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الناقد السينمايئ الكبري
سمري فريد  ..وهذه اإلمسية
أمسية الكامريا و املعركة من حرب األستزناف ١٩٦٩
إيل وقف إطالق النار إيل إنتصار إكتوبر  ١٩٧٣إيل ما
بعد ذلك  .سمري فريد من أهم من عاصروا هذه الفرته
ومن أهم ما كتبوا عن األفالم و عن السينمائيني الذين
شاركوا يف صنع األفالم التسجيلية بصفة خاصة و
األفالم الروائي�ة و يف حديث بيين و بين�ه خرجنا بفكرة
إقامة هذه األمسية و يقوم هو بإلقاء الضوء و احلديث
عن دوري  .دور محمود عبدالسميع يف هذه احلقبة من
الزمن احلقبة التاريخية الهامة يف توثيق و تصوير ما
حيدث يف مصر حرب اإلستزناف  -و قف إطالق النار.

انتصار أكتوبر و ما بعده من يوليو  ١٩٦٩ليتحدث
سمري فريد عن مواقف و حقائق سينمائي�ة عن الكامريا
و املعركة  .تقدمت بطلب إلقامة هذه األمسية
للدكتورة /نيفني الكيالين اليت رحبت علي الفور بهذا.
و ها حنن نقيم هذه األمسية ،
متمنني من قلوبن�ا الشفاء العاجل للناقد السينمايئ
الكبري  /سمري فريد يف أقرب و قت .

بقلم .محمود عبدالسميع
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فلموجرايف

األعمال اليت قام بتصويرها محمود عبدالسميع يف املعركة (احلرب)
منذ حرب اإلستزناف يوليو  1969حيت ما بعد إنتصارات أكتوبر
 – 1فيلم ( لن نموت مرتني )

صور يف  1969مدة الفيلم  10ق تصوير  /محمود
عبدالسميع
مونت�اج  /أحمد متويل موسيقي  /محمد قابي�ل و
اإلخراج  /فؤادالتهايم
إنت�اج  /املؤسسة املصرية العامة للسينما

 – 2فيلم ( الرجال و اخلنادق )

صور يف  1969و أستكمل يف  1972مدة الفيلم  10ق
تصوير  /محمود عبدالسميع مونت�اج  /عادل منري
موسيقي  /محمد قابي�ل
و اإلخراج  /فؤاد التهايم إنت�اج  /املركز لألفالم
التسجيلية

 – 3فيلم ( مدفع ) 8

صور يف  1971مدة الفيلم  10ق
تصوير  /محمود عبدالسميع مونت�اج  /عادل منري
و اإلخراج  /فؤاد التهايم إنت�اج  /الهيئ�ة العامة
لألستعالمات ( تنفيذ املركز القويم لألفالم
التسجيلية )

 – 4فيلم ( شدوان )

صور  1972مدة الفيلم  14ق
تصوير  /حسن التلمساين و محمود عبدالسميع
مونت�اج  /عادل منري
اإلخراج  /فؤاد التهايم إنت�اج  /املركز القويم لألفالم
التسجيلية

 – 5فيلم ( رجال خلف املقاتلني )

صور  1972مدة الفيلم  10ق
تصوير  /محمود عبدالسميع مونت�اج  /أحمد متويل
موسيقي  /د  .جمال سالمة اإلخراج  /محمد قناوي
إنت�اج  /املركز القويم لألفالم التسجيلية .

 – 6فيلم ( الرجال و البحر )

صور منتصف  1973مدة الفيلم  9ق
تصوير  /محمود عبدالسميع مونت�اج  /حسن رضا
اإلخراج  /سمري ندي إنت�اج  /املركز القويم لألفالم
التسجيلية .

 - 7مادة مصورة يف اجليش الثالث

 13أكتوبر  1973املخرج  /حسام علي تصوير/محمود
عبدالسميع

 - 8فيلم ( صائد الدبابات )

صور يف نهاية  1973و أنتهي يف  . 1974مدة الفيلم 17
ق
سين�اريو و إخراج  /خريي بشارة تصوير  /محمود
عبدالسميع مونت�اج  /أحمد متويل
موسيقي  /عزيز الشوان إنت�اج  /املركز القويم
لألفالم التسجيلية

 – 9فيلم ( قنال السويس ) قنال السويس
عواصف و إنسان
صور  1975مدة الفيلم  20 :ق
إخراج  /عنان نديم تصوير  /حسن التلمساين
– محمود عبدالسميع مونت�اج  /جميل عبدالعزيز
موسيقي  /سليمان جميل إنت�اج  /املركز القويم
لألفالم التسجيلية
الكامريا يف املعركة
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 – 10فيلم ( أغني�ة من السويس )

صور  1976مدة الفيلم  16 /ق
تصوير  /محمود عبدالسميع مونت�اج  /عادل منري
اإلخراج  /سايم املعداوي إنت�اج  /املركز القويم
لألفالم التسجيلية .

 – 11فيلم ( نزه )

صور  1978مدة الفيلم  20 /ق
تصوير  /محمود عبدالسميع مونت�اج  /حسن محمد
حليم اإلخراج  /إبراهيم منصور
إنت�اج  /الهيئ�ة العامة لإلستعالمات .

