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"أحمد زكى ممثل نادر ولو كنت ممثال 
كنت أتمنى أن أصبح مثله«

هك���ذا عرب املخ���رج الكب���ر الراحل حممد خان عن ع�ش���قه 
لأحم���د زك���ي هذا امل�شخ�ش���اتي ال���ذي مل يناف�ش���ه اأحد يف 
تربعه عل���ى قمة النجوم الذين ج�ش���دوا �شخ�ش���ياته على 
ال�شا�ش���ة الف�شية زك���ى كان له ن�شيب الأ�شد من اأفالم خان 
»6« اأفالم كان من املمكن اأن تزيد لول اخلالفات التي كانت 
تن�شب بينهما اأحيانا فكان���ت �شببا يف حرمان جمهورهما 

من ال�شتمتاع مبزيد من الأعمال.
وعن���ه ق���ال اأحم���د زك���ي: "حممد خ���ان رج���ل متميز، ويل 
ر�شيد معه من الأفالم واأكن له كل احلب والحرتام، وكنا 
نختل���ف كثرا ولكن يف النهاية العم���ل الذي يخرج يكون 

متميزًا وهذا الرجل خمرج رائع واأخرج اأفالمِاً رائعة.
طائر علي الطريق

»طائ���ر على الطريق" كان اأول فيل���م يجمعهما وهو الفيلم 
الراب���ع خل���ان بينما كان زكي ق���د قدم ع���ددا لباأ�س به من 
الأف���الم واأ�شبح جنم���ا يتهافت عليه املخرج���ون، وقد بداأ 
حمم���د خ���ان بهذا الفيل���م مرحلة جدي���دة يف �شعيه لتقدمي 
�شينم���ا خمتلف���ة، فه���و هنا يح���اول ك�ش���ر بع����س التقاليد 
القدمية وامل�شتهلكة لل�شينما امل�شرية، وي�شعنا اأمام اأوىل 
ثمرات بحثه الدائ���م عن �شخ�شيات واأمناط جديدة للفيلم 

امل�شري.
يتح���دث حممد خ���ان عن ه���ذا الفيلم، فيق���ول: "طائر على 
الطري���ق هو بدايت���ي اأنا، الثالث���ة ال�شابق���ون كنت اأبحث 
فيه���ا ع���ن �ش���كل خا�س. فك���رة الفيل���م جاءت ح���ن تاأملت 
�شائقًا معينًا واأح�ش�شت به. منذ »�شربة �شم�س« واأنا اأحب 
�شينم���ا الفرد، لكن هنا امل�شمون اأقوى، اأق�شد فهمًا وتاأماًل 

اأعمق لل�شخ�شية !
يف هذا الفيلم يلجاأ حممد خان اإىل عامل �شائقي التاك�شي، 
لينتق���ي من���ه �شخ�شي���ة فار�س )اأحم���د زك���ي(.. �شخ�شية 
جت�ش���دت فيها �شفات النق���اء والرتدد واخلج���ل واجلراأة 
والتوا�ش���ع والندفاع.. �شخ�شية غر قادرة على النتماء 
ال�شكل���ي، وراف�شة لأي���ة ت�شكي���الت اأو تكوينات جاهزة.. 
�شخ�شي���ة يعتمل يف داخلها تكتل رهي���ب من القلق والأمل 
والكتئاب، رغم اأنها ل تعاين من اأية �شغوطات مادية يف 

حياتها اليومية
فار�س �شاب منطلق يح���ب اأن ميلك ويعي�س عامله اخلا�س 
واملنف�ش���ل ملمار�شة حريته ال�شخ�شي���ة. فهو غر متزوج، 
ويح���اول اأن ل يرب���ط نف�ش���ه باأحد. ل���ذا ن���راه يتهرب من 
الرتباط ب�شي���دة متزوجة، متحججًا بتف���ادي اأية م�شاكل 
م���ع زوجها. لكنه يرتب���ط بعالقة وجداني���ة عميقة بالفتاة 
الب�شيطة الذكية ع�شمت )اآثار احلكيم(. يلتقيان يف اأ�شياء 
كث���رة، اإل اأن���ه ي���رتدد كثرًا عندم���ا تفاحت���ه يف الزواج. 
بالرغ���م م���ن اأنه ل يجد نف�شه اإل معه���ا، اإل اأن لديه �شعورا 
باأنه جمرد طائر حملق ومنطلق بالن�شبة لها، وراف�س لأي 
�شكل من اأ�شكال القيود. ه���ي فتاة تعي�س الواقع وملتزمة 
ب���ه، وتري���د اأن تربط���ه به���ذا الواق���ع، وه���و ل يقب���ل هذا 
الرتب���اط باعتباره اأحد القيود. لذا نراه يكتفي باأن تكون 
ل���ه الأخت احلنون وال�شديقة الوفي���ة، ويظل على ات�شال 
به���ا حتى بع���د خطوبتها. ولك���ن، بالرغم من مت���رد فار�س 
على الواقع، اإل اأنه يقع اأ�شرًا له يف النهاية. فهو موجود 
ويعي�س هذا الواقع، ولبد اأن يخ�شع له مهما كانت درجة 

مترده عليه، فقد )اآن لهذا الفار�س اأن يرتجل(.
يتع���رف فار����س � بحك���م عمله � عل���ى فوزي���ة )فردو�س عبد 
احلمي���د(، املراأة التي تعي�س حياة زوجية اأحادية اجلانب 
وغ���ر خم�شبة مع الإقطاعي جاد )فري���د �شوقي(. فيدفعه 
اإح�شا����س غريب، ويتحرك يف داخل���ه اجنذاب خفي نحو 
ه���ذه املراأة. رمبا ملعرف���ة �شر ذلك احل���زن وم�شحة الأ�شى 
التي تعلو جبينها، اأو رمبا للدخول فيما وراء تلك العيون 
التي تعك����س كل تعا�شة العامل. اإن �شيئًا ما ي�شده اإىل هذه 
امل���راأة، وهو ل يعرف���ه يف البداية، ولكنه يتحول فيما بعد 

اإىل ع�ش���ق جمن���ون ت�شاركه ه���ي فيه، بع���د مقاومة عابرة 
منه���ا. اأوًل، لأنه���ا ل ت�شتطي���ع مقاوم���ة �شخ�شي���ة جريئة 
ومتم���ردة ك�شخ�شي���ة فار����س، وثاني���ًا، لأنه���ا وج���دت يف 
فار����س نظرها احلقيقي يف ع���امل الرجال، والذي � ح�شب 
ت�شورها � �شيخل�شها م���ن كل هذه التعا�شة والهموم التي 

تعي�شها.
ب���ن الثن���ن ب�شرع���ة، وتثم���ر جنين���ًا  تتط���ور العالق���ة 
يف اأح�ش���اء فوزي���ة، رغ���م معرفتهم���ا ب���اأن عالقتهم���ا هذه 
تعت���رب اأمرًا م�شتحي���اًل يف ظل وجود ذلك ال���زوج القا�شي 
وال�شر�س. ليجد فار�س نف�شه يف موقف جديد عليه، ي�شده 
اإىل اأر����س الواقع، ويجد نف�شه �شلبي���ًا وعاجزًا عن القيام 
باأي ت�شرف اإزاء طبيعة و�شعه اجلديد هذا. فرناه يذهب 
لأقرب النا�س اإىل قلبه � اإىل ع�شمت � ليحكي لها عن همومه 
ويطل���ب منه���ا امل�شاعدة يف حمنت���ه هذه. لكن���ه يجدها قد 
تغ���رت كثرًا، واأ�شبحت خا�شعة لواقع جمتمعها، عندما 
تتكل���م عن ه���ذا الواق���ع وت�شف���ه كون���ه �شجنًا كب���رًا من 
ال�شعب اخل���روج منه، واملوت هو م�ش���ر كل من يحاول 
اخل���روج من���ه. يعي����س فار����س حالة م���ن ال���رتدد والقلق 
والتحف���ز، ويحاول مقاومة تلك القوى اخلفية التي ت�شده 
للواقع. وعندم���ا يتخلى عن �شلبيت���ه وتهربه من مواجهة 
الواق���ع، يك���ون كل �شيء قد انته���ى.. تك���ون نهاية فوزية 

بانتحارها، ونهاية فار�س الالمنتمي حتت عجلة �شيارة.
يف امل�شه���د الأخ���ر � ال���ذي كتبه ب�شر الدي���ك � يوؤكد متامًا 
على اأن فار�س يجب اأن ميوت، لأن طبيعته املتمردة تطلب 
امل�شتحيل، عندم���ا يريد من الإقطاعي اأن يرتك له زوجته. 
وياأتي هذا التاأكيد عندما ينجو فار�س من حادث الت�شادم 
ب���ن �شيارت���ه وال�شاحنة � يف لقط���ة ذكية ت�ش���اف لر�شيد 
املخرج � لكنه بعد ذلك مبا�شرة ي�شيع يف حادث اآخر، وكاأن 

هذا هو قدره املحتوم.
اإن حمم���د خ���ان بهذا الفيل���م يرتقي اأك���ر باأ�شلوبه وفهمه 
ملفهوم وماهي���ة ال�شينما، متو�شاًل اإىل ال�شينما التي تعرب 
عن���ه كفن���ان، وبعيدًا ع���ن ذوق وم���زاج املتف���رج الك�شول 

والتقليدي.

موعد على العشاء
وق���د كان للنجاح الكبر الذي حققه الفيلم والتفاهم الفني 
ال���ذي حدث بن خان وزكي بالغ الأث���ر يف تكرار التجربة 
بينهما يف عدة اأفالم اأخرى بداأت يف العام التايل مبا�شرة 
م���ن خ���الل فيل���م "موع���د عل���ى الع�ش���اء" الذي �ش���ارك يف 
بطولت���ه �شعاد ح�شني وح�شن فهم���ي وقد ا�شتوحى خان 
ق�ش���ة «موع���د عل���ى الع�شاء» من خ���رب �شغر ف���ى �شفحة 
احل���وادث، واأهدى الفيلم لبطلة الق�شة احلقيقية "نوال"، 
ل خ���ان ه���ذه احلادث���ة الأليم���ة اإىل اأحد اأك���ر الأفالم  َح���وَّ
رومان�شي���ة فى تاري���خ ال�شينما امل�شري���ة، واختار ممثليه 

بحرفي���ة باه���رة ت���دور اأح���داث الفيل���م حول ن���وال، التي 
جت�شده���ا �شع���اد ح�شني، وه���ي تعاين من اإهم���ال زوجها 
ع���زت رجل الأعمال املعروف ال���ذي يج�شده ح�شن فهمي، 
وال���ذي ل يبادلها العواط���ف وامل�شاعر، فت�شي���ق بحياتها 
وتق���رر النف�ش���ال، وتقع بع���د ذلك يف حب �شك���ري، الذي 
يج�ش���ده اأحمد زكي، الذي يغرقه���ا يف بحر من العواطف، 
ولكن عزت يح���اول التفريق بينهما، ويق���وم بقتل �شكري 
ب�شيارته حتى ل يتمكن من الزواج من نوال، وتقرر نوال 
النتق���ام من عزت فتدعي له اأنه���ا عادت اإىل حبه، وتدعوه 
للع�ش���اء وت�شع ال�شم يف الطعام الذي يحبه، وعندما ياأكل 
عزت ويطلب من نوال م�شاركته الطعام فتاأكل نوال مقررة 
اأن متوت بعد اأن انتقمت من عزت الذي اأكل هو الآخر من 

الطعام امل�شموم.
ال�شيناري���و الب�شي���ط، والت�شوي���ر التقدم���ى، و املمثلون 
املوهوبون، كانوا جميًع���ا خيوًطا فى يد حمرك العرائ�س 

الأوحد حممد خان فى خلق ق�شة احلب امل�شئومة هذه.
زوجة رجل مهم

ومثلم���ا كان خرب �شغ���ر يف �شفحة احلوادث دافعا خلان 
اأن يكت���ب »موع���د على الع�ش���اء« كانت لكم���ة وجهت له من 
�شاب���ط �شرطة دافع���ة لكتابة فيلم "زوجة رج���ل مهم" فقد 

ك�ش���ف املخ���رج الراح���ل حممد خ���ان، عن اأ�شع���ب موقف 
تعر�س له، وهو تعدي �شاب���ط �شرطة عليه بال�شرب اأمام 

اأبنائه.
وقال خان يف لقاء تليفزيونى »كنت �شايق العربية ومعايا 
اأولدي ال�شغري���ن، فجيت اأدخ���ل مين ف�شاورت للعربية 
جمب���ي اأنه���ا تع���دي، ف�شتمن���ي �شتيمة قذرة ب���دون داعي، 
فاترنف���زت ج���ًدا وك�شرت عليه، فن���زل م���ن العربية، ومن 

