيتنا �صيقة واأمامنا يومي 

�صفر وخم�س اأيام ت�صوير وخم�س علب نيجاتيف × 300 مرت .

و�صلنا اإىل الإ�صماعلية وحتول اخلالف بيننا وبني قائد اجلي�س الثاين اإىل مناق�صة ع�صبية واإن�صحبنا غا�صبني 

فالبد اأن ننجح فى مهمتنا اأوًل لنوؤدي واجبنا جتاه الوطن الذي ي�صري فى دمائنا هبه �صريان نهر النيل فى م�صر 

وثانيًا لنحقق اأنف�صنا ك�صينمائيني �صباب فى ذلك الوقت .

اأ�صرعنا بالتوجه اإىل ال�صوي�س بعد اأن اإلتقطنا بع�س اللقطات لإخالء بع�س ال�صكان ملنازلهم ومغادرة املدينة.

و�صلنا ال�صوي�س حوايل الثالثة م�صاًء اأ�صار لنا مندوب ال�صئون املعنوية اإىل مقر خمابرات اجلي�س الثالث واأنه ذاهب 

ملقابلة املحافظ والعودة اإلينا ومل يعد حتى الأن .

دخلنا املقر لنعرف اأن القائد فى منطقة ا�صمها املثلث و�صحبنا اأحد الرجال اإىل هناك .

كانت مرارة هزمية يونية 1967 متالأ حلوقنا وفى ال�صوي�س حتولت هذه املرارة اإىل غ�صب عارم فى طريقنا اإىل 

مقر خمابرات اجلي�س الثالث وفى طريقنا اإىل املثلث ملقابلة القائد مررنا تقريبًا بكل اأحياء مدينة ال�صوي�س كانت 

وال�صوارع خاليه  القطار  البرتول فى م�صر. وحمطة  اأكرب مناطق تكرير  الزيتية  احلرب هنا دمار كاماًل لأحياء 
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من ال�صكان بائع هنا ودكان هناك وبع�س ال�صوارع يطبق عليها �صمت القبور مل نكن نري فيلمًا �صينمائيًا ولكننا كنا 

نعي�س وطننا اجلريح بل املثخن باجلراح وتفجر ال�صوؤال داخلي هل مات املكان والزمان ؟ هل مات الإن�صان ؟

و�صلنا املثلث املبني متوا�صع بل �صديد التوا�صع يعطيك اإح�صا�س باأنه موؤقت نزلنا. دخل الرجل املرافق لناثم عاد 

ليطلب دخويل وحدي .

دخلت وجدت �صابطًا �صابًا طويل القامة ن�صبيًا وجهه الأبي�س لفتحة ال�صم�س فاأزاد و�صامة رحب بي وكان الرائد 

» دراز » اإن�صانًا ودودًا بكل معاين الكلمة تركني وذهب اإىل القائد فى مكتب اآخر ثم عاد �صريعًا ليخربين اأن القائد 

لن يقابلني بدون ال�صئون املعنوية واأجبتة باأنني لن اأغادر املكان قبل لقائة » ذهب وعاد حمرجًا اإزددت اإ�صرارًا 

» خلعت اجلاكت وعلقتة على م�صند الكر�صي الذي اأجل�س عليه وقلت له لو �صمحت اأريد اأن اأ�صرب �صايًا خرج مرة 

اأخرى وعاد ليقول يل تف�صل �صيقابلك القائد تبعته عرب ممر �صيق اآخر دخلت لأجد العقيد » بدر حميد » وجه 

�صعيدي اأ�صمر ممتالأ بالرجولة وعينان وا�صعتان عميقتان النظرة تبادلنا نظرات طويلة ونحن نت�صافح وكاأن كل 

منا ي�صرب غور الآخر اأتف�صل جل�صت قال اأن رجال ال�صئون املعنوية ل يقومون بواجبهم قلت اأنا وزمالئي هنا لنقوم 

بواجبنا وقد قطعنا م�صوار ًا كبريًا وطوياًل من الزمن واجلهد لن�صل اإليكم .

قطع احلديث �صوت دوي �صديد القرب واإرجت املكان حتى خلته �صينطبق علينا لكننى متا�صكت اأما هو فقد جحظت 

عيناه وقام واقفًا وهو يقول �صنذهب الأن اإىل املخباأ تبعته واأنا اأقول اإتف�صل التفت اإىل ونظر اإىل نظرة ق�صرية 

كانت مليئة بالت�صاوؤل ال�صامت ..... من اأنت ؟

نزلنا املخباأ وفى احلقيقة كانت غرفة عمليات كاملة حتت الأر�س مليئة باأجهزة الإت�صال وعلى كل جهاز جل�س 

�صاب مليء باحليوية واليقظة وتوالت الإنفجارات واأخذ املخباأ الأ�صمنتي ال�صخم مييل بنا والرجال يتابعون عرب 

الأجهزة م�صار الطائرات التى ت�صقط واإجتاهها حتى يتاأكدوا من موقع ال�صقوط .

اأمتلئ غبطة وغيظًا  واأنا  الطائرات وراء موجه  الذي كنا فيه، موجه من  املوقع  اإ�صرائيلية ت�صتهدف  كانت غارة 

فى نف�س الوقت غيظة لدقة الر�صد الذي يجري اأمام ب�صري و�صمعي وغيظى لأنني ل اأ�صتيطع اأن اأ�صور ما يجري 

نقل  ولأ   1967 يونية   5 فى  امل�صري  الإعالم  اأ�صاعها  التي  الثقة  يت�صعيدوا  امل�صريني حتى  اإىل كل  لأنقله  اأمامي 

جدية هوؤلء الرجال التى �صربت داخلي اأح�صا�س تلب�صني باأنهم ي�صنعون الن�صر اأرتفعت معنوياتي واأزدت اأ�صرار 

على الت�صوير .

عندما غادرت غرفة العمليات كنت ح�صلت على املوافقة على الت�صوير بدءًا من �صباح اليوم التايل اأما زمالئي فقد 

كانوا يف خمباأ اآخر وكان الغروب قد زحف .

عدنا اإىل مدينة ال�صوي�س وذهبنا اإىل الفندق الذي ما زال يعمل اأغت�صلنا واأكلنا و�صربنا ال�صاي وتبادلنا احلديث 
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مع العاملني فى الفندق والنزلء القليلني وتطوع اأحدهم لياأخذنا اإىل مقر فرقة » اأولد الأر�س » بقيادة الكابنت 

غزايل .

