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كمال القاضي

مل يخيب العاليلي ظن املخرج ح�ش���ن الإمام، الذي ر�شحه 
لل���دور ال�شغ���ر ليك���ون بوابة الدخ���ول لع���امل النجومية 
والتاأل���ق يف غ�شون �شن���وات قليلة، فما لبث اأن اأطل علينا 
يف اأدوار اأخرى اأكرث فاعلية وتاأثرًا، فكان دوره يف فيلم 
»الأر����ض« الذي ج�ش���د من خالل���ه �شخ�شية عب���د الهادي، 
ال���ذراع الأمين ملحمد اأبو �شويل���م، عالمة فارقة يف حياته 
الفني���ة وم�ش���واره الإبداع���ي الطويل، فهو الفت���ى القوي 
املُهاب، والفالح حار�ض الأر�ض والعر�ض واملُتيم بو�شيفة 
»جنوى اإبراهيم« جميلة جمي���الت القرية. كان هذا الدور 
مقيا�ش���ًا حقيقي���ًا ل���الأداء الواقع���ي املتميز، ف���ال تكلف ول 
مبالغ���ة، بل ان�شهار كامل يف ال�شخ�شية، وتر�شيخ ملبادئ 
نبيل���ة، عرب �شورة م�شيئة للف���الح امل�شري ال�شهم املتمرد 
عل���ى الظلم، مل يغر ع���زت العاليلي من منظ���ورة القيمي 
ل���الأدوار، فقد دقق كثرًا يف ال�شكل وامل�شمون، وا�شتطاع 
اأن يق���دم اأمناط���ًا خمتلف���ة له���ا ال�شح���ر الأدائ���ي واملنطق 
الت���ي  ب���اأدواره وال�شخ�شي���ات  ال���دليل، لعالق���ة املمث���ل 
يج�شدها، ففي فيلم »ال�شقا مات« للمخرج �شالح اأبو�شيف 
مل يق���ف عند ح���د معني يف التعبر، ولكن���ه نفذ اإىل جوهر 
ال�شخ�شي���ة ب���كل اأبعاده���ا الإن�شاني���ة، فقدم مرثي���ة للفقر 
والع���وز، والعمر الذي ت�شرب من ب���ني اأ�شابع البطل، من 
دون اأن ي�شع���ر، فلم يظفر ب�شيء مما ي�شتحقه وهو �شاقي 
احلي واملتفاين يف خدمة �شاكني���ه من الب�شطاء الطيبني، 

الرا�شني بالقليل والي�شر.
تنوع���ت الأدوار املهمة للفنان بغ���ر تكرار، ول ابتذال ول 
�شقوط يف ُل���ة الإ�شفاف، بغية النت�ش���ار والوجود على 
ح�شاب القيمة، كما فعل الكثرون من زمالئه ورفاق دربه، 
غاية م���ا فعله الفن���ان الإن�شان اأنه بحث ع���ن البدائل التي 

حتفظ له هيبته ووقاره.
ويف فيل���م »الت���وت والنبوت« ع���زف الفن���ان الراحل على 
اأوت���ار امللحم���ة ال�شعبية التي �شاغه���ا جنيب حمفوظ يف 
رواي���ة »احلرافي����ض«، ُم�شتعر�شًا اآيات ال���ذل والهوان يف 
مواجه���ة جربوت فت���وات احل���ارة وُحكامه���ا املزعومني، 
وكالع���ادة كان���ت ال�ش���ورة الإيجابية للمقاوم���ة ُمتج�شدة 

يف �شخ�شيت���ه، كون���ه جديرًا ب���دور الفتوة الع���ادل حامي 
حم���ى احلارة ون�شر ال�شعفاء واملهزومني، ويف ال�شياق 
نف�ش���ه كان دوره املُعت���رب يف رواي���ة يحي���ى الطاه���ر عبد 
الل���ه »الطوق والإ�شورة« اإ�شاف���ة مهمة للقيمة املو�شوعية 
للرواي���ة املرُتجم���ة بال�ش���وت وال�ش���ورة عل���ى ال�شا�ش���ة 
الكب���رة، والناقل���ة لثقافة النوب امل�ش���ري اخلا�شة يف 
التعامل مع ق�شايا ال�شرف، حيث احلزم وال�شدة، ورباطة 
الاأ����ض، اأمام املُع�ش���الت القوية من عالم���ات ال�شخ�شية 

ال�شعيدية و�شماتها الأ�شا�شية.
ولعل الدور التاريخي لعزت العاليلي يف فيلم »القاد�شية« 
كان داًل علي���ه كممث���ل من العيار الثقي���ل وُمثقفًا منوذجيًا 
ل  الت���ي  الدرامي���ة،  و�شخ�شيات���ه  لأدواره  اختي���اره  يف 
ينته���ي تاأثرها بانتهاء عر�ض الفيل���م اأو امل�شل�شل، وعلى 
ذك���ر الختي���ار وتناغم���ًا م���ع املعنى ج���اء ال���دور املهم يف 
فيل���م »الختي���ار« للمخرج يو�شف �شاه���ني ليتوج احلقيقة 
وي�ش���ع الفنان الكبر يف مقدم���ة ال�شفوف كمناف�ض قوي 
لنجوم ال�شف الأول، فرغم اأن الفر�شة يف هذا املقام كانت 
عزي���زة نوعًا ما، لكن اخليط مل يفلت من يد العاليلي وظل 
قاب�ش���ًا عليه بق���وة وح�شا�شية، فلم يح�ش���ب ح�شابًا كبرًا 
ملوقع���ة على الأفي�ض، ولكنه عم���د اإىل الرتكيز على نوعية 
م���ا يقدمه، وجعل م���ن التاأثر مقيا�ش���ًا �شحيحًا فنجح يف 
حتقي���ق املعادلة ال�شعب���ة، وراهن على الف���ارق واملُختلف 

فكان له الن�شيب الأوفر من التميز.
لع���ب عزت العاليلي ال���دور الثاين اأمام ن���ور ال�شريف يف 
فيلم���ي »اأهل القمة« و«بئ���ر اخليان���ة«، ويف احلالتني قدم 
�شخ�شي���ة ال�شابط باختالف التخ�ش�ش���ات واملوا�شفات، 
ففي الفيل���م الأول كان �شابطًا يف اإدارة مكافحة التهريب، 
اإب���ان ف���رتة النفت���اح القت�ش���ادي يف �شبعيني���ات الق���رن 
املا�ش���ي، ويف الفيل���م الث���اين �شرب مث���اًل حي���ًا يف فنية 
الأداء املُتق���ن واملدرو����ض، حيث تقم����ض �شخ�شية �شابط 
املخاب���رات، ال���ذي يتعق���ب الا�شو����ض ال���ذي ب���اع نف�شه 
لل�شيطان مقابل حفنة من الدولرات، وانتهت حياته نهاية 
ماأ�شاوية بالنتح���ار لتنطبق عليه اُلملة اخلتامية للفيلم 
الواردة على ل�شان ال�شابط »عا�ض خائن ومات كافر>> .
وم���ن زاوية اإن�شانية بحته وب�ش���كل غر تقليدي لتوظيف 
الفك���رة الدرامي���ة ج���اء دوره املختل���ف اأي�ش���ًا يف الفيل���م 
الجتماعي البولي�شي، »خائفة من �شيء ما« ُم�شدًا لدور 
الل����ض النبيل ال���ذي ينقذ طالبة جامعية م���ن براثن الذئب 
الب�ش���ري اأب���و بكر عزت، الرج���ل املتخ�ش�ض يف اغت�شاب 
الفتيات بعد تخديرهن، كانت ال�شخ�شية التي قدمها عزت 
العاليلي يف ه���ذا الفيلم مثرة للج���دل، وكا�شفة لوانب 
ا�شتثنائية يف طبيعة الل�ض الذي احرتف ال�شرقة ُم�شطرًا 

وتاب واأناب على يد الفتاة التي اأنقذها.
وم���ع الفنان عادل اإم���ام وي�شرا كان ح�ش���ور العاليلي يف 
فيل���م »الإن�ض والن« قويًا للغاية، وُملهمًا ب�شعف التاأثر 
ال�شلب���ي للج���ن يف الإن�ش���ان يف ح���ال اعت�شام���ه بالقراآن 
الكرمي، وحت�شنه باآيات الذكر احلكيم كقوة م�شادة نافذة 
املفع���ول، ولي����ض اأدل على قدرة الفن���ان الراحل من تفوقه 
الوا�شح يف دور عبد املوجود، ذلك الفالح الب�شيط �شحية 

الُعمدة املُ�شتبد عمر ال�شريف يف فيلم »املواطن م�شري«.
تنوع���ت الأدوار املهمة للفنان بغ���ر تكرار، ول ابتذال ول 
�شقوط يف ُل���ة الإ�شفاف، بغية النت�ش���ار والوجود على 
ح�شاب القيمة، كما فعل الكثرون من زمالئه ورفاق دربه، 
غاية م���ا فعله الفن���ان الإن�شان اأنه بحث ع���ن البدائل التي 
حتف���ظ له هيبته ووق���اره، فركز يف الأعم���ال التلفزيونية 
ف���كان دوره الذي ن���ال عنه جائزة اأح�ش���ن ممثل يف الفيلم 
التلفزي���وين »الطري���ق اإىل اإيالت« للمخرج���ة اإنعام حممد 
علي، وا�شتم���ر يف العطاء فاأجنز الكثر، »عبد الله الندمي 
واحل�شن الب�شري وبوابة احللواين وقال البحر وطارق 
م���ن ال�شم���اء والباقي م���ن الزم���ن �شاعة، وم�ش���ى الوقت 
والُعم���ر«، ومل يتبق من الرجل غر �ش���رة طيبة واأ�شداء 

فنه الراقي الدال عليه واملُ�شجل با�شمه.