 – 12فيلم ( ثالثي�ة رفح )

صور  1982مدة الفيلم  15ق
سين�اريو و إخراج  /حسام علي تصوير  /محمود
عبدالسميع – عماد فريد
مونت�اج  /عادل منري – يوسف املالخ موسيقي /
مصطفي نايج
إنت�اج  /املركز القويم للسينما

 – 13فيلم ( عودة العريس )

صور مدة الفيلم
سين�اريو و إخراج  /مصطفي محرم تصوير  /محمود
عبدالسميع مونت�اج /
موسيقي  /إنت�اج  /املكز القويم للسينما

 – 14فيلم ( نزرع املداخن حنصد العدو )

صور مدة الفيلم
إخراج  /صالح التهايم تصوير  /محمود عبدالسميع
مونت�اج /
إنت�اج /

 – 15توثيق الشيخ حافظ سالمة قائد املقاومة
بالسويس

صور 1976
تصوير  /محمود عبدالسميع مع سايم املعداوي
إنت�اج  /املركز القويم لألفالم التسجيلية
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 – 16توثيق حافظ سالمة 2

تصوير  /محمود عبدالسميع مع املخرج  /حسام علي

 – 17توثيق املشري محمد عبدالغين اجلميس

تصوير  /محمود عبدالسميع مع املخرج  /حسام علي
إنت�اج  /املركز القويم لألفالم التسجيلية ( للشئون
املعنوية )

 – 18توثيق املشري محمد علي فهيم

تصوير محمود عبدالسميع مع املخرجة  /نبيهة لطفي

 – 19تدريب�ات ومنوارات للجيش للشئون
املعنوية ( مرات عديدة )
 – 20إحتفال للقوات املسلحة

تصوير  /محمود عبدالسميع مع املخرج  /عالء كريم
أنت�اج  /للشئون املعنوية

 – 21تصوير مشاهد املعارك يف األفالم الروائي�ة

أهمها مشهد عبور خط بارليف يف فيلم أبن�اء الصمت
إخراج  /محمد رايض .

جتربيت على
خط النار

من يوليو  1969إىل ما بعد إنتصارات
أكتوبر1973
محمود عبدالسميع
خترجت عام  1966من قسم التصوير بكلية
الفنون التطبيقية عينت بعدها بمكان يتبع وزارة
البحث العليم ،متحف العلوم (جراج البستان
بب�اب اللوق حاليا) وكانت هذا صدمة يل حيث كنت
مرشح لهيئ�ة السينما قبل تعييين.
خترجت عام  ،1966وكنت قد بدأت العمل يف
باملركز القويم لألفالم التسجيلية عن طريق كتابة
السين�اريو وليس التصوير (لكن هذ اليس موضوعنا
األن) ،وكان هذه خالل فرتة رئاسة سعد الدين وهبه
لشركة فلمنت�اج (التابعة لهيئ�ة السينما) .وبدأت
التصوير من خالل عدة أفالم مع املخرج صبيح
شفيق ،الذي أدين له له بالفضل يف وجودي بعالم
السينما ،ولكن الفضل األكرب لسعدالدين وهبه،
الذي كان يعرفين من قبل من خالل املسرح القويم،
حيث كنت أصور مسرحياته فوتوغرافيا .قمت تلك
الفرتة بتصوير فيلم اإليقاع ،وفيلم صناع النغم ،ثم
صورت مع أشرف فهيم أول أفالمه (حياة جديدة
 ،)1968وذلك جبانب عملي بمتحف العلوم.
تم أعفاء مواليد  1939من التجني�د ،وأنا من
مواليد هذا العام ،لكن تم ألغاء هذا القرار بعد ذلك.
يف يوليو  1969آتاين مندوب التجني�د ليسلمين طلب
اإلستدعاء للتجني�د ،وأتذكر عنوان الطلب يف ذلك
الوقت :اجلندية شرف وواجب.