عندما دخلنا رحبو بنا كانت الفرقة مكتملة بالإ�صافة اإىل بع�س امل�صتمعني و�صمعنا غنائهم احلما�صي والإن�صاين 

واإنتع�صت اأرواحنا بالرغم من ال�صمت الذي يلف املدينة اإل اأن اإرادة احلياة متالأ اأرجائها وحكوا لنا عن الأماكن 

املليئة باحلياة فى املدينة وذكروا ق�صة املراأة التى مت�صك بولدها ذو ال�صنوات الأربع فى يدها وتعرب به الطريق 

اأطارت �صظية راأ�س املراأة  اأبوجامو�س« تق�صف املدينة   « الذي تقطعه ق�صبان ال�صكة احلديد عندما دوي مدافع 

وظلت مت�صي وهى مقطوعة الراأ�س ومم�صكة بيد اأبنها حتى عربت الق�صبان وو�صلت اإىل الر�صيف املقابل لي�صقط 

ج�صدها على الأر�س بينما �صارع النا�س ليحت�صنوا الطفل ويرفعوا اجلثمان قال الكابنت غزايل اإرادة احلياة عند 

ال�صواي�صة متتد ملا بعد املوت .

ل مل ميت املكان ول الزمان ول الإن�صان وكان اأول اأفالمي »لن منوت مرتني« .

فوؤاد التهامي 2003            
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كلمات 

�ملخرج �لت�صجيلي

املخرج القادم من ال�صينما الت�صجيلية هو خمرج يختلف فى الروؤية والرقة والأ�صلوب والإهتمام بالتفا�صيل اأكرث 

من املخرج الروائي الذي مل يقدم اأى فيلم ت�صجيلي وميكن القول اإن املخرج القادم من �صينما ت�صجيلية هو خمرج 

اأكرث متر�صًا .

�لفرق بني �لت�صجيلي و�لرو�ئي

الفيلم الوثائقي هو فيلم راأى واأكرث �صعوبة من الفيلم الروائي .

ومتكن ال�صعوبة فى اأننى اأتعامل مع واقع حي ومع نا�س عاديني ولي�صوا ممثلني متمر�صني .

وعلى املخرج اأن يجعل النا�س يف فيلمة يت�صرفون ب�صكل طبيعي وعفوي واأن ل يبدوا كالمهم وكاأنه متثيل .. اأى غري 

واقعي بينما فى الفيلم الروائي يتحكم املخرج فى كل التفا�صيل وهناك التدريب غري املرئي فاملمثل متعود على 

الكامريا .

�لغزو �لثقايف

احلظر احلقيقي الذي يتهدد الثقافة العربية ب�صكل عام هو خطر غياب الوعي باأهمية هذه الثقافة وحت�صينها 

الغزو  خطر  تواجه  فاأوروبا  الأوروبي،  الغزو  هناك  الأمريكي  الغزو  اإىل  بالإ�صافة  غزو  من  اأكرث  نواجه  فنحن 

الأمريكي على ثقافتها لكنها بدورها تعمل فى ثقافتنا تهدميًا .

فاحلطر الثقايف مزدوج وهو خطر من الآخرين جمتمعني ومن ت�صرذمنا وتخلفنا اأي�صًا .   

فوؤاد التهامي – جملة النداء العراقية 1994/3/19       

قيمة �ملادة �لوثائقية 

نحن اأذن نعترب اأن املادة الوثائقية هى فى حد ذاتها قيمة وقيمة عاليه ولكنها حني تعر�س دون وجهة نظر فلن 

تعدو اأن تكون خربًا. اأما اإذا اإنتظمت بوجة نظر تخدم الق�صايا الوطنية فهي عندئذ تكت�صب قيمة جديدة م�صافة 

وهامة وت�صبح فيلمًا ت�صجيليًا ينتمي اإىل ال�صينما الن�صالية ويجب اأن ننوه هنا باأن ق�صايانا الوطنية تت�صع بدءًا 

من حقوق الإن�صان اإىل العداله الإجتماعية مرورًا بالديقراطية وحرية البحث العلمي والتعبري والتنظيم بدون 

قيود اأو عوائق من اأجل الإن�صان العربي وتقدم الوطن .

�إزدهار �لفيلم �لت�صجيلي

والفيلم الت�صجيلي يزدهر فى حالتني الأويل اأن ينتمي اإليه وي�صنعه فنان منا�صل والثانية توفر املناخ الدميقراطي 
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الذي يفجر الطاقات املبدعة الكامنة فى �صكان هذا الوطن العربي فالإ�صتبداد هو العباءة ال�صوداء التى تخيم 

فوق عقول وم�صاعر الب�صر كالهم املقيم الذي يكبت امل�صاعر وي�صطح العقول .

                      فوؤاد التهامي – ال�صينما الت�صجيلية العربية 

                                                                                                          العربي  - ع 422 – �صبتمرب 1995 

حكايات �أمي 

اأمي حتكي يل ولأختي التى تكربين بعام حواديت كثرية كنا نظل ن�صتزيدها وفى كل مرة كانت تعيد فيها  كانت 

احلدوتة كانت تعيدها ب�صكل جديد و�صياغة خمتلفة . كنت واأنا ا�صمعها اأن�صى الزمان واملكان بينما نتابع �صورًا 

احل�صن  و�صت  متوح�صة  وغيالن  �صريرة  واأخرى  طيبة  وعفاريت  اأدميني  و�صخب  و�صمت  ونور  وظلمة  وخيالت 

واجلمال وال�صاطر ح�صن و�صراع م�صتمر من اأجل الإنت�صار والبقاء 

فوؤاد التهامي – بحث حول » حواديت الطفولة »       

موؤمتر املاأثورات ال�صعبية فى مائة عام        
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                                                                            الباب الرابع

-------                                                                              

                                                                               كلمات من القلب
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�ملخرج �ملقاتل ... وفيلمة حكاية �حلزن و�لقمر .

منذ اأول اأفالمة » لن منوت مرتني » وفوؤاد التهامي مع اجلنود على جبهة الفتال فبعد هذا الفيلم الذي عرب فيه عن 

مدن القناة بعد العدوان تناول فوؤاد احلياة اليومية للجنود فى فيلم » املوقع رقم 8 » وفيلمة » الرجال واخلنادق » 

ثم عرب عن معركة �صدوان فى اأحدث اأفالمة الذي عر�س فى مهرجان ليبزج .

فى  جرير�صون  و�صعه  الذي  الكال�صيكي  املفهوم  عن  الق�صري  الت�صجيلي  للفيلم  التهامي  فوؤاد  مفهوم  ويختلف 

الع�صرينيات فمن الوا�صح من خالل اأفالمة اأنه ل يري اأن مهمة الفيلم الت�صجيلي ر�صد واقع معني بقدر ما يري اأن 

مهمته التعبري عن هذا الواقع ونحن نحتاج اإىل كاًل املفهومني على اأية حال .

