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القوانين الروسية الجديدة: تضييق على الطريقة السوفييتية
سامر إلياس

تــبــنــت الــســلــطــات الـــروســـيـــة تــعــديــات على 
النشر وتنظيم عمل وسائل اإلعام  قوانني 
ووسائل التواصل االجتماعي، هي األقسى 
االتــحــاد  بقوانني  التذكير  تعيد  عــقــود  منذ 
السوفييتي، وتضييقه على اإلعام، وحرية 
الكلمة. وفي استكمال لسلسلة قوانني جدلية 
تحّد من حرية النشر في الصحف واملواقع 
اإللــكــتــرونــيــة، وتــفــرض رقــابــة صــارمــة على 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي روســيــا، 
ـــــع الـــرئـــيـــس فــاديــمــيــر بـــوتـــني األربـــعـــاء 

ّ
وق

»الوكاء  األول حــول  قانونني:  املاضي على 
األجــــانــــب«، ويــشــمــل الــصــحــافــيــني األجــانــب 
 
ً
التي تتلقى تمويا املنظمات  والخبراء في 

الرقابة  لهيئة  يسمح  والثاني  الــخــارج،  من 
الــروســيــة عــلــى اإلعـــــام )روســـكـــومـــنـــادزور( 
إنــــزال عــقــوبــات بــوســائــل اإلعــــام وشــبــكــات 
العقوبة بني  التواصل االجتماعي. وتــراوح 
فـــرض غــرامــات مــالــيــة وحــظــر الــوصــول إلــى 

هذه املواقع في الباد. 
ــتـــي تــبــنــاهــا مــجــلــس  ــفــــرض الـــقـــوانـــني الـ وتــ
الدوما )البرملان( واالتحاد )الشيوخ( قيودًا 
إضـــافـــيـــة عــلــى املــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، 
االجتماعية،  والــشــبــكــات  اإلعــــام،  ووســائــل 
والصحافيني،  والــنــاشــطــني،  والــســيــاســيــني، 

واملدرسني، واملواطنني الناشطني سياسيًا.
 

العمالء األجانب
ع عليه بوتني 

ّ
ويوسع القانون األول الذي وق

ــب، إذ يمكن  ــانــ الـــعـــمـــاء األجــ ــيـــوم قــائــمــة  الـ
اعــتــبــار أي روســــي يــقــود نــشــاطــًا سياسيًا 
ــاعــــدة تــنــظــيــمــيــة  ــلـــقـــى أمــــــــــوااًل أو مــــســ ويـــتـ
 أجنبيًا. ويلزم 

ً
ومنهجية من الخارج، عميا

ــارات  ــ ــــام بـــوضـــع إشـ ــائـــل اإلعــ الـــقـــانـــون وسـ
عند ذكــر جميع الوكاء األجــانــب، وينطبق 
والجمعيات  القانونية  الكيانات  على  األمر 
العامة، وحتى األفــراد املعترف بهم كوكاء 

أجانب.
اإلعــام  الصحافيني ووســائــل  على  ويــجــب 
أو  الــــخــــبــــيــــر  أن  مــــــن  الــــتــــحــــقــــق  الـــــروســـــيـــــة 
الــصــحــافــي يــنــطــبــق عــلــيــه قـــانـــون »الــعــمــاء 
األجانب« واإلشــارة إلى ذلك في النصوص 
املــكــتــوبــة إذا قــــررت الــحــصــول عــلــى تعليق 
ــــاالت. ويــــســــاوي الـــقـــانـــون  ــقـ ــ لـــأخـــبـــار أو املـ
الجديد بــني  املنظمات اإلرهــابــيــة والــوكــاء 
الروسية  اإلعـــام  فوسائل  عمليًا.  األجــانــب 
ملزمة بإضافة الزمة »إرهابية محظورة في 
روسيا« عند ذكر »داعش« أو »هيئة تحرير 
املثال، واآلن بات عليها  الشام« على سبيل 
الــقــيــام بــاملــثــل عــنــد ذكـــر صـــنـــدوق مكافحة 
الستطاعات  ليفادا  مركز  حتى  أو  الفساد 
الرأي. فيجب اإلشارة إلى أن هذه املنظمات 
معترف بها كعماء أجانب، وفي حالة عدم 
االمتثال لهذا املطلب، تواجه وسائل اإلعام 
غرامة تــراوح بني 4 و5 آالف روبــل )54 إلى 
67 دوالرًا( لأفراد، ومن 40 إلى 50 ألف روبل 
القانونية.  للكيانات  دوالرًا(   670 إلــى   540(
الـــقـــانـــون نــفــســه ســيــطــّبــق عـــلـــى املـــواطـــنـــني 
الــعــاديــني واملـــدونـــني، فــي ســعــي واضـــح من 
االستشهاد  تقليل  إلــى  الــروســيــة  السلطات 
فني 

ّ
واالقتباس من الوكاالت واألفــراد املصن

ضمن »العماء األجانب«.
ويـــضـــع الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد وســـائـــل اإلعــــام 
أمــام خيارات صعبة، خاصة عند  الروسية 
رغبتها في االستشهاد بصحافيني وخبراء 
مـــدرجـــة ضمن  ملـــؤســـســـات  يــعــمــلــون  روس 
أجــانــب  »الــعــمــاء األجـــانـــب«، أو صحافيني 
مــعــتــمــديــن فــي روســـيـــا. فمعظم املــعــلــقــني ال 
ــافــــة صـــفـــة »عـــمـــيـــل أجــنــبــي«  يــفــضــلــون إضــ
ــر من  إلـــى أســمــائــهــم، ملـــا يــنــطــوي عــلــيــه األمــ
تقليل فــي صــدقــيــتــهــم، وخــصــوصــًا فــي ظل 
في  والدبلوماسية  اإلعامية  املاكينة  ضخ 
روسيا أخبارًا عن أن الغرب يعمل على منع 
تطور روسيا، وإلصاق تهم باطلة بقيادتها 
تريد  ال  املقابل،  فــي  حققته.  بما  والتشكيك 
وسائل اإلعام التعرض لغرامات وإمكانية 

إغاق مواقعها. 
ويــطــاول قــانــون »الــعــمــاء األجـــانـــب« املثير 

ــثـــني الـــذيـــن  ــاحـ ــبـ لـــلـــجـــدل، الـــصـــحـــافـــيـــني والـ
يــجــمــعــون املــعــلــومــات عـــن قــصــد فـــي مــجــال 
من  الفنية  والعسكرية  العسكرية،  األنشطة 
املـــصـــادر املــفــتــوحــة. ويــجــب عــلــى الباحثني 
القضايا  إلــى  يتطرقون  ممن  والصحافيني 
العسكرية تقديم إشعار إلدراجهم في سجل 
الوكاء األجانب قبل االنخراط في مثل هذه 
األنــشــطــة، وإال فقد يــواجــهــون عقوبة تصل 

إلى 5 سنوات في السجن. 
ــدام  ــخــ ــتــ »اســ أن  يــــؤكــــد  ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ أن  ــع  ــ ــ ومـ