الكامريا يف املعركة

5

أصبحت يف حرية وصراع ،لو ذهبت للتجني�د
وجندت ،هل سأخدم وطين بالتصوير ،الذي أصبحت
أعشقه وأهواه؟ أم سأكون جندي يف سالح ال أعلمه؟
ماذا أفعل؟
التقيت يف نفس الوقت مع (فؤاد التهايم) ،األخ
األصغر للمخرج التسجيلي (صالح التهايم) ،الذي
أصبح عن طريق أخية مخرجا باألفالم التسجيلية (ما
علين�ا ،ليس هنا املجال لذلك) ،بمركز الصور املرئي�ة
(الثقافة السينمائي�ة حاليا) ليطلب مين السفر إىل
جبهة القتال لتصوير ما حيدث هناك ،فكان جوايب بكل
سعاده وترحيب أسافر لقد جاءين الفرج (وحتقق ما
أردت).
أخذين فؤاد باحلضن ،وسعد كثري ملوافقيت على
السفر ،وعلمت بعد ذلك أنه طلب من مصورين
أخرين باألفالم التسجيلية السفر فرفضوا خوفا ،بينما
أنا رحبت.
تمت اإلجراءات إلخراج تصريح جهاز املخابرات
باملوافقة على السفر للجبهة ،وكان ذلك يف يوليو
 ،1969وتسلمت شهادة اإلعفاء من التجني�د ،لم
يصبه الدور يف نفس الوقت ،وكان قد أرشدين أحد
املعارف بأنين ممكن أعفي من التجني�د عن طريق
محايم حيصل علي عشرون جنيها ،عشرة جنيهات يف
البداية ،وعندما تصلين شهادة اإلعفاء أعطية العشرة
جنيهات األخرى ،وقد كان.
بعد حصولنا على تصريح املخابرات العسكرية
بالسفر إىل اجلبهة ،بدأت التحضري ملعدات السفر:
الكامريا ،واألفالم (سينما  35مم أبيض وأسود).
وقد حصلنا على األفالم ولم حنصل على الكامريا،
فقد رفض املسؤل بهيئ�ه السينما أن يعطين�ا كامريا أو
عدسات ،وأشرتط أن يكون السفر على مسئوليتن�ا،
وقالوا لنا :أن من يوافق من السائقني على السفر ،هو
الذي سيسافر معكم .ووافق السائق (أتذكر اسمه)
محمد يوسف ،وهو من امللتحني ،مرحبا بالسفر.
وبقيت الكامريا ،اليت بدونها ليس هناك فيلم ،ومن
املتعارف عليه أن مساعد التصوير هو املسئول عن
إستالم وعن سالمه الكامريا أو العدسات .ذهبت
بنفيس إيل أحد أصحاب الكامريات الذي يؤجرها للغري،
وقد سبق أن تعاملت معه عدة مرات وهو مصور
6
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إخباري( ،عثمان محمود ،رحمه هللا) يف مزنله وأخربته
بأنين أحتاج لكامريا  35مم ،والعدسة الزوم الوحيدة يف
مصر يف ذلك الوقت ،ذات البعد البؤري الطويل (25
مم –  250مم).
كررت على مسمعه مرار أنين مسافر للجبهة ،ولكنه
لم يعلق ،وتركين وعاد معه الكامريا والعدسة ،فقلت له
مرة أخرى أنا مسافر للجبهة ،فقال يل حينئ�ذ «سمعتك
عدة مرات تقول إنك مسافر للجبهة ،وحضرت أنت
بنفسك إلستالم املعدات ،يا عزيزي هل أخاف على
املعدات وال أخاف عليك ،ربن�ا يرجعك بالسالمة
ورفض توقيعي باستالم املعدات».
سافرت يف يوليو  1969إىل اجلبهة ،وبالتحديد إىل
مدين�ة السويس ،واجتهنا إىل موقع بالقرب من القناة
(موقع املثلث) .ألتقين�ا بقائد املوقع يف ملجأ حتت
األرض ،وال تميح من ذاكريت هذه األسماء العظيمة
من رجال القوات املسلحة من جيش مصر اخلالد ،كان
قائد املوقع هو العقيد (بدر حميد) .بعد مصافحته لنا
قال «ياه عرفتوا أن فيه ناس بتموت وناس عايشه يف
اجلبهة بتحارب» ،فقلنا له إنن�ا جئن�ا إليكم وقد وقعنا
على أنن�ا نتحمل كل املسئولية عن أرواحنا ،دون الزتام
اجلهة اليت قدمنا منها بأي مسئولية جتاهنا يف حالة
اإلصابة أو املوت( ،وبدون حرج أو إستحياء أذكر أسم
املسئول ،رئيس هيئ�ة السينما يف ذلك الوقت ،الذي
أرغمنا على هذا ،هو املرحوم محمد الدسويق إبن أخت
أم كلثوم) ،فقام القائد العقيد بدر حميد بتحيتن�ا وتقبل
وضعنا بالرتحاب.
وأثن�اء تعارفنا على ما حيدث بهذه املنطقة (املثلث)
سمعنا دويا مروعا عاليا؛ (لقد كانت قنبلة زنة ألف
رطل) تسقط بالقرب من املكان الذي حنن به ،ليتحرك
باطن األرض ،ويقفز العقيد بدر حميد من فوق املكتب
قفزة مدربة ،ويقودنا يف أماكن متفرقة حتت األرض
حىت وصلنا إىل مكان به جنود وقائد يتحدث يف عدة
تليفونات ،وأنا ال أعلم وال أفهم ماذا حيدث.
جيلس جبواري جندي حياول قراءة الفاحتة (بصوت
متقطع) ،وعلمت قصته بأنه مراسل يذهب من
موقع ملوقع يف اجلبهة ،ليسلم خطاب أو معلومة جلهة
أخري .وبينما كان ذاهبا يف إحدى المأموريات ،وقفت
فوقه طائرة مروحية للعدو لينهمر الرصاص عليه