ويبدو هذا املفهوم بو�صوح فى فيلمة » معركة �صدوان » حيث ل نري املعركة ذاتها واأمنا تعبري فني عنها ول �صك اأن 

ما دفعة اإىل ذلك فى هذا الفيلم بالذات عجز ال�صينما الت�صجيلية امل�صرية بوجه عام من ت�صوير املعارك احلربية 

وعدم وجود الأر�صيف الوثائقي الذي يعو�س هذا النق�س اأحيانًا .

�صمري فريد – جريدة اجلمهورية 1972/12/13        
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لن منوت مرتني 

التى  الق�صرية  الت�صجيلية  الأفالم  الفيلم من   « لن منوت مرتني   « فيلم  املا�صي  الأربعاء  يوم  ال�صينما  نادي  عر�س 

تنتجها موؤ�ص�صة ال�صينما. مدة العر�س 10 دقائق �صيناريو واإخراج / فوؤاد التهامي. ت�صوير / حممود عبد ال�صميع .

لقد عا�صرت اأغلب الأيام التى كان يعمل فيها فوؤاد التهامي فى اإخراج هذا الفيلم كان ل يهداأ اإطالقًا ومتحم�صا فى 

�صدق ... وفى كل مره يعود فيها من مدينة ال�صوي�س واجلبهة اإىل القاهرة كنت اأري فى عينية كل كادر وهو ير�صمة 

باأع�صابة ودمة ...  

واخلوف على احلياه من كل اأعدائها الذين ي�صلبون الإبت�صامة احللوه من على �صفاهها .

اأن يجعل من �صيناريو الفيلم ق�صيدة رقيقة جتعلك حتب احلياه بكل ما فيها وتخاف  وقد ا�صتطاع فوؤاد التهامي 

عليها وعلى ما حتدثة احلرب من خ�صائر لي�س فى مدينة ال�صوي�س فقط .. ولكن فى اأى مكان من العامل متتد اإليه 

يد التدمري واخلراب .

اأخري فهي حتب ال�صالم فتزرع الأر�س وتعمل و�صط القنابل وحتب  ولكن هذه املدينة ت�صر على عدم املوت مرة 

ال�صالم اأي�صًا حينما حتمل املدفع لتدافع عن ال�صنابل والأطفال والدين والفن واحلب .

لقد ا�صتطاع ال�صيناريو ال�صامت باللقطات ال�صادقة اأن يجعل الأ�صياء تتحدث وت�صرخ وحتتج .

�صارع  مازالت م�صتمرة فى  اأن احلياه  الذي يقول  واملان�صيت  الأر�س  امللقاه على  البيانو املحطم واجلريدة  فالقطة 

الهرم هذه اللقطة التى �صاعدت املو�صيقي فى اإبرازها توؤكد اإ�صتمرار احلياه لقطة رغم �صاعريتها اإل اأنها كال�صفعه 

العنيفة على الوجه الآخر للمدينة ال�صاخبة ال�صاهرة طوال الليل .

واحلي  اأرق  من  اللقطة  هذه  ال�صغرية  احلمامات  وحولة  احلائط  بقايا  على  امل�صلوب  وامل�صيح  املهدمة  والكني�صة 

اللقطات فى الفيلم فال يزال العذاب قائمًا والإن�صان ي�صارع الأمل ورغم الدم والدمار فهو يحلم بال�صالم وكذلك 

لقطة احل�صان الذي اأ�صبح وحيدًا فى الطريق �صاردًا و�صط املباين املهدمة حينما فقد �صاحبه . 

اأنه يت�صاءل بلغته ال�صامتة ماذا  فعل �صاحبه لكى يفقدة حتت الأنقا�س ؟!

املدينة  اأر�س  على  من  ال�صالم  رحل  لقد  القنابل  واأ�صوات  الإنفجارات  مع  تهرب  التى  البي�صاء  احلمامة  ولقطة 

فلرتتفع الأيدي بال�صالح لن، هذه املدينة ترفع املوت مرة اأخرى ومل يعد اأمامها �صوى طريق واحد : املقاومة .

ال�صينما  ودرو  العربية  البالد  وفى  العامل  من  مكان  كل  فى  يعر�س  اأن  يجب  الق�صري  الت�صجيلي  الفيلم  هذا  اأن 

والتلفزيون فهو ميثل نب�صًا حيًا �صادقًا ... واحتجاجا �صد احلرب غري امل�صروعه. 

جمدي جنيب » جملة الكواكب »          
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حتية للمبدع فوؤاد التهامى

مدير �لت�صوير/ حممود عبد �ل�صميع : كيف �لتقيت مع فوؤ�د �لتهامي ؟

-كان لقاءًا غريبًا فقد كان فوؤاد يرمي اإىل ت�صوير ما يجري على اجلبهة امل�صرية ) يوليو ( من اأحداث وعر�س 

املو�صوع على عدد من الزمالء ولكنهم جميعًا اأبدوا له الإعتذارات املختلفة ولكنه اأعتقد اأنني �صاأعتذر – فوجاأ - 

باأ�صتعدادي وترحيبي بال�صفر. لقد اإعتربت القبول �صرفًا يل فهو دور وطني ل يقل عن الدور الذي يقوم به اجلنود 

على اجلبهة.

- اأرتبطت معه فى عدد كبري من اأفالمة ؟

لبد اأن يكون بني املخرج وامل�صور نوع من الألفة والثقة وتفهم امل�صور اأو مدير الت�صوير وتفاعلة مع املو�صوع الذي 

يعر�س عليه لت�صويرة واأن يكون مقتنعًا به واأي�صًا لتوجهات املخرج وراأيتة للمو�صوع .

وعندما كان فوؤاد التهامي ي�صتعد لتقدمي فيلم جديد كان يعتمد على �صرح وتو�صيح ما يريدة خا�صة واأن فوؤاد مل 

يكن يقدم �صيناريو كامل ملا يريد ت�صويره بل كان يعتمد على الفكرة التى تطراأ له ويزيدها بالبحث واملراجع حتى 

تكتمل ال�صورة لدية مع ترك فر�صة لالإبداع اللحظي والإعتماد على ما ميكن اأن ي�صيفه الواقع اأثناء الت�صوير .

�ل�صفر �إىل �ل�صوي�س 

يجب اأن اأق�س عليك ق�صة املعاناه التى عانيناها ... فوؤاد وانا لكي ن�صافر اإىل منطقة املثلث فى ال�صوي�س .