جريدة المصري اليوم

عزت العاليلي: المواطن مصري.. والمهنة فالح 
في أرض يوسف شاهين

الظهور العابر لعزت العالييل يف 

فيلمي »رسالة من امرأة مجهولة« 

و«بني القرصين«، مل يكن سوى 

استعداد للوثوب عالياً، فالشاب الذي 

تخرج يف املعهد العايل للفنون 

املرسحية عام 1960 وعمل ُمعداً 

للربامج التلفزيونية لفرتة قصرية، 

كان يعي حجم موهبته، ويعرف أنه 

عىل مقربة من ُحلمة الكبري يف أن 

ُيصبح ممثاًل له خصوصيته، ولعل 

البداية نفسها كانت ُتنبئ بقدوم 

نجم مبواصفات خاصة، فهو الثوري 

امُلثقف امُلحرض عىل مقاومة 

االستعامر يف فيلم »بني القرصين« 

وصاحب الصوت األعىل يف الهتاف 

لسعد زغلول، ذلك الصوت الذي قاد 

الجامهري نحو قبلة االستقالل.
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محمد عبد الرحمن

وغ���اب ع���ن عاملنا ، الفن���ان الكبر ع���زت العاليل���ى، عن عمر 
ناه���ز 86 عاما، بعد م�شرة فنية كبرة وناحجة، قدم خاللها 
ع�شرات الأعمال التليفزيونية وال�شينمائية وامل�شرح، ف�شال 
ع���ن امل�شل�ش���الت الإذاعي���ة، حي���ث تع���ددت اأعمال���ه بع���د ذلك 
لي�شارك ف���ى ع�شرات الأعمال ما ب���ني ال�شينما والتليفزيون، 
اأح���د اأه���م اأدواره كان ف���ى فيل���م “الأر����ض” ع���ام 1970 من 
اإخ���راج يو�ش���ف �شاه���ني، وم���ن اأب���رز اأعمال���ه “الطريق اإىل 
اإي���الت، اأه���ل القم���ة، املن�شورية، الت���وت والنب���وت”، وفى 
امل�شرح �شارك فى عدة م�شرحيات من اأهمها “اأهال يا بكوات، 

ثورة قرية«.
وقدم العاليلى خالل م�شرته الفنية العديد من الأعمال التى 
اأخ���ذت عن اأعم���ال روائية واأدبية، حي���ث ا�شتطاع اأن يج�شد 
باأ�شلوبه الرائع عدد من ال�شخ�شيات الروائية ويخرجها اإىل 

ال�شا�شة برباعها كبرة، ومن تلك الأعمال: 
فيلم بني ق�شرين عر�ض عام 1964، الفيلم ماأخوذ عن رواية 
ب���ني الق�شرين وهى الزء الأول من ثالثية جنيب حمفوظ، 
بطول���ة يحيى �شاهني واآمال زايد و�شالح قابيل وعبد املنعم 
اإبراهيم ومها �شربى وزيزى البدراوي، ومن اإخراج ح�شن 
الإم���ام، وقدم فيه���ا “العاليلى” دور اإبراهي���م طالب جامعى 
و�شدي���ق فهمى عبد ال���واد، الذى ق���دم دوره الفنان القدير 

�شالح قابيل.
عن رواية يحيى حقي، �شارك عزت العاليلى فى فيلم “قنديل 
اأم ها�ش���م” عام 1968، اإخراج كمال عطية، �شيناريو وحوار 
�ش���ربى مو�ش���ى، بطول���ة �شم���رة اأحم���د، �شك���رى �شرحان، 

وج�شد “العاليلي” �شخ�شية الدروي�ض ال�شرير.
 ع���ام 1970 �ش���ارك ع���زت العاليل���ى ف���ى فيل���م “الأر����ض” 
وجت�شيده �شخ�شية “عبداله���ادي”، اإخراج يو�شف �شاهني، 
ق�ش���ة عبدالرحمن ال�شرقاوي، �شيناريو وحوار ح�شن فوؤاد، 
بطولة حممود املليجي، جن���وى اإبراهيم، �شالح ال�شعدين، 

يحيى �شاهني، حمدى اأحمد.
تع���اون ع���زت العاليلى من جديد مع املخ���رج يو�شف �شاهني 
عام 1971 فيلم “الختيار”، الذى ي�شنف فى اإطار الت�شويق 
والإث���ارة مع ال�شندريال �شع���اد ح�شني، يو�شف وهبي، هدى 

�شلطان، حممود املليجي، لالأديب العاملى جنيب حمفوظ.

عن ق�ش���ة الأديب يو�شف ال�شباعي، قدم عزت العاليلي، فيلم 
“ال�شقا مات” عام 1977، وج�شد �شخ�شية “�شو�شة ال�شقا”، 
اإخ���راج �ش���الح اأب���و �شي���ف، �شيناري���و وح���وار عبدالفت���اح 
مدبويل، بطولة فريد �شوق���ي، �شويكار، وح�شل الفيلم على 

جائزة جمال عبدالنا�شر للقيم العائلية عام 1978.
ع���ام 1981 ق���دم عزت العاليل���ى فيلم “اأهل القم���ة”، اإخراج 
عل���ى بدرخ���ان، عن ق�ش���ة جنيب حمف���وظ، التى ج���اءت فى 
املجموع���ة الق�ش�شية “احلب فوق ه�شب���ة الهرم” �شيناريو 
وحوار م�شطفى حمرم، بطولة �شعاد ح�شني، نور ال�شريف، 
عمر احلري���ري، وقدم خالله �شخ�شي���ة �شخ�ض يدعى حممد 

فوزى.
فيل���م التوت والنبوت من اإخراج نيازى م�شطفى يعتمد على 
احللق���ة الأخرة م���ن رواي���ة احلرافي�ض ل� جني���ب حمفوظ. 
ال�شيناريو واحل���وار من اإجناز ع�ش���ام المبالطى واإنتاج 
اأف���الم جرج�ض فوزى �شنة 1986، ي�ش���ارك فى الفيلم كل من 
ع���زت العاليل���ى وحمدى غي���ث واأمين���ة رزق وتي�شر فهمى 
وحمم���ود الندى و�شم���ر �ش���ربى وح�شني الإم���ام ومنى 

ال�شعيد وامال رمزى و�شمر �شدقي.
ع���ن رواية يحيى الطاه���ر عبدالله، قدم ع���زت العاليلى فيلم 
اإخراج خرى ب�شارة،  “الط���وق و الإ�شورة” ع���ام 1986، 
بطول���ة �شريه���ان، فردو����ض عبداحلميد، حممد من���ر، اأحمد 

عبدالعزيز، عبدالله حممود.
املواط���ن م�ش���رى فيل���م م�شرى اأجن���ز اإنتاج���ه وعر�ض عام 
1991، ماأخ���وذ ع���ن رواية “احل���رب فى بر م�ش���ر” لالأديب 
يو�ش���ف القعي���د، م���ن بطول���ة املمثل العامل���ى عم���ر ال�شريف 
وع���زت العاليل���ى و�شفية العم���ري. اأدار الت�شوي���ر امل�شور 
واملمث���ل طارق التلم�شانى وق�ش���ة يو�شف القعيد و�شيناريو 
وح���وار حم�ش���ن زاي���د ومو�شيق���ى يا�شر عب���د الرحمن ومن 
اإخراج �شالح اأبو �شيف. �شارك فى التمثيل عبد الله حممود، 
واملنت�شر بالله، وح�شن ح�شنى واأ�شرف عبد الباقي، واإنعام 

�شالو�شة وحنان �شوقي.
ت���راب املا�ض هو فيلم م�ش���رى من نوع الرمية والغمو�ض، 
ُعر����ض فى اأغ�شط����ض 2018 م���ن بطولة اآ�ش���ر يا�شني، عزت 
العاليل���ي، من���ة �شلب���ي، وماج���د الكدوانى وحمم���د ممدوح 
واإخ���راج م���روان حام���د وتاألي���ف اأحم���د م���راد )اقتبا�ًشا عن 

روايته(، قدم خالله دور حمرو�ض برجا�ض، رجل الأعمال.