من كل جانب (أتذكر رصاصات فيكرز) ،الرصاصات
تمر بني أصابعة جبوار أذنه بني ذراعه ،وأبططه ،بني
رجلية ،ولكن لم تصبه رصاصة ،واحدة فأصبح على
هذا احلال من الصدمة كلما سمع صوت أطالق
النار .و أعود للقائد الذي يتحدث يف وقت واحد بعدة
تليفونات ،طبعا تليفونات سنه  ،1969يبلغ معلومات
وكان برتب�ة مقدم ،ال أنس هذا األسم مقدم /عصام
دراز ،يتمزي بالثب�ات و املقدرة الفائقة علي طلب األرقام
و احلديث يف عدة تليفونات لعدة جهات.
قمنا برتكيب الكامريا وخرجنا على شط القنال
استعدادا لتصوير ما حيدث ،وصورنا انفجار قنبلة
 1000رطل تسقط يف الماء دون إصابه هدف.
و بعد ذلك رتبن�ا مواعيد و أماكن نذهب إليها للتصوير.
ذهبن�ا إىل مدخل مدين�ة السويس نصور البيوت
املهدمة واملهجورة :امرأة عجوز تشاهد مزنلها املهدم،
رجل عجوز أخر يبحث عن بقايا يف مزنلة املنها ،حصان
يميش على ثالث إرجل يف شارع ال يوجد به أحد ،وبينما
حنن نصور تلك البيوت املهدمة واخلراب نسمع صوتا
مدويا يف السماء القريب يأمرنا املرافق باالنبطاح على
األرض أو الهروب ملكان أمن .يف احلقيقة كنت خلف
الكامريا وهي تدور ال أشعر باخلوف بت�اتا ولكن أشعر به
وأنا بمفردي.
نذهب اليوم التايل لتصوير هذا اخلراب والدمار
الذي حل بمدن القناة ،وجدت علي أرض أحد الشوارع
نسخة حديث�ة من مجلة أخر ساعة ،تتطاير صفحاتها،
ملحت صورة لراقصة ،أخذت املجلة ألقرأها ،فأجد
العنوان التايل شارع الهرم يف خطر ،واملوضوع عن
الراقصات ،وأعتقد أن هذا ضمن خطة التمويه
واإلسرتخاء للتحضري لما هو أعظم و أكرب فيما بعد،
أخذت املجلة و وضعتها بني ركام الهدد و صورتها،
ولكن الرقابة فيما بعد رفضت هذا املشهد.
هذه هي اجلولة األويل للذهاب إيل اجلبهة ،يف اليوم
الثاين املساعد الذي كان من املفرتض يعمل معي تركين
خوفا مما حيدث ،و هذا طبيعي ألن مهمته ال تشغل
باله مثلي ،فهو يف حاله ذعر لما حيدث طول الوقت.
صورنا مادة ألماكن ومواقع وقادة وجنود عدنا إيل
القاهرة ليكون جزء من ما صورنا هو فيلم (لن نموت
مرتني) مونت�اج املبدع الراحل /أحمد متويل ،ويتبقى