مل يكن الأمر �صهاًل اأو مي�صرًا على كافة امل�صتويات .

هل تعلم اأننا �صافرنا على م�صئوليتنا ال�صخ�صية جلبهة القتال ؟

فى اأول الأمر رف�س رئي�س هيئة ال�صينما الت�صريح لنا باإ�صطحاب » كامريا » للت�صوير خوفًا عليها من التدمري واأن 

ن�صافر على م�صئوليتناال�صخ�صية كان خوفه على الآلآت » العهدة » ومل يكن خائفًا على اأرواح الب�صر .

اإ�صتطعنا اأن نقنع ال�صائق العظيم الذي قبل ال�صفر معنا واأخذ �صيارة لند روفر ن�س عمر .

اأما م�صكلة الكامريا فقد كنت اأعلم اأن الأ�صتاذ / عثمان حممود – رحمة اهلل - هو الوحيد خارج النطاق الر�صمي 

الذي ميلك عد�صة زوم 250 مللي وكامريا ت�صوير وعندما ذهبت لأطلبهم منه �صمعني ثم تركتني ، وغلى الدم يف 

عروقي و�صحت فيه اأن يرد على فرد على بهدوء لقد �صمعتك وذاهب لإح�صار ما تريد !

خجلت من نف�صي ثم زادين فى كرمه ورف�س اأن اأوقع على اإ�صتالمي ملعدات الت�صوير بل قال ىل كيف مت�صي على 

هذه املعدات واأنت ذاهب اإيل ميدان القتال فقط عودوا �صاملني فاأنتم اأهم من كل املعدات ودعا لنا بالتوفيق وعودتنا 

ب�صالمة اهلل هذه هي احلقيقة هى معدن الإن�صان امل�صري .
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وعندنا ذهبنا اإىل جبهة املثلث قابلنا العقيد بدر حميد .. الذي اأ�صتغرب ح�صورنا فى اأول الأمر ولكنة عندما عرف 

اأننا جئنا على م�صئوليتنا ال�صخ�صية تغريت نظرته لنا .

وخالل حديثنا معه بداأت معركة جديدة ت�صرب اجلبهه .. نزلنا اإىل اخلندق حتت الأر�س نزلنا اإليه عرب عدة 

درجات و�صرعان ما فوجئنا بالأر�س تهتز بنا واأ�صوات اإنفجارات رهيبة تهز املكان .

نظرت حويل داخل اخلندق اأتاأمل املوجودين فيه كان هناك جندي يهتز بج�صمة اهتزازات �صريعه كلما توا�صل 

ال�صرب فقد كان ع�صكري مرا�صلة مكلف بتو�صيل ر�صالة �صفوية اإىل نقطة حربية اأخرى ولكن العدو ال�صهيوين 

حا�صرة باإطالق كمية هائلة من الر�صا�س عليه ل يعرف كيف خرج �صليمًا فى حني دمر »املوتو�صيكل« الذي كان 

يركبة بالكامل ومنذ تلك اللحظة اأ�صابة نوع من الإ�صطراب الع�صبي ولكنه رف�س العالج وطلب الإ�صتمرار على 

اجلبهة وكان هناك �صابط برتبة رائد يتكلم فى )7( تليفونات فى وقت واحد ما بني تلقي واإر�صال ر�صائل وتعليمات 

ومتابعة تعليمات ت�صدر اإليه .

كان الرائد ع�صام دراز ذا مقدرة وقدرة وكفاءة وثبات نف�س وكاأن ما يحدث حولة لي�س ال م�صدرًا ملحادثاته ..

ح�صانًا  راأينا  وعندمًا  الأويل  بالدرجة  فوؤاد  ولدي  ذهني  فى  متامًا  وا�صح  املو�صوع  وكان  الت�صوير  بداأنا  وعندما 

مك�صور الرجل �صورناه و�صورنا عجوزًا يلقي نظره حزن ك�صرية ملا اآل اإليه حال البيت الذي عا�س فيه من تدمري، 

حيث ذكرياته وحياتة .

وبال�صدفة راأينا اأي�صًا يف ال�صارع جملة اأخر �صاعة وعلى �صفحاتها مو�صوعًا عن �صارع الهرم واإنهيارة .

�صمنًا الفيلم �صورة ملا كتبته املجلة وكان التناق�س واملفارقة فيما تكتبة املجلة ويفكر فيه �صكان القاهرة فى حني 

يعي�س جزء من البالد حتت �صغط الإ�صتعمار ال�صهيوين .

وهكذا ولد فيلم »لن منوت مرتني« واإ�صتطاع فوؤاد اأن ي�صفر كل ما �صورناه يف فيلم هز العامل العام ا�صمة »لن منوت 

مرتني«.

»مدفع 8«

�صافرنا نحن الثالثة فوؤاد التهامي خمرجًا واأنا مديرًا للت�صوير وجمدي كامل مهند�صًا لل�صوت ومل نكن منلك �صوي 

بكرة فيلم واحد وت�صوير ليوم واحد .

اأما ذكرياتي عن هذا الفيلم فقد مت اإ�صتقبالنا لياًل فى املوقع الذي به املدفع واإ�صتقبلنا اأحدهم بكلوب لينري لنا 

الطريق اإىل املخباأ ويف داخل املخباأ اأثناء عمل اأحد اجلنود ال�صاى لنا على » وابور اجلاز » ومن طبيعة هذة الأنواع 

من املواقد اأن ت�صع �صوءًا �صديدًا عند بداية وقودها. وكان هناك جندي اأخر يولع �صيجارتة وهو يقراأ خطابًا له 

تالقت نظراتي ونظرات فوؤاد وعلى الفور �صور نا كل ما حدث  .
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ومت الت�صوير على �صوء الكلوب ووابور اجلاز و�صعلة �صيجارة ولول عالقة التفاهم والتناغم التي بيني وبني فوؤاد 

ما كنا ن�صل اإىل هذه النتيجة وهو ما يذكرنا اأن قلة الإمكانيات تولد طاقة الإبداع اإذا كانت موجودة عند املبدع.

28 مللي ل ت�صلح لت�صوير الوجوه لأنها  اإ�صاءة عود كربيت؟ فاملعروف باأن العد�صات املنفرجة  كيف �صورت على 

حتدث ن�صبة من الإنبعاج غري حمببه لل�صخ�صية التي يتم ت�صويرها ويالحظ هذا عندما يكون ال�صخ�س الذي يتم 

ت�صويره معروفًا للجميع .