عن اليوم السابع

عزت العاليلى.. 

10 أفالم من أصول أدبية 
آخرها "تراب الماس"

عزت العاليىل، واحد من عاملقة الشاشة، 

فنان قدير، استطاع منذ ظهوره أن يصنع 

لنفسه اسام بني الكبار، ورغم ابتعاده 

فرتات عن الشاشة لكنه ظل ىف قلوب 

املشاهدين بأدواره الخالدة، فمن ينىس 

شوشة ىف “السقا مات” أو عبد الهادى 

ىف األرض، أو العقيد راىض ىف “الطريق 

إىل إيالت” كلها أدوار حفرت ىف الذاكرة، 

وستظل، فدامئا وأبدا لن ننىس عزت 

العاليىل.

فاروق جويدة

كان فنانا من طراز رفيع وحالة خا�شة اأجتمع فيها الإبداع مع الثقافة مع الرتفع 
ع���ن الأ�شواء.. رحل ال�شديق عزت العاليل���ى الإن�شان الرقيق املجامل املبدع.. 
كان �شديق���ًا للجميع وتراه فى كل املنا�شبات وكان دائما حري�شا على اأن يختار 
اأدواره بدق���ة �شديدة .. ملع فى دوره املميز مع يو�شف �شاهني فى الفيلم ال�شهر 
»الأر����ض« وه���و من درر ال�شينم���ا امل�شرية ف���ى ع�شرها الذهب���ى.. ولعب دورًا 
مميزًا فى بداياته وهو ر�شالة من امراأة مهولة .. ثم عاد مع يو�شف �شاهني فى 
فيل���م الختي���ار وقدم اأي�شا »ال�شقا مات«.. كان ع���زت العاليلى فنانا مثقفًا يجيد 
اختي���ار اأدواره وكان يف�شل الأدوار ال�شعب���ة ويحر�ض على اأن يقدم الديد.. 
وف���ى امل�ش���رح كانت ل���ه �شولت اآخرها اأه���ال يا بكوات على خ�شب���ة القومى مع 

النجم ح�شني فهمى والراحل لينني الرملى..
كان ع���زت العاليل���ى يتمت���ع بعالقات طيب���ة مع كل رم���وز الو�ش���ط الفنى وكان 
مامال و �شديقًا للجميع ومل يكن بعيدًا عن هموم الوطن وق�شاياه وكان دائما 
م�ش���اركًا فى اأحالم امل�شريني من اأجل م�شتقبل وحي���اة كرمية.. مع رحيل عزت 
العاليل���ى يفقد الفن امل�ش���رى جنمًا من جنومه الكبار فى حلظة تاريخية قا�شية 
و�شعب���ة رحل فيها عدد كبر م���ن رموز الفن امل�شرى.. كان عزت العاليلى فنانًا 
مبدع���ًا وج���ادًا ورمزًا لفنان اأخل�ض لفنه وقدم اأجم���ل �شنوات عمره فى حمراب 
الإب���داع الراق���ى والف���ن الأ�شيل.. لقد �شه���دت الفرتة الأخرة رحي���ل نخبة من 
جن���وم الف���ن امل�شرى خا�ش���ة جنومه الكب���ار وكان ع���زت العاليلى ف���ى مقدمة 
ه���ذه النخبة.. ف���ى �شنوات قليلة رح���ل الع�شرات من فر�ش���ان ال�شينما امل�شرية 
ولالأ�ش���ف ال�شدي���د اأنها اأ�شماء ل تعو����ض وجاء علينا زمان فق���د الفن فيه الفكر 
والثقافة وامل�شئولية ومع رحيل عزت العاليلى يغيب جنم من جنوم الفن الاد 
وتخ�شر م�شر فار�شًا من فر�شان الزمن الميل.. حتى اآخر حلظة فى حياته كان 
حري�ش���ا على اأن يوؤدى ر�شالته وي�شيف اإىل تاريخه كل ما هو جديد وكان دائم 
البحث عن اأدوار ت�شيف اإىل ر�شيده فى الفن واحلياة رحم الله عزت العاليلى 

اأحد رموز الفن امل�شرى وال�شينما امل�شرية فى عهدها الذهبى.

عن جريدة االهرام

عزت العاليلى
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لقاء : صفاء عزب
 

كم���ا اأثرى ال�شينما بالكثر م���ن الأعمال ال�شهرة وعلى 
راأ�شه���ا فيل���م الأر�ض، الط���وق والأ�ش���ورة، ال�شقا مات، 
اإ�شكندري���ة ليه؟، اأهل القمة، زائر الفجر، على من نطلق 
الر�شا����ض، الختيار، قنديل اأم ها�ش���م، بني الق�شرين. 
ويع���د م���ن الفنان���ني امل�شري���ني الكب���ار الذي���ن �شاركت 
اأفالمه���م يف مهرجانات �شينمائي���ة عاملية ودولية كربى 
منها مهرجانات كان، ومونرتيال، ومو�شكو، وفين�شيا، 
وبرلني، ولندن، ونيودلهي، ومانيال، والقاهرة الدويل، 

والإ�شكندرية ال�شينمائي.
على مدار تاريخه الفن���ي الطويل مت تكرميه عدة مرات 
وذل���ك يف مهرجانات القاه���رة ال�شينمائي، الإ�شكندرية 
ب�شوري���ا،  ال���دويل  ال�شينمائ���ي  دم�ش���ق  ال�شينمائ���ي، 
قرط���اج ال�شينمائ���ي ال���دويل بتون�ض، وه���ران الدويل 
للفيل���م العربي. وح�ش���ل على جائ���زة اأح�شن ممثل عن 
عدد م���ن اأدواره بعدة اأفالم من بينه���ا فيلم الطريق اإىل 
اإي���الت، وحاز على تك���رمي يف »مهرجان وه���ران للفيلم 
العرب���ي« بالزائ���ر ع���ام 2017. كم���ا ح�ش���ل على عدة 
دروع تكرميي���ة من عدد كبر م���ن الهيئات واملوؤ�ش�شات 
الفنية ومن بينها: مهرجان »اأو�شكار ال�شينما العربية«، 

ومهرجان »دبي ال�شينمائي الدويل«.
حول م�شواره الفني وعالقته بالأدب وال�شيا�شة اأجرت 

»املجلة« معه هذا احلوار:
 

* هــل حقا بــدأت مشــوارك الفني كمخــرج ومعد 
تلفزيوني وليس كممثل؟

بالفع���ل بدايت���ي كانت مع بداي���ة التلفزي���ون منذ كانوا 
يحف���رون لو�ش���ع الأ�شا����ض اخلا�ض باملبن���ى وكنت اأنا 
والفنان ر�شوان توفي���ق واملخرج الراحل اأحمد توفيق 

�ش���ركاء كفاح واأ�شدقاء العمر وول���د على اأيدينا م�شرح 
التلفزيون.

 
* وماذا عن بداية ظهورك على الشاشة كممثل؟

بداي���ة ظه���وري عل���ى ال�شا�ش���ة كان م���ن خ���الل �شا�ش���ة 
ال�شينم���ا يف فيلم »ر�شال���ة من امراأة مهول���ة«، بطولة 
الفن���ان فري���د الأطر����ض والفنان���ة لبن���ى عب���د العزي���ز 
واإخ���راج �ش���الح اأب���و �شي���ف وقدم���ت دورا �شغرا ثم 

انطلقت بعدها.
 

* كيف جاء اختيارهم لك؟
كان���وا يبحثون عن �شخ�ض طوي���ل عري�ض ليوؤدي دور 
طبيب يف الفيلم، فوقع الختيار علي وتعرفت من خالل 

هذا الدور على هوؤلء الفنانني الكبار.

* ما انطباعك عن فريد االطرش ولبنى عبد العزيز؟ 
وما ذكرياتك عن لقائك بهما؟

فري���د الأطر����ض كان جنم���ا كب���را يف قم���ة تاألق���ه وكان 
جمي���ال يف تعامل���ه م���ع كل طاق���م العمل مبنته���ى الأدب 
والتوا�ش���ع واأذك���ر اأن���ه قب���ل الت�شوي���ر جل����ض مع���ي 
و�شاألن���ي ع���ن درا�شت���ي، اأما الفنان���ة لبنى عب���د العزيز 
فق���د كان���ت رائعة وهي �ش���ت الكل وتتمتع ب���ذوق رفيع 

وي�شعدين اأننا �شرنا اأ�شدقاء.
 