املــعــلــومــات ضـــد أمـــن االتـــحـــاد الـــروســـي« ال 
ينطبق على الحاالت املنصوص عليها في 
املادتني الـ 275 والـ 276 من القانون الجنائي، 
منشور  أي  فـــإن  الــخــيــانــة،  أو  التجسس  أي 
حـــول قــضــايــا عــســكــريــة فــي مــجــلــة أجنبية، 
حــتــى لــو ُبــنــي عــلــى مــعــلــومــات مــن مــصــادر 
مفتوحة مشار إليها في القائمة التي أعّدها 
ــن الــفــيــدرالــي، قـــد يــصــبــح مــبــررًا  مــكــتــب األمــ
لــلــمــحــاكــمــة إذا لـــم يــســجــل الــشــخــص نفسه 
كعميل أجنبي ولــم يــقــدم إشــعــارًا بــإدراجــه 

فـــي الـــســـجـــل. وفــــي حــــال عــــدم قــــــدرة  جــهــاز 
األمـــن الــفــيــدرالــي عــلــى إثــبــات التجسس أو 
ــادة، حيث تكون  املــ الــخــيــانــة، سيطبق هــذه 
عتبة اإلثبات أقل. ويرى مراقبون أن تطبيق 
انتقائيًا  »العماء األجانب« سيكون  قانون 
على األرجــح، وُيَعّد سيفًا مصلتًا من قبلها 
الستخدامه عند الحاجة إليقاف شخص ما، 
معلومات  أي  نشر  ملكافحة  كــأداة سياسية 
ــوة قــــد تــقــلــص  ــطـ ــــي خـ وأنـــشـــطـــة عــــامــــة.  وفـ
فـــي شــكــل مــلــمــوس األبـــحـــاث األجــنــبــيــة عن 
روســيــا، يــفــرض قــانــون »الــعــمــاء األجــانــب« 
العمل  الراغبني في  األجانب  الباحثني  على 
فــي روســيــا والــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات من 
مــــصــــادر مــفــتــوحــة قــــد تـــتـــداخـــل مــــع قــائــمــة 
املــحــظــورات لــدى األمـــن الــفــيــدرالــي الــروســي 
تقديم إشعار مسبق إلدراجهم ضمن سجل 
ــــاء األجـــــانـــــب«، وبــــهــــذا يــمــكــن األمــــن  ــــوكـ »الـ
الروسي ببساطة منع أي باحث أجنبي من 

دخول الباد بطرده من البلد.  
 

األخبار المزيفة 
فــي خــطــوة لــتــشــديــد الــرقــابــة عــلــى محتوى 
الرئيس  ع 

ّ
وق االجتماعي،  التواصل  وسائل 

بــوتــني قــانــون »املــعــلــومــات«، بــشــأن تنظيم 
االجــتــمــاعــي. ويلزم  الــتــواصــل  عمل شبكات 
القانون شبكات التواصل االجتماعي بكشف 
من  اعتبارًا  القانوني  غير  املحتوى  وحظر 
1 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املــقــبــل. ورفـــــض الــنــائــب 
إلــى طرح  بــادر  الــذي  ألكسندر خينشتاين، 
مــشــروع الــقــانــون، اتــهــامــات تفيد بــأن هدف 
على  التضييق  زيــادة  في  يكمن  التعديات 
اإلعام ووسائل التواصل االجتماعي. وقال 
في تصريحات لوكالة »تاس« الحكومية إن 
»االقـــتـــراح اســتــمــرار لنهج الــنــظــام فــي عالم 
السلبي،  املــحــتــوى  مــن  اإلنــتــرنــت، وتنظيفه 
ويــتــضــمــن آلــيــة شــفــافــة وواضـــحـــة للتعامل 
الرقابة  )هيئة  »روسكومنادزور«  هيئة  مع 
على االتصاالت(«، وزاد أن مشروع القانون 
ألنها  التواصل،  إدراك شبكات  من  »ينطلق 
ــتــــوى غــيــر  ــــي شـــكـــل طــــوعــــي املــــحــ تـــحـــظـــر فـ

القانوني«.
ويــشــدد املـــشـــروع الــجــديــد الــقــيــود السابقة 
املـــقـــرة فـــي 2017 املــتــضــمــنــة حــــذف الــصــور 
ــلـــومـــات الــتــي  ــيـــة لـــلـــقـــاصـــريـــن، واملـــعـ ــاحـ اإلبـ
ــاب أعــمــال غير  ــكـ تــحــض األطـــفـــال عــلــى »ارتـ
إلــى حظر  إضــافــة  تهدد حياتهم«،  قانونية 
املـــعـــلـــومـــات عــــن طـــــرق تــصــنــيــع املــــخــــدرات 
واســتــخــدامــهــا، وطـــرق االنــتــحــار والــدعــوات 
إلـــيـــه، وكـــذلـــك اإلعـــانـــات عـــن بــيــع الــكــحــول، 
والكازينوهات على اإلنترنت، وكل املحتوى 
الذي يهني كرامة اإلنسان واألخاق العامة. 
ويتفق معظم الــروس مع هذه املطالب، لكن 
الواضح أن كل ما سبق جاء للتغطية على 
هدف القانون الجديد األساسي، وهو حظر 
املـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــعــّبــر عـــن »عـــــدم احـــتـــرام 
رمــوزهــا،  أو  الـــدولـــة،  أو  للمجتمع  واضــــح« 
أو دســـتـــور االتـــحـــاد الـــروســـي، أو الــهــيــئــات 
ــدعــــوات إلــــى أعـــمـــال الــشــغــب  الــحــكــومــيــة والــ
والتطرف واملشاركة في األحداث العامة غير 

املرخص لها من قبل الدولة. 
ويتعني على مالكي الشبكات االجتماعية 
عــــدم الــســمــاح بــاســتــخــدام هــــذه الــشــبــكــات 
»الرتـــكـــاب جــرائــم جــنــائــيــة، أو الــكــشــف عن 
غيرها  أو  الــدولــة  أســـرار  تشكل  معلومات 
من األسرار املحمية بشكل خاص بموجب 
ــتـــوي عــلــى  ــر مـــــــواد تـــحـ ــــون، أو نـــشـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ــوات عــامــة ألنــشــطــة إرهــابــيــة أو تبرير  دعــ
اإلرهاب علنًا، أو نشر مواد متطرفة أخرى، 
وســتــكــون الــشــبــكــات االجــتــمــاعــيــة مــلــزمــة 
املتعلقة  والــقــيــود  للمحظورات  باالمتثال 
ــرام  ــتـ بــاالنــتــخــابــات واالســـتـــفـــتـــاءات، واحـ
ــنــــني واملـــنـــظـــمـــات، ونــشــر  مـــصـــالـــح املــــواطــ
فإنه  القانون،  وحسب  االستخدام.  قواعد 
قانوني،  غير  أنــه  على  د محتوى  ــدِّ ُحـ إذا 
تقييد  االجتماعية  الشبكات  على  يجب 
الــوصــول إليه على الــفــور. وإذا لم تتمكن 
بنفسها من تقييم عدم قانونية املحتوى، 
يــجــب إرســــالــــه إلــــى »روســــكــــومــــنــــادزور«، 

وهي ستقرر الحظر من عدمه.