وقد اأ�صتخدمت هذه العد�صة من اأقرب م�صافة لوجة ال�صخ�س الذي ن�صورة وخا�صة واأنه غري معروف وبالتايل لن 

يالحظ اأحد من اجلمهور هذا التغيري اأ�صف اإىل ذلك اأن ح�صا�صية الفيلم كانت بطيئة ول ت�صلح لت�صوير اإ�صاءة 

عود كربيت ال�صعيفة .

وباملنا�صبة كان الرائد الكبري مدير الت�صوير عبد العزيز فهمي ي�صور �صيئًا كهذا يعتمد على الإ�صاءة اخلفيفة وملا 

علم مبا قمت به طلب اأن يراه .

واإيجاد  الإبتكار والإكت�صاف  اإىل  التى تدفعه  الت�صوير هى  التى يكون فيها مدير  القا�صية  اأن الظروف  اأظن  واأنا 

احللول .

واأذكر اأي�صًا اأننا �صورنا م�صهدًا على �صوء الكلوب ونور ال�صيارات فى فيلم »الرجال واخلنادق« .

الإ�صتيعاب  من  نوع  وفيها  الوطيدة  العالقة  ولعل  ال�صينمائي  الت�صوير  جمال  يف  مبدعة  جتارب  كانت  هذه  وكل 

لالإفكار ووجهات النظر املتبادلة وو�صعنا فى ظروف واأمكانيات �صببًا فى اإبدعات فنيه تخدم امل�صمون ولي�صت فنيه 

فى حد ذاتها .

العمل مع فوؤاد التهامي اأفادين كثريًا فيما بعد فى اأعمايل كمدير ت�صوير فى الأفالم الت�صجيلية والروائية حتية 

لهذا الرائد املبدع ، الفنان / فوؤاد التهامي 
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جيل فوؤاد التهامي 

مل تكن اللغة ال�صينمائية ذات اأهمية – بالتاأكيد هناك اإ�صتثناءات – فاجلماليات خيانة لالإن�صان والإهتمام بزوايا 

الت�صوير م�صيعة لوقت الب�صر يجب اأن يكر�س ل�صىء اآخر .

الت�صوير  زوايا  اإختيار  وح�صن  بالإ�صاءة  اإهتمام  من  فيه  مبا  اجلمايل  البعد  لي�صيف  التهامي  فوؤاد  جيل  جاء  ثم 

الت�صجيلية  ال�صينما  �صمات  اأ�صبحت  التى  الأ�صياء  وهى  اخلطاب.  نوعية  من  اأكرث  الفلمي  البناء  على  والرتكيز 

اجلديدة الذي يعترب فوؤاد التهامي اأهم فار�س من فر�صانها .

          

راأفت امليهي           
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                                                                    الباب اخلام�ض

-------                                                                               

                                                                               فيلموجر�فيا  

                اأفالم عا�ست
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ثبت كامل باأعمال املخرج فوؤاد التهامي

اأوًل : الأفالم التى مت تنفيذها فى م�صر .

1- �ل�صد �لعايل 

ت�صجيلي / الوان / 10 ق / 1966 

اإخراج : عبد القادر التلم�صاين

�صيناريو : فوؤاد التهامي 

ت�صوير : �صعيد بكر 

ح�صن اجلنايني  مونتاج : 

اإنتاج :املقاولون العرب 

تظهر قدرة الإن�صان امل�صري فى بناء م�صروع ال�صد العايل 

2-جدعان �لبحرية 

ت�صجيلي / الوان / 10 ق / 1966 

اإخراج : عبد القادر التلم�صاين

�صيناريو : فوؤاد التهامي 

ت�صوير : ح�صن التلم�صاين 

مونتاج :  ح�صن اجلنايني 

اإنتاج :موؤ�ص�صة ال�صينما – حل�صاب حمافظة البحرية  

ي�صور الفيلم ور�س التدريب املهنية املختلفة التى اأقامتها املحافظة لإ�صتيعاب ال�صباب الراغب فى تعلم مهنة على 

يد اأخ�صائني فى جمال املهن املختلفة .

3-�لن�صر لل�صعوب 

ت�صجيلي / الوان / 8 ق / 1967 

اإخراج : �صالح التهامي 

�صيناريو : فوؤاد التهامي / اأحمد را�صد

ت�صوير : من مادة اأر�صيفية من ال�صينما الت�صجيلية العاملية  

جمال عبد العزيز  مونتاج : 
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وكوريا  وفيتنام  الكونغو  ال�صعوب  لكفاح  مناذج   3 تقدمي  يتم  القاهرة  فى  ال�صيا�صية  املوؤمترات  اأحد  خالل  من 

لالإ�صتفادة من هذا التجارب

4-�ل�صد �لعايل

ت�صجيلي / الوان / 40 ق / 1967 

اإخراج : عبد القادر التلم�صاين  

�صيناريو :فوؤاد التهامي 

ت�صوير :ح�صن التلم�صاين  

ح�صن اجلنانيني مونتاج : 

اإنتاج :املقاولون العرب 

ي�صتعر�س خطوات بناء ال�صد العايل فى اأ�صوان 

5-ثالثة ��صابيع ن�صطة 

ت�صجيلي / الوان / 10ق / 1968 

اإخراج و�صيناريو :فوؤاد التهامي 

ت�صوير :عماد فريد 

اأحمد متويل مونتاج : 

اإنتاج : املركز القومي لالأفالم الت�صجيلية – حل�صاب الإحتاد العام لعمال البرتول 

لدعم  البرتول  عمال  نقابة  بها  تقوم  التى  والريا�صية  الثقافية  والأن�صطة  البحث  وحلقات  املوؤمترات  ت�صوير 

وتوثيق التعاون بني النقابات العمالية املماثلة فى الوطن العربي من اأجل دعم ووحدة النقابات العمالية .

6-مرحبًا بالنيل 

ت�صجيلي / الوان / 50 ق / 1969 

اإخراج : �صالح التهامي / ليف داينلوف

�صيناريو :ن فيجورف�صكي / فوؤاد التهامي 

اإنتاج:الإحتاد ال�صوفيتي – الأ�صتوديو املركزي لالأفالم الت�صجيلية / م�صر – املركز القومي لالأفالم الت�صجيلية 

ت�صوير :ح�صن التلم�صاين / عماد فريد – م�صر  / جورجي رمي�صتوف – �صريجي مريفك�صي – الإحتاد ال�صوفيتي   

يتناول تعاون الإحتاد ال�صوفيتي وم�صر يف بناء ال�صد العايل.