* كيــف ســاهمت فــي إنشــاء مســرح التلفزيــون 
المصري؟

قدمت بع����ض الربام���ج الثقافية وال���ولت ال�شياحية 
عن م�شر، ثم فكرت يف تق���دمي م�شرحيات بالتلفزيون، 
وكن���ت اأن���ا ور�ش���وان توفي���ق واملخ���رج اأحم���د توفيق 
اأ�شح���اب فك���رة تنفي���ذ م�شرحي���ات عاملي���ة وت�شجيله���ا 
بالتلفزي���ون وذل���ك رغب���ة منا يف تق���دمي اأعم���ال ثقافية 
متنوع���ة، واأخذت على عاتق���ي اأن اأذهب ملكتب الدكتور 

عب���د القادر حامت وزير الإع���الم وقتها لأقرتح عليه هذه 
الفك���رة. ومل���ا عر�ش���ت الفكرة عل���ى الدكتور ح���امت قال 
يل اإن���ه ل ميكن تنفيذه���ا اإل بعد اأن اأق���دم درا�شة وافية 
تت�شم���ن خ���ربات خا�ش���ة باملو�ش���وع، وا�ش���رتط علي 
اأن اأ�شاف���ر لإجنل���رتا لأح�شل منها على ه���ذه الدرا�شات 
املطلوب���ة، ورحب���ت بالفك���رة واأخربين اأنن���ي �شاأ�شافر 
على نفقة املجل�ض الثقايف الربيطاين واأجرى ات�شالته 
لتي�ش���ر مهمتي والتعرف على امل�ش���رح الإجنليزي عن 
ق���رب. وبالفع���ل �شافرت لإجنل���رتا و�شعدت ج���دا بهذه 
الفر�ش���ة وعدت بدرا�شة وافية عن جميع امل�شارح هناك 
وكان ذلك عام 1964 وقمت بعمل تغطية لأغلب امل�شارح 
هن���اك من كافة النواحي. وبن���اء على هذه الدرا�شة قرر 
الدكت���ور حامت وقتها اإقامة م�ش���رح التلفزيون و�شاألني 
ع���ن قائ���د الفريق اخلا�ض به���ذه املهم���ة فاقرتحت عليه 
ا�ش���م اأ�شت���اذي الفن���ان الكب���ر ال�شي���د بدي���ر فات�شل به 
وكلفه بعمل 3 م�شرحيات وكانت هذه هي بداية م�شرح 
التلفزي���ون على اأيدينا وال���ذي كان له الف�شل يف ظهور 
فنانني �شاروا جنوما كبارا بع���د ذلك، اأمثال عادل اإمام 

و�شالح قابيل و�شعيد �شالح.
 

* هل تعتقــد أن الوهج الفنــي والثقافي في مصر 
ارتبط بفترة الستينات كما يرى الكثيرون؟

ل اأواف���ق عل���ى هذا الراأي لأن كل وق���ت وله جنومه ول 
ميك���ن اأن نعي����ض على املا�ش���ي فقط، فلو نظرن���ا حاليا 
لوجدن���ا هناك زخم���ا ثقافيا اأي�ش���ا وامل�شاأل���ة ل ترتبط 
بف���رتة بعينه���ا، واأنا ل اأحب البكاء عل���ى ما فات ودائما 

اأنظر لالأمام فالإن�شان يتقدم ول يعود للوراء.
 

* هــل هذا التوجــه هو ســر احتفاظــك بالنجومية 
والتألق واالســتمرارية في العمل لسنوات طويلة 

تجاوزت نصف قرن؟
احلم���د لل���ه. وتقديرا لتاريخ���ي الطوي���ل مل يقدموا يل 

دعوة حل�شور مهرجان القاهرة ال�شينمائي!!
 

* لهجتــك الســاخرة تعكــس غضبــًا مــن مهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي! أليس كذلك؟

اأن���ا »زع���الن« عليه���م!!، ب�شب���ب ت�شرفاتهم الت���ي ت�شي 
بالطفولية وعدم الهتمام الذي ل ي�شح اأن يحدث منهم 

جتاه فنانني كبار.

 
* ما تفسيرك لهذا األمر؟ هل هو سهو؟

طبعا عيب اأن يكون ال�شهو معي واأراه »قلة ذوق«!
 

* هل تعتقد ذلك راجعا إلى سيطرة الشللية بعض 
الشيء على الوسط الفني مؤخرا؟

- لالأ�شف اأولئ���ك ل عالقة لهم بال�شينما، وهم يتعاملون 
مع الأمر ك�»�شو« فقط لأن ال�شينما لها نا�شها واأهلها.

 
* هل معنــى ذلك عدم رضائك عن أحوال الســينما 

في الفترة الحالية؟
ل، بالعك�ض ما زالت ال�شينما بخر، وهناك �شينمائيون 
اأو  التاألي���ف  اأو  الإخ���راج  �ش���واء يف  ج���دا،  »هايل���ني« 
التمثي���ل، والدليل وجود اأفالم مثل املمر الذي اأثبت اأنه 
فيلم حم���رتم ويتن���اول مرحلة من تاريخن���ا، متاما كما 

قدمنا من قبل فيلم »الطريق اإىل اإيالت«.
 

* هل ترى أن األعمال العسكرية لم تنل حظها في 
السينما أم أنها لم تقدم بالشكل الذي يتناسب مع 

أهميتها؟
ل �ش���ك اأن مث���ل ه���ذه الأعم���ال الت���ي ت���وؤرخ لأح���داث 
وبطولت كب���رة مظلومة جدا، ول���و نظرنا لالأمركان 
جند اأنهم مل ينت�ش���روا يف اأي حرب ورغم ذلك جنحوا 
يف ت�شجي���ل انت�ش���ارات »وهمي���ة« له���م عل���ى �شا�ش���ة 

عزت العاليلي: فيلم "الممر" أثبت ان السينما 
المصرية مازالت بخير

يعد الفنان عزت العالييل من الرواد الكبار يف عامل الفن سواء عىل مستوى السينام أو املرسح أو التلفزيون وكان من 

الرعيل األول الذي عارص بناء وتأسيس مبنى التلفزيون املرصي وساهم يف إثرائه مبجموعة من األعامل املهمة يف 

بدايته سواء كمخرج ومعد أو كممثل. ومن أشهر أعامله التلفزيونية أدهم الرشقاوي، املتهم بريء، مريامار، بنت الحتة، 

العنكبوت، اللص والكالب، وقال البحر، بوابة املتويل، الطربي، بوابة الحلواين، الحسن البرصي، لقاء السحاب، سنوات الحب 

وامللح، الجامعة، موعد مع الوحوش، ربيع الغضب. 
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ال�شينم���ا م���ن خالل اأعم���ال تروج لبطولة غ���ر حقيقية 
ويبدو ذلك يف اأفالمه���م الع�شكرية التي قدموها للنا�ض 
و�ش���وروا اأنف�شه���م فيه���ا اأنه���م منت�ش���رون دائما. وما 
اأق�ش���ده اأنه���م انت�ش���روا يف ال�شينما فق���ط ولي�ض على 
اأر����ض الواق���ع، بينما نح���ن كع���رب اأو م�شريني حققنا 
انت�شارات حقيقية عل���ى اأر�ض الواقع لكننا مل ن�شتطع 
تقدميه���ا والتعبر عنه���ا �شينمائيا. واأعتق���د اأنها مهمة 
الدول���ة والتق�ش���ر راجع لها فال ب���د اأن تكون مثل هذه 
الأعم���ال �شم���ن ا�شرتاتيجيته���ا لأن الفن���ون والآداب 
اأح���د عنا�شر احل�ش���ارة التي يعتمد عليه���ا بناء الدولة 

الع�شرية املتقدمة.
 

* بعــد بدايتــك مع المخــرج صالح أبو ســيف كانت 
هنــاك محطــة أخرى مهمــة في مشــوارك الفني 
بعملــك مع المخرج يوســف شــاهين خاصة مرحلة 
فيلــم »األرض« الشــهير، فكيــف كانــت عالقتــك 

بيوسف شاهين؟
يو�ش���ف �شاه���ني كان �شديقا عزيزا قب���ل اأن يكون فنانا 
وكنت م���ن اأ�شد املعجبني به قب���ل اأن اأعمل معه. وطبعا 
عندما عملت مع���ه زاد اإعجابي واحرتام���ي له. وقدمنا 
معا عدة اأعمال منها طبعا »الأر�ض«، و»النا�ض والنيل«، 

و»اإ�شكندرية ليه«، و»الختيار«.
 

* بحك���م �شداقت���ك ب���ه وعملك مع���ه، ما راأي���ك فيما كان 
يوج���ه للمخ���رج يو�ش���ف �شاه���ني م���ن اتهام���ات بع���دم 

و�شوح اأفالمه وو�شفها باأنها اأفالم مهرجانات فقط؟
اأبدًا مل اأ�شعر بهذا الأمر وهو خمرج كبر، وللعلم نحن 
تبادلن���ا الأدوار يف فيل���م »الختي���ار« وكن���ت اأن���ا الذي 
�شاأخرج���ه وه���و كان �شيمثل ال���دور ال���ذي قمت به يف 

الفيلم!