قانون »العمالء 
األجانب« بات 

يشمل األفراد كما 
المؤسسات

نهاية العام المنصرم تبنت السلطات الروسية تعديالت على قوانين النشر، وتنظيم عمل وسائل اإلعالم، ووسائل 
التواصل االجتماعي، في خطوة إضافية للتضييق على الحريات وإقفال أي هامش ممكن للتعبير الحرّ

خــالل الــعــام املــنــصــرم، وقــع الرئيس الــروســي فالديمير 
البيانات  عن  الكشف  على  حظًرا  يفرض  ا 

ً
قانون بوتني 

الشخصية ملسؤولي األمن. ويحظر القانون على الهيئات 
الرسمية نشر معلومات حول الحياة الخاصة وممتلكات 
موظفي جهاز األمن الفيدرالي، ووزارة الشؤون الداخلية، 
ومصلحة السجون الفيدرالية واإلدارات األخرى من دون 
أقــارب مسؤولي  ا على 

ً
أيض موافقتهم؛ كما ينطبق هذا 

األمن. وأوضح نائب املدير العام ملنظمة الشفافية الدولية 
في روسيا إيليا شومانوف، أن مشروع القانون ال يحظر 
البيانات ذات  اإلعــالم نشر  بشكل مباشر على وسائل 
الصلة التي تم الحصول عليها بأي طريقة أخرى )خارج 
»القانون يعقد بشكل  أن  املحظورات(«، مستدركا  إطار 
كبير تحقيقات مكافحة الفساد«، ورجح في تصريحات 

التحقيقات  على  »الطلب  أن  ميديا«   أتكريتوية   « ملوقع 
سيزداد. في املقابل فإن عدد األخطاء وعدم الدقة سيزيد 
ايضًا، ألنه سيكون من املستحيل التحقق من املعلومات 
من خالل البيانات الرسمية«. واعتمدت السلطات قانونا 
املزيفة«،  يفرض عقوبات قاسية على نشر »اإلشــاعــات 
ــهــــزة األمــــن.  والــتــشــهــيــر بـــاملـــســـؤولـــني الــحــكــومــيــني وأجــ
ويفرض القانون عقوبات حقيقية على »االفتراء« تصل 
اإلعـــالم،  لــوســائــل  بالنسبة  السجن خمس ســنــوات  إلــى 

وسنتني للناشطني على مواقع التواصل االجتماعي. 
ــن أوضــــــح الـــقـــوانـــني  ــانــــون واحـــــــدًا مــ ــقــ ــ  ويـــعـــتـــبـــر هـــــذا ال
التغطية على  الــروســيــة،  الــســلــطــات  فــيــهــا  الــتــي تــحــاول 
العلن في  إلى  الكثير منها  التي خرج  الفساد  صفقات 

السنتني األخيرتني.

تعتيم حول حياة المسؤولين

MEDIA
منوعات

اغتيال 
آخر

قال مسؤولون، السبت، إّن صحافيًا أفغانيًا قتل 
بــالــرصــاص فــي كمني لــســيــارة، فــي إقليم غور 
وسط أفغانستان، وهو خامس إعالمي يسقط 
 في البالد خالل شهرين. وقتل بسم الله 

ً
قتيال

عــــادل أيــمــاق )28 عـــامـــًا(، وهـــو رئــيــس تحرير 
محطة إذاعة »صدى الغور«، قرب مدينة فيروز 
كوه عاصمة اإلقليم، يوم الجمعة. ولم تعلن أي 
أيــمــاق من  الــقــتــل. ونــجــا  جهة مسؤوليتها عــن 

األخــيــرة.  الثالثة  األشــهــر  فــي  اغتيال  محاولتي 
ألقى مهاجمون لم  الثاني  ففي نوفمبر/تشرين 
تكشف هويتهم قنبلة يدوية على منزله. وقبل 
نــار في  شهر منها تعرضت ســيــارتــه إلطـــالق 
فــيــروز كــــوه. يــأتــي ذلـــك بــعــد مــقــتــل الصحافي 
قرب  للصوت  كاتم  بمسدس  نكزاد  الله  رحمة 
منزله، أثناء توجهه إلى مسجد قريب في والية 
ــبـــالد، فـــي 12 ديــســمــبــر/كــانــون  غــزنــة شــــرق الـ

األول. وذكــــرت املــديــريــة الــوطــنــيــة لــأمــن، وهــي 
أفغانستان،  في  الرئيسية  االستخبارات  وكالة 
ــهــا 

ّ
فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء الــخــمــيــس، أن

طلق سراحهما 
ُ
أ أوقفت سجينني من »طالبان« 

قبل محادثات السالم بني املتمردين والحكومة 
األفغانية، لصلتهما بمقتل نكزاد.

ونــفــت »طــالــبــان« أن تــكــون مــســؤولــة عــن مقتل 
نكزاد. وجاء مقتل نكزاد بعد أقل من أسبوعني 

مالالي  والناشطة  األخــبــار  مذيعة  اغتيال  على 
أبــاد، في  مايواند مع سائقها في مدينة جــالل 
هجوم تبناه تنظيم »داعــش«. والشهر املاضي، 
قــتــل الــصــحــافــي إلــيــاس دايـــي الـــذي كـــان يعمل 
في إذاعة »الحرية« في هجوم بسيارة مفخخة 
ــة هــلــمــنــد جنوبي  فـــي لــشــكــركــاه عــاصــمــة واليــ

أفغانستان. 
)رويترز، فرانس برس(

)Getty/تقفل القوانين الجديدة الباب على أي حرية إعالمية ممكنة ))ميخائيل سفتلوف
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القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ســُيــكــتــب الــكــثــيــر عـــن إرث وحــيــد 
الــفــنــي، عن  ـــ 2021(  ـ  1944( حــامــد 
أفــــامــــه وأعـــمـــالـــه وإبـــــداعـــــه، وعـــن 
اب 

ّ
كت عشرات  بها  تأثر  التي  الكتابة  مدرسة 

الــعــربــي. كذلك  والــعــالــم  فــي مصر  السيناريو 
ســُيــكــتــب الــكــثــيــر عــن مــواقــفــه الــســيــاســيــة، عن 
نصوص كتبها انتصارًا لكرامة املواطن، وعن 
مــواقــف عـــاد وعــّبــر عنها فــي ســنــوات حياته 
 فيها لواحد من أكثر األنظمة 