جمال عبد العزيز مونتاج : 
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7-لن منوت مرتني

ت�صجيلي / ابي�س واأ�صود / 10ق / 1969

اإخراج و�صيناريو : فوؤاد التهامي 

ت�صوير :حممود عبد ال�صميع   

اأحمد متويل مونتاج : 

�صوت :جمدي كامل 

مو�صيقي :حممد قابيل 

اإنتاج:املوؤ�ص�صة امل�صرية العامة لل�صينما 

ت�صوير لأثر العدوان الثالثي على مدن قناة ال�صوي�س والرتكيز على اأثار الدمار على الأماكن املقد�صة واملدار�س 

وبيوت الأهايل امل�صاملني . و�صريان روح املقاومة والأمل فى حتمية الإنت�صار .

8-مدر�صة �ل�صعب

ت�صجيلي / ابي�س واأ�صود / 15 ق / 1968 

اإخراج : فوؤاد التهامي 

�صيناريو :�صامي املعداوي

ت�صوير :حممد قا�صم

عادل منري مونتاج : 

اإنتاج :املوؤ�ص�صة امل�صرية العامة لل�صينما – حل�صاب الإحتاد العام للعمال العرب – الثقافة العمالية

- يقدم مناذج من ن�صاط الثقافة العمالية بني العمال فى خمتلف املواقع العمالية �صواء فى املدينة اأو الريف مع 

تقدمي مناذج من اأعمال العمال املوهوبني فى خمتلف املجالت والأن�صطة الفنية والريا�صية والفنون .

9-�لود�ع .. فى مو�صكو

ت�صجيلي / الوان / 10 ق / 1970 

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

ت�صوير :اأحمد عبد الفتاح

عادل منري  مونتاج : 

اإنتاج: املوؤ�ص�صة امل�صرية العامة لل�صينما 

ومت  املفاجىء  النا�صر  عبد  جمال   / الزعيم  وفاة  خرب  اإعالن  عند  والرو�س  والعرب  امل�صريني  م�صاعر  ت�صوير 
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الت�صوير فى مو�صكو بالإحتاد ال�صوفيتي .

10-مدفع 8 

ت�صجيلي / ابي�س واأ�صود / 10 ق / 1971 

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

ت�صوير :حممود عبد ال�صميع 

عادل منري  مونتاج : 

�صوت :جمدي كامل

اإنتاج:الهيئة العامة لالإ�صتعالمات  

�صورة �صادقة للعالقات الوطيدة التى تربط بني اجلندي و�صالحة ورفاقة على اجلبهة .

** جائزة جلنة التحكيم اخلا�صه / املهرجان القومي لالأفالم الت�صجيلية 1972 .

11-�لرجال و�خلنادق 

ت�صجيلي / اأبي�س واأ�صود  / 10 ق / 1972 

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

ت�صوير :حممود عبد ال�صميع

عادل منري  مونتاج : 

�صوت:جمدي كامل 

مو�صيقي:حممد قابيل

اإنتاج :املوؤ�ص�صة امل�صرية العامة لل�صينما 

ت�صوير لأمال اجلنود وهم على خط النار رغم اأتون املعارك امل�صتعل .

** جائزة الت�صوير / املهرجان القومي لالأفالم الت�صجيلية 1973 

12-�صدو�ن

ت�صجيلي / الوان / 14  ق / 1972 

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

ت�صوير :حممود عبد ال�صميع – ح�صن التلم�صاين

عادل منري  مونتاج : 
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�صوت : جمدي كامل

اإنتاج:املركز القومي لالأفالم الت�صجيلية 

ا�صعاف  يفوقهم  الذي  الإ�صرائيلي  للعدو  ت�صديهم  فى  م�صريًا  جندي  مائة  حوايل  لب�صالة  �صادقة  �صورة  يقدم 

م�صاعفة عند حماولتهم الإ�صتيالء على جزيرة �صدوان 

** جائزة الفكرة / املهرجان القومي لالأفالم الت�صجيلية 1973 .

13-مرحبًا باالأ�صدقاء 

ت�صجيلي / الوان  / 7 ق / 1973 

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

ت�صوير :حممود عبد ال�صميع

ح�صن حممد حلمي مونتاج : 

اإنتاج :املركز القومي لالأفالم الت�صجيلية  

�صورة حية لإ�صتقبال الوفد ال�صينمائي ال�صوفيتي الذي ح�صر حفل اإفتتاح اأ�صبوع الفيلم ال�صوفيتي للقاهرة منذ 

حلظة و�صولة حتى �صفرة متتبعًا ن�صاطة خالل فرتة وجودة بالقاهرة .

14-�إيقاع من �لبحر �الأحمر 

ت�صجيلي / الوان  / 4 ق / 1972 

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

ت�صوير :حممود عبد ال�صميع

عادل منري مونتاج : 

اإنتاج :املركز القومي لالأفالم الت�صجيلية  

ت�صوير لتنوع اجلمال فى البحر الأحمر من حيوان ونبات و�صواطىء .

15-مو�هب من �ل�صوي�س 

ت�صجيلي / الوان  / 5  ق / 1991 

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

ت�صوير :حممود عبد ال�صميع

مونتاج :عادل منري
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اإنتاج :املركز القومي لل�صينما   

امل�صرح  التى تقدمها فرقة  امل�صرحيات  اإحدي  ال�صوي�س من خالل عر�س م�صاهد من  ي�صور جزء من حياة مدينة 

بق�صر ثقافة ال�صوي�س .

16-فانتازيا 

ت�صجيلي / الوان  / 20 ق / 1991 

اإخراج و�صيناريو: ناجي رزق / حممد خريي / ناهد غايل / فوؤاد التهامي 

ت�صوير :حممد �صفيق / �صامح �صليم / �صعيد �صيمي

عادل منري مونتاج : 

اإنتاج :املركز القومي لل�صينما 

عر�س لن�صاط مهرجان امل�صرح التجريبي خالل فرتة اإنعقادة التى جتاوزت 15 يومًا .

** اجلائزة الذهبية / املهرجان القومي لالأفالم الت�صجيلية اخلام�س ع�صر – 1992 .

17-عن �لقرية و�ملدنية ... و�لزلز�ل 

ت�صجيلي / الوان  / 20 ق / 1992 

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

ت�صوير :حممود عبد ال�صميع

عادل منري مونتاج : 

مو�صيقي : راجح داود

اإنتاج :املركز القومي لل�صينما   

ي�صور الأثار التى ترتبت عن الزلزال الذي �صرب م�صر عام1992 وطريق تعامل اأهل املدن والريف مع اآثاره عليهم 

ان تقوم احلكومة بحل  ينتظرون  املدينة  اأهايل  كان  الزلزال  اأثار  باإزالة  الفالح  فيه  الذي قام  الوقت  نف�س  فى 

م�صاكلهم املرتتبة على هذا احلدث اخلطري .