هيئته عرفت اأنه بولي�س«.
اأ�ش���اف خان »�شربن���ي بوك�س يف �شدري ق���دام اأولدي، 
فقلت ل���ه: م�س ه�شيبك، فاأخدين على ق�شم بولق الدكرور 
وطل���ع الكارنيه بتاعه، فا�شط���ررت اأقولهم اإين اإجنليزي، 
وجب���ت حمامي���ا واملو�ش���وع ك���رب، ويف الآخ���ر اعتذر يل 

كتابًيا.
وك�شف "خان" ع���ن اأن هذا املوقف هو الذي دفعه لإخراج 
فيل���م "زوجة رجل مهم"، ع���ام 1987 الذي يعد واحدا من 
اأ�شهر اأفالمه، وقال »وبعد ما اتعمل الفيلم ودخل مهرجان 
معم���ول يف قاعة املوؤمت���رات، اللي كان ما�ش���ك اأمن املكان 
ده نف����س الظابط الل���ى �شربني، واأول م���ا �شافني اأخدين 

باحل�شن، فقلت ملن كانوا هذا هو الرجل املهم ».
وتكم���ن اأهمية هذا الفيلم يف ذل���ك ال�شيناريو اجليد الذي 
كتبه ال�شيناري�شت رءوف توفيق. حيث يتناول مو�شوعًا 
هامًا وجريئ���ًا، األ وهو مفهوم ال�شلط���ة وعالقتها بالفرد. 
والأف���الم الت���ي تناول���ت ه���ذا املو�ش���وع قليل���ة ج���دًا، بل 
ه���ي ن���ادرة يف ال�شينم���ا امل�شري���ة، وذل���ك حل�شا�شية هذا 
املو�شوع بالن�شب���ة للرقابة والنظام ب�شكل خا�س. وحتى 
الأفالم القليلة التي فعلت ذلك تناولت ال�شلطة من الناحية 
الجتماعي���ة  النواح���ي  واأغفل���ت  املبا�ش���رة،  ال�شيا�شي���ة 
والنف�شي���ة.. بعك�س ما فعل املخرج حمم���د خان يف فيلمه 
ه���ذا. لذلك ففيلم وزوج���ة رجل مهم يتميز باأن���ه اأبرز هذه 
النوعية من الأفالم، بل اأهمها، وذلك لبتعاده عن املبا�شرة 

يف الطرح، وعدم جلوئه اإىل الرمز يف نف�س الوقت.
�شخ�شيت���ن  اأم���ام  مه���م(  رج���ل  )زوج���ة  فيل���م  ي�شعن���ا 
متناق�شت���ن متام���ًا، بالرغ���م م���ن وجودهما حت���ت �شقف 
بي���ت واح���د، وي�شرتكان يف حي���اة زوجية واح���دة.. هي 
طالب���ة غارق���ة يف رومان�شيته���ا.. زوجها �شاب���ط مباحث 
مت�شل���ط ومري�س نف�شيًا. اإذًا لبد من وجود قا�شم م�شرتك 
يجمعهم���ا وي�شدهم���ا لبع����س، فما ه���و؟ ! يتح���دث حممد 
خ���ان يف هذا ال�شدد، فيق���ول: )كنت اأود اأن اأظهر باأن هذه 
امل���راأة ترتب���ط عاطفيًا � وب�شكل خميف � به���ذا الرجل.. اإذًا 
هن���اك �شيء ما يرب���ط بينهما،�شيء يق�ش���ي على وعي كل 
واح���د منهما. كل هذا كان مكتوبًا ولكن���ي مل اأجد ال�شيغة 
الت���ي اأمرر به���ا هذه النقط���ة( �شحيح باأن حمم���د خان قد 
مل���ح له���ذا الرتباط العاطف���ي فيما بينهم���ا، وذلك يف لقطة 
القبل���ة ذات الإيح���اءات ال�شارخة الت���ي طبعتها منى على 
خ���د ه�ش���ام، اإل اأن هذا مل يكن كافي���ًا ومل ي�شتطع تو�شيل 
الفك���رة التي اأراده���ا. ومع ذلك فهذا ل مين���ع من ا�شتنتاج 
�شب���ب اآخر، وهو اإن كليهما )الزوج والزوجة( قد وجد يف 
الآخر ُمراده.. هو وجد فيها فري�شة �شهلة ميكن اأن تر�شخ 
ل�شلطان���ه.. وه���ي وج���دت في���ه الرج���ل املهم ال���ذي يحكم 

وتتحطم اأمامه كل امل�شاعب والعقبات.

أحالم هند وكاميليا
كان فيل���م "اأح���الم هن���د وكاميلي���ا" ال���ذي مت انتاج���ه عام 
1988، وه���و ق�ش���ة و�شيناريو حممد خ���ان نف�شه، الأكر 
ج���دل �شم���ن اأف���الم زك���ي وخان فق���د اأث���ار ج���دل وا�شعا، 
و�شل���ت اإىل حد اتهام خان ب�"الإ�ش���اءة ل�شمعة م�شر" فقد 
اق���رتب الفيلم، م���ن حياة الفق���راء، مقدما �ش���ورة واقعية 
للمهم�ش���ن يف املجتم���ع امل�ش���ري، م���ن خ���الل خادمت���ن 
تعم���الن حتت �شغط املدينة وق�ش���وة احلياة فيها من اأجل 

حتويل حياتهما لالأف�شل.

مستر كاراتيه
ورغ���م اأن خ���ان ل يق���دم عل���ى اأي عم���ل غ���ر مقتن���ع ب���ه 

بن�ش���ة 100 % اإل اأن الأم���ر كان خمتلف���ا يف فيل���م "م�شرت 
كاراتيه"انت���اج 1993 ال���ذي يعد من اأك���ر اأفالمه مغازلة 
للجمهور ورمبا كان اأكرها حتقيقا لالإيرادات يف تدوينة 
ل���ه على الفي�س بوك قال حممد خ���ان «على اإحدى القنوات 
الف�شائي���ة وج���دت فيلم���ى م�ش���رت كاراتي���ه، ال���ذي مل اأكن 
�شاهدته منذ زمن طويل، وبداأت اأدقق يف م�شاهدتي بعن 

حكايات النجاح والخصام بين خان وأحمد زكي
محمد سعد
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ناقدة وتذكرت خماوفى من ال�شيناريو حينذاك واحلاجة 
اإىل بع�س املراجعة ولك���ن اأحمد زكى كان متحم�شا زيادة 
علي الل���زوم واآل �شبكي يف لهفة لفيل���م بطولة اأحمد زكي 

فكان فيلم "م�شرت كاراتيه«.
وي���روي خان اأحد املواقف بين���ه وبن النمر الأ�شود قائال 
»م���ن �شم���ن مداعبات���ى لأحمد زك���ى ان و�شع���ت �شيارتى 
امليت�شوبي�ش���ى ف���ى اجل���راج فى م�شه���د يقوم في���ه بغ�شل 
ال�شيارات لأغيظه بع���د ذلك باأنه غ�شل عربيتى.. كنا عيال 

فى الهزار.
وا�شتط���رد بقوله »املالح���ظ اأن حي الزمال���ك هو امل�شيطر 
على الفيلم اجلراج وحم���ل الفيديو - اأ�شال حمل ترزى - 
والقه���وة ال�شيقة وهي يف الأ�شل تخ���دم بوابن املنطقة 
وموق���ف ال�شي���ارات ال���ذى ل ي���زال موج���ودا واحلف���رة 
الكبرة حت���ت الكوبرى التى ا�شبحت اليوم مركز �شاقية 

ال�شاوى للفنون.
وحت���ى الكوب���رى خدم يف تق���دمي اأغنية »اأيوه ي���ا دنيا يا 
بن���ت الإي���ه«، التي كت���ب كلماتها �شيد حج���اب وحلنها يف 
الأول ح�ش���ن الإم���ام، ومل نتحم����س للحن���ه فلحنه���ا مرة 

اأخرى العظيم كمال الطويل.
واأتذك���ر حن عر�س الفيلم بالعيد يف �شينما ريفويل ومع 
الأغني���ة حي���ث يتكرر ظهورها م���ع ت���رتات النهاية رق�س 

ال�شباب احلا�شر معها اأمام ال�شا�شة.
يف ع���ام 2001 كان فيل���م "اأيام ال�شادات" ال���ذي يعد اآخر 
تع���اون ب���ن خ���ان وزكي ع���ن كت���اب »البحث ع���ن الذات« 
وكت���اب �شي���دة من م�ش���ر، يكت���ب اأحمد بهج���ت �شيناريو 
وح���وار فيلم اأي���ام ال�شادات ويقوم حممد خ���ان باإخراجه 
ليج�ش���د اأحمد زك���ي �شخ�شي���ة ال�شادات يف اأح���د اأ�شعب 
اأدواره ال�شينمائي���ة على حد قوله، خا�شة لأن الفيلم لي�س 
�شيا�شيًا بالدرجة الأوىل بقدر ما ي�شلط ال�شوء على حياة 
�شخ�شي���ة عامة، متتبعا م�شوار حياة ال�شادات من البداية 
وحت���ى و�شول���ه ل�ش���دة الرئا�ش���ة يف م�ش���ر، وذل���ك على 
م���دار اأربع���ن عامًا حافل���ة، ويعترب الفيلم م���ن قبل بع�س 
نقاد ال�شينم���ا اأحد العالمات يف تاري���خ ال�شينما امل�شرية 
احلديث���ة. وقام���ت كل من من���ى زكي ومرف���ت اأمن باداء 

�شخ�شية جيهان ال�شادات.
يف فيلم اأيام ال�شادات حذف خان م�شهًدا كاماًل لأحمد زكى 
ومرف���ت اأمن، قبل نهاية الفيلم ويف حديقة املنزل، حيث 
ي�شرد ال�ش���ادات اجنازاته لزوجته وعلق املخرج على ذلك 
قائ���ال »�شع���رت اأن امل�شه���د ل ي�شي���ف اأى معلومات مل يتم 
�شرده���ا من قبل يف الفيلم وبالرغ���م اأن اأحد بنود تعاقدي 
لإخ���راج الفيلم متن���ع املنتج وهو اأحمد زك���ى من ح�شور 
املونت���اج، وهذا منع���ا لأي تدخل اإل ان بع���د فرتة تنازلت 
عن هذا البند تعاطفا مع م�شاعر اأحمد، وكم ندمت على ذلك 
لل�شراع���ات والت�شنج���ات من اأحمد م���ع كل حذف، خا�شة 
هذا امل�شهد فاملمثل ل يهمه اإيقاع الفيلم قدر اهتمامه باأدائه 

ولكن مل اأتراجع، ومت بالفعل حذف امل�شهد.
وبالرغم من عالق���ة ال�شداقة القوية التي كانت تربط بن 
الراحلن حممد خان واأحمد زكى، اإل اأنهما كانا مثل القط 
والف���اأر يف بالتوه���ات الت�شوي���ر، حي���ث كان الأول دائًما 
ينتق���ده يف متثي���ل م�شاه���ده، واأنه غر موف���ق يف اأدائه، 
وهذا الأمر كاد يت�شبب يف اإ�شابة النجم الراحل اأحمد زكى 
باجلنون فاأثناء ت�شوير فيلم "اأيام ال�شادات" علق املخرج 
حمم���د خ���ان عل���ى اأداء اأحمد زك���ى يف م�شه���د يف الفيلم، 
اأم���ام املتواجدي���ن داخ���ل ال�شتوديو، وهو م���ا جعل زكي 
ي�شتعل غ�شب���ا ورك�س خلف خان بال�شك���ن، وكاد يقتله.