مادة أخري .نعود عدة مرات للجبهة لنصور ما جنده
أمامنا ،ليستغل بعد ذلك لعمل أفالم أخرى عن طريق
املونت�اج.
ويذكرين صديق عمري سعيد شييم بسفرية معي
السفرية الثاني�ة والثالثة .حددنا مع القادة ومعنا
مندوب من اجليش ،وبالرتتيب مع اجلهات املعني�ة
لتصوير مواقع وأماكن ،تمكنن�ا من تصوير العدو يف
الرب الغريب علي شط القناة .ذهبن�ا لتصوير أحد املواقع
املواجهة للعدو وهو موقع عبارة عما يسمونة (مزغل)؛
موقع مسترت بشكائر الرمل وخيش ويوجد به فتحة
صغرية مخصصة لفوهة املدفع.
ونضع الكامريا ونصور من هذة الفتحة ونشاهد
ما يقابلها من الضفة األخرى الساتر الرتايب (خط
بارليف) وعلين�ا أن ننتظر يشء ال نعلمه لنصوره .طال
االنتظار ،وأردت أن أعطي معلومة املكان ومشاهدة
مياه القنال بوضوح ،حيث كان من الغري ممكن من
مشاهدتها بوضوح عرب هذه الفتحة ،وفجأة ودون أن
أخطر أحد رفعت الكامريا باحلامل والعدسة الثقيلة،
ووقفت ظاهرا للعدو وقمت بسرعة لتصوير القناة من
اليمني لليسار حيث الضفة األخرى .يف هذه احلالة
حدث حتضري السالح عرب شد أجزاء األسلحة اخلفيفة
واملدافع الصغرية من جنود وقائد املوقع ،حتسبا لضربن�ا
من جهة العدو وأبعدونا عن املوقع بسرعة بسبب ما
فعلت.
رتبن�ا لزيارة موقع أخر يمكنا رؤية جنود العدو
مباشرة وتصويرهم .وبدأنا رحلة الذهاب إىل هذا
املوقع الذي يعلو مبين يف ضفة القناة الغربي�ة ومواجها
للجنود اإلسرائيليني .خرجنا للذهاب إىل املوقع لتقابلنا
نقطة تفتيش تتطلع على التصاريح وعلى من حنن،
ومنها إىل نقطة تفتيش أخري .ثم نقطة بالقرب من
مبين به قادة اجليش ،قائد املوقع قال انتظروا لنأمن
لكم املوقع .انتظرنا وبدأ القلق يداهمين ،ذهبت للقائد
وقلت له حنن مرتبطني بضوء الشمس والبد أن نصل
قبل الغروب ،يرد على حاضر ،أتوتر أكرث؛ فنحن نريد
التحرك األن لقد تأخرنا ،يرتكين القائد ويذهب لفرقة
أخري .صرخت لقد تأخرنا لقد تأخرنا بصوت عايل
وغضب ،بعد وقت يأيت ليقول لنا أن املوقع غري أمن وال
خناطر بكم فنحن حريصون على أرواحكم واحتضين
الكامريا يف املعركة
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قائال :لقد دمرنا موقعا للعدو وبالتايل هو يقصف هذا
املوقع الذي أنتم إليه ذاهبون.
عفوا على االطالة ،تلك احلكايات حدثت يف عدة
مرات ذهابا إيل اجلبهة ،ويف أحد الرحالت ذهبن�ا إيل
موقع علي شط القناة ،من أجل الدخول بكامرييت فجرا
داخل موقع للعدو مع فرقة من الصاعقة و الضفادع
البشرية ،أعددنا العدة ووافقت علي الدخول
معهم ،ووافقوا وأعددت الكامريا واألفالم ،وصورنا
إستعدادهم لهذه العملية ،وجاء وقت الصفر للرحيل،
فأمر القائد بإلغاء التصوير خوفا علي حيايت ولعدم
إرباك يف أداء عملهم.
نعود إىل القاهرة ويقرأ فؤاد التهايم يف أحد الصحف
عن جندي أطلق علية أمهر القناصني ،هو الفنان
التشكيلي أحمد نوار ،الذي قتل العديد من جنود
العدو.
خدمتة مهنت�ة كفنان تشكيلي أن يري بريقا يف
مكان فيطلق النار عليه ،يري خيال يسري خلف ساتر
من اخليش فيطلق النار ،ليس علي اخليال ،وإنما
علي صاحب اخليال ويصرعه قتيلا .هو املجند يف
ذلك الوقت أحمد نوار وكان معيدا بكلية الفنون .قرر
فؤاد عمل فيلم عنه ،لكونة يعمل معيدا بكلية الفنون
اجلميلة.
انتهت مدة خدمته وخرج من اجليش وذهبن�ا لنصور
زفافه بقريت�ه ،ليكون جزء من الفيلم عنة هو ،لكن
لم يتم هذا املشروع ،ووضع مشهد الزفاف يف مواد
التصوير الزائدة يف فيلم تم مونت�اجيا باسم فيلم الرجال
واخلنادق .تلك هي مرحلة حرب االستزناف ،ويستمر
السفر واجلوالت سنة  1971وقت وقف إطالق النار.
أذكر أهم ذكريايت يف فيلم سيم بإسم مدفع  8وهو عن
طاقم مدفع رقمه .8
هذه السفريات لم يكن معنا غري الفيلم اخلام
والكامريا وصورنا نهارا وليال باستخدام ضوء السيارة
وضوء الكلوب .هذه املرة أدخل مرحلة جديدة يف عالم
التصوير ،وذلك لقله اإلمكاني�ات والظروف الصعبة
املحيطة ،وقد ولدت عندي أفكارا ال أعرفها ولم أتعلمها
ولم أدرسها ولم أسمع عنها من قبل ،قلت ليس معي
إال الكامريا 35مم وفيلم أبيض /أسود حساسية
متوسطة (عادية) .اليوم األول ذهبن�ا وسط النهار
8
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وكان اجلنود راحلون إيل موقع جديد ذهبن�ا إيل هناك
قرب الغروب وأيت الليل وليس معنا أي مصادر للضوء
دعانا أحد اجلنود للموقع (امللجأ الذي يقيمون فية
ليال) و كنت أنا و فؤاد التهايم و مهندس الصوت
مجدي كامل .إستقبلنا أحد اجلنود حيمل كلوب لينري
لنا الطريق ومشين�ا يف ممر منخفض بعمق أكرث من
مرت ،حىت وصلنا إىل امللجأ حتت األرض ،جلس اجلميع
يتسامرون ويتعارفون بدأ أحد اجلنود يف توليع وابور
اجلاز لعمل الشاي ،فإشتعل لهب الباجور مرتفعا
يف البداية يئض املكان وأنا أراقب ما حيدث ،نظرت
جبانب أخر يف امللجأ إلجد أحد اجلنود يقرأ خطابا ويميل
بورقته حىت يسقط ضوء الكلوب عليها .على جانب
أخر أخرج جندي سيجارة وعلبة كربيت أضاء عود
الكربيت وأشعل السيجارة فأضاءت وجهة وظهر لهب
السيجارة ،كل هذا وأنا أتأمل ما حيدث يف املكان كعاديت،
وراودين كيف يمكن أن نعيد ما حدث وأصورة وتأتيين
األفكار العملية يف التصوير وأطبقها كتجربة ناجحة
منذ البداية .واقرتحت علي فؤاد أن نصور ما حدث من
البداية ،فقال يل كيف قلت له على هذه األضواء اليت
حدثت لم يب�دي يل رأيا وتركين أعيد ما حدث وأصوره
على ضوء الكلوب ،ووهج وابور اجلاز ،ولهيب عود
الكربيت .سيم الفيلم ناجت هذة المادة املصورة باسم
مدفع  .8شاهده السينمائيني والعاملون يف الوسط
السينمايئ ،وأتذكر أن رأفت امليهي حكي ألستاذنا
مدير التصوير عبد العزيز فهيم عن تصوير الفيلم،
فقال له عبد العزيز فهيم غري ممكن الزم أشوف هذا،
كتب الناقد السينمايئ سمري فريد عن الفيلم وقال عين
املصور الذي صور على عود الكربيت وكالم مدح أخر.
فما الذي طوعتة لكي أحصل علي تلك الصورة لقد
إستخدمت عدسة منفرجة نسبي�ا ال تصلح للتصوير
عن قرب ألنها حتدث نسبة بسيطة من األنبعاج
يف الوجه ،فمن أصورهم ليسو معروفني لدين�ا وال
للمشاهد وال يمكن إدراك هذا العيب البسيط إال إذا
تم تصوير شخصية مألوفة لنا (مثل نور الشريف أو
فاتن حمامة) ،لكن من نصورهم ليسوا كذلك .صورت
اللقطات املقربة بتلك العدسة مع فتحة إستقبال
الضوء (الواسعة).