* لماذا تبادلتم األدوار في فيلم »االختيار«؟
عندما كتبن���ا فكرة فيلم الختيار اأنا ويو�شف �شاهني 
قلت له اإنن���ا نحتاج اإىل مر�شد لنا يف الكتابة وفكرنا 
يف الأدي���ب جني���ب حمفوظ وقل���ت ليو�شف »مفي�ض 
قدامن���ا اإل الأ�شتاذ جنيب حمفوظ هو اللي هيحطنا 
عل���ى ال���رتاك ال�شلي���م«. وبالفع���ل ذهب���ت لالأ�شت���اذ 
جني���ب حمفوظ ومع���ي ورقة حتم���ل فك���رة الفيلم 
واأعجبت���ه الفك���رة ج���دا و�شع���د به���ا وكان ذلك يف 
ف���رتة النك�ش���ة وتوابعه���ا وحتدي���دا ع���ام 1970. 
وكان معن���ا اإريك رولو الذي ت���وىل بعدها من�شب 
رئي�ض حتري���ر »لوموند« الفرن�شي���ة وكان يهوديا 
ولي����ض �شهيوني���ا وكان يعي�ض مب�ش���ر ويتحدث 
اللغ���ة العربي���ة واللهجة امل�شري���ة بطالقة لدرجة 
اأن���ه اأخ���ذين لأرى بيت���ه الذي كان يعي����ض فيه مع 
اأ�شرته اليهودي���ة مب�شر الديدة وكانت املفارقة 
اأن البيت كانت ت�شكن���ه عائلة فل�شطينية، وكانت 
مفارقة غريبة. وظللن���ا كثرا نتناق�ض يف الفيلم 
قبل تنفيذه، وكان ل���ه دور يف ال�شتفادة بوجهة 
نظ���ره الغربي���ة م���ن واق���ع مبا�شرت���ه لل�ش���ارع 
واحل�ش���ارة الغربية، ول �شك اأن���ه اأفادنا كثرا 
يف كتابة ال�شيناريو وقمت اأنا بالتمثيل وتفرغ 
»يو�شف« لالإخ���راج، وعندما عر����ض الفيلم يف 
باري����ض كان���ت له اأ�ش���داء قوية ج���دا باعتباره 

فيلما �شيا�شيا ولي�ض اجتماعيا.
 

* هــل كان »االختيــار« هو المحاولــة الوحيدة لك 
في مجال الكتابة؟

ل فقد كان���ت يل كتابات كثرة، و�شبق���ت فيلم الختيار 
جترب���ة اأخرى حللقات كنت قد كتبته���ا بنف�شي بعنوان 
»اعرف عدوك« يف 24 حلقة، وكانت تدور حول احلركة 
ال�شهيونية منذ موؤمتر بازل يف �شوي�شرا وحتى ثورة 
عز الدين الق�شام يف فل�شطني عام 1936. وكذلك كتبت 
م�شرحي���ة ا�شمها »ثورة قرية« عن ق�شة ق�شرة للراحل 

حممد التابعي وكان ذلك عام 1963.
 

* هــل واجهت صعوبات أو دخلت في صدامات مع 
السلطة آنذاك لتقديم مثل هذه األعمال خاصة في 

ظل أجواء النكبة الحساسة آنذاك؟
اأذك���ر اأن م�ش���وؤول ال�شتعالم���ات وقتها كان ي���ردد اأننا 
اأح�ش���ن اأ�شط���ول واأح�شن جي����ض وكان يبالغ يف الأمر 
ولكن���ي كن���ت اأرى م�ش���اكل وعيوب���ا كتب���ت عنه���ا يف 
العم���ل الفني الذي كتبته ولذل���ك مل يعجبهم واتهموين 
اأنن���ي ل�ش���ت وطني���ا وكان ذل���ك قب���ل نك�ش���ة 67. ومل���ا 

وقعت النك�ش���ة اأخدت احللقات ثاني���ة وذهبت مل�شوؤول 
ال�شتعالم���ات وذكرت���ه اأنن���ي قلت ل���ه ه���ذه الأمور من 
قب���ل واأنهم رف�شوا اإذاعتها، واختلف رد الفعل يف املرة 

الثانية واأذاعوها عام 1968.
 

* هــل كانــت لــك معــارك وصدامــات أخــرى مــع 
السلطة؟ وأيهما تفضل للفنان، أن يكون قريبا من 

السياسيين أم بعيدا عنهم؟
اأول اأنا ل اأحب الدخول يف �شدام مع ال�شلطة ول اأدخل 
يف ع���راك م���ع اأي �شيا�شي، واأف�ش���ل اأن اأركز يف عملي 
الفن���ي فاأنا عل���ى ال�شاطئ الآخر م���ن الوطنية امل�شرية، 

اأق�شد على ال�شاطئ الفني والأدبي.
 

* وهل وقعت خالفات مشــابهة للواقعة السابقة 
في عهد السادات؟

اأبدًا بالعك�ض لقد كان للرئي�ض ال�شادات موقف جيد جدا 
معي ول اأن�شاه له اأبدا.

 * ذكرت أنك تعاونــت مع نجيب محفوظ في فيلم 
االختيــار، فكيف كانت عالقتــك بأديب نوبل خاصة 

أنك قدمت عددا كبيرا من أعماله األدبية؟
كان���ت عالق���ة وطي���دة ول ميك���ن اأن اأن�ش���ى ذكرياتن���ا 
الكث���رة مع���ا خا�شة عندم���ا جل�ش���ت معه لنكت���ب فيلم 
الختي���ار عندما اأح�شرت له ورق���ات �شغرة فيها فكرة 
وم�شم���ون الفيلم، فقام ه���و بكتابة املعال���ة الدرامية 
اخلا�شة بالفيلم. وم���ن ح�شن حظي اأنني قدمت الكثر 
م���ن اأعمال���ه الأدبية لل�شينم���ا والتلفزي���ون واأذكر اأنني 
قدمت �شخ�شية �شرحان البحري بطل جنيب حمفوظ 

يف ق�شة »مرامار« للتلفزيون قبل اأن تقدم بال�شينما.

* على ذكر التلفزيون، كيــف ترى الدراما المصرية 
حاليا؟

لالأ�ش���ف ال�شدي���د اأرى اأن تخل���ي التلفزيون ع���ن اإنتاج 
الأعمال الدرامية �شيء حمزن واأنا حزين جدا على هذا 
الواق���ع لأن الدراما التلفزيونية هي النافذة التي ي�شل 
م���ن خالله���ا الأدب والفك���ر والثقافة للجمي���ع مبختلف 
ثقافات���ه واأعم���اره وي�شتطيع اأن ي�ش���ل لقاعدة عري�شة 
جدا من الماهر وتخلي التلفزيون عن اإنتاج الدراما 
يعن���ي تخليه ع���ن ه���ذه الر�شال���ة، ولذلك اأن���ا معرت�ض 
عل���ى اإلغاء قطاع الإنتاج بع���د اأن كان هناك زخم مل يعد 
موج���ودا لالأ�شف، لأن غياب قط���اع الإنتاج بالتلفزيون 
امل�ش���ري يعني ترك املبدعني فري�ش���ة يف اأيدي �شركات 
الإنت���اج اخلا�ش���ة. وم���ن هن���ا وع���رب »املجل���ة« اأنا�ش���د 
الرئي����ض ال�شي�شي واأرجوه اأن يعي���د قطاع الإنتاج من 
جدي���د بالتلفزيون امل�شري لأنه هو الذي اأنتج الروائع 
الدرامي���ة، واأذكر اأننا عندما قدمنا »الطريق اإىل اإيالت« 
كان بدع���م من وزارة الإع���الم امل�شرية ومن دون قطاع 
الإنت���اج ما كان خرج مثل ه���ذا العمل للنور. واأوؤكد اأنه 
يج���ب علينا اأن نهتم ببناء الإن�ش���ان جنبا اإىل جنب مع 
بناء ال�ش���روح واملدن الديدة وامل�شروعات العمالقة، 
الت���ي نحرتم الهود املبذول���ة فيها، ل اأن نهتم باحلجر 
فقط ونرتك الب�شر بل نهتم بالثنني معا ب�شكل متواز.

 
لــك  الســينما والتلفزيــون، كانــت  إلــى جانــب   *
مســاهمات مسرحية واســتعراضية أيضا. فما أهم 
أعمالــك التــي قدمتها للمســرح؟ وهــل غنيت مع 

المطربة وردة حقا؟
نع���م �شارك���ت بالغن���اء م���ع الفنان���ة وردة يف اأوبري���ت 
»متر حنة«، و�شاركت اأي�ش���ا يف الكثر من امل�شرحيات 
الغنائي���ة الت���ي غنيت فيها وكن���ت فنانا �شام���ال. واأذكر 
مم���ا قدمت���ه للم�ش���رح م�شرحي���ات ث���ورة 

قري���ة، خي���ال الظل، اأهال ي���ا بكوات، وداًع���ا يا بكوات، 
ذل���ك  الطي���ب. والف�ش���ل يف  الإن�ش���ان  العم���ر حلظ���ة، 
التنوع الفني يرج���ع اإىل ع�شقي للفن والريا�شة وكنت 
يف املا�ش���ي اأمار����ض لعبة ك���رة القدم من ب���اب الهواية 
ولي����ض الح���رتاف كم���ا اأمار����ض المب���از وال�شباح���ة 

والإ�شكوا�ض.