ً
الاحقة، مهلا

نظام   ،
ً
وعــســكــرة وديكتاتورية  قمعًا  العربية 

عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. ســيــتــصــارع مــحــبــوه 
ــن يــــــرون فــيــهــا بـــوقـــًا فــنــيــًا مــن  ــذيــ وهـــــــؤالء الــ
كل  تــهــدأ  أن  بعد  لكن  العسكر،  أنظمة  أبـــواق 
هــذه الــنــقــاشــات، ستبقى فــي الــذاكــرة عشرات 
األفــــام واملــســلــســات الــتــي شكلت وعـــي جيل 
ــل وحــيــد  ــل. صـــبـــاح الــســبــت رحــ ــامـ ــرّي كـ مـــصـ
حامد بعد أزمــات صحية متاحقة في الكبد 
والــرئــة والــقــلــب، ليشّيع وســـط حــضــور فنّي 
رافقه حتى مثواه األخير في القاهرة، املدينة 
التي أحبها ونقل لنا حــوارات أهلها العلنية 

والسرية لتصبح أفامًا ومسلسات.
عت 

ّ
توز إذًا  الكبيرة  والشاشة  التلفزيون  بني 

ــّدم بــدايــة  ــقـ ــل، فـ ــراحــ ــال الــســيــنــاريــســت الــ ــمـ أعـ
)1978( مع  الــطــائــر«  الــفــتــى  »أحــــام  مسلسل 
عادل إمام، حقق وقتها نجاحًا كبيرًا، لتتوالي 
أعــمــالــه الــتــلــفــزيــونــيــة، أبـــرزهـــا »أوان الــــورد« 
ذكر  و»بــــدون   ،)2010( و»الــجــمــاعــة«   ،)2000(
 إذاعيًا.

ً
أسماء« )2013(. كما كتب 12 مسلسا

ومـــن أهـــم أفـــامـــه الــســيــنــمــائــيــة الــتــي تميزت 
بـــطـــابـــع اجـــتـــمـــاعـــي ذات بـــعـــد ســـيـــاســـي هــي 
جــنــاح  عـــلـــى  ــا  ــيــ ــدنــ و»الــ  ،)1986( »الـــــبـــــريء« 
يمامة« )1988(، و»اللعب مع الكبار« )1991(، 
مــتــوحــشــة«  و»رغـــبـــة   ،)1991( و»املــســاطــيــل« 
و»الــنــوم   )1995( الـــظـــام«  و»طـــيـــور   ،)1991(
في العسل« )1996(، و»اضحك الصورة تطلع 

حلوة« )1998(، وغيرها من األعمال.
ــدم لــلــمــســرح أيــضــًا تـــجـــارب عـــدة مــثــل »آه  وقــ
يــا بــلــد« )1971(، و»ســهــرة فــي دار األحـــام« 
)1985(. وقد  املدينة«  )1975(، و»جحا يحكم 
واجــه العرض األخير تعنتًا وأزمــات عدة مع 
الــرقــابــة عــلــى املــصــنــفــات الــفــنــيــة الــتــي لطاملا 
طــالــب حــامــد بإلغائها. وقــد أوضـــح فــي لقاء 
الرقابة، فكان يعلم  كــان يتحايل على  أنــه  له 
أنــه بعد عــرض فيلم له على الجهاز، ستبرز 
املحتوى.  بسبب  الــرقــيــب  وبــني  بينه  مشكلة 
فكان يضع في بداية كل عمل مشهدًا بسيطًا 
فــيــه قــبــلــة أو حـــركـــة جــنــســيــة بــســيــطــة، حتى 
ــنـــاســـى املـــحـــتـــوى  ــتـ ــة وتـ ــابــ ــرقــ تــنــشــغــل بــــه الــ
اآلخــر واألهــم. وخــال مشاركته في نــدوة في 
الشهر  الدولي  السينمائي  القاهرة  مهرجان 
املاضي، وجه حامد كامه إلى رئيس الرقابة 
على املصنفات الفنية خالد عبد الجليل الذي 
 لــه »فــّكــهــا شــويــة وافــتــح 

ً
كـــان حـــاضـــرًا، قــائــا

وفاته تبدو تحريضًا 
على استعادة متأنّية 

ألفالٍم ومسلسالت عدة

2223
منوعات

وحــيــد حــامــد فـــي أعــــمــــاٍل، يــصــعــب فــصــل كل 
مزيٌج  اإلنسانية.  العلوم  بقية  عــن  فيها  علٍم 
افة وقاسية ومرغوبًا 

ّ
ل مرآة شف ب، ُيشكِّ ُمحبَّ

 تعكس 
ْ
فيها، لتمّكنها الفني والجمالي من أن

بواطن ُيراد لها تغييبًا دائمًا، وتطرح أسئلة 
يجهد كثيرون في إخفائها.

ــه طـــويـــلـــة، واألهـــــــّم ـ ســيــنــمــائــيــًا  الئـــحـــة أفـــامـ
 أهمية 

ّ
 األقل

ّ
، رغم أن

ٌ
وفكريًا وجماليات ـ قليل

غير فــاقــٍد إبــهــارًا مــا، فــي كتابة لقطة، أو في 
رسم شخصية، أو في ِحرفية حوار. اإلرهاب 
جزٌء من اشتغاٍل ضروري، فاإلرهاب الضارب 
إلــى مواجهة  أعـــواٍم سابقة يحتاج  مصر في 
خــــارج األمــــن والــعــســكــر. الــتــحــّول الــجــغــرافــي 
 بــهــدوء في 

ّ
واالجــتــمــاعــي واإلنــســانــي يــنــســل

ــّررًا مـــن صخب  ــتـــحـ ــتــــاجــــات، مـ نـــصـــوٍص وإنــ
األيديولوجيا أحيانًا، ومبتعدًاـ  أحيانًا أخرى 
ـ عن غضب وتوتر يحوالن دون ترجمة وعي 
إلــى لوحات بصرية. نصوص حامد  معرفي 
ــــصــــّور، وتـــتـــرك لــلــُمــشــاهــد 

ُ
تـــســـرد وتـــــروي وت

شاهدة ونقاش وتواصل. 
ُ
مساحة آمنة مل

ــواقـــف مــبــثــوثــة  ــن مـ إنـــتـــاجـــه غــيــر مــنــفــصــل عـ
ــرج شــريــف  ــخــ ــع املــ ــه. تـــعـــاونـــه مــ ــاتـ ــابـ ــتـ ــي كـ فــ
ــزٌء مـــن مــشــروع  ــام جــ ــادل إمــ عــرفــة واملــمــثــل عــ
ثــقــافــي لــتــفــكــيــك شــــيٍء مـــن بــيــئــة اجــتــمــاعــيــة، 

نديم جرجوره

ـــــه مـــوســـم رحـــيـــل كـــبـــاٍر فـــي صــنــاعــة 
ّ
يـــبـــدو أن

الـــصـــورة الــعــربــيــة، ســيــنــمــائــيــًا وتــلــفــزيــونــيــًا. 
ــًا  ــه أنـــاسـ ــعـ الــــعــــام الــــســــابــــق يـــمـــضـــي آخـــــــذًا مـ
يــســاهــمــون فـــي تــشــكــيــل وعــــي مــعــرفــي عبر 
أعماٍل وسجاالٍت. بداية العام الجديد توسم 
بــرحــيــل مـــن لـــه حـــضـــور فـــي مــشــهــٍد يــرتــبــط، 
بشكٍل أو بآخر، بمسار تاريٍخ، وتحّوالت بلٍد، 
وتغييرات اجتماٍع، وتبّدالت بيئات محيطة. 