لقاءات لم تتم
روى املخرج الراحل حممد خان، موقفا حدث له مع الفنان 
اأحم���د زكى ب�شبب فيل���م "احلريف"، وق���ال اإن اأحمد زكى 
كان م���ن املق���رر اأن يوؤدى بطولة الفيل���م، لكن مت ا�شتبداله 
بع���ادل اإمام واأ�ش���اف خ���ان: »الفيلم كان لأحم���د زكى يف 
البداية، وكان وقتها �شغرا وو�شه �شمح وعايز اأخرب�شه 
�شوية واأعمله ا�شتايل �شعر منكو�س وكده، عل�شان الدور، 
وفى مرة جاىل ب�شعره مظبوط قوى، ووقتها قلت لعاطف 
الطيب نغ���ره، واتفقنا فعاًل مع ع���ادل اإمام، وقلت لأحمد 

زكى: اإحنا جبنا عادل اإمام فقال ىل طيب ما�شي.
وتابع خ���ان: »اأحمد زك���ى بعدها �شابن���ى ودخل احلمام، 
وبعدي���ن ق���ال ىل اإن���ه كان بي�شتمن���ى يف احلم���ام بع���د ما 

غرته وجبت عادل اإمام ! !
فار�س املدينة

اأم���ا فيلم "فار�س املدينة" اإنتاج 1993، اأحد الأفالم املهمة 
يف تاري���خ املخ���رج الراحل حممد خ���ان، لدرج���ة اأن ا�شم 
الفيل���م اأ�شب���ح لقبا ُيطلق عل���ى خان نظرا لولع���ه باملدينة 

القاهرة وتاأثراتها يف اأفالمه.
الفيل���م له ق�شة طريفة حكاه���ا خان يف كتابه "خمرج على 

الطريق" يقول خان:
املر�ش���ح الأول لبطول���ة الفيل���م كان اأحمد زك���ي، اأحد اأكر 
الوج���وه الت���ي ظه���رت يف اأفالم���ه، و من���ذ اأن تع���اون مع 
زك���ي يف فيل���م "طائ���ر عل���ى الطري���ق" كان ل ي���رى غره 
بط���ال لأفالمه، لكن زكي مل يوؤد الفيلم، رغم اأنه تعاقد عليه 

بالفعل.
الفيلم اأدى دور البطولة فيه حممود حميدة للمرة الأوىل، 
بجان���ب ح�ش���ن ح�شن���ي وعاي���دة ريا����س وعب���د العزي���ز 
خمي���ون، وكان يتن���اول ق�ش���ة "فار�س" ال���ذي كون ثروة 

بو�شائل غر م�شروعة، ويعي�س حياة مدمرة.
ال�شب���ب كم���ا يحكي خ���ان كان اختفاء املمث���ل الأ�شمر قبل 
ب���دء الت�شوير، وه���ي طريقة اعت���ذار �شمنية معروفة يف 
الو�شط الفني، كما ي�شرح خان، فاأ�شند املخرج دور بطولة 

الفيلم ملحمود عبد العزيز.
واف���ق عبد العزيز عل���ى اأداء الفيلم، لكنه طل���ب مهلة لبدء 
الت�شوي���ر لن�شغاله يف عم���ل اآخر هذا الأم���ر رف�شه خان 
وق���رر بدء الت�شوير يف املوعد املح���دد ل�"فار�س املدينة"، 
لذل���ك غام���ر واأعط���ى الفيلم للممث���ل ال�شاعد ال���ذي مل يقم 
ب���دور بطول���ة من قب���ل حممود حمي���دة كل ه���ذه تفا�شيل 
تب���دو عادي���ة يف ع���امل الف���ن، كم���ا اأن خ���ان �شردها حتت 

عنوان "البدلء«.
»احلرك���ة" التي فعلها خان م���ن اأجل "اإغاظة" اأو الرد على 
النجم���ن اللذين اأهمال الفيلم كانت م���ن خالل "الأفي�س"، 
كي���ف؟، كتب ا�ش���م حممود حميدة عل���ى الأفي�س فوق ا�شم 
الفيل���م كاأن���ه ممث���ل خم�شرم اأو جن���م �شباك، ث���م تعمد اأن 
يكت���ب بن ا�شم البطل وا�شم الفيلم حرف "هو"، وبالتايل 
�شيق���راأ النا�س الأفي�س هكذا: "حمم���ود حميدة هو فار�س 

املدينة
م���ا فعله خان مل يخف عل���ى اأحد، واأولهم اأحمد زكي، فبعد 
اأن اأعلن عن الفيلم يف ال�شوارع وامليادين، كان املخرج يف 
زي���ارة للمنتج ح�شن القال، وهن���اك قابل اأحمد زكي الذي 
قال له مازحا "بنربة غرة �شاخرة": "بقه.. هوا.. فار�س 

املدينة؟

عن جملة الكواكب امل�صرية

38 عامًا من اأول اأفالمه الروائية الطويلة حتي وفاته ق�شاها املخرج الراحل حممد خان يف �شراعات 
ومع���ارك ا�شتب���ك فيها م���ع اجلميع من اأجل الفن ظل خ���ان ممتطيا جواده »الكام���را« ي�شول ويجول 

يخرج من معركة لأخري منت�شرا مقدما اأعمال �شطرتها ذاكرة ال�شينما امل�شرية بحروف من نور..
رمبا تكون املعركة الأ�شا�شية والأطول التي عا�شها خان هي النظرة الرجعية يف املجتمع ال�شرقي لذا 
كان م���ن اأوائل من كون جماعة الواقعية اجلدي���دة لينزل بالكامرا اإىل ال�شارع وي�شور وير�شد حال 
املجتم���ع وتاأث���ر املتغرات املختلفة عليه يرف����س القهر واخل�شوع هذه املعرك���ة التي اأرهقته وظلت 

الوجع الذي لزمه طوال حياته وج�شدتها معظم اأعماله.

المقص
يف منت�ش���ف ع���ام 2011 عقب ثورة 25 يناير وقع خان علي بيان اأ�ش���دره جمموعة من ال�شينمائين 
يطالب���ون باإلغاء الرقابة علي امل�شنفات الفنية وطالب بفتح حوار مع وزير الثقافة وقتها د. عماد اأبو 

غازي لإلغاء الرقابة كخطوة نحو تطور احلالة ال�شينمائية يف م�شر.
واملتتبع لأعمال خان يكت�شف حجم املعارك التي خا�شها مع الرقابة يف كل عمل لعل ذروة ال�شطدام 
به���ا كان يف فيل���م »زوج���ة رج���ل مه���م« لل�شيناري�ش���ت رءوف توفي���ق وال���ذي اأث���ار �شج���ة كبرة بن 
امل�شاهدي���ن والرقاب���ة ب�شبب الق�شية حيث قال خ���ان يف اأحد احلوارات مع���ه: اأن �شيناريو الفيلم مت 
عر�شه علي جهات اأمنية وبعد اأن مت ت�شويره عر�س علي نف�س اجلهات لأن بطله �شابط �شرطة ولكن 
م���ا اأزعجن���ي هنا اأن الرقابة هي الت���ي قامت بعر�شه علي اأمن الدولة وللعلم ه���ذا الفيلم عر�س عر�شا 
خا�شا لرئي�س مباحث اأمن الدولة وبعد العديد من املداولت حول انتفا�شة يناير 1977 وطلب الأمن 
بع����س التعديالت فقمت بحرق �شي���ارة يف العمل ليكون مواكبًا لوجهة نظرهم يف الأعمال التخريبية 
واأ�ش���اف اأن اأح���د احلا�شرين للعر�س �شاأله هل الثالجة الفارغة ترم���ز مل�شر؟ فاأ�شيب بانهيار ع�شبي 

- علي حد قوله.
ومن املعارك التي خا�شها اأي�شا هو وال�شيناري�شت م�شطفي حمرم وا�شتمرت اكر من ع�شر �شنوات 
لظه���ور فيل���م »امل�شطول والقنبلة« الذي مل يخرج للنور فهذا الفيل���م رف�شته الرقابة اأربع مرات مع اأنه 
ماأخ���وذ عن رواي���ة لالأديب جنيب حمفوظ حيث رف�س اأول مرة من قب���ل وزارة الداخلية لأنه يتناول 
ف�ش���اد النظ���ام ال�شابق وتزوير النتخابات وظل���م اأمن الدولة فكتبه م�شطفي حم���رم ليقوم باإخراجه 
�شعي���د م���رزوق يف اأول ن�شخة ومت تر�شي���ح عادل اإمام لبطولته وقوبل بالرف����س واعاد حمرم كتابته 
للم���رة الثاني���ة ور�شح لالإخراج حممد فا�شل وطلبت الرقابة ح���ذف امل�شاهد اجلن�شية بن الرجال يف 
ال�شج���ون واإعادته للمرة الثالثة واعرت�شت الرقابة لوج���ود ا�شقاطات اأمنية و�شيا�شية علي احلا�شر 
واع���اده للم���رة الرابع���ة برت�شيح خ���ان وحظي باملوافق���ة عقب ث���ورة 25 يناي���ر ومت ال�شتقرار علي 
الأبطال اآ�شر يا�شن وروبي و�شو�شن بدر وكان جهاز ال�شينما �شي�شرع يف اإنتاجه لكن تعر امل�شروع 
ومل يخرج للنور الفيلم يدور حول التغريب يف املعتقالت من خالل �شاب مدمن خمر لي�س له اأي عالقة 

بال�شيا�شة يتم القب�س عليه كمنفذ لتفجر الأزهر عام 2005 ويخرج من املعقتل بطاًل.
الغري���ب اأن الرقاب���ة مل تكن حجر عرة لعدم اإكم���ال م�شروعاته بل كانت �شبب���ًا يف عدم عر�س اأفالمه 
يف املهرجان���ات كم���ا حدث يف مهرجان م�شق���ط عندما رف�شت الرقابة احلكومي���ة هناك ا�شرتاك فيلمه 
الأخ���ر »قبل زحم���ة ال�شيف« باملهرجان وقد عل���ق خان علي هذا قائاًل: و�شلن���ى خرب رف�س مهرجان 
م�شق���ط ال�شينمائ���ي ال���دويل فيلمي قبل عدة اأيام بن���اء علي رف�س الرقابة احلكومي���ة هناك لحتوائه 
من وجهة نظرهم علي بع�س امل�شاهد غر الالئقة مع اأن العرف يف املهرجانات الدولية عر�س الأفالم 
دون اخل�شوع لأي رقابة وفيلمي اأنا فخور به وكان يجب علي هيئة مهرجان م�شقط مراعاة تاريخي 

الفني.
ويب���دو اأن���ه كان عل���ي موعد مع جنومية وح���دث اأن طلب منه املنت���ج ح�شن القال اإخ���راج فيلم »رغبة 
متوح�ش���ة« لنادي���ة اجلندي اعرت�شت وقال���ت ل ميكن ا�شتغل مع خمرج ال�شرا�ش���ر وال�شوارع لكنه 

علق علي هذا قائاًل: كنت �شعيدًا جدا عندما ذهب الفيلم للمخرج خري ب�شارة.

فوائد البنوك
يف فيل���م »فار�س املدين���ة« ملحمود حميدة اأوجعه قلبه علي حد و�شفه حي���ث قال »الفيلم ده وجع قلبي 
لأنني ا�شتدنت ب�شببه من البنك وانتهي الفيلم ليعر�س بعد عام ون�شف وهذا التاأخر زاد من الفوائد 

واأ�شبحت مديونًا للبنك مببلغ 115 األف جنيه.

التطرف الفكري
ويب���دو اأن احلري���ة الت���ي دائما ما كان ينادي بها كان���ت �شببًا يف �شدام مع التط���رف الفكري وخا�شة 
م���ن جماعة الإخوان امل�شلمن فعندما اأج���ازت الرقابة فيلم »امل�شطول والقنبل���ة« قال لو كان الإخوان 

يف احلكم ملا اأجازته.
ويف فيل���م »فت���اة امل�شنع« قال خان عن هذا التطرف »امل�شنع الذي كنا ن�شور فيه مل يكن امل�شنع الذي 
ظهر يف الفيلم فقد اخرتنا م�شنعا يف دار ال�شالم ولكن �شاحب امل�شنع خاف من املنطقة لأنها منطقة 
�شكني���ة وقرر نقلنا مل�شنع ميتلك���ه اأحد اأقاربه باخلانكة واأثناء الت�شوير ج���اء �شخ�س اإخواين غالبا 
رئي����س العمال وه���دد �شاحب امل�شنع ب�شكل مبا�ش���ر باأنه يف حالة ت�شوير الفيل���م �شيمنع البنات من 

العمل يف املكان وبالفعل تركنا امل�شنع وا�شتقر بنا املطاف يف م�شنع باملنطقة ال�شناعية.