* تــرددت أخبــار أن هناك جزءًا ثانيًا لمسلســل قيد 
عائلــي الذي شــاركت بالبطولة فيــه مؤخرا. فهل 

ستشارك في الجزء الجديد؟
والل���ه ل اأعرف حقيقة هذا الأم���ر ومل اأ�شرح باأي �شيء 
بخ�شو�ش���ه ولك���ن ي�شعدين طبع���ا لو كان هن���اك جزء 

ثاين اأ�شارك فيه.

* هــل ترى أنه لم يكن يســتحق ما حــدث في ثورة 
2011؟

اأعتق���د اأن الظروف التي اأحاطت ب���ه وقتها كانت اأقوى 
من���ه لي�ض ظروف م�ش���ر فقط ولكن الظ���روف العاملية، 
لأن م�ش���ر وقتها ُو�شعت يف موقف ل حت�شد عليه حيث 
تكالب���ت عليها القوى بطريقة غريب���ة جدا ومل تر م�شر 
مثل ه���ذه الفرتة من قب���ل اأبدًا وكانت ف���رتة موؤملة جدا 

بالن�شبة مل�شر وكنا نعاين خاللها ب�شدة.
 

* ماذا عن ثورة 30 يونيو؟
كان���ت التكمل���ة ملا حدث يف 2011 واأراه���ا »الفينال« اأو 

النهاية التي نزلت ال�شتارة عندها!
 

* كيف ترى مصر حاليا بعد هذه الســنوات من تلك 
األحداث الصعبة التي مرت بها؟

اأرى م�ش���ر تتق���دم و�شعي���د مل���ا ت�شهده م�ش���ر حاليا من 
تط���ور وتق���دم �ش���واء عل���ى م�شت���وى البناء امل���ادي اأو 
املعن���وي، ولك���ن ينق�ش���ه البن���اء الفني حتى 

تكتمل ال�شورة، واأرجو اأن يتحقق ذلك.
 

فــي  الصعبــة  المحطــات  أهــم  مــا   *
حياتك؟

ه���ي املحطة الت���ي تعر�شت فيه���ا لأ�شعب 
حمن���ة يف حيات���ي وه���ي وف���اة زوجت���ي 
و�شريكة عمري عام 2017 بعد ع�شرة عمر 

طويلة طويلة وكانت �شدمة كبرة.
 

* مــا شــعورك حاليا وكيف تــرى الحياة 
بعد عامين من رحيلها؟

- اأ�شع���ر باحلزن ال�شدي���د لفراقها، واحلياة 
بعدها »وح�شة« وكلها ظالم.

 
* ألــم تفكر بالزواج لتبديد مشــاعر الحزن 

والوحدة؟
اأبدًا مل اأفكر يف هذا الأمر، واأكتفي بالئتنا�ض 
باأبنائ���ي واأحف���ادي حفظه���م الل���ه يل، ابن���ي 
فهم���ا  »هاب���ي«،  وابنت���ي  حمم���ود،  الدكت���ور 
واأولدهم���ا يبددون ظالم وحدت���ي بعد رحيل 

�شريكة العمر وفيهم ومعهم اأرى الدنيا كلها.
 

* كيف تقضي أوقات فراغك عندما ال يكون 
لديك تصوير؟

ب���ني الأهل والأ�شدقاء، كم���ا اأنني اأخرج لأذهب 
اإىل بع����ض الأماكن، وباملنا�شب���ة ا�شت�شعرت موؤخرا 
با�شتي���اق �شديد للحي الذي ع�شت فيه اأحلى اأيام عمري 
وه���و ح���ي ال�شي���دة زين���ب ال�شعب���ي العري���ق املمتل���ئ 
بالروحاني���ات والنفح���ات الدينية، فقم���ت بعمل زيارة 
وجول���ة ل�شوارع احل���ي لكني عدت م���ن جولتي حزينا 
لأن هن���اك اأ�شي���اًء كثرة تغ���رت ب�شكل رهي���ب لدرجة 
اأنني ندمت على الذهاب هناك بعد ذلك الغياب الطويل. 
ولكني ع���ادة اأحر�ض على زيارة م�شج���د ال�شيدة زينب 
وال�شالة في���ه وقراءة الفاحتة وهو م���ا يجعلني اأ�شعر 
براح���ة نف�شية بعد كل زي���ارة، لأن النفحات الروحانية 

لهذا املكان لها تاأثر كبر على نف�شي.

 * مــا الــذي تتمنــى تحقيقــه مــن آمال بعــد هذه 
المسيرة الحافلة بالعطاء والزخم اإلبداعي؟

- ال�شحة وال�شرت هي كل ما اأرجوه من الله تعاىل.

م . المجلة
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محمد حبوشة

اإن���ه �شاح���ب الأداء الح���رتايف ال���ذي ت�شعر م���ن خالله 
اأن���ه كال�شه���ل املمتن���ع، مم���ا اأهل���ه لال�شتح���واذ على حب 
وتقدير الماهر الفن���ان القدير “عزت العاليلي” الذي 
عا����ض لأكرث من 60 عام���ا على خ�شبة امل�ش���رح وال�شينما 
والتليفزي���ون، وه���و قاب�ض على جم���ر ع�شقه لرتاب هذا 
الوط���ن، لإن���ه ممث���ل حقيق���ي – بح�ش���ب روؤي���ة املخرج 
الرو�ش���ي ق�شطنطني �شتان�شالف�شك���ي – ذلك املمثل الذي 
يندم���ج يف دوره، فيعي�ش���ه ب���كل جوارح���ه ال�شعوري���ة 
املعاي�ش���ة  طري���ق  ع���ن  دوره  وي���وؤدي  والال�شعوري���ة، 
احلقيقية القائم���ة على ال�شدق الفن���ي، والإميان بالدور 

الذي يوؤديه.
وم���ن ث���م، يعتمد ه���ذا النوع م���ن املمثل���ني عل���ى قدراته 
الداخلي���ة الت���ي تتمث���ل يف العق���ل، والإرادة، وال�شعور، 
والتخي���ل، والتخيي���ل، وكله���ا �شفات توؤهل���ه للبحث عن 
اله���دف الأعلى للعم���ل الدرام���ي، ومن ثم فه���و ي�شتخدم 
العق���ل الواع���ي والعق���ل الباطن مع���ا من اأج���ل الو�شول 
اإىل الفك���رة الرئي�ش���ة للمو�شوع، مع خل���ق فل�شفة العمل 
اعتم���ادا عل���ى ق���واه الداخلي���ة الإبداعي���ة، والتكيف مع 
الظروف بغية حتقيق التوا�شل مع الآخرين، وال�شتباك 

معهم ذهنيا، ووجدانيا، واجتماعيا ،وحركيا.

اختار الصدق وااللتزام
 – �شتان�شالف�شك���ي  – عن���د  يق���رتن  التمثي���ل  كان  واإذا 
مبجموعة م���ن املب���ادئ النظري���ة والتقني���ات التطبيقية 
الت���ي ت�شعف املمث���ل يف اأداء دوره اأداء جيدا، وت�شاعده 
عل���ى ا�شتيعاب دوره، وفهمه فهما دقيقا من اأجل ترجمته 
م�شرحي���ا و�شينمائي���ا وتليفزيوني���ا، وت�شخي�شه ب�شكل 
احرتايف ودقيقي بحيث ير�شي المهور، ويقنعه اإقناعا 
جي���دا، فاإننا ميكننا اعتبار “ع���زت العاليلي” واحدا من 
النجوم الذين اختاروا ال�شدق واللتزام واحرتام الذات 
من���ذ مولده يف ح���ي ب���اب ال�شعري���ة بالقاه���رة، فقد ولد 
العاليلي”، والذي عرف بعد دخوله مال  “عزت ح�شن 
التمثي���ل باإ�ش���م  “عزت العاليل���ي ”، لأب يعم���ل حما�شبا، 
بينم���ا كان���ت والدت���ه رب���ة منزل ولدي���ه خم����ض �شقيقات 
اإن���اث هن “ع�شمت وعفت وعنايات وجنوات وفاطمة”، 
ويف طفولت���ه كان يقوم ببناء م�ش���رح بداخل ال�شقة التي 
ي�شكنها، بعد خروج والدي���ه وي�شمح للجران مب�شاهدة 
ما يق���وم به من عرو�ض ومونولوج���ات مقابل “قر�ض”، 
وكان وقتها حري�شًا على الفن وال�شينما وامل�شرح، وكان 