• ونشاهد يف هذا الفيلم مناظر يف جميع األوقات
نهارا صباح باكر ،وغروب وليال بهذا املشهد وكانت
جتربة ناجحة منذ أن فكرت بها .وهي تعترب فريدة
يف عالم التصوير يف ذلك الوقت .كل هذه التجارب
أفادتين يف تصوير أصعب املشاهد يف السينما الروائي�ة،
وأضرب مثاال بمشاهد املولد ليال يف فيلم (للحب قصة
أخرية  )1985إخراج رأفت امليهي ،حيث الكامريا تدور
 180درجة وتعود يف نفس الوقت  90درجة أخري
ليال (أين توضع اإلضاءة وما هي معداتها) ،لكن
للموضوع حديث أخر .ويمر عام  1971وعام 1972
ومنتصف  ،1973ألصور يف تلك الفرتة عدة أفالم،
منها( :رجال خلف املقاتلني) وفيلم (شدوان) ،وفيلم
(الرجال والبحر) ،وتدريب�ات للجنود ،ألعرف حينئ�ذ
باملصور احلريب .ويأيت أكتوبر املجيد  1973وأكون أول
املتواجدين ( ...أنا اللي بصور احلرب والضرب والذي
تعرض للموت أكرث من مرة ،وها هي فرصيت ألكمل
مشواري) .وكما يف السابق رفض الكثري السفر للجبهة
يف البداية ،ولكن الوضع األن مختلف انتصار وعبور،
فاجلميع يريد السفر متحمسا ومشاركا مع سافر .تم
اإلقرتاح على عمل قرعة ومن خيتار هو الذي سيسافر،
القرعة لم تكن من نصييب ،ووقعت على زميل لنا
(رحمه هللا) حسن عبد الفتاح وكان بدين�ا يتحرك
ببطيء ،ال يمكنة اجلري أو الهمة واالرتماء على األرض
عند اللزوم ،وأشياء أخري اكتسبتها وأصبح لدي خربة
من السفريات السابقة( .أرجوا أن ال ختونين الذاكرة)
و كان ممن وقع عليهم اإلختي�ار كمخرج هو داود
عبدالسيد مع حسن عبدالفتاح و عادا دون أي تصوير.
ويذكرين سعيد شييم أنن�ا سافرنا يوم  13أكتوبر،
حيث سافرت أنا مع املخرج حسام علي للتصوير
يف اجليش الثالث ،وسعيد شييم مع املخرج داود
عبدالسيد إيل اجليش الثاين وصورنا مواد عديدة:
انتصارات أكتوبر لها أبطال ورجال حققوا معجزات يف
تلك احلرب ،وعبور القناة.
ويظهر على الساحة خريي بشارة الذي حتمس
وحتمسنا سويا لعمل فيلم عن محمد عبد لعاطي
الذي دمر أكرث من 25دبابة بسالح بدايئ حتايل عليه
وطوعه إلصابة هذا العدد الكبري من الدبابات .يف
نوفمرب وديسمرب  1973عقب احلرب مباشرا يكتب

خريي بشارة سين�اريو فيلم صائد الدبابات بن�اء على
املعلومات واملعاين�ة ،وأنا معه ،ألماكن التصوير
يف اجلبهة ،ويف أرض املعركة ويف قرية محمد عبد
العاطي .ويسافر طاقم كامل من السينمائيني :خريي
بشارة مخرجا وأنا مصورا وفاروق عبد اخلالق مديرا
لإلنت�اج وجميل عزيز مسجال للصوت ،يف أول عمل له
بعد خروجة من اجليش ،ومساعد التصوير إسماعيل
جمال ،وعمال كامريا وإضاءة ،ويرافقنا يف مواقع أرض
املعركة أحد املجندين ،بصفتة مندوبا من الشئون
املعنوية ،وهو ليس سوى املجند عاطف الطيب (الذي
أصبح من أهم مخريج السينما فيما بعد).
ومع خريي بشارة أبدأ مرحلة جديدة يف فهم مهنة
التصوير واإلخراج ،أفهم املعاين�ة واملعايشة ،فقد كان
مخرجا يتعرف على إمكاني�ايت يف التصوير ،ويستغلها
إستغالال دراميا يؤكد املعين الذي يف مخيلته .ألصور
معه أول أفالمه (صائد الدبابات) ،كما صورت مع
خريي بشارة أفالم عدة بعد ذلك ،تسجيلية وروائي�ة
(العوامة .)70
ويب�دو يف فيلم صائد الدبابات عمق تن�اول املوضوع
من جوانب�ه االجتماعية ملحمد عبد العاطي ،وجوانب�ه
العسكرية ،وكيف حنقق هذا النصر الكبري .وال أنس
قائد كتيب�ة محمد عبد العاطي املقدم عبداجلابر أحمد
( 35سنة) ورفقاء محمد عبد العاطي (رحمه هللا)
بيويم عبد العال ومحمد عبد الفضيل.
تصادقنا أنا وخريي مع محمد عبد العاطي وتزاورنا
وحضرنا ليله زفافه يف قريت�ه شيب�ه قش وعرضنا يف
هذه الليله فيلم صائد الدبابات على أهل القرية .وتمر
السنني والذكريات وما بعد أكتوبر  1973مع تسليم
مدين�ة العريش ورفح ،ألصور مع مصطفي محرم
تسجيل إستالم العريش بوجود الرئيس محمد أنور
السادات .ونصنع فيلم بعنوان عودة العريش.
يف طريق الذهاب إيل العريش نلتقي اجلنود اليهود
وهم مازالوا علي الطريق ،يستقبلنا أهايل سين�اء
باألحضان و بالفرحة العامرة لعودة أهلهم املصريون
إىل أحضانهم ،ويعطونا الماء والشاي مرحبني بن�ا.
نصل العريش ليستقبلنا األهل إستقباال حارا
يدخلونا بيوتهم ويفرتشون األرض بمراتب أسرتهم
للعدد الكبري للنوم حىت الصباح.
الكامريا يف املعركة