الديجيتال
دائم���ا الفار�س يتحلي بروح الإقدام وهي ال���روح الغالبة علي خان لذا فهو اأول خمرج م�شري يخرج 
عم���اًل كديجيتال يف م�شر م���ن خالل فيلم »كليفتي« لبا�شم �شمرة وقد اأخ���ذ قرارًا بعدم عر�شه يف دور 
العر����س مع اأنه عر�س يف �شينما الأوبرا التي كان ي�ش���رف عليها الناقد الراحل د. رفيق ال�شبان وقد 
ب���رر خ���ان وقتها رف�شه للعر�س يف دور العر����س باأنه ف�شل بيعه لقنوات ART وقد جنح الفيلم يف 

حتقيق مكا�شب مادية له.
االلكرتوين �صينماتيك  موقع  ·عن 

معارك خان الفنية
حاتم جمال
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عدنان حسين أحمد

�شدر عن دار "الكتب خان للن�شر والتوزيع" بالقاهرة كتاب 
جدي���د للمخرج امل�ش���ري حممد خان يحم���ل عنوان "خُمرج 
على الطري���ق" وهو من الكتب املهمة التي ي�شعب ت�شنيفها 
لأنه���ا جتمع بن املذّك���رات، واليوميات، وال�ش���رة الذاتية، 
وال�شرة ال�شينمائي���ة، واملقال النقدي، والعمود ال�شحفي، 
واأدب الرحالت، والنطباعات الأدبية والفنية وما اإىل ذلك. 
كم���ا اأن اأ�شل���وب هذه املق���الت املن�ش���ورة يف خم�س �شحف 
م�شري���ة وعربية وه���ي "احلي���اة"، "القب����س"، "القاهرة"، 
"التحري���ر" منذ عام 1991 وحتى  "الد�شت���ور امل�شرية" و 
ع���ام 2014، هو اأ�شلوب �شل�س، و�شّيق يجمع هو الآخر بن 
اجلملة النقدي���ة املُحرتف���ة، والعبارة الق�ش�شي���ة املن�شابة، 
وروحية املقال املتحفِّز، وحيوية العمود ال�شحفي الناب�س 
مه ببع����س الكلمات الدارجة يف  ال���ذي يحلو لكاتب���ه اأن يطعِّ
املحكّي���ة امل�شرية املُحببة التي جت���د طريقها ب�شهولة وي�شر 

اإىل عقل القارئ العربي من املحيط اإىل اخلليج.
لب���د م���ن الإ�ش���ارة اإىل املقدمة اجلميل���ة التي كتبه���ا الناقد 
ال�شينمائ���ي ط���ارق ال�شن���اوي لفًت���ا عناي���ة الق���ارئ اإىل اأن 
العدي���د م���ن رّواد ال�شينما ق���د مار�ش���وا الكتاب���ة ال�شحفية 
الت���ي تتعلق بال�شينم���ا خا�ش���ة اأو بقية الفن���ون ب�شكل عام 
اأمثال اأحم���د جالل، اأحمد بدرخان، حممد كرمي، اأحمد كامل 
مر�ش���ي، �شالح اأب���و �شيف وم���ن ال�شينمائي���ن املعا�شرين 
اأت���ى على ذك���ر داود عبد ال�شي���د، هالة خليل، جم���دي اأحمد 
عل���ي وكاملة اأبو ذك���ري اإ�شافة اإىل اآخري���ن ل يت�شع املجال 
لذكره���م جميًعا، غر اأن ميزة حممد خان التي يتفرد بها عن 
ال�شينمائي���ن الُكّتاب، كما يذهب ال�شناوي اأنه "يكتب بروح 

الهاوي والتزام املحرتف" )�س10(.

مفاتيح القراءة
لع���ل اأه���م ما يف مقدم���ة ال�شن���اوي يف معر����س اإ�شارته اإىل 
عم���ود خ���ان الأ�شبوع���ي اأن���ه "مين���ح )الق���ارئ( الكثر من 
املفاتيح لقراءة اأخرى لتلك الأفالم")�س11(. فهو بالأ�شا�س 
كات���ب، و�شينار�ش���ت وناقد قبل اأن يك���ون خُمرًجا �شينمائًيا 
ُمنقطًع���ا اإىل اإجن���از اأفالم���ه الروائي���ة الق�ش���رة والطويلة 
عل���ى حٍد �شواء. هذه "املفاتي���ح الكثرة" التي يقدمها خان 
تب���داأ من الفكرة وه���ي يف طور اجلنن حت���ى اللحظة التي 

ُيعر�س فيها الفيلم على ال�شا�شة وي�شبح ُملًكا للجمهور.
رمب���ا يكون لق���ب "الدكتات���ور الناع���م" الذي اأغدق���ه الفنان 
ع���ادل اإمام على املخرج حممد خ���ان دقيًقا جًدا لأنه ي�شتغور 
���ع اأفالمه يف نهاية  �شخ�شية ه���ذا املخرج الذي يريد اأن يوقِّ
املطاف با�شم���ه ال�شخ�شي ويتحمل كل تبعات هذا التوقيع، 
ولكن���ه باملقاب���ل، م�شتم���ع جيد مللحوظ���ات الآخري���ن �شواء 
اأكان���وا ممثل���ن اأم ُكّتاًب���ا اأم تقني���ن ول اأعتق���د اأن���ه ي���رتدد 
يف الأخ���ذ بامللحوظ���ة املفي���دة للفيلم الذي ملا ي���زل يف طور 

الت�شوير اأو املونتاج.
زمنًي���ا متت���د هذه الكتابات من���ذ ع���ام 1991 وتنتهي بالعام 
2014 فيما يتعلق بهذا الكت���اب، اأما كتاباته ال�شابقة فتعود 
اإىل اأواخ���ر ال�شتينات من الق���رن املا�شي حن اأ�شدره كتابه 
الأول "مقدم���ة لل�شينم���ا امل�شري���ة" باللغ���ة الإنكليزي���ة عام 
1969 ث���م اأردف���ه بكت���اب ع���ن ال�شينم���ا الت�شيكو�شلوفاكية 
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.1971 عام   Cinema
����س حممد خان يف مقالته الداء قبل اأن يقرتح الدواء  ي�شخِّ
ليتوق���ف عن���د اأ�شب���اب انهي���ار الطاق���ة الإنتاجي���ة لل�شينما 
امل�شري���ة. ومرّد ذلك اأن ميزانية الفيلم امل�شري قد جتاوزت 
عتب���ة املليون جنيه م�شري بقلي���ل وهي ميزانية فقرة جًدا 
قيا�ًش���ا بالبل���دان املتقدمة يف خمتل���ف اأرجاء الع���امل، ففيلم 
"تايتان���ك" جليم�س كامرون ُر�ش���د له 200 مليون دولر 
اأمرك���ي لك���ن عائداته كان���ت اأ�شعاف هذا املبل���غ املر�شود. 
د خان عل���ى اأن اأجر النج���م امل�شري الواح���د قد يكلف  ي�ش���دِّ
ن�ش���ف ميزانية الفيل���م فالغراب���ة اأن يهبط الإنت���اج من 60 
اإىل 20 فيل���م �شنوًي���ا، ناهي���ك ع���ن احت���كار املُنت���ج امل���وزع 
ال���ذي يهيمن عل���ى دور ال�شينما يف العا�شم���ة وعموم املدن 

امل�شرية.
يك�ش���ف خ���ان اأن املخ���رج يفقد 50 % م���ن طاقت���ه الإبداعية 
قب���ل اأن يبداأ بالت�شوي���ر، ثم يفقد 25 % م���ن طاقته املتبقية 
يف اإقن���اع طاق���م الفيل���م برمت���ه ب���دًءاأ م���ن كات���ب الق�ش���ة 

وال�شينار�ش���ت، مروًرا بالرقيب واملنت���ج، وانتهاًء باملمثلن 
والتقنين. وحّل هذه املع�شلة يكمن يف وجود املُنتج الفني 
احلقيقي الذي يخفف من اأعباء املخرج لكن هذا املُنتج غائب، 
وقليل احل�شور مثل عملة نادرة يف م�شر والبلدان العربية 
كله���ا. ويف هذا ال�شدد ي�شيد خ���ان بتجربة املُنتج التون�شي 
اأحم���د عطي���ة مع املخرج ن���وري بو زيد وي�شفه���ا بالتجربة 
الفريدة الت���ي ت�شتحق الت�شجيع والح���رتام. ويقرتح حاًل 
يتمثل بالإنتاج العربي امل�ش���رتك الذي يخلق مناًخا منا�شًبا 
لل�شينما، وي�شاهم يف تعزي���ز الأوا�شر بن البلدان العربية 

املبثوثة يف الف�شاءين الآ�شيوي والأفريقي.

معلومات وافية
ل���و ُقيِّ�س لكتاب جي���د اأن يكتب ال�شرة الذاتي���ة والإبداعية 
للمخ���رج حمم���د خ���ان فاإن���ه ل���ن يحت���اج اإىل اأكر م���ن هذه 
املعلوم���ات املتوف���رة يف كتاب "خمرج عل���ى الطريق" لأنها 
�شافي���ة ووافي���ة، كم���ا ُيق���ال، وفيها م���ن التفا�شي���ل الكثرة 
املمت���دة من���ذ ولدت���ه يف "غم���رة" بقل���ب القاه���رة يف 26 
اأكتوب���ر 1942 ودرا�شت���ه لل�شينم���ا بلن���دن عام���ي 1962- 
1963 ومغام���رة �شفره اإىل ب���روت وعمله كم�شاعد خمرج 
يف الأع���وام 1963 - 1966 ث���م عودت���ه للقاه���رة واإجنازه 
11 فيلًم���ا ق�شًرا و 24 فيلًما روائًيا طوي���اًل يبداأ ب� "�شربة 
�شم����س" 1978 وينته���ي ب���� "زحم���ة قبل ال�شي���ف" 2015، 
وح�شول���ه على اجلن�شية امل�شري���ة بعد 72 �شنة لأنه من اأب 
باك�شت���اين واأم م�شرية. اأما ما كتب���ه من يوميات ومذكرات 
فاإنها ت�شّلط ال�شوء بالتف�شيل على اأفالمه الروائية برمتها، 

ف باأ�شلوب���ه، وروؤيت���ه الإخراجية، وطريق���ة تعاطيه  وتع���رِّ
م���ع ردود الأفعال النقدية التي يكتبه���ا املتخ�ش�شون بالنقد 

ال�شينمائي اأو الطارئون عليه.

بوصالت إرشادية
ي�شتثم���ر حمم���د خ���ان جتربت���ه ال�شخ�شي���ة بلن���دن الت���ي 
عا����س فيها �شب���ع �شنوات حيث در����س ال�شينما يف "مدر�شة 
التقني���ات ال�شينمائية" وتع���ّرف على املج���الت ال�شينمائية 
النق���ود  يتاب���ع  واأخ���ذ  العر����س،  و�ش���الت  املتخ�ش�ش���ة، 
ال�شينمائي���ة الت���ي يكتبها النق���اد الربيطانيون ع���ن الأفالم 
اجلديدة. ومن بن البو�شالت الإر�شادية املهمة التي عرفها 
مبك���ًرا الدليل ال�شنوي للمهرجانات ال���ذي ت�شدره موؤ�ش�شة 
الفيل���م الربيط���اين و�شوف نعرف من خالل���ه اأن هناك 250 
مهرجاًن���ا �شنوًي���ا ُيق���ام يف خمتل���ف اأنحاء الع���امل واأن لكل 
مهرجان هويته اخلا�شة مث���ل مهرجان الطفولة، وال�شباب، 
والبيئ���ة، وامل���راأة، والر�شوم املتحرك���ة، والرعب، واخليال 
العلم���ي، والأف���الم الق�شرة وهّل���م جّرا. ه���ذه املهرجانات 
الر�شين���ة تتحول، مع الأ�شف ال�شديد، يف عاملنا العربي اإىل 
تهمة حيث يرّدد بع�س املنتجن اأو املوزعن اأحياًنا باأّن هذا 
الفيل���م هو " بتاع مهرجان���ات" واأن ذاك املخرج هو "خمرج 
���ا وكاأن ح�ش���ور املهرج���ان تهمة م���ع اأنه  مهرجان���ات" اأي�شً

تكرمي للمخرج ولفيلمه ولطاقمه بالكامل.
يق���ف وراء ه���ذه الُتهمة من دون �شك املنت���ج اأو املوزع الذي 
ل يري���د اأن يفه���م اأن ال�شينم���ا ه���ي ف���ن وجت���ارة و�شناع���ة 
اأي�ش���ًا، لكنه ل يرى منها اإل اجل���زء التجاري الذي يدّر عليه 
بالأم���وال الوف���رة ول يكلِّ���ف نف�ش���ه عن���اء م�شاه���دة اأفالم 
املهرجان���ات الت���ي ميك���ن الق���ول اإن الغالبي���ة العظمى منها 

جدّية ومفيدة وم�شلّية يف كثر من الأحيان.
ل يتوق���ف تركيز خان بلندن عل���ى معاملها ال�شينمائية واإمنا 
ميتد اإىل مواكب املمثل���ن، وحتركاتهم، وظهورهم املفاجئ 
هنا وهناك. ففي ال�ش���اوث بانك يلتقي باملمثل كاري غرانت 
وكاأن���ه قد خرج لتّوه من اأحد اأف���الم هتي�شكوك، اأو ي�شادف 
املمث���ل فن�شنت براي�س وهو ينّزه كلب���ه ال�شغر، اأو ي�شاهد 
جنم���ة الإغراء كي���م نوفاك وه���ي يف طريقه���ا مل�شاهدة اأحد 
العرو�س يف ميدان لي�شرت، اأو ي�شتاأن�س مب�شهد امللكة وهي 