ي�شاهد اأعمال  يو�شف وهبي  و جنيب الريحاين .
لعب���ت ال�شدف���ة دوره���ا يف اأن تدف���ع ب���ه لالنخ���راط يف 
اأول عم���ل الوطن���ي، ففي عام 1950 قراأ ع���زت العاليلي، 
اإعالن���ا اأمام مكتب اأحد املحامني يف ح���ي ال�شيدة زينب، 
يطل���ب من الراغبني بالتطوع مع الفدائيني بالإ�شماعيلية 
ت�شجيل اأ�شمائهم للم�شاركة، ووقتها قرر امل�شاركة وذهب 
اإىل الإ�شماعيلي���ة، و�شاه���م بالفع���ل يف نق���ل ال�شالح اإىل 
الفدائي���ني هن���اك، ولكن بع���د حماولة اغتي���ال جمال عبد 
النا�شر يف منطق���ة املن�شية بالإ�شكندرية يف عام 1954، 

مت اإلقاء القب�ض عليه واإيداعه ال�شجن ملدة 3 اأ�شهر، وذلك 
بعدم���ا تبني اأن املحام���ي الذي �شجل ا�شم���ه عنده ينتمي 
لماع���ة الإخوان امل�شلم���ني، لكن مت الإف���راج عنه لحقًا 
واعترب ف���رتة ال�شجن مهمة يف حيات���ه حيث تعرف على 

كبار املفكرين واملثقفني يف هذا الوقت.

عمل معدا للبرامج
وبعد ذلك ركز “العاليل���ي” على درا�شته حتى تخرج من 
املعهد العايل للفنون امل�شرحية يف عام 1960 اإىل اأن بداأ 
حياته من ما�شبرو بعمله معدًا للربامج، وذلك كي يتمكن 
م���ن رعاي���ة �شقيقاته بعد وفاة وال���ده، وكان اأول برنامج 
ي�ش���ارك يف اإع���داده هو “رحل���ة اليوم”، وال���ذي قام من 
خالل���ه بجولت يف حمافظات خمتلفة يف م�شر، لكن ظل 
حل���م التمثيل  ي���راوده حتى ح�شل عل���ى فر�شة بالظهور 

يف م�شاهد قليلة �شمن فيلم “ر�شالة من امراأة مهولة”، 
وال���ذي قدمه “فريد الأطر����ض و لبنى عبد العزيز“،  ولأنه 
لف���ت الأنظ���ار اإليه عرب تل���ك امل�شاه���د الق�ش���رة فبعدها 
بع���ام �ش���ارك يف فيل���م “القاه���رة”، وهو اإنت���اج م�شري 
“الا�شو�ض  اأفالم:  بعدها  وق���دم  م�شرتك،  – بريطاين 
– الرج���ل املجه���ول – ال�شيد البلط���ي – مع�شكر البنات 
– قندي���ل اأم ها�ش���م- 3 وجوه للحب”، وم�شل�شل “اأبدًا 
لن اأم���وت”، حتى و�ش���ل اإىل حقبة النجومي���ة بفيلمه “ 

الأر�ض ” مع  يو�شف �شاهني .
كان���ت هذه هى الإنطالقة احلقيقي���ة لعزت العاليلي نحو 
النجومي���ة والتف���رد حتدي���دا يف ع���ام 1970 ، بع���د اأن 
�ش���ارك ب�شخ�شي���ة “عب���د اله���ادي” يف فيل���م “الأر�ض” 
اأم���ام حممود املليجي ويحيى �شاه���ني، وذلك باعتبار اأن 
ه���ذا الفيل���م يعترب عالمة م���ن عالمات ال�شينم���ا امل�شرية 

ويف ه���ذه املرحل���ة، اأي�ش���ا ق���دم “العاليل���ي” العديد من 
البطولت �شواء على م�شتوى ال�شينما اأو امل�شرح وحتى 
التليفزيون، ف�شارك يف اأفالم مثل: “�شلة الأن�ض – خائفة 
م���ن �شيء ما – عيب يا لولو عي���ب – �شاأكتب ا�شمك على 
الرم���ال – زائر الفج���ر- النا�ض والني���ل – الأبرياء – ل 
ترتكني وحدي – على من نطلق الر�شا�ض – ال�شقا مات 
“طاحونة ال�شيد  – والفيل���م الزائري  – �شل���ة الأن�ض 
فاب���ر”، وم�شل�شل���ي “واآه ي���ا زمن – الل����ض والكالب”، 

وم�شرحية “اأولدنا يف لندن “

وهج فني في الثمانينيات
وكان يناف�ض يف ذلك الوقت مموعة من جنوم ال�شينما 
مع  العمل  على  ال�شباب وعلى راأ�شه���م “حممود يا�شني”  
كب���ار النجم���ات، فقد �ش���ارك يف فيل���م “الختي���ار” اأمام 
“�شادي���ة”،  الوجه���ني” اأم���ام  ، و”ذات  �شع���اد ح�شن���ي 
وح�ش���ل عل���ى البطول���ة اأم���ام”  فات���ن حمام���ة ” يف فيلم 
“ل ع���زاء لل�شيدات”، وبالرغم م���ن اأدواره الرومان�شية 
وال�شخ�شي���ة الر�شينة الت���ي كان يقدمها ط���وال الوقت، 
لكن���ه قدم خالل م�ش���واره فيلما ع���رف بجراأته بعنوان “ 
ذئ���اب ل تاأكل اللحم ” والذي مت ت�شويره يف عام 1973، 
ولظه���ور البطلة  ناهد �شري���ف  يف الفيلم تقريبًا عارية مت 
منع عر�شه وقتها، واعتربه البع�ض من الأفالم الإباحية.

يف ف���رتة الثمانين���ات ا�شتم���ر وه���ج “ع���زت العاليلي“، 
وظ���ل القا�شم امل�شرتك للعديد م���ن الأعمال الناجحة منها 
– وقيدت  – اأهل القم���ة  – اللعب���ة الق���ذرة  “الأقوي���اء  
�ش���د مهول – القاد�شي���ة – املجه���ول – الإن�ض والن 
– التوت والنبوت  – دقة زار  – البندي���رة  – الطاغي���ة 
– املط���اردة الأخ���رة – الورث���ة – ل تدم���رين مع���ك – 
قف����ض احلرمي – ع���ذراء وثالثة رج���ال – قف�ض احلرمي 
– ال�شرب يف املالحات – بئر اخليانة – غابة الرجال”، 
ومن امل�شل�شالت التي قدمها خالل نف�ض الفرتة: “الباقي 
م���ن الزمن �شاعة – اللقاء الأخر – وقال البحر – بوابة 

املتويل – �شذى الأندل�ض – الإمام الطربي”.
اأما يف فرتة الت�شعيني���ات فقد ظل “العاليلي” على درب 
النجومي���ة والتاأل���ق كم���ا ظه���ر لن���ا يف اأعمال منه���ا فيلم 
– احل���ب اأي�شًا ميوت – بالغ لل���راأي العام –  “انفج���ار 
اإع���دام قا�شي – ليل���ة ع�شل”، لكن تاألقه ب���دا اأكرث واأكرث 
بتج�شي���ده الرتاجيدي الرائ���ع يف �شخ�شيته التي قدمها 
يف فيل���م “املواطن م�شري”، والذي تقا�شم بطولته اأمام 
عمر ال�شريف، و�شارك اأي�شًا يف اأفالم مهمة تعك�ض ق�شايا 
اجتماعي���ة �شائكة مثل وجت�شد بطولت من زمن الهزمية 
ال�شتنزاف” مث���ل: “الربيء والالد –  ” ف���رتة حرب 
د�شوقي اأفندي يف امل�شيف – الطريق اإىل اإيالت – كالب 
املدين���ة”، ف�شال عن جتارب درامي���ة على نف�ض النهج من 
معال���ة ق�شاي���ا الوط���ن الت���ي حتت���ك بال�ش���ارع  ومنها 
م�شل�ش���ل “ري���اح اخل���وف – اأي���ام الغ�ش���ب – �شيء يف 
�ش���دري – ال�ش���ارع الديد – اأح���الم موؤجلة” وقد توج 
هذه الفرتة املهمة من حياته الإبداعية مب�شرحية “وداعًا 

يا بكوات”.