18-�صارع ق�صر �لنيل 

ت�صجيلي / الوان  / 28 ق / 1993 

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

ت�صوير :حممود عبد احلميد 
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مونتاج :عادل منري

مو�صيقي :راجح داود

اإنتاج :املركز القومي لل�صينما   

** اجلائزة الذهبية / مهرجان الإ�صماعلية الدويل الثالث لالأفالم الت�صجيلية 1993 

ال�صكان  ل�صان  الذي يتدفق على  املا�صي  اإىل  النيل واحلنني  �صارع ق�صر  بها  التى مر  والتطورات  للتغريات  ت�صجيل 

وا�صحاب املحالت وتداعي الذكريات التى تقارن بني املا�صي احلا�صر والتغري الذي اأ�صاب ال�صارع ماهو اإل جزء من 

التغري الذي اأ�صاب م�صر.

19-�أحو�ل �لبنت – �ملر�أة �مل�صرية فى قرية �الأخ�صا�س  

ت�صجيلي / الوان  / 40 ق / فيديو/ 1995 

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

ت�صوير :�صامح �صليم 

ن�صيم وني�س مونتاج : 

اإنتاج :رابطة املراأة العربية / منظمة اليوني�صيف   

ي�صور تطور املراأة امل�صرية بعد اأن تعلمت واأ�صبحت حمامية

 واأثر ذلك على حياتها وحميط املجتمع الذي تعي�س فيه .

20-من باكو�س �إىل جر�جو�س 

  ت�صجيلي / الوان  / 60 ق / فيديو/ 1996

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

اإنتاج :الأمانة العامة للمدار�س الكاثوليكية  

21-�صهادة �لفالحة و�لفالح �لف�صيح   

ت�صجيلي / الوان  / 63 ق / فيديو/ 1998 

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

اإنتاج :ملتقي الهيئات لتنمية املراأة 

فكرة :�صاهندة مقلد 

ي�صور ما جري للفالحني قبل اأكتوبر 1973 ونزع اأرا�صي الإ�صالح التى كانت حتت اأيديهم واإعادة ت�صليمها لكبار 

رجال الإقطاع ال�صابقني وتهديد الفالحني بال�صجن والتعذيب. 
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ثانياً : اأفالم الفرتة العراقية – 1973 – 1978 

1/22 – نفطنا لنا    

ت�صجيلي / الوان  / 10 ق /  1973 

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

ت�صوير :حامت ح�صني 

اإيرينا الع�صا�س مونتاج : 

اإنتاج : املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما وامل�صرح / العراق 

23 /2 – �جلوالن  - حرب �أكتوبر    

وثائقي / الوان  / 10 ق /  1973 

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

اإنتاج :املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما وامل�صرح / العراق

24 / 3 – ي�صقط �ل�صمت

ت�صجيلي / اأبي�س واأ�صود  / 20 ق /  1974 

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

رفعت عبد احلميد  ت�صوير: 

اإيرينا الع�صا�س مونتاج: 

اإنتاج :املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما وامل�صرح / العراق

عن ثوار جبهة حترير عمان واخلليج العربي التى قامت لتحرير ال�صعب فى جبال ظفار بعمان

25 / 4 – فل�صطني وطنى 

ت�صجيلي / الوان  / 20 ق /  1974 /16 ملي

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

رفعت عبد احلميد  ت�صوير: 

مونتاج:اإيرينا الع�صا�س

اإنتاج :املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما وامل�صرح / العراق

ق�صة منا�صل فل�صطيني عمل مع عز الدين الق�صام واإنتهي به الأمر ليكون بائعًا حلم�س ال�صام على عربة يد �صغرية 

فى بغداد .



82

26 / 5 – مدينتي ال حتزين 

ت�صجيلي / الوان  / 20 ق /  1975 

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

اإيرينا الع�صا�س مونتاج: 

اإنتاج :املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما وامل�صرح / العراق

جتميع املواد من الأر�صيف ال�صينمائي عن امل�صاعدات الأمريكية لأ�صرائيل مع اإ�صتعرا�س لغنائم اجلي�س ال�صهيوين 

فى القد�س وعمليات ال�صلب والنهب التى جرت فى القد�س .

27 / 6 – �أغنية عمل عر�قية 

ت�صجيلي / الوان  / 8 ق /  1977 

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

ت�صوير :حامت ح�صني

اإيرينا الع�صا�س مونتاج: 

اإنتاج :املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما وامل�صرح / العراق

ت�صوير لأغنية عراقية 

28 / 7 – قريتي 

ت�صجيلي / الوان  / 10 ق /  1978 

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

ت�صوير :رفعت عبد احلميد

طارق عبد الكرمي  مونتاج: 

ثالثاً : الأفالم الروائية:

�لتجربة

روائي طويل / الوان / 100ق / 1978

اإخراج و�صيناريو: فوؤاد التهامي 

ق�صة:�صياء خ�صري

مدير الت�صوير :عبد اللطيف �صالح
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رفعت عبد احلميد ت�صوير: 

طارق عبد الكرمي  مونتاج: 

مو�صيقي:عبد الأمري ال�صراف 

متثيل :�صامي قفطان / كرمي عواد / فا�صل خليل / �صمر حممد / وئام عبد ال�صالم / وداد �صامل / �صليمة خ�صر / 

قا�صم املالك / الطفلة زينب علي 

اإنتاج :املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما وامل�صرح / العراق

�صراع بني الفالح والطبيعه وبني قوى التطوير والتغيري وقوى الرجعية التى ترف�س التطور 

** جائزة جلنة التحكيم اخلا�صة / مهرجان كارلوفيفاري / 1978 

** جائزة اجلمهور علي�صري نوايي – ط�صقند 1978 .

رابعاً : �سيناريو مل يتحقق 

-احلزن والقمر ... اأو �صباح الأربعاء املا�صي ماذا كنت تفعل ؟ روائي طويل .

عن ق�صة : اأر�س .. ار�س للكاتب جمال الغيطاين 

�صامي املعداوي / فوؤاد التهامي  �صيناريو وحوار : 

اإخراج : فوؤاد التهامي

اإنتاج :جماعة ال�صينما اجلديدة 1972 –مع موؤ�ص�صة العامة لل�صينما / م�صر

ت�صريح رقابة فى 1972/9/3 حتت رقم ) 70 ( مع ذكر عدد من املالحظات .

خام�ساً: م�ساهمات اإبداعية 

-كتاب » احلرب وال�صالم فى ال�صينما الت�صجيلة امل�صرية – 30 عام على حرب اأكتوبر. 