تتنقل بعربتها الذهبية التي تخطف الأب�شار.
ل يخل���و اأ�شلوب خان املُحبب من الإدها�س واملفاجاأة فبينما 
ه���و يت�شفح اأحد كتب مايكل اأجنلو اأنطونيوين يلمح قدوم 
اأنطونيوين بلحمه و�شحمه ثم يتجه نحوه بعد تردد ق�شر 
ليخ���ربه باأن معجب بكل اأفالمه، وقد اكت�شف عامله من خالل 

فيل���م "املغام���رة" ال���ذي دفع���ه لأن ي�شبح خمرًج���ا من دون 
اأن نن�ش���ى دور ال�شخ����س ال�شريالنك���ي الذي نّب���ه خان اإىل 

ال�شينما وجذبه اإليها ب�شكل من الأ�شكال.
مفاج���اأة خان يف ه���ذا املقال اأنه �شوف يلتق���ي باأنطونيوين 
يف مهرج���ان قرطاج عام 1984 عندم���ا ا�شرتك فيلمه "خرج 
ومل يع���د" بامل�شابقة الر�شمية ون���ال اجلائزة الف�شّية فذّكره 
مبقولت���ه ذائعة ال�شيت: "باأن كل خُم���رج فعلًيا يخرج فيلًما 
اأوح���د يف حيات���ه، واأن بقية الأف���الم لي�شت اإّل تك���راًرا لهذا 
الفيلم")����س35(. فكان رّده ال���ذي ل يخلو من خفة دم: "اإذا 
كان املُخ���رج جمتهًدا مبا فيه الكفاية فرمبا يقّدم فيلمن بدًل 

من فيلم واحد")�س35(.
يتاب���ع خان ما يكتبه بع����س النقاد يف م�شر والعامل العربي 
وخا�ش���ة لبنان البلد الذي عا�س فيه اأكر من �شنتن وي�شيد 
بتجرب���ة الناق���د ال�شينمائ���ي حممد ر�ش���ا الذي اأ�ش���در عام 
1983 "الدليل ال�شنوي امل�شور لل�شينما العربية والعاملية" 
ال���ذي �شدر من���ه ثالثة اأعداد لكن���ه تعر لب�ش���ع �شنوات ثم 
ع���اود ال�شدور م���ن جديد عام 1992 وق���د اعترب خان "هذا 
الدليل الهام والأوح���د يف عامل الن�شر ال�شينمائي")�س36( 
من دون اأن ين�شى ذكر اأهم املجالت ال�شينمائية يف اإجنلرتا 
وفرن�ش���ا والولي���ات املتح���دة الأمركي���ة. فمتع���ة الق���راءة 

النقدية عن الأفالم ل تختلف كثًرا عن م�شاهدتها.

االختزال والتشذيب
حتتاج عملية الخت���زال يف ال�شيناريو واحلوار واملونتاج 
اإىل �شجاع���ة لك���ي تخلِّ����س الفيل���م م���ن تورمات���ه وزوائده 
الثقيل���ة. وهذه العملية بحد ذاتها تنطوي على احرتام كبر 
ل���ذكاء املتفرج الذي ينبغي للمخرج ولطاقم العمل برمته اأن 
يح�شبون له األف ح�شاب. وي�شت�شهد خان باملونترة املبدعة 
نادية �شكري التي مْنتج���ت كل اأفالمه، باأ�شتثناء الديجيتال 
الت���ي اأ�شرف���ت عليها فق���ط، وكي���ف فاجاأها غر م���رة بقرار 
ح���ذف م�شاهد باأكملها كي ينقذ ثالثة اأفالم من الرتهل وهي 
و  مهم" 1987  "زوجة رجل  الع�شاء" 1981،  على  "موعد 
"فار����س املدينة" 1991. جدير ذكره يف هذا ال�شدد اأن خان 
يقراأ عدًدا من الكت���ب ال�شينمائية وي�شاهد اأفالًما كثرة قبل 
ًرا اإيانا باأن املرحلة  اأن ي�شرع بكتابة اأي �شيناريو جديد ُمذكِّ
الت���ي ت�شبق كتاب���ة ال�شيناريو ل تختلف ع���ن مرحلة التهيوؤ 

لالمتحانات املدر�شة املُقلقة.
ل يخف���ي خ���ان تذمره م���ن العت���داء عل���ى اأفالم���ه اأو اأفالم 
الآخري���ن الت���ي تناف�ش���ت وح�ش���دت اجلوائز حي���ث ُتوّلف 
وُيح���ذف منها ال�شوت لي�شتبدل باأغني���ة اأو مقدمة لربنامج 
تلف���ازي م���ن دون ا�شتئذان املخ���رج اأو املنت���ج ويعترب هذه 

العملية انتهاًكا �شارًخا حلقوق الفنان.
ير�ش���د خان م�شكل���ة اأ�شا�شية تعاين منه���ا ال�شينما امل�شرية 
التي تعر�س يف اأيام العيد اأفالًما لعادل اإمام ونادية اجلندي 
اللذين يهيمنان على معظم �شالت ال�شينما التي يبلغ عددها 
نح���و 140 �شال���ة تخ���دم اأكر م���ن 30 مليون متف���رج الأمر 
ال���ذي ي�شّيق اخلناق عل���ى اأ�شحاب الأف���الم الأخرى الذين 
يرف�شون عر�س اأفالمهم يف ال�شالت املتبقية رغم حاجتهم 
املا�ش���ة اإليها وينتظ���رون اأوقاًتا اأخرى تخل���و فيها الهيمنة، 

وينعدم فيها الحتكار.
متت���ّد �شداقة خان مباأمون عبد القّيوم اإىل اأيام الدرا�شة يف 
املتو�شط���ة والثانوية حيث كان يجمعهم���ا حب الذهاب اإىل 
ال�شينما مل�شاهدة اأفالم هتي�شكوك واأغاثا كري�شتي. وحينما 
التقي���ا من جديد، عب���د القيوم كرئي�س دول���ة وخان كمخرج 
�شينمائ���ي اتفقا عل���ى م�شروع فيلم �شينمائ���ي يحمل عنوان 
"يو�شف وزينب" حيث ي�شافر يو�شف اإىل جزر املالديف يف 
املحيط الهن���دي ويقع يف حب زينب لكنه يكت�شف اأن حاجة 
النا����س اإليه هي اأهم بكثر من اأي مقابل مادي، كما اأن ق�شة 
حب���ه لزينب هي التي اأجربته عل���ى ال�شتقرار يف البلد رغم 

اأو�شاعها القت�شادية ال�شيئة.
الخت���زال الذي اأ�شرن���ا اإليه اآنًف���ا يتمثل بف���ن الإعالن الذي 
يتوج���ب فيه �شرد حّدوتة ب���ن 30 و 60 ثانية ل غر. وهو 
ج ع���ن فك���رة اأو �شيا�شة  ف���ن ل جم���ال فيه لالإطن���اب كي تروِّ
اأو ُمنت���ج. ف���ن الإع���الن جل���اأ اإلي���ه اأور�ش���ون ويل���ز وفليني 
و�شكور�شيزي وكوبول واأبدع���وا فيه. الإ�شارة املهمة التي 
توق���ف عندها خ���ان هي جوائز لن���دن الدولي���ة لالإعالن عام 
1976 حي���ث بل���غ عدد الأعم���ال املت�شابق���ة 14. 000 اإعالن 
ميث���ل 71 دولة علًما باأن العمل الفائز كان ب�شيًطا يف الفكرة 

والتنفيذ.
عن احلوار املتمدن

مخرج على الطريق: الشخصية أهم من الحّدوتة
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سعيد شيمى

تب���داأ معرفتن���ا و�شداقتن���ا م���ن الطفول���ة.. ترعرعن���ا معًا 
واأحببن���ا ال�شينما مع���ًا.. وكل منا �شلك طريق���ه ب�شكل ما، 
عندم���ا �شاف���ر مع والدي���ه اإىل لندن ع���ام 1959 ونحن يف 
�ش���ن ال�شباب، قرر هن���اك اأن يدر�س ال�شينما حيث اأيقن اأن 
هذا هو طريقه فى احلياة.. كان يحبها ب�شدة.. �شدة ت�شل 
اإىل احلب اجلنونى.. لأنه ميلك خياًل مت�شعًا وروؤية تنمو 
با�شتمرار وتزداد ثقافة ومعرفة وهو هناك.. لندن عر�س 
مفتوح على �شينم���ات العامل من اأمريكا اجلنوبية والكتلة 
الأوروب���ى..  وال�شم���ال  واإيطالي���ا  وفرن�ش���ا  ال�شرقي���ة.. 
تبل���ورت ثقافته ال�شينمائي���ة بجانب الدرا�ش���ة اإىل بوتقة 
ان�شه���ر فيه���ا فك���ره واأمل���ه اأن ي�شن���ع اأفالم���ًا �شينمائي���ة 

خمتلفة فى بلده.. م�شر.
كان���ت دائم���ًا العقب���ة اأنه اأجنب���ى.. بالرغم اأن���ه ل يعلم ول 
ي�شع���ر اإل بالبل���د الت���ى ول���د به���ا واأحبها وي�شع���ر بنب�س 
�شعبه���ا واأر�شه���ا.. مت���ر ال�شن���وات فى كف���اح بطوىل من 
اأج���ل اأن يرج���ع اإىل بلده ويحقق حلم���ه.. وينجح يف ذلك 
بالع���ودة النهائي���ة ف���ى خري���ف ع���ام 1977، وكاأن الق���در 
اأ�شبح رحيم���ًا به بعدما اأ�شبح ف���ى منت�شف العمر، حيث 
يعجب الفنان الراحل ن���ور ال�شريف بال�شيناريو املقدم له 
من���ه ويقرر اإنتاجه فى باك���ورة اأفالم حممد خان الروائية 
الطويل���ة حيث عر�س الفيلم "�شرب���ة �شم�س" عام 1980، 
بعدم���ا ح�شل على عدة جوائز حملي���ة ودولية.. ومن هنا 
كت���ب النجاح ملحمد خ���ان كمخرج جديد ل���ه نظرة خمتلفة 
�شينمائي���ة وقته���ا خا�ش���ة ف���ى �ش���كل التكني���ك واحلرك���ة 
واأ�شل���وب غريب ع���ن ال�شينم���ا امل�شرية، حي���ث اإن الفيلم 
بالكام���ل م�شور فى �شوارع واأزق���ة القاهرة، وهذا مل يكن 
م���ن �شمات الفيلم امل�ش���رى وقتها، اإل فى فيل���م وحيد عام 
1954 للمخرج الكبر كمال ال�شيخ با�شم "حياة اأو موت«.
وب���داأت م�ش���رة خ���ان ال�شينمائي���ة ب���� 24 فيلم���ًا روائي���ًا 
وبع����س الأف���الم الق�ش���رة.. وه���ى م�ش���رة ت�ش���رف اأى 
فنان يحرتم فن���ه وقيمه الإن�شانية وبلده ويعمل بكل حب 

واإخال�س لرفع هذه القيم.
ط���وال ح���واىل ع�شري���ن عامًا وهو ف���ى الغرب���ة مل تنقطع 
اأوا�ش���ر ال�شداق���ة واملحب���ة بينن���ا باخلطاب���ات و�شرائط 
املتبادل���ة.. ومل يخف���ت  امل�شجل���ة والزي���ارات  الكا�شي���ت 
حديثن���ا ومناق�شتن���ا.. ب���ل اأحيان���ا �شجارن���ا.. وحم���وره 
الأف���الم وال�شينم���ا.. اآمنت مبوهبة خان م���ن زمن كبر.. 
فى ال�شبى حيث كان يكت���ب الق�ش�س.. فى كرا�شة وياأتى 
ملنزلن���ا يجمعنا اأنا واأخت���اى.. ليقراأ لنا اأف���كاره.. وكانت 
اأغلبه���ا ماأ�شاوي���ًا.. اأو بولي�شىًا، واأخت���ى ال�شغرى تبكى 
من ق�ش�شه.. ونهم باإفهامها اأنها ق�ش�س ولي�شت حقيقية! 