عن موقع فنون

صاحب األداء االحترافي

هو واحد من هؤالء الفنانني الذين مل يكتفون باملوهبة والثقافة الفطرية والدراسة 

األكادميية، وإمنا أضافوا إىل جانب إبداعات حرفيتهم، الجانب األخالقي واإلنساين، ولهذا 

استحقوا النجومية ومتيزهم بإبداعات وتألق حرفيتهم الفنية، وهو أيضا واحد من النجوم 

الذين اختاروا “الصدق وااللتزام واحرتام الذات” رفقاء مشواره يف عامل الفن الذي قدم خالله 

مجموعة من األعامل املتميزة التي مست قضايا وطنه وأمته العربية بجانب مشاركته يف 

بطولة أهم ما قدم من دراما عسكرية واجتامعية ودينية، سواء عىل شاشة السينام التي قدم 

لها أفالما مثل “األرض – السقا مات – أهل القمة – القادسية – املواطن مرصي – الطريق إىل 

إيالت”، أو عىل شاشة التلفزيون يف مسلسالت مثل “الطربي – عبدالله النديم – أبو عبيدة 

الجراح – أخرياً حرس سالح – خان القناديل”.



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

7 العدد )4870( السنة الثامنة عشرة - االربعاء )10( شباط 2021

manarat

طبعت بمطابع مؤسسة           لالعالم 

والثقافة والفنون

سكرتير التحرير
رفعة عبد الرزاق

رئيس التحرير التنفيذي
علي  حسين

االخراج الفني
علي كاطع

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير 

محمد قناوي  

رح���ل ع���ن عاملنا قب���ل ايام الفن���ان امل�ش���ري الكبر عزت 
العاليل���ي، ع���ن عم���ر ناه���ز 86 عامًا، اإث���ر اأزم���ة �شحية 
مفاجئ���ة عندم���ا اأث���رى املكتبة الفنية مبا يق���رب من 170 
عم���اًل ما ب���ني ال�شينم���ا والتلفزيون وامل�ش���رح والإذاعة، 
وه���ي اأعم���ال �شتظل خال���دة يف اأذهان المه���ور، قدمها 
على م���دار 58 عاما هي م�شواره الفن���ي، ونال عنها لقب 
فار����ض الدرام���ا.. واأقيمت عل���ى الراحل �ش���الة النازة 
بجام���ع امل���روة بج���وار م�شت�شف���ى درمي لن���د مبنطق���ة 
ال�شاد����ض م���ن اأكتوبر، حي���ث جرى دف���ن جثمانه مبقابر 
الأ�شرة يف منطقة ال�شاد�ض م���ن اأكتوبر.ونعى الفنانون 
الراح���ل بكلم���ات ع���ربت ع���ن الفن���ان ال���ذي ل���ه الأعمال 
املمي���زة والعديد من املواق���ف الوطنية التي تعد منوذجًا 

لالإخال�ض للوطن والفن، فاأحبه واحرتمه المهور.

بداية المشوار
ول���د ع���زت ح�ش���ن العاليل���ي ح�ش���ن يف القاه���رة يف 15 
�شبتم���رب ع���ام 1934، لأب يعم���ل حما�شب���ًا، بينم���ا كانت 
والدته رب���ة منزل، ولديه خم�ض �شقيق���ات، ويف طفولته 
كان يقوم ببناء م�شرح بداخل ال�شقة، بعد خروج والديه 
وي�شم���ح للج���ران مب�شاه���دة ما يق���وم به م���ن عرو�ض 

ومونولوغات مقابل »قر�ض«.
التحق باملعهد العايل للفنون امل�شرحية، ويف عام 1950 
ق���راأ عزت العاليل���ي اإعالنًا،، وتعرف عل���ى كبار املفكرين 
واملثقفني يف هذا الوقت، وبعدها ركز على درا�شته حتى 
تخرج يف املعهد العايل للفنون امل�شرحية يف عام 1960.

أول فرصة
بعد تخرجه مبا�شرة عمل معدًا لربامج تلفزيونية ب�شبب 
التزامات���ه الأ�شري���ة، ولكن حلم التمثي���ل مل يفارق خياله 
اإىل اأن ح�ش���ل على اأول فر�شة بالظهور يف م�شاهد قليلة 
�شمن فيلم »ر�شالة من امراأة مهولة«، والذي قدمه فريد 
الأطر����ض، ولبن���ي عبد العزي���ز، وبعدها بع���ام �شارك يف 
فيل���م »القاهرة«، وهو اإنتاج م�شري - بريطاين م�شرتك، 
و»الا�شو�ض«، و»الرجل املجه���ول«، و»ال�شيد البلطي«، 
و»مع�شك���ر البن���ات«، و»قندي���ل اأم ها�ش���م«، و»3 وج���وه 

للحب«، وم�شل�شل »اأبدًا لن اأموت «.

االنطالق نحو النجومية
يف ع���ام 1970 كان���ت النطالق���ة نح���و النجومي���ة، بعد 
اأن �ش���ارك ب�شخ�شي���ة »عب���د اله���ادي« يف فيل���م »الأر�ض« 
اأم���ام حممود املليجي ويحي���ى �شاهني، ويف هذه املفرتة 
�ش���ارك يف فيل���م »�شلة الأن����ض«، و»خائفة م���ن �شيء ما«، 
وفيل���م »عي���ب ي���ا لول���و عي���ب«، و»�شاأكت���ب ا�شم���ك على 
الرمال«، و»زائ���ر الفجر« و»النا�ض والني���ل«، وم�شرحية 
»اأولدن���ا يف لندن«، وفيلم »الأبرياء«، والفيلم الزائري 
»طاحون���ة ال�شي���د فاب���ر«، و»ل ترتكني وح���دي«، و»على 
م���ن نطل���ق الر�شا�ض«، و»ال�شق���ا مات«، و»�شل���ة الأن�ض« 

وم�شل�شل »واآه يا زمن«، و»الل�ض والكالب«.

االختيار
كما �شارك يف »الختيار« اأمام �شعاد ح�شني، الذي يعترب 
اأح���د اأهم الأفالم الت���ي لعب فيه���ا دور البطولة، واختر 
الفيل���م �شم���ن ع�ش���رة اأف���الم �ش���ارك يف بطولته���ا ع���زت 
العاليلي �شمن قائمة اأف�شل 100 فيلم يف تاريخ ال�شينما 
الوجه���ني«،  »ذات  يف  �شادي���ة  اأم���ام  ووق���ف  امل�شري���ة، 
وح�ش���ل على البطولة اأمام فاتن حمامة يف فيلم »ل عزاء 

لل�شيدات«.
القا�ش���م  اأي�ش���ًا، وظ���ل  ا�شتم���ر وه���ج  الثمانيني���ات  يف 
امل�ش���رتك للعديد من الأعمال الناجح���ة، منها »الأقوياء«، 
�ش���د  و»وقي���دت  القم���ة«،  و»اأه���ل  الق���ذرة«،  و»اللعب���ة 
مهول«، و»القاد�شية«، و»املجهول«، و»الإن�ض والن«، 
و»الت���وت  زار«،  و»دق���ة  و»البندي���رة«،  و»الطاغي���ة«، 
و»ل  و»الورث���ة«،  الأخ���رة«،  و»املط���اردة  والنب���وت«، 
تدم���رين مع���ك«، و»قف����ض احل���رمي«، و»ع���ذراء وثالث���ة 
رج���ال«، و»قف����ض احل���رمي«، و»ال�ش���رب يف املالح���ات«، 

و»بئر اخليانة«، و»غابة الرجال«.

مسلسالت
ويف الدراما التلفزيونية لقب بفار�ض الدراما، حيث قدم 
م�شل�ش���الت »الباقي من الزمن �شاع���ة«، و»اللقاء الأخر« 
و»وق���ال البحر«، و»بواب���ة املتويل« وامل�شل�ش���ل الإذاعي 

»�شذى الأندل�ض«، وم�شل�شل »الإمام الطربي«.
ويف الت�شعيني���ات ظ���ل ي�ش���ارك يف اأعم���ال منه���ا فيل���م 
»انفجار«، و»احل���ب اأي�شًا ميوت«، و»بالغ للراأي العام«، 
و»اإع���دام قا�شي«، و»ليلة ع�شل«، وتاألق ب�شخ�شيته التي 
قدمها يف فيل���م »املواطن م�شري«، ال���ذي تقا�شم بطولته 
اأمام عمر ال�شريف، و�شارك اأي�شًا يف »الربيء والالد«، 
و»د�شوق���ي اأفندي يف امل�شي���ف«، و»الطريق اإىل اإيالت«، 
و»كالب املدين���ة« وم�شل�ش���ل »ري���اح اخل���وف«، و»اأي���ام 
الغ�ش���ب«، و»�ش���يء يف �ش���دري«، و»ال�ش���ارع الديد«، 

و»اأحالم موؤجلة« وم�شرحية »وداعًا يا بكوات«.
م���ع بداي���ة الألفي���ة الثالث���ة، وظه���ور موجة جدي���دة من 
ال�شينم���ا والأعم���ال الدرامي���ة، ق���رر العاليل���ي امل�شاركة 
يف اأعم���ال قليل���ة واأخذ اأكرب قدر م���ن الراحة، ف�شارك يف 
اأف���الم مث���ل »ل تقتلوا احل���ب«