ه قدٌر ال مفّر منه.
ّ
موسم قاٍس، لكن

املصري  واملنتج  السيناريست  الراحلني  آخر 
وحــيــد حــامــد. الســمــه وأعــمــالــه مكانة عميقة 
في نفوس كثيرين، ينتمون إلى أكثر من جيل 
وبلٍد عربّي. بعضهم يتابعه منذ مطلع شباٍب 
إلـــى نــضــج ووعــــي، وبــعــض الــنــضــج والــوعــي 
إبهاٍر في كتابٍة  منبثق من اشتغاالته. غلبة 
ل 

ّ
يتسل ُيقابلها خلل  وآخــر،  د بني حــنٍي 

َ
ق

َ
ت

ْ
ف

ُ
ت

ُيــفــِقــد   
ْ
، مـــن دون أن ــــصٍّ أحــيــانــًا فـــي مـــســـام نـ

تفكيرًا  ُيقِلق   
ٌ
راهـــن الجمالية.  هيبته  الــنــص 

 يرى فيه منافذ لقوٍل عن 
ٌ
وتأّمات له، وتاريخ

 
ً
راهٍن أيضًا. اختزال الكتابة إلى ساعتني مثا
ــشــبــه تكثيفًا 

ُ
)ســيــنــاريــوهــات ســيــنــمــائــيــة(، ت

دراميًا في كتابة حلقات تمتّد من دون ملل، 
وتنفلش على روٍح ومسائل ومخّبأ، من دون 

إرهاق املتابع أو تشتيت انتباهه.
ــن الـــعـــام  ــوم الـــثـــانـــي مــ ــيــ نـــبـــأ رحـــيـــلـــه )فـــــي الــ
الجديد( يحول دون تمّكن من استعادة أفاٍم 
ر في نمط الكتابة، 

ّ
ومسلساٍت، بعضها مؤث

وفي كيفية مقاربة أحواٍل وتساؤالت وعيش. 
يمنعه من  الــبــصــرّي  لكن  السياسّي حــاضــٌر، 
ب عليه. التاريخ واالجتماع 

ّ
تمّدٍد درامي يتغل

ها 
ّ
والــنــفــس الــبــشــريــة عــنــاويــن عــامــة، يستغل

التنبيه  إلــى مخاطر، من دون جعل  ولتنبيٍه 
 )1991( الكبار«  مع  »اللعب  وتنظيرًا.  خطابًا 
 

ٌ
دلــيــل  

ً
مـــثـــا  )1992( والـــكـــبـــاب«  و«اإلرهـــــــــاب 

على كيفية تحويل عمل جماعي إلى ِحرفيٍة 
بالصورة والصوت حاالٍت  تقول  سينمائية، 
متني  الكوميدي  للنفس  مانحة  وانــفــعــاالٍت، 
الــُصــنــعــة ـ فـــي الـــوقـــت نــفــســه ـ حـــّيـــزًا يــتــرافــق 
 في بلٍد وبني أناٍس. »املنسي« 

ً
وخرابًا حاصا

الثاثي: أهناك  إلــى مــشــروِع  ُيــضــاف   )1993(
يسبق،  الـــذي  االشــتــغــال،  ينسى جمالية  مــن 
بأعواٍم مديدة، حالة تردٍّ الحٍق ألعماٍل متفّرقة 

لعرفة وإمام؟
لخيري   ،)1991( ــة« 

ّ
مــتــوحــش »رغــبــة  اقتباسه 

بــــشــــارة، عـــن مــســرحــيــة »جـــريـــمـــة فـــي جــزيــرة 
 1892( بيتي  أوغــو  لإليطالي   ،)1946( املاعز« 
ـ 1953(، تتزامن واشتغال علي بدرخان على 
ــــي والـــنـــســـاء«  ــراعـ ــ املـــســـرحـــيـــة نــفــســهــا فــــي »الـ
)1991(، مــا ُيــمــّكــن املــهــتــّم مــن إجــــراء مــقــارنــة 
لــن تــكــون فــي صــالــح بـــدرخـــان، عــلــى مستوى 
الرائع  الحضور   

ّ
أن مــع  السينمائية،  الكتابة 

لــســعــاد حــســنــي وأحـــمـــد زكــــي يــجــعــان فيلم 
ــيـــد حـــامـــد تــبــدو  ــاة وحـ ــ بــــدرخــــان بـــديـــعـــًا. وفــ
ــاٍم  ــ ــيـــة ألفــ ـ

ّ
ــأن ــتـ ــادة مـ ــعــ ــتــ ــلـــى اســ تـــحـــريـــضـــًا عـ

ومــســلــســات، ملــا فــي بعضها عــلــى األقـــل من 
جــمــالــيــات وتــحــّديــات ومــغــامــرات تنتقل من 
الكتابة إلى التمثيل واإلخراج واإلنتاج، ومن 
مواضيع دقيقة وحّساسة إلى آليات معالجة 
 كــهــذا ُيــقــال بــه دائــمــًا مع 

ٌ
ومــقــاربــة. تــحــريــض

رحيل بعض صانعي تاريٍخ جديٍد للسينما 
ــه يــبــقــى لألسف 

ّ
والــتــلــفــزيــون الــعــربــيــني، لــكــن

. فــمــع االنــتــهــاء مــن كــتــابــة مرثّية 
ٍّ
مــجــّرد تــمــن

الــســتــارة، ويــنــصــرف الجميع  غلق 
ُ
ت ســريــعــة، 

إلى مشاغل يومية.

ُمرافق أجياٍل ومؤرّخ حياة

أمام إنتاجه الفني الكبير، 
كانت لوحيد حامد مواقف 

سياسية مخيّبة وداعمة 
في سنواته األخيرة للنظام 

البوليسي الذي أرساه عبد 
الفتاح السيسي

القاهرة ـ محمد كريم

يوضح التاريخ الفني للراحل وحيد حامد أنه كان 
نموذجًا للطبقة املساملة من أهل الفن واإلبداع. فهو 
يعيش  »اإلنسان  املبكر  فيلمه  لعنوان  وفقًا  يعلم، 
مــرة واحـــدة« )1981(، أن صــراع املثقف الــحــاد مع 
السلطة ســوف يقضي على هــذه الحياة املستقرة 
الـــذي يـــود أن يــحــيــاهــا، بــهــدوء فــي عــاملــه الــخــاص 
التصوير وحفات  الذي اختاره بني استديوهات 