ف���ى لن���دن ير�ش���ل ىل اأف���كارًا عدي���دة وين�شد ويتمن���ى اأن 
ينفذه���ا فيلم���ًا فى يوم ما.. وفى ع���ام 1972 يح�شر مل�شر 
ون�شن���ع معًا فيلم���ًا روائيًا ق�شرًا مقا����س 35 مللى با�شم 
"البطيخة".. بعدما اأ�شبحت اأنا م�شورًا حمرتفًا ودر�شت 
ال�شينم���ا والت�شوير باملعهد الع���اىل لل�شينما، وحماولت 
عدي���دة مر به���ا خان ليكون مقيمًا و�شان���ع اأفالم هنا.. ول 

مكان اآخر اإل هنا.. مب�شر.
كتب ىل يومًا فى اأحد خطاباته وهو فى اأ�شد الأمل والياأ�س 
"ولك���ن ف���ى الكتابة لك اأجد ملجاأ لالت�شال مع وجه اآخر 

لنف�شى«.
كنت اأنا الوحيد القريب له وجدانيًا وعاطفيًا والذى يوؤمن 
باأن���ه ميلك موهب���ة حقيقية ولكن ظ���روف هجرته ومر�س 
والده واحلي���اة الأ�شرية حيث اإنه الول���د الوحيد لوالديه 
حتت���م علي���ه اأن يرعاهم���ا ب���كل ما ميل���ك من جه���د ومال.. 
ولذل���ك كان يعمل ف���ى لن���دن با�شتمرار حتى ي�ش���دد ديون 
والده ويدف���ع اأق�شاط املنزل املقيمن ب���ه.. ظروف �شعبة 
دائم���ًا تبعده عن حلمه ال�شينمائى ال���ذى مل يخبو يومًا ما 

عن فكره اأو عقله.

وف���ى اأح���د املواقف الت���ى ف�شل فيها ف���ى ا�شتم���رار العمل 
ال�شينمائ���ى هنا واأو�شلت���ه للرجوع بالباخ���رة من مدينة 
بور�شعي���د اإىل لن���دن.. كتب���ت ل���ه خطابا.. ه���و ذكرنى به 
بع���د �شن���وات ف���ى اأح���د خطابات���ه ىل.. ح���ن كن���ت اأعمل 
كم�ش���ور حم���رتف.. وه���و هن���اك يكافح م���ن اأج���ل حياة 
اأ�شرت���ه.. واأعتق���د اأنى ن�شيت حلمنا امل�ش���رتك من ال�شباب 
ف���ى �شنع اأفالم تع���رب عما نحب���ه ونعتق���ده ونر�شى به.. 
كتب���ت اإليه "ح���اول اأن تتمتع باأيامك عل���ى ظهر الباخرة.. 
فاإنه���ا فر�ش���ة لتحا�شب نف�شك فى ه���دوء البحر و�شحره.. 
فر�ش���ة لتفكر ف���ى م�شتقبل���ك البا�شم.. ل�شك اأن���ه م�شتقبل 
با�شم.. وح���ن ت�شل اإىل ذلك امل�شتقب���ل �شاأذكرك بكلماتى 
ه���ذه، و�شاأقول لك اأنا ول فخر، اأن���ا اأول من تنباأ لك بذلك، 
واأول م���ن يهنيك بكل قلبه و�شعوره، اأخى ما اأقرب الأم�س 
بالي���وم.. ب�شع اأي���ام ونلتقى.. ث���م ب�شع �شن���ن نعي�س.. 
وب�ش���ع اآلف تبقى.. تبقى الذك���رى.. و�شيقولون فى يوم 
م���ن الأيام حممد خان، الذى اأحيى ال�شينما العربية، الذى 
اأ�ش����س مدر�شة الواقعية فى م�شر، الذى كان له الف�شل فى 
و�ش���ول الفيلم العربى اإىل الع���امل، لأنه اقرتب من احلياة 
و�شورها ونقله���ا كما هى.. اإن لغة ال�شينما يا خان لي�شت 
الإجنليزي���ة اأو الفرن�شي���ة، اأو الإيطالي���ة اأو العربية.. اأو 
اأى لغ���ة.. لغ���ة ال�شينم���ا احلقيق���ة والواقع ول���و اختلفت 
املجتمعات.. لأن النف�س الب�شرية واحدة، ل تختلف كثرًا 
فى اجلن�س اأو النوع ف���ى ال�شن اأو اأمريكا.. الإن�شان هو 
الإن�ش���ان.. والواقع الذى يلم�شه بي���ده كل يوم ول ي�شعر 
ب���ه.. يجب اأن يلم�شه ويراه عل���ى ال�شا�شة، ومن هنا تاأتى 
اللغ���ة.. رمب���ا ل تفهمن���ى" كتبت له هذا ع���ام 1963، وكنا 

فى حلمنا الكبر معًا اأن ن�شنع اأفالمًا تعرب عنا.
كل اأف���الم خان اأو �شينما خان من بعد هى اأفالم من النا�س 
ويعطيه���ا مذاقه ويرجعها لهم مرة اأخرى.. النا�س العادية 
واحلي���اة بكل م���ا بها من تناق����س هذا ما ميي���زه.. فاإن له 
نظ���رة خا�شة وي�شتخل�س لقطات خمتارة هو الذى يراها 
بحرف���ة وفهم فى اإث���راء فيلمه.. وعمل منه���ا ن�شيجًا يغزل 
مبهارة موؤثرة جامعًا الدراما وال�شورة و�شريط ال�شوت 
ف���ى �شيمفوني���ة اأحبها جمه���وره ومن ي�شتح�ش���ن فهم فن 
الفيلم.. خان جمع بن ثقافة ال�شرق وثقافة الغرب.. وهذا 
جع���ل من اأفالم���ه �شيئًا فري���دًا وخمتلفًا وممي���زًا.. وحتى 
اأيام���ه الأخ���رة كان يحلم بالعمل بفيل���م جديد ومو�شوع 
فري���د.. واأعي���د مقول���ة كتبته���ا م���ن قبل ف���ى نهاي���ة كتابى 
ع���ن اأفالمى م���ع عاطف الطي���ب" 1999، وه���ى مقولة من 
تاريخن���ا العريق للحكي���م امل�شرى "�شن���ب حوتب" ومنذ 
2697، م���ن الأ�ش���رة الرابع���ة، يق���ول "حافة الق���رب لي�شت 
نهاية الوجود، ب���ل هى باب يغلق على احلياة ويفتح على 
اخلل���ود" وم���ع كل التكرمي���ات الت���ى �شاحب���ت وفاتك فى 

م�شر والوطن العربى.. نعى قيمتك وخلودك.
م. الكواكب امل�صرية يف 31. 10. 2015

المخرج محمد خان.. النموذج واإلبداع

عندم���ا يرح���ل اأح���د املبدع���ن جت���د نف�شك اأم���ام حزن 
�شخ�شي بقدر متابعتك لأعماله وحمبتك ل�شخ�شيته.. 
ويجت���اح القلب حزن م���ع توايل كلم���ات الرثاء عندما 
يتذك���ر التليفزي���ون فجاأة اأن ثمة مبدع���ا رحل. فيكثف 
عر����س اأعماله التي رمبا ت�شت���اق لروؤيتها باقي العام. 
وهن���ا ياأت���ي العقل يرب���ت علي القل���ب مذكرا اإي���اه اأن 
الب���داع ل مي���وت وبالتايل فاملبدع يعي����س مع ابداعه 

القابل لالكت�شاف والتاأمل من جديد..
ويف حالة حممد خ���ان.. اتفق القلب والعقل اأن حممد 
خ���ان كان حال���ة فني���ة مده�ش���ة.. ه���ذا الإ�ش���رار علي 
النت���اج حت���ي النف�س الأخ���ر.. التواجد عل���ي �شا�شة 
ال�شينم���ا باأف���الم خمتلف���ة ع���ن ال�شائد.. وه���ي حالت 
ان�شاني���ة يف العادة عن ب�ش���ر واأماكن وزمن حائر بن 
اأم�س �شج���ي ويوم �شقي وغد جمه���ول.. احتفظ خان 
بروح طيبة مع خمتلف الأجيال.. يهنيهم اإذا جنحوا.. 
يتع���اون معهم يف اأعمالهم.. يعي���د تقدمي نف�شه ويعيد 
اكت�شاف الوجوه املاألوفة يف اأفالمه كما يقدم الوجوه 

اجلديدة..
باخت�شار هو "بناء" بال�شدة.. بيبني اأفالم.. �شانع.. 
بي�شن���ع حيوات علي ال�شا�شة لخر حلظة.. لو تخيلنا 
ان �شخ�ش���ا يبني عم���ارة يراعي عنا�ش���ر اجلمال كما 
يهت���م بالوظائ���ف العملي���ة.. يرف����س مث���ال ا�شتخ���دام 

ا�شمنت مغ�شو�شا.. يعرف اأنه لي�س بالأ�شا�س لت�شتمر.
ومع عماله ل يجعل منهم �شخرة.. يرتك لهم م�شاحات 
التك���ون م���ع البن���اء.. يفع���ل خ���ان مث���ل ه���ذا ولك���ن 
�شينمائي���ا.. يبن���ي ح�شب الأ�شول و�ش���ط كم عمارات 
ع�شوائية.. الغريب انها مطلوبة وم�شكونة.. الغريب 
انه���ا لي�شت منب���وذة.. ي�شمونه���ا جتاري���ة.. يدعونها 
�شعبي���ة.. ل يب���دو مهتم���ا مب���ا حول���ه م���ادام ميار����س 
البن���اء.. بع����س جتاربه ال�شينمائية تب���دو كالبناء يف 

اأر�س قفر..
فعل البناء �شعب لأن���ه اختبار للزمن.. تري هل يظهر 
باملبن���ي �شروخ؟ هل يقع بدل م���ن اأن ينه�س؟ تري هل 

وهو ُيدرك يف جمموعه نالحظ تفا�شيله املكونة له؟
هذه اللقطات احلية.. ال���كادرات املعربة.. رمبا املبدع 
يت�شاءل مثلن���ا اإن كان جهده وعرقه يف البناء �شيدرك 
اأم ي���رتك؟ ولعله يف ظل النهم���اك يف البناء يعمل ول 

ي�ش���األ.. حممد خان كعاطف الطي���ب �شمن �شل�شلة من 
خمرج���ن عظ���ام نعرفهم.. بن���وا وظل���وا يبنون حتي 
نهايته���م.. ب���اين العمارة لي����س بال�ش���رورة �شاحبها 
الأوحد.. لذلك اأحيانا يفوتنا النتباه جلهد املخرج مع 
انبهارنا بربيق النجم مثال. ولكن خان ورفاقه �شنعوا 
ب�شم���ة خا�ش���ة.. بن���اء ين�ش���ب له���م.. اهتم���وا ب���اأدق 
تفا�شيله وتركوه لنا نح���ن امل�شاهدين اآملن اأن نكون 
ال�ش���كان.. هل ناأتن�س بوجود بع�شنا البع�س يف بناء 
ي�شتح���ق ال�شكن اأم نرتكه عمارة غ���ر م�شكونة؟ رمبا 
حت���ي يدعونها بيت���ا لالأ�شباح حتي ياأت���ي ناقد جريء 
ياأخذن���ا للعم���ل املهجور ف���رني ما مل ن���راه.. هذه هي 
الأفالم احلقيقية.. بن���اء وتفا�شيل يف انتظار م�شاهد 
ي�شك���ن الأف���الم وي�شكن لها.. رحم الل���ه كل من قدم فنا 

وغر�شه البناء.. رحم الله حممد خان.
�صحيفة اجلمهورية امل�صرية 10. 08. 2016

محمد خان.. وفن "بناء" األفالم
أماني صالح
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رجاء النقاش

منذ سنوات تعرض المخرج الفنان محمد خان لحملة 
خفية من االتهام والتجريح تقول إنه من أصل 

باكستاني، وال يجوز له أن يمثل مصر في المهرجانات 
الدولية، فتمثيله لمصر في هذه المهرجانات باطل!

ويف الأ�شابي���ع الأخ���رة جتددت احلملة م���رة اأخري واإن 
كان فر�شانها يف هذه املرة خمتلفن.

ويف حياتن���ا الثقافية والفنية ظاه���رة عجيب نعاين منها 
اليوم.. ومنذ ع�شرات ال�شنن.

فكلم���ا ظهر فن���ان جديد مب���دع يحبه النا����س ويتحم�شون 
له.. بداأت الغي���وم تنت�شر وتتجمع لتوجيه التهامات اإيل 
ه���ذا الفنان وتعكر �شفو جناح���ه واإقبال النا�س علي فنه 

اجلميل.
ومل ي�شلم من هذه الغيوم الداكنة حتي العمالقة الكبار يف 

الثقافة والفن.
ط���ه ح�ش���ن كتب عن���ه اأحدهم كتاب���ا لي���زال يف الأ�شواق 
حت���ي اليوم يق���ول فيه: اإن ط���ه ح�شن عمي���ل لل�شهيونية 

وال�شتعمار الفرن�شي.
وعبدالوهاب كتبوا عنه اإنه حرامي و�شارق اأحلان ولي�س 

عنده اأ�شالة فنية من اأي نوع.
وجني���ب حمفوظ العظيم قالوا عنه اإن���ه اأخذ جائزة نوبل 
من ت���ل اأبيب يف اإ�شرائي���ل ومل ياأخذها م���ن �شتكهومل يف 

ال�شويد!
واأم كلثوم قالوا عنها اإنها مو�شة قدمية.