النا�صر : مكتبة الإ�صكندرية / مركز الفنون / درا�صات �صينمائية رقم 16 – 198 �س / 2003

-25 عامًا ..زمن ق�صري.. زمن التحولت الكربي)بحث(

النا�صر : املهرجان القاهرة ال�صينمائي الدويل بالتعاون مع اإحتاد الفنانني العرب – ن�صرة الدورة الثانية من برنامج 

» درا�صات ووثائق » العدد ال�صابع 1997 .

حواديت الطفولة وتاأثريها على الإ�صاءة فى اأفالمي .

بحث متقدم ملوؤمتر » املاأثورات ال�صعبية فى مائة عام »

ق�صة �صفاهية – جملة الرتاث ال�صعبي .
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�صاد�صًا : 

م�صاعد خمرج 

عمل م�صاعد خمرج يف م�صل�صل بنك القلق – تاأليف توفيق احلكيم 

اإخراج عبد القادر التلم�صاين
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اأحمد فوؤاد حممد التهامي – فوؤاد التهامي 

-الأ�صم / اأحمد فوؤاد حممد التهامي – وا�صم ال�صهرة / فوؤاد التهامي. 

-امليالد /  6نوفمرب 1935 .

-املوؤهالت / خريج املعهد العايل للفنون امل�صرحية دفعة 1967.

-احلياة الإجتماعية / متزوج له ولدان – خالد دكتوراه فى الإقت�صاد ال�صيا�صي يقيم

 فى جمهورية الت�صيك – حممد خريج معهد ال�صينما -له حفيدان وحفيدة .

-اقام فى العراق الفرتة من 1973 اإىل 1978 – وفى لبنان من 1979 – 1982 .

-اأ�صدر جريدة حائط فى املدر�صة الثانوية باإ�صم » ال�صعلة » .

-اأ�صدر جملة با�صم »  م�صر » خالل فرتة اأقامتة فى بريوت �صدر منها 14 عددًا .

-تويل رئا�صة » التجمع الوطني للم�صرين فى اخلارج« اأثناء اإقامته فى بريوت .

-�صور حرب الإ�صتنزاف والعدوان الثالثي على اجلبهة امل�صرية وحرب 1973 على اجلبهة ال�صورية .

-عني 1968 خمرجًا باملوؤ�ص�صة امل�صرية العامة لل�صينما فى م�صر .

-كان م�صت�صارًا امل�صروع » التوثيق التنموي جلمعية ال�صينمائيات امل�صريات« وال�صندوق الإجتماعي للتنمية 1998 .

-نظم اأول مهرجان هواه �صينما فى م�صر – قامت به جمعية الت�صجليني امل�صريني 2005 .

-نظم دورة تدريبية مكثفة ملدة 10 اأ�صابيع فى كافة فنون ال�صينما الت�صجيلية 2005 .

الت�صجليني امل�صريني حتت  – اأقامتة جمعية  الت�صجيلية امل�صرية  ال�صينما  العامل يحتفل مبئوية  -نظم مهرجان 

رعاية وزير الثقافة امل�صري 2007 .

لالأفالم  الدويل  الإ�صماعيلية  مهرجان  فى  الثاين،  ال�صينمائي  دم�صق  مهرجان   : حتكيم  جلان  عدة  فى  -ع�صو 

الت�صجيلية والروائية الق�صرية واأفالم التحريك 2007 .

-�صاهم فى اإن�صاء جمعية » جماعة ال�صينما اجلديدة » » واإحتاد الت�صجيلني العرب ».

-كان حما�صرًا فى نوادي ق�صور الثقافة ونادي ال�صينما ومعهد التدريب التلفزيوين 2009 وغريها من اجلمعيات 

والنوادي ال�صينمائية .

-�صدور له كتاب » احلرب وال�صالم » فى ال�صينما الت�صجيلية – 30 عام على حرب اكتوبر

-اأخرج فيلمًا روائيًا واحدًا باإ�صم » احلزن والقمر » فى العراق وعدد كبري من الأفالم الت�صجيلية فى م�صر والعراق .

رئي�س جلنة التحكيم فى املهرجان الدويل ل�صينما الأطفال- الواحد والع�صرين2012  .

-ح�صل على العديد من اجلوائز و�صهادات التقدير من عدة مهرجانات.



86



87



88

 مع الوالد والوالدة – 1959

الوالد



89

مع ثناء �صرايا رفيقة العمر 2005

مع اأخي �صالح التهامي – بغداد
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فوؤاد التهامي

مع اأخيه خمتار

فى ال�صغر



91

فوؤاد التهامي مع �صديق بالعائلة

�صبية مكافحة الكولريا 
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فوؤاد التهامي 1986

فوؤاد التهامي
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الوالد والوالدة وزينات 

مع اإبني حممد – القاهرة 2007
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م�صاعد خمرج فى

 م�صل�صل»بنك القلق«

اأثناء اإخراج  

ثالثة اأ�صابيع 

ن�صيطة 1968
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اأثناء ت�صوير » �صدوان »

لقطة من فيلم » الوداع فى مو�صكو
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من فيلم ي�صقط ال�صمت

على اجلبهة ال�صورية / مرا�صل حربي 

ال�صباط  اأحد  – مع 



97

فى غرفة املونتاج املركزية مبو�صكو اأثناء اإعداد فيلم » مرحبًا بالنيل »

فوؤاد التهامي و حممود عبد ال�صميع اأثناء ت�صوير فيلم » �صارع ق�صر النيل«
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جزء من الكتيب الإعالمي باأ�صماء العاملني فى فيلم التجربة  
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�صورة من فيلم » التجربة »

توجيهات لبطلة » فيلم التجربة » �صمر حممد 
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فى مهرجان كارلو فيفاري

مهرجان ليبزج – 1983



102

فوؤاد  التهامي مع �صالح اأبو �صيف

مع �صيخ النقاد اأحمد كامل مر�صي
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مع الناقد / نبيل بدران وروؤوف م�صعد فى بغداد 

مع يحيي �صاهني فى بغداد
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مع راأفت امليهي ومعايل زايد مهرجان كارلوفيفاري

الأخوان فوؤاد وخمتار
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موافقة الرقابة 

على �صيناريو

 »احلزن والقمر«
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تقرير الرقابة على فيلم

 »احلزن والقمر« 

وبه املالحظات الإعرتا�صية
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افالم ال�صباب فى اأحد اأ�صابيع الأفالم 

الت�صجيلية والق�صرية 

�صهادة تقدير

�صهادة تقدير – �صاقية ال�صاوي
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