التوقيع والتكريم وبرامج اإلذاعة والتلفزيون.
لذلك كان العنصر التجاري هو الغالب على أعماله 
التي تفّرغ لها مبكرًا، حتى تلك األعمال التي نلمح 
فيها موقفًا فكريًا ناقدًا أو معارضًا للدولة وكاشفًا 
لخطايا النظام السياسي واالجتماعي، مثل أفام: 
»البريء«، و»اإلرهاب والكباب«، و»طيور الظام«؛ 
فقد خرجت تلك األعمال في إطار الزمن املسموح به 
جدًا، لدرجة أنه في ذلك الوقت كان هناك معتقلون 
ســـيـــاســـيـــون يـــرفـــعـــون قـــضـــايـــا بــســبــب اعــتــقــالــهــم 
املــتــعــســف وتــعــذيــبــهــم عــلــى أيـــــدي أجـــهـــزة األمـــن 
تعويضات  على  ويحصلون  أحيانًا  ويكسبونها 
النوعية  إنتاج مثل هذه  يكن  لم  مادية. وبالتالي 
الــذي كان  للنظام  اعها وال 

ّ
األفــام مقلقًا لصن من 

يضع رقابة حكيمة تسمح للمعارضة بالتنفيس 
عن مشاعرها حتى ال تنفجر األوضاع في وجهه.

ــان نــظــام  ــي الــلــحــظــة الـــتـــي كــ ــر 2010 وفــ ــ فـــي أواخــ

»جــمــال مــبــارك - أحمد عــز« يتأهب لصناعة عهد 
مــن أي معارضة شكلية كان  وراثـــي جــديــد يخلو 
يــوفــرهــا الـــحـــرس الــقــديــم لــنــظــام حــســنــي مــبــارك، 
ــان الــتــلــفــزيــون املـــصـــري يـــعـــرض لــوحــيــد حــامــد  كــ
شخصه  على  الهجوم  وإزاء  »الجماعة«.  مسلسل 
وعمله من جماعة اإلخوان املسلمني كان رد وحيد 
حامد هادئًا لينًا بأنه يؤرخ لتاريخ الجماعة وال 
يــشــّهــر بــهــا. فــي حــني أنـــه قـــال بــصــوت مــرتــفــع في 
2015 بــعــد مـــا لــحــق بــالــجــمــاعــة مـــن تــشــتــيــت: »إن 
جماعة اإلخوان املسلمني صناعة إنكليزية، نشأت 
خصيصًا لضرب القضية التحررية املصرية، إلى 

جانب الثورات التي ظهرت بشائرها عام 1919«.
بــعــد شــهــور قــلــيــلــة مـــن الـــجـــزء األول مـــن مسلسل 
الجماعة، استيقظت طبقة وحيد حامد على ثورة 
الشباب في 25 يناير، فلم تجد بدًا من مساندتها، 
فــزعــم حــامــد أنــــه كــــان ضـــد فــكــرة الـــتـــوريـــث، وهــو 
إعـــان جيد لكنه كــان مــتــأخــرًا. لكن صــوت وحيد 
حامد عاد عاليًا مرة أخرى للصحافة واإلعانات 
الــســيــاســيــة بــعــد إجـــهـــاض ثــــورة يــنــايــر، حــيــنــذاك 
يناير   25« مثل:  تصريحات  الصحافة  عنه  نقلت 
عيد الــشــرطــة... وثـــورة يناير انــتــهــت«، و»ســانــدت 
ثـــورة 30 يونيو رفــضــًا لفكرة وجـــود اإلخـــوان في 
الثوريون جزء  إبريل واالشتراكيون  الحكم«، و»6 
مــن مــؤامــرة الخــتــراق الــثــورة«، و»إيــقــاف بــث قناة 
الجزيرة مباشر مصر يعتبر مهمًا لصالح مصر 

وأمنها القومي«.
أمــا عــن موقفه مــن انــقــاب 2013، فقال عــن محمد 
ــاؤوا بـــه ألنــه  ــ ــم جــ ــل أمـــيـــركـــا، وهــ ــ ــه »رجـ مـــرســـي إنــ
ضعيف الشخصية لكي يتمكنوا من تحريكه في 

أي اتجاه يريدونه«.
أمــــا عـــن الــســيــســي فــــرأى حــامــد أنــــه »صـــبـــور جــدا 
وأن  شــديــد«،  بتلقائية وصــدق  القضايا  ويناقش 
»السيسي ال يضيق صدره بأي شيء، ووضع يده 
على الجراح املوجودة في البلد«، إلى أن قال: »أنا 

مطمئن للحالة الديمقراطية املوجودة في البلد«.

)Getty/السمه وأعماله مكانة عميقة في نفوس كثيرين )فيتوريو زونينو سيلوتو

صباح السبت رحل 
السيناريست المصري 
الشهير وحيد حامد 

)1944 ــ 2021(، 
تاركًا للذاكرة الفنية 

العربية عشرات 
األفالم والمسلسالت، 

وبعض المواقف 
السياسية اإلشكالية

رحل مطمئنًا على حال 
الديمقراطية في مصر

فنون وكوكتيل

الــنــاس تتنفس وكــل واحــد  الشبابيك عــشــان 
يقول اللي عنده«.

وفي وقت حاول املشاهدون والنقاد تصوير 
ــع الــســلــطــة أو مـــع بعض  حـــامـــد كــمــشــتــبــك مـ
الــــعــــادات املــجــتــمــعــيــة، رفــــض الــســيــنــاريــســت 
 فـــي لــقــاء إعـــامـــي إنــــه ال 

ً
ــل ذلــــك، قـــائـــا ــراحـ الـ

يــتــذكــر أنـــه خـــاض مــعــارك مــع أحـــد، »ألنـــي ال 
أريد شيئًا من أي شخص، لم أطمح يومًا ألي 
منصب أو نــفــوذ، بــل كـــان اهــتــمــامــي منصبًا 

السينمائي في إسبانيا عن فيلم »اللعب مع 
الكبار«. وكان آخر تكريم تلقاه خال الدورة 
الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
برئاسة محمد حفظي الشهر املاضي، فحصل 
عــلــى جــائــزة »الــهــرم الــذهــبــي إلنــجــاز العمر« 
تقديرًا ملسيرته الطويلة، وقد سلمه الجائزة 

املخرج شريف عرفة.
ــيــــة زيــنــب  ــن اإلعــــامــ كـــــان حـــامـــد مـــتـــزوجـــًا مــ
سابقًا،  املصري  التلفزيون  رئيسة  ســويــدان، 

 
ّ
لم يتنب أنه  الناس وهمومهم«. مضيفًا  على 
إال وكــان مقتنعًا بها تمامًا سواء  أي قضية 

كانت صحيحة أم ال.
ــواره عــلــى  ــ ــشـ ــ حـــصـــل وحــــيــــد حــــامــــد خـــــال مـ
عــــدد مـــن الـــجـــوائـــز، مــنــهــا الـــجـــائـــزة الــفــضــيــة 
مـــن مــهــرجــان مــيــانــو فـــي إيــطــالــيــا عـــن فيلم 
»اإلرهــاب والكباب«، وجائزة أحسن فيلم من 
الــصــني عــن »أضــحــك الــصــورة تطلع حــلــوة«، 
وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان فالنسيا 