ولكن هوؤلء الكبار والعمالقة ا�شتطاعوا بنبوغهم وحمبة 
النا�س لهم اأن ي�شحقوا هذه التهامات ال�شخيفة والظاملة.

ولي����س م���ن الغري���ب اأن يتعر����س »حممد خ���ان« ملثل هذه 
احلمل���ة وهو ي�شع���د - فيلما بعد فيل���م - اإيل القمة الفنية 

التي ي�شتحقها مبوهبته واأ�شالته.
ول اأظ���ن اأن حمم���د خان بحاج���ة اإيل من يداف���ع عنه لأنه 
ميل���ك »حمامي���ا« بليغا ه���و فن���ه اجلميل وميل���ك حمامن 
اآخري���ن اأ�شد بالغة ه���م: جمهوره ونق���اده الفنيون الذين 

يعرفون قيمته وقدره.
ولك���ن الذي���ن يهاجم���ون »حمم���د خ���ان« الآن ه���م الذي���ن 
ي�شتحق���ون اأن نوج���ه اإليهم بع����س ال�شرب���ات »بالقلم«.. 

»الر�شا�س«! !
اإن ه���وؤلء الذي���ن يهاجمون ه���ذا الفنان الكب���ر مل يقراأوا 

تاريخ م�شر، ول يعرفون �شيئًا عن �شخ�شية م�شر.
ول���و اأنهم ق���راأوا وفهموا لأدرك���وا اأن »حممد خ���ان« اأكر 
واآباءه���م  باك�شت���اين  وال���ده  اأن  رغ���م  منه���م..  م�شري���ة 

م�شريون!
فتاريخ م�شر يقول لنا بو�شوح وقوة:

اإن »امل�شري���ة« لي�ش���ت �شف���ة يكت�شبه���ا الإن�ش���ان ب�شه���ادة 
املي���الد فقط، ولكنها حتتاج اإيل �شه���ادة اأخري اأهم واأبقي 

هي �شهادة احلب والعطاء والعمل املخل�س الأ�شيل.
وه���ذه ال�شه���ادة الأخ���رة ه���ي الت���ي تع���رتف به���ا م�شر 

وخا�شة يف ميدان الثقافة والفن قبل اأي ميدان اآخر.
وعندم���ا نتاب���ع �شل�شلة تاريخنا الأدب���ي والفني املعا�شر، 
�ش���وف جند في���ه كثرا م���ن الأ�شماء التي ملع���ت يف �شماء 

م�شر واأ�شحابها من اأ�شول غر م�شرية.
اأحمد �شوقي اأمر �شعراء ع�شره من اأ�شل تركي.

واأجم���ل  الأغ���اين،  اأجم���ل  �شاح���ب  التون�ش���ي  وب���رم 
الكلم���ات يف حب م�ش���ر.. هو من اأب تون�ش���ي مهاجر اإيل 

الإ�شكندرية.
عبا����س العق���اد، اأح���د اأم���راء العق���ل العرب���ي يف الع�ش���ر 

احلديث، من اأ�شل كردي.
يحي���ي حقي �شاح���ب »قنديل اأم ها�ش���م« وعا�شق »ال�شيدة 
زين���ب« واأح���د الفنان���ن الذي���ن ع���ربوا ع���ن ال�شخ�شي���ة 

امل�شرية تعبرا بالغ ال�شدق والعمق واجلمال..
... يحيي حقي من اأ�شل تركي.

واأحم���د رامي مبدع اأغاين اأم كلثوم الكبرة واجلميلة من 
اأ�شل األباين.

ه���وؤلء جميعا وغرهم رغم اأ�شولهم غر امل�شرية، اأحبوا 
م�ش���ر واأحبته���م م�شر، وهم ج���زء من تاريخه���ا الأ�شيل، 
واإذا »حذفن���ا« ه���ذه الأ�شم���اء م���ن تاريخنا املعا�ش���ر، فاإن 
ه���ذا التاريخ �ش���وف يفقد اأجم���ل �شفحات���ه واأكرها قوة 

واأ�شالة.
وما هي قيمة تاريخنا الثقايف والفني يف الع�شر احلديث 
اإذا حذفن���ا من���ه اأ�شماء �شوق���ي وبرم التون�ش���ي والعقاد 

ورامي ويحيي حقي؟
اإنن���ا لو فعلنا ذل���ك �شوف نك���ون مثل الذي يه���دم الأهرام 
الثالث���ة ومعه���ا اأب���و اله���ول ومعب���د الكرن���ك يف الأق�شر، 

ب�شربة واحدة.
ول�ش���ت اأدري ملاذا نرف�س اأن يقوم الإرهابيون مبحاولت 
لتدم���ر اآثارنا وت�شويهه���ا، ون�شكت عل���ي الإرهاب الآخر 
ال���ذي يري���د الق�ش���اء عل���ي املوهب���ة يف بالدنا بحج���ة اأن 

اأ�شحابها لي�شوا من اأ�شول م�شرية؟
كيف نقبل مثل هذا الكالم الذي يرف�شه عقل م�شر وقلبها؟
اإن م�ش���ر يف موقعها احل�شاري واجلغ���رايف والتاريخي 
كان���ت علي م���ر الع�شور مكانا تلتقي في���ه املوهبة الكبرة 
يف كل مي���دان وجم���ال، وكان نابلي���ون يق���ول ع���ن م�شر: 

»اإنها رقبة العامل.. اإنها اأهم بلد يف الدنيا«.
ه���ل اأخذ نابليون »ر�شوة« م���ن امل�شرين ليقول عن بلدهم 

هذا الكالم؟
اإن الذي���ن ي���رددون الته���ام �شد عباق���رة م�ش���ر وفنانيها 
املوهوب���ن مل يق���راأوا كالم نابلي���ون، ول���و ق���راأوه فل���ن 

يفهموه.
اإن م�ش���ر مل تاأخ���ذ مكانته���ا فى ح�ش���ارة الع���امل، اإل لأنها 
فتح���ت �شدرها على مر التاريخ ل���كل الثقافات الإن�شانية، 
ومل ت���رتدد م�ش���ر يوما ف���ى اأن ت�شتقبل املواه���ب الكبرة 
وتخلطه���ا برتابه���ا ونيله���ا فيخرج من ه���ذا اخلليط ذهب 

خال�س له بريق يخطف الأب�شار.
وقد قراأت منذ اأيام كلمات كتبتها وغنتها املمثلة الأمريكية 
املعروف���ة "�شرىل متب���ل" تقول فيها: "يقول���ون اإن م�شر 
اأم الدني���ا.. ونحن نق���ول اإن م�شر ه���ى كل الدنيا". وهذه 
الكلم���ات اجلميلة لي�شت فنا يقوم عل���ى اخليال واملبالغة، 
ولكنها حقيقة تكاد تكون جزءا من حقائق العلم الثابتة... 
فم�ش���ر ه���ى الدنيا كلها، لأن الكثرين وف���دوا اإليها من كل 
اأنح���اء الع���امل وا�شتق���روا فيه���ا واأحبوه���ا واأعطوها كل 
حياته���م فاأ�شاف���وا اإليها وجعلوا من خريطته���ا الإن�شانية 

اأكرب بكثر من خريطتها اجلغرافية.
ونح���ن عندم���ا من�شى ف���ى اأجمل م���دن م�شر وه���ى مدينة 
الإ�شكندري���ة ونح���ب اأن نتذكر اأ�شل ه���ذه املدينة ف�شوف 
نع���رف اأن الإ�شكن���در املقدون���ى هو الذى بناه���ا واأعطاها 
ا�شمه �شنة 332 قبل امليالد، فهل معنى ذلك اأن الإ�شكندرية 
اجلميل���ة لي�شت مدين���ة م�شرية؟ وهل نطال���ب بهدمها لأن 
ال���ذى بناها هو قائ���د ع�شكرى من جزي���رة "مقدونيا" فى 

اليونان؟ !
اإن ه���ذا الكالم ل يع���دو اأن يكون نوعا م���ن الهزل، و�شوء 

الفهم، بل و�شوء النية اأي�شا.
ونعود اإىل مو�شوعنا الأ�شلى وهو هذا التهام ال�شخيف 

للفنان حممد خان باأنه غر م�شرى.
وم���ن الناحية الواقعية، نقول اإن حممد خان اإذا كان اأبوه 
باك�شتاني���ا فاأمه م�شري���ة، وقد ولد فى م�ش���ر وعا�س فيها 
وتنف����س هواءها و�شرب من ماء نيلها واأكل خبزها و�شعر 

باأفراحها واأحزانها، مثله فى ذلك مثل جميع امل�شرين.
ونب���غ حمم���د خ���ان عندم���ا ن�ش���ج واأ�شب���ح خمرج���ا م���ن 
خمرجى ال�شف الأول فى جيله، ومتيز باأنه �شاحب اأفكار 
بديع���ة وروؤية عميقة للواقع والإن�شان واحلياة فى م�شر، 
فانعك����س ذل���ك على اأفالم���ه الرائع���ة، ومنها "اأح���الم هند 
وكاميلي���ا" ويكفى اأن نذكر هذا الفيلم الذى اأخرجه وكتب 
ق�شت���ه حممد خان لنعرف - اإذا كنا من�شفن - اإنه ق�شيدة 
�شينمائي���ة بديع���ة ع���ن اأح���الم الإن�شان امل�ش���رى الب�شيط 
وهمومه ومتاعبه، و�شنى قلبه بحثا عن الأمن وال�شعادة.
واأفالم حممد كلها مليئة بهذا الفهم العميق مل�شر وم�شاكلها 
وهذه الروؤية الإن�شاني���ة ال�شاعرية لأحالمها وكفاحها من 

اأجل احلرية والعدالة.
وبه���ذا اجلهد الفنى الكب���ر املت�شل يك���ون حممد خان قد 
اأعط���ى مل�شر اأكر األف م���رة مما اأعطاه الذي���ن يهاجمونه 

واآباوؤهم م�شريون!
وبذلك يكون حممد خان اأكر م�شرية من هوؤلء، واأعز فى 

عن م�شر منهم جميعا.
لقد بنى هذا الفنان تاريخا كبرا من الفن الأ�شيل، اأما هم 
فلم يفعلوا اأكر من اأن يقذفوا النا�س بالطوب واحلجارة.
و�شب���ب ه���ذه احلمل���ة وا�ش���ح ول يخف���ى عل���ى اأ�شحاب 

ال�شمائر املخل�شة.
اإنه���ا لي�شت حملة على حممد خان ب���ل هى حملة على الفن 
الناجح الأ�شيل، حل�شاب الف���ن التافه ال�شطحى، ولو كان 
حممد خ���ان ممن يقدمون ه���ذا الفن الرخي����س لوجد بن 
م���ن يهاجمونه الآن اأن�شارًا يدافعون عنه وي�شعونه فوق 

الرءو�س.
ولكن حممد خان فنان كبر، يعرف اأن الفن ت�شوير �شادق 
للحياة، ونقد للواقع حتى يتغر هذا الواقع ويتحول اإىل 

واقع اأجمل.
الأذواق  اأ�شح���اب  الرفي���ع ل ير�ش���ى  الف���ن  ه���ذا  ومث���ل 
ال�شطحي���ة الذي���ن يريدون م���ن ال�شينما اأن تك���ون رق�شة 

وج�شدا عاريا واإثارة ل معنى لها ول قيمة.
وه���وؤلء الذي���ن يهاجم���ون هذا الفن���ان الكب���ر ل يحبون 
الفن الرفي���ع ول يتحملونه لأنه فن يحتاج اإىل جهد لفهمه 
وتذوق���ه.. وه���م �شطحيون، ودع���اة لل�شطحي���ة، واأن�شار 
للذي���ن يري���دون لل�شينما اأن تكون جت���ارة و�شطارة... بل 

ودعارة فى بع�س الأحيان.
و�ش���وف يبقى حممد خان بفنه الأ�شيل رغم هجوم هوؤلء 

الذين ل نعرف لهم جن�شية ول اأ�شال فى الفن والثقافة.
�ش���وف يبق���ى الفنان الكب���رة... ويذهبون ه���م كما تتبدد 

الغيوم اأمام اأ�شعة ال�شم�س ال�شاطعة.
1993/2/9 الكواكب  · جملة 

فنان كبير وحملة ظالمة:

محمد خان أكثر » مصرية « من الذين يهاجمونه!
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manarat