9

أذكر مواقف هامه أثن�اء رفع العلم املصري ،حيث
رددت و أنا خلف الكامريا نشيد بالدي بالدي مع
املجاورين يل من (يلبسون مدني�ا) ،وموقف عندما
إندفعت وراء موكب السادات للحاق بة منعت فقلت
بأعلي صويت و أنا أخرتق الطريق بقوة أقول لهم تدخلوا
األجانب وتمنعوا املصريني أنا بسجل تاريخ مصر،
فإلتفت إليهم الرئيس أنور السادات وقال لهم سبوه.
وقد سبق ان صورت الرئيس السادات يف نفس
املناسبة وهو جالس يف منصة مع القادة وأرادت أن
أصور اجلميع يف لقطة واسعة ،فجلست علي سور
حديدي مواجها لهم ،وأدخلت قدماي بني حديد الصور
ورجعت بظهري للخلف ،فسمعت الرئيس السادات
يقول ملن جياروة دة ممكن يقع فقال له ال ما ختفش،
وظل السادات يتحدث معه وهو جتاه الكامريا ألصوره.
• عام  1975كنت أصور مع عنان نديم اإلحتفال
بإعادة إفتت�اح قناة السويس ،ويغامر عنان نديم
مغامرة غري محسوبة ،فليس معنا تصريح بركوب
قارب أو النش لنسري خلف الرئيس السادات ،ويقنع
عنان أحد سائقي الالنشات بالتحرك فورا ووصلنا
خلف الرئيس أنور السادات بالقرب منه ،فقلت لعنان
نادي علي الريس لينظر جتاه الكامريا ،ونادي عنان يا
ريس يا ريس والكامريا دائرة وهو يعلم أن ما نريد هو
التصوير.
فيلم ثالثي�ة رفح ومخرجة حسام علي الذي يعشق
التصوير الفوتوغرايف ،يدرك املضمون واملفهوم واملعين
يف الصورة السينمائي�ة ،وقد صورت معه عدة أفالم.
حسام علي يعود من سين�اء بعد أن صوروقائع
تسليم سين�اء مع عزيزي الراحل مدير التصوير عماد
فريد .يعود حسام إيل القاهرة كي ارافقه ونستكمل
تصوير فيلم ثالثي�ة رفح ،وصلنا إيل موقع هو يعرفه
وبه شبه خيام للفلسطنيني الذين طردو من رفح
فلسطني ،وكان الوقت قرب الغروب ال ننوي التصوير
وافرتشنا األرض لنتن�اول الطعام ،وأثن�اء ذلك شاهدنا
قرص الشمس يف الغروب يب�دو مع تلك اخليام و
الفلسطينيون ،قمنا علي الفور وأعددنا الكامريا لنصور
أهم مشهد يف نهاية الفيلم ،مشهد الغروب وعجوز
فلسطيين يقول مظلومني و هللا مظلومني ،ويكررها
حسام علي مدوية يف اخلالء الذي يعيش فيه هؤالء
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املظلومني .نصعد األسطح لرني رفح فلسطني ورفح
مصر العلم املصري يرفرف على هذا اجلانب بينما
جند العلم اإلسرائيلي باجلانب األخر ،ويقول أحد
الفلسطينيني عن حالهم يف ذلك الوقت أصبحنا أخ
هنا وأخ هناك ،أخت هنا وأخت هناك و ....
• ومشاهد لسور من السلك الشائك ،واجلنود
اإلسرائيليني على بعد مرت منا يفصلنا هذا السور سيدة
عجوز تتمين مشاهده إبنها باجلانب األخر .حديث بني
سيدة وأناس يبعثون رسائل لبعضهم من اجلانبني
يفصلهم السور الشائك ،بينما نشاهد ظل حمامه على
احلائط املجاور إنها رفح فلسطني ورفح مصر ،إنه فيلم
حسام علي ثالثي�ة رفح رحمك هللا يا حسام يا علي.
• وأصور بعد ذلك أفالم عدة ،منها فيلم شدوان
وفيلم نزهه .وتوثيق شهادة الشيخ حافظ سالمة قائد
املقاومة بالسويس مع حسام علي ،وتوثيق مع سايم
املعداوي ،وتوثيق قادة حرب أكتوبر املشري محمد عبد
الغين اجلميس مع حسام علي ،واملشري محمد علي
فهيم مع نبيهة لطفي وقادة أخرون.
• هذا عالوة على مشاهد احلرب يف أفالم روائي�ة
عديدة ،منها طلعات الطائرات ،ومشاهد العبور
(عبور خط بارليف) ،وأخص بالذات فيلم أبن�اء
الصمت ملخرجة محمد رايض ،وبالتحديد عبور اجلنود
علي الساتر الرملي الناعم الذي تغوص األرجل عميقا،
إذا تم السري عليه و أردت أن أؤكد هذا بزاوية تصوير
مستحيلة ،حيث الكامريا هي عني اجلندي يري غوص
أرجله ،وكانت الفكرة أن ألبس أنا حذاء و بنطلون أحد
اجلنود وأصور أرجلي تغوص يف الرمال (مما حري بعض
السينمائيني كيف صورت هذه اللقطة).
• وأختتم كيف صورت هذه اللقطة عنوان للقطات
عديدة يف أفالم عديدة يل تسجيلية وروائي�ة أتمىن أن
تت�اح يل هذه الفرصة واحكي عنها.
محمود عبدالسميع
املعادي يف  15أكتوبر 2016
مدير التصوير السينمايئ