ــاء إعـــامـــي  ــقــ ــن لــ ــ ــر مـ ــثــ ــــي أكــ وقــــــد وصـــفـــهـــا فـ
الــذي سنده طيلة حياته،  الوتد  كانت  بأنها 
ولهما ابن هو املخرج املصري مــروان حامد. 
ــف 

ّ
ــذا الـــتـــاريـــخ الـــطـــويـــل، خــل ونــتــيــجــة لــكــل هــ

رحيل السيناريست املصري حزنًا كبيرًا على 
تواصلت  الجديد«  »العربي  الفنية.  الساحة 
الذين عبروا  املصريني  الفنانني  من  عــدد  مع 
عــن مــشــاعــرهــم تــجــاه حــامــد. فــقــالــت الفنانة 
 تــمــّر أزمــة 

ّ
ليلى عــلــوي إنــهــا كــانــت تتمنى أن

حـــامـــد الـــصـــحـــيـــة عـــلـــى خـــيـــر »لـــيـــعـــود لــلــفــن 
فــقــط«. وأضافت  املــصــري  كله وليس  العربي 
أنـــهـــا حـــني شـــاهـــدتـــه فـــي مـــهـــرجـــان الــقــاهــرة 
 :

ً
قائلة بالحديث  إليه  وتوّجهت  السينمائي 

للسينما  ترجع  أستاذ وحيد  يا  أتمنى  »أنــا 
العام  يشاء  »لكن  وتابعت:  الجديدة«.  السنة 
الجديد أن يأتي ويرحل وحيد، وأنا شخصيًا 
ــــي بــعــض  ــتــــه فـ كـــنـــت مـــحـــظـــوظـــة بــــــأن شــــاركــ
الــصــورة تطلع  األعــمــال منها فيلم »أضــحــك 

حلوة«، ومسلسل »العائلة«، فهو سيد الحوار 
إذ  الجمل.  الفني، جــريء بشياكة في اختيار 
كانت جمله غير متوقعة على اإلطاق فكانت 
تحمل رائحة املصريني، لذا رغم عمق أعماله 
الفئات ســـواء الشخص  أنــهــا وصــلــت لكل  إال 

البسيط أو الشخص املثقف«.
»العربي الجديد«  أما الفنان عادل إمام فقال لـ
إن عاقته الكاتب الراحل كانت قوية ومتينة 
لــلــغــايــة و»كــــــان وحـــيـــد يــســتــشــيــرنــي فـــي كل 
ــًا وصـــديـــقـــًا عــلــى املــســتــوى  أعـــمـــالـــه فـــكـــان أخــ
العملي أيضًا... ال  الشخصي وعلى املستوى 
نملك اآلن سوى الترحم عليه، أما هو فسيظل 
باقيًا بأعماله«. وكان إمام قد قدم مع وحيد 
حــامــد عــــددًا كــبــيــرًا مــن األعـــمـــال مــثــل »طــيــور 
الــظــام«، واإلرهــــاب والــكــبــاب«، و»املــتــســول«، 
الكبار«، وغيرها من اإلنتاجات  و»اللعب مع 
»الزعيم«  نجومية  تكوين  في  ساهمت  التي 

مصريًا وعربيًا.
ـــي كــريــم 

ّ
ــل ــيـ ــة نـ ــانـ ــنـ ــفـ ــالــــت الـ مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا قــ

ــعــــزي الـــوطـــن  ــا تــ ــهــ ــد« إنــ ــديــ ــجــ ــعــــربــــي الــ »الــ ـــ لــ
»أصعب طريقة  العربي كله ووصفت رحيله بـ
كانت  أنها  مؤكدة  الجديد«،  العام  الستقبال 
ســـعـــيـــدة جـــــدًا بــــإشــــادتــــه بــمــســلــســلــهــا »100 
وش« الــذي قدمته مع الفنان آسر ياسني في 
ــه فــيــهــا مشّجعًا  ــان رأيــ رمـــضـــان املـــاضـــي، وكــ
أن  وأوضــحــت  اختياراتها.  في  املغامرة  على 
كل الفنانني تربوا وتتلمذوا على لغة الحوار 
التي كان يكتبها و»يكفي أننا نرددها دائمًا 
في بعض املواقف في حياتنا اليومية وهذا 

هو الفرق بني كاتب وآخر«.
الــنــاقــد السينمائي طــارق  كــذلــك نــعــى حــامــد 
 لـ »العربي الجديد« إن الراحل 

ً
الشناوي قائا

لــم يــكــن فــقــط كــاتــبــًا كــبــيــرًا »بـــل كـــان شخصًا 
عظيمًا ويكفي مــا شــاهــده الجميع فــي نــدوة 
أنه  الــقــاهــرة«، موضحًا  في مهرجان  تكريمه 
التكريم جاء قبل رحيله مباشرة  بأن  سعيد 
ندوته  فكانت  لــألســتــاذ  نهاية  خير  »لــتــكــون 
األخيرة بمثابة ندوة الوداع األخير بحضور 

تاميذه وجمهوره«.

طالب لسنوات 
بإلغاء جهاز الرقابة على 

المصنفات الفنية

نصوص صنعت ذاكرة جيل مصرّي

مكرمًا في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2005 
)عمرو مراغي/ فرانس برس(

مع الفنان الراحل 
محمود عبد العزيز 
)فرانس برس(

)Getty/فيتوريو زونينو سيلوتو()Getty /نيلسون برنار(

وحيد حامد
نهاية الرحلة

محمد جابر

ــد فــقــط، وقـــف الــســيــنــاريــســت  قــبــل شــهــر واحــ
األوبــرا  دار  الكبير وحيد حامد على مسرح 
املــصــريــة، لــُيــكــّرم عــن ُمنجز عــمــره اإلبــداعــي، 
ــــي الـــفـــن  ــًا قـــضـــاهـــا فـ ــامــ وقـــــرابـــــة خـــمـــســـني عــ
والــكــتــابــة واألفـــــام. بـــدا متعبًا حــيــنــهــا، لكن 
ذهـــنـــه كــــان حـــاضـــرًا كــمــا هـــو دائـــمـــًا، فــكــانــت 
جملته األجــمــل التي كــررهــا مرتني هــي »أنــا 

حّبيت أيامي«.
صباح الثاني من يناير/كانون الثاني توفي 
حامد، بعد أزمة صحية استمرت أليام، تاركًا 
لنا أفامه وأعماله التي ساهمت في تشكيل 
املشهد الفني والثقافي املصري لقرابة نصف 

قرن.

مع الناس دائمًا... ضد السلطة أحيانًا
هناك صــورة ما مكررة جــدًا في أفــام وحيد 
ـــل جـــوهـــر مـــشـــروعـــه وأفـــامـــه: 

ّ
حـــامـــد، وتـــمـــث

صــورة عــشــرات الــنــاس الــعــاديــني فــي ناحية، 
والسلطة  أخــرى.  ناحية  في  للسلطة  وممثل 

هــي إمـــا الــحــكــومــة أو الــعــســاكــر أو األثـــريـــاء. 
ويــكــون انــحــيــازه الـــدائـــم وبــطــل حــكــايــتــه مع 

الناس.
ــدًا فــي  ــ ــدأت بــشــكــل مــبــكــر جـ ــ ــورة بــ تـــلـــك الــــصــ
ــدًا  ــديــ ــحــ ــد اإلذاعــــــــيــــــــة، وتــ ــ ــامـ ــ ــلــــســــات حـ مــــســ
»قــانــون ساكسونيا« الـــذي قــدمــه فــي أواخــر 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، كــــــرد فـــعـــل ثـــــــوري وصــــــادم 
عــلــى تــغــيــيــرات عــصــر االنــفــتــاح االقــتــصــادي 
ــال األعـــمـــال  ــ فــــي مـــصـــر، وصــــعــــود طــبــقــة رجــ
وتــحــكــمــهــا فـــي مــقــالــيــد الـــحـــيـــاة. وحــــني بــدأ 
مــســيــرتــه الــســيــنــمــائــيــة حــــّول نــفــس الحكاية 
عــلــى  الــــــذي شـــهـــد   )1983( ــول«  ــ ــغـ ــ »الـ لــفــيــلــم 

أهـــم رفــــاق مسيرته  تــعــاونــه األول مـــع أحـــد 
املـــخـــرج الــكــبــيــر ســمــيــر ســـيـــف. فـــي الــشــريــط 
الــشــهــيــر نـــرى الــكــيــان الــعــمــاق الــــذي يمثله 
رجــل األعــمــال، وهــو فــي تــصــادم مستمر مع 
أشخاص عاديني يحاول قهرهم. هذا القهر، 
مــن مسيرة حامد،  املبكرة  املرحلة  تلك  وفــي 

ينتهي بثورة عنيفة في الصدام النهائي.
الــوقــت، تغيرت رؤيـــة حــامــد لنهاية هذا  مــع 
ــلـــت »الــــــصــــــورة« مـــتـــكـــررة  ــكـــن ظـ ــراع، لـ ــ ــــصــ الــ
التسعينيات،  خماسية  في  تحديدًا  وُملحة، 
التي  الهامة  الخمسة  األفــام  بها  واملقصود 
جــمــعــتــه مـــع املـــخـــرج شـــريـــف عـــرفـــة واملــمــثــل 

عــادل إمــام، وكانت الحلقة األهــم من مسيرة 
ثــاثــتــهــم، واألفــــام هـــي: »الــلــعــب مــع الــكــبــار« 
 ،)1992( والــــكــــبــــاب«  و»اإلرهـــــــــــاب   ،)1991(
و»املنسي« )1993(، و»طيور الظام« )1995(، 
. وفــــي هــذه  الــعــســل« )1996(،  فـــي  ــنــــوم  و»الــ
واضح  بانقسام  عمل  كل  ينتهي  الخماسية 
ــنــــاس مــــن جـــهـــة والـــســـلـــطـــة مــــن جــهــة.  بــــني الــ
ســواء كانت تلك السلطة هي وزيــر الداخلية 
أو كبار دولــة مجهولني  )اإلرهـــاب والكباب( 
)الــلــعــب مــع الــكــبــار( أو رجـــال أعــمــال أغنياء 
)املنسي(، وصواًل آلخر مشهد من الخماسية 
في فيلم »الــنــوم في العسل« الــذي يقود فيه 

عادل إمام الناس للذهاب إلى مجلس الوزراء 
وهــــم يـــصـــرخـــون »آه«، فـــي واحـــــد مـــن أكــثــر 

مشاهد التسعينيات أيقونية.
كان حامد كاتبًا ينحاز للناس، يعبر عنهم، 
ويمثلهم في أفامه من خال حكايات أخاذة 
رؤيته من  تغيرت  الوقت.  نفس  في  وممتعة 
»الـــصـــدام مــع الــســلــطــة« إلـــى مــهــادنــتــهــا، لكن 
ــرة يـــقـــف فــــي صــف  ــ ــان فــــي كــــل مـ ــ ــك كـ ــ ــم ذلـ ــ رغـ

الناس.

بين السياسة والحكايات البسيطة
الطويلة، هي  أخــرى في مسيرة حامد  ميزة 
قــدرتــه الفائقة على الــتــحــرك بــني نــوعــني من 
ــــام الــســيــاســيــة ذات  األعـــمـــال؛ األول هـــو األفـ
النبرة الحادة والذكية، سواء األفام السابق 
ــام، أو أفــامــًا أخـــرى مثل  ذكــرهــا مــع عـــادل إمـ
»الـــبـــريء« )1986( مــع أحــمــد زكـــي واملــخــرج 
عـــاطـــف الــطــيــب عـــن عــســاكــر األمـــــن املـــركـــزي 
وكيفية السيطرة عليهم من قبل الدولة،  أو 
نبيلة  مـــع   )1990( والــســيــاســي«  »الـــراقـــصـــة 
ــرج ســـمـــيـــر ســــيــــف، أو »كــشــف  ــ ــخـ ــ عـــبـــيـــد واملـ
أيــضــًا  عــبــيــد  نــبــيــلــة  مــــع   )1994( املـــســـتـــور« 
 جريئًا 

ً
واملخرج عاطف الطيب الذي كان عما

واســتــثــنــائــيــًا فـــي تـــنـــاولـــه الســـتـــغـــال جــهــاز 
للنساء من  الــنــاصــري  العهد  فــي  املــخــابــرات 
أجل ابتزاز شخصيات هامة، وفيلم »معالي 
زكـــــي وســمــيــر  أحـــمـــد  مــــع   )2003( الـــــوزيـــــر« 
ــــوزراء والـــدولـــة فــي عصر  ســيــف عــن فــســاد الـ
أفامه  فهو  الثاني  النوع  مبارك.أما  حسني 
التي تناولت جماعة اإلخوان املسلمني؛ مثل 
مسلسل »العائلة« )1994( وفيلم »دم الغزال« 
)2005( وجزأي مسلسل »الجماعة 1« )2010( 

و»الجماعة 2« )2017(.

»األستاذ« الذي أحب أيامه ولعب مع الكبار
يستحيل اختصار مسيرة 
وحيد حامد بعمل أو 
عملين أو عشرة، فكل 

فيلم كتبه تقريبًا كان 
له أثره الواضح على 

المشهد الفني المصري 
والعربي

خالل تكريمه الشهر الماضي )صفحة مروان حامد/فيسبوك(

كتب مسلسل »الجماعة« الذي عرض عام 2010 )باتريك باز/فرانس برس(

رحيل

Sunday 3 January 2021 Sunday 3 January 2021
األحد 3 يناير/ كانون الثاني 2021 م  19  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2316  السنة السابعة األحد 3 يناير/ كانون الثاني 2021 م  19  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2316  السنة السابعة