طبعت بمطابع مؤسسة  لالعالم 

والثقافة والفنون

سكرتير التحرير
رفعة عبد الرزاق

رئيس التحرير التنفيذي
علي حسين

www.almadasupplements.com

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

املخ���رج حممد خ���ان مدر�شة �شينمائي���ة متكاملة كان احد ياسـمين كفـافي
رواد الواقعي���ة اجلدي���دة يف الثمانين���ات.. ق���دم العدي���د 
م���ن الفالم الرائعة نذكر منه���ا "�شربة �شم�س".. "زوجة 
رج���ل مه���م".. "موعد عل���ي الع�ش���اء".. "يف �شق���ة م�شر 
اجلدي���دة".. "فت���اة امل�شن���ع".. وموؤخ���رًا "قب���ل زحم���ة 
ال�شيف" الذي اثار �شجة لي�س فقط ب�شبب م�شاهد مايوه 
هن���ا �شيح���ة وجو احلرية الع���ام يف العالق���ات الن�شانية 

يف الفيلم ب���ل لأن الفيلم بال بداية وو�ش���ط ونهاية عليهم 
فلم���اذا اق���دم خان الذي �شب���ق وقدم امل���راأة املطحونة يف 
فتاة امل�شنع اإيل الدخول يف عامل الكمبوند واثرياءه كان 

لال�شبوعي هذا احلوار معه:
· �شعرن���ا يف حلظة انن���ا مل نتعرف علي البطال ب�شكل 

مف�شل بينما ال�شيناريو مليء بفراغات بال احداث ملاذا؟
انا لن اعطي امل�شاهد املعلومات مبعلقة انا ارغب يف تركه 
يتعاي����س م���ع البطال كاأن���ه قريبهم مثال يحبه���م يكرههم 
يتع���رف عليهم انت���و "مزهقتو����س" من الفيل���م التقليدي 
ادع���و امل�شاهد ان يغر طريق���ة م�شاهدته لالفالم ويجرب 

�شيئًا جديدًا ويدعي يل.
فيه من م�شاهد يق�شد جلب اجلمهور؟ وما  العالن  · هل 

اي اعالن يجوز له ا�شتخدام كل الو�شائل جلذب اجلمهور 
ما هو اعالن عادي يعني.

· ان���ت �ش���ورت يف ال�شاح���ل ال�شم���ايل مب�ش���ر واعدت 
اكت�شاف���ه هل ميكن ان تد�شن حملة لعادة اكت�شاف جمال 

م�شر؟
م�ش���ر حل���وة ق���وي ولك���ن �شع���ب الت�شوي���ر فيه���ا نق���ل 
املع���دات مكل���ف هناك اماك���ن اثرية ندفع مالي���ن لي�شمح 
لن���ا بالت�شوي���ر فيها واماك���ن طبيعي���ة يف ح�شن اجلبال 
غ���ر م�شموح لن���ا بالت�شوي���ر فيها ا�شال طي���ب نعمل ايه 
اخدنا ت�شريح من القرية يف ال�شاحل ال�شمايل للت�شوير 
والدارة كانت متفهمة وبر�شه تكبدنا العديد من الأموال.
· احيان���ا تظ���ل �شن���وات يف بيت���ك ولكنك موؤخ���را قدمت 

فيلمن يف فرتة متقاربة هل النتاج ا�شهل حاليا؟
اب���دا النت���اج �شعب وبق���ايل �شنتن قاع���د يف البيت بعد 
"فت���اة امل�شن���ع" "قبل زحم���ة ال�شيف" اأن���ا �شاركت يف 
انتاج���ه م���ع جمموعة م���ن املنتجن ب�شراح���ة م�س عاوز 
متوي���ل م���ن اخل���ارج "وتقع���دوا تقول���وا يف ال�شحاف���ة 
متوي���ل اجنبي ادينا بندف���ع من جيبنا" حتي ت�شر عجلة 

النتاج.
تقدمي دراما التلفزيون؟ فكرة  تداعبك  · ال 

والدرام���ا  ال�شينم���ا  وبع�ش���ق  الدرام���ا  اأح���ب  ان���ا  اب���دا 
التليفزيونية ل ت�شتهويني مطلقا.

املهرجان؟ يف  جوائز  يح�شد  مل  · الفيلم 
ان���ا ل اأحب هذه الكلمة املهرجانات ل متثل يل اي �شئ انا 
باخ���رج الفيلم ثم اقدمه للجمه���ور واملهرجانات واي حد 
يراه فيلم جيد اهال م�س ق�شيتي ان الفيلم يح�شد جوائز 
ان���ا �شاركت يف ع�شرات املهرجان���ات وبعدين املهرجانات 

م�شي�شة "كان" وغره مهرجانات لها توجهات �شيا�شية.
انتاج الفالم مهم؟ يف  الف�شائيات  ا�شرتاك  · هل 

طبع���ا القنوات ت�شاه���م يف النتاج لتن���ال فر�شة عر�شها 
ح�شريا علي �شا�شتها وهو اأمر مفيد للقناة ولالنتاج.

· ب�شراح���ة ه���ل "هنا �شيحة" عار�ش���ت يف م�شاهد القبل 
كعادة املمثالت اليوم اأ�شحاب دعوات ال�شينما النظيفة؟

"هن���ا" مل تعار����س ولكنه���ا م�شكل���ة اجدها كل ي���وم اأي 
ممثلة تخ�شي ان يتم فهمها ب�شكل خاطئ وكانها لو قدمت 
دور عاه���رة مث���ال يبقي ده بج���د لال�شف املجتم���ع اأ�شبح 
بيجري ورا املظاهر هل املحجبة مالك اأو ال�شافرة عاهرة 

ل طبعا ولكننا نطارد ال�شكل.
· ه���ل واجهت هذه امل�ش���كالت مع �شعاد ح�شني اأو جنالء 

اأو مرفت اأمن؟
ل طبع���ا عمرهم ما تعبوين ول �شال���وا ليه كانوا ممثالت 
عن ح���ق لال�شف املجتمع تغ���ر مع منت�ش���ف الثمانينات 

وكذلك حال اأهل الفن
الفيل���م رغم قلتها لكنه���ا تعرب عن طبقات  · �شخ�شي���ات 

عدة هل هذا مق�شود؟
بالتاأكي���د كل �شخ�شي���ة ترك���ز ملجموعة م���ن الب�شر لكنها 

اي�شا حالت خا�شة متثل نف�شها ول يجب التعميم.
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رائد واقعية الثمانينات محمد خان:

أعشق السينما..
ودراما التليفزيون ال تستهويني



ولد خان في مصر في 26 أكتوبر عام 1942 ألب باكستاني وأم 
مصرية ويعد أحد أبرز مخرجي السينما الواقعية التي انتشرت في 
جيله من السينمائيين نهاية السبعينيات وطوال عقد الثمانينيات 

من القرن الماضي وتصور أفالمه حياة المصريين البسطاء.

وق���دم خ���ان يف م�شرت���ه الفني���ة اأك���ر م���ن 20 فيلم���ا �شينمائي���ا كتب 
ق�ش���ة 12 منه���ا بنف�ش���ه واختر 4 من اأفالم���ه �شمن اأف�ش���ل 100 فيلم 
يف تاري���خ ال�شينم���ا امل�شرية وهي زوجة رجل مه���م بطولة اأحمد زكي 
ومرفت اأمن واأح���الم هند وكاميليا بطولة جنالء فتحي واأحمد زكي 
وخ���رج ومل يعد بطولة فري���د �شوقي ويحيى الفخ���راين وليلى علوي 
و�شوبرماركت بطولة جنالء فتحي وممدوح عبد العليم وعادل اأدهم.

وعر����س له يف الآونة الأخرة فيلم قب���ل زحمة ال�شيف من بطولة هنا 
�شيح���ة وماجد الك���دواين. ومن اأحدث اأفالمه اأي�ش���ا فيلم فتاة امل�شنع 
له���اين ع���ادل ويا�شم���ن رئي�س وبن���ات و�شط البل���د ملنة �شلب���ي وهند 

�شربي.
وح���از خ���ان يف م�شرته الفنية عل���ى ع�شرات اجلوائز با�ش���م ال�شينما 
امل�شري���ة كم���ا �ش���ارك كع�شو جلن���ة حتكي���م يف عديد م���ن املهرجانات 
الدولي���ة ممثال مل�شر ومت تكرميه من املهرجان امل�شري القومي الرابع 
ع�ش���ر لل�شينما ع���ام 2008 باعتباره م���ن العالمات الب���ارزة يف تاريخ 

ال�شينما امل�شرية.
كون حممد خان مع ب�شر الديك و�شعيد �شيمي ونادية �شكري وعاطف 
الطيب وخري ب�شارة وداود عبد ال�شيد جماعة �شينمائية اأطلق عليها 
»جماع���ة اأف���الم ال�شحبة«، جمعته���ا رابطة ال�شداقة وجمم���ل الق�شايا 
والهم���وم الفني���ة والثقافي���ة ب�شكل ع���ام. وكان الهدف م���ن اإن�شاء هذه 
اجلماع���ة ه���و اإنتاج اأف���الم ذات م�شتوى جي���د وتقدم جدي���دًا، والفيلم 

الوحيد الذي قامت اجلماعة باإنتاجه هو احلريف.
ارتب���ط حممد خان يف اأفالمه باأ�شماء يف اأكر من عمل، مثل املونترة 
نادي���ة �شك���ري )التي قام���ت مبونتاج جمي���ع اأفالمه(، مدي���ر الت�شوير 
�شعي���د �شيمي )ثم���اين اأف���الم(، املو�شيقار كم���ال بكر )�شبع���ة اأفالم(، 
ال�شيناري�ش���ت ب�ش���ر الدي���ك )�شت���ة اأف���الم(، مدي���ر الت�شوي���ر ط���ارق 
التلم�ش���اين )ثالثة اأفالم(، ال�شيناري�ش���ت عا�شم توفيق )اأربعة اأفالم(، 
وال�شيناري�ش���ت روؤوف توفي���ق )فيلمان(،والفن���ان احم���د زك���ى )�شتة 

اأفالم(.
يف ع���ام 1956 �شاف���ر اإىل اإجنل���رتا لدرا�ش���ة الهند�ش���ة املعماري���ة، اإل 
اأن���ه التق���ى بال�شدفة ب�ش���اب �شوي�ش���ري يدر�س ال�شينم���ا هناك وذهب 
مع���ه اإىل مدر�شة الفنون، ف���رتك الهند�شة والتحق مبعه���د ال�شينما يف 
لن���دن. ولكن درا�شت���ه يف املعهد اقت�شرت فقط عل���ى الحتكاك بالآلت 
ومعرفت���ه للتقنية ال�شينمائية، اأما مدر�شت���ه احلقيقية فكانت من خالل 
تعرف���ه على ال�شينما العاملي���ة يف ال�شتينات، وم�شاهدت���ه لكمية رهيبة 
من الأفالم، ومعا�شرته جلميع التيارات ال�شينمائية اجلديدة يف نف�س 
وق���ت ن�شوئها وتفاعلها. فق���د �شاهد اأفالم املوج���ة الفرن�شية اجلديدة، 
واأف���الم املوجات اجلديدة لل�شينما الت�شيكي���ة والهولندية والأمريكية، 
وجي���ل املخرج���ن اجلدد فيها، كم���ا تابع اأف���الم اأنطوني���وين وفلليني 

وكرو�شاوا وغرهم من عمالقة الإخراج يف العامل.
عا����س حممد خان فرتة طويل���ة يف اإجنلرتا، دامت �شبع �شنوات، حيث 
اأنه���ى درا�شت���ه يف معهد ال�شينما ع���ام 1963. بعدها ع���اد اإىل القاهرة 
وعمل يف �شركة فيلمنتاج )ال�شركة العامة لالإنتاج ال�شينمائي العربي(، 
حتت اإدارة املخرج �شالح اأبو �شيف، وذلك بق�شم القراءة وال�شيناريو 
مع راأفت امليهي و م�شطفى حمرم و اأحمد را�شد و ها�شم النحا�س. ومل 
ي�شتط���ع خان ال�شتمرار يف العمل يف ه���ذا الق�شم اأكر من عام واحد، 
�شاف���ر بعدها اإىل لبن���ان ليعمل م�شاع���دًا لالإخراج م���ع يو�شف معلوف 
ووديع فار�س وكو�شتا وفاروق عجرمة. وبعد عامن هناك، �شافر مرة 
اأخ���رى اإىل اإجنلرتا، حيث هزته هناك اأحداث ح���رب 1967. اأن�شاأ دار 
ن�ش���ر واأ�شدر كتابن، الأول عن ال�شينما امل�شرية والثاين عن ال�شينما 
الت�شيكي���ة، وكان يكت���ب مقالت عن ال�شينم���ا. ويف عام 1977 عاد اإىل 

م�شر واأخرج فيلمًا ق�شرًا.

في ذكرى محمد خان
عالء المفرجي