ملحة من جتربة د .أحمد نوار من حرب اإلستزناف خبط يده
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حكاية صائدو الدبابات
ىف حرب أكتوبر
هم جنود مصريون تشرفت بقيادتهم خالل هذه
احلرب املقدسه السرتداد ارض سين�اء الغاليه الىت
احتلها العدو غدرا بمؤامره خسيسه تماما اشبه
بمؤامرة العدوان الثالىث عام سته وخمسني ولكن دون
اشرتاك دول اخرى
وكانت مهمة صائدو الدبابات تتلخص يف عبورهم
مع املوجات االوىل للفرقه السادسة عشر مشاه البطله
وبمواجهتها مع االحتفاظ باحتي�اطى ىف يد قائد الفرقه
ملواجهة اى اخرتاقات للموجات االوىل
حرصت القياده العامه للقوات املسلحه على تسليح
هذه الوحدات بصاروخ روىس وهو المالوتكا ومداه
ثالثة كيلومرتات للتعامل مع دبابات العدو والىت كانو
يطلقون عليها القبضه احلديديه املسلحه باملدفعيه
والرشاشات طويلة املدى امام جندى سيعرب بتسليح
شخىص دون اى دعم حيث سيستغرق عمل الكبارى
حواىل ثمان ساعات دون تدخل العدو
ولذلك اهتمت القياده العامه وكل القيادات بهؤالء
الرجال وكان ويطلق على هذه الوحدات كتائب الفهد
وعلى الذين يستخدمونها املوجهني.وذلك للتدخل
عندما تت�دخل دبابات العدو ىف عبور القوات شرق
القناه اىل جانب املهام االخرى خالل احلرب
واهتمت القيادات على كل املستويات بالتدريب
اجلدى نظرا الن الصاروخ من اجليل االول ويعتمد
على الفرد ىف االطالق والتوجيه وهى كلمة السر الىت
لم يراعيها العدو الن الصاروخ معقد ولهذا قالوا انن�ا لن
نستوعب االسلحه املعقده الن صواريخهم املشابهه
كانت من اجليل االول اى ان الفد ينظر ىف املنظار ثم
يطلق .ودون عناء يصل اىل الهدف .
كان الغرب يطلق على الصاروخ المالوتكا... .ساجر
ولم تقل ملحمة تدريب هؤالء الرجال عن ملحمة
املعركه على يك مجموعه من الضباط الشبان تفانوا

ىف التدريب وابدعوا وابتكروا بفكر مصرى بعد ان تلقوا
البداية من اخلرباء الروس الذين طردوا قبل املعركه
ومن هنا ذاع صيت هؤالء الرجال الذين اطلق عليهم
اكرث من اسم اكلةالدبابات االستاذ جمال الغيطاىن
وعفاريت عبداجلابر واطلقه لواء عادل يسرى وهو
قائد لواء اليسار ىف الفرقه يف كتابه رحلة الساق املعلقه
كما اطلق عليهم الشياطني واملالئكه.
وبعدان زاع صيت الوحده وصاحب الرقم القياىس
سته وعشرون دبابه ومصفحه فوجئت بمندوب
من قيادة اجليش والشؤون املعنويه برفقة املخرج
خريى بشاره وكنا ىف بدايت�ه ثم املصور الكبري
محمود عبدالسميع لعمل فيلم عن صائد الدبات
عبدالعاطى خصوصا بعد ان كرمه وزير احلربي�ه
املشري احمداسماعيل الفتت�اح معرض غنايم االدبابات
االسرائيليه ىف اجلزيرره
وغاص محمود عبدالسميع بكامراته ىف اعماق
الوحده وصور االبطال ىف الوحده اثن�اء التدريب على
ارض الواقع وداخل عربة التدريب والسيماليتور
ولم يكتفي بذلك بل توجه بكامريته اىل ميدان املعركه
ىف عمق سين�اء وصور مجزرة الدبابات الىت صنعها
هؤالء االبطال وهم فوقها وهى حطام وصور كربيائهم
وزهوهم بما حققوه بعد ان لقنوا العدو ودباته درسا
قاسيا لن ينسوه ليخلد ماحققه االبطال عبدالعاطى
وبيوىم واخلوىل وعبدالفضيل وعوض وزمالئهم ..
وسرح محمود عبد السميع بالكامريا اىل مسقط راس
عبدالعاطى ليتعرف املشاهد على القرية املصرية
صانعة البطوالت وعلى العائله الىت شب ونشا فيها
البطل يتيم االب
واخريا شاهدنا فيلم رائع اخراج حصد اجلوائز اخراج
خريى بشاره وريشة املبدع محمود عبدالسميع
اللواء .عبداجلابر أحمد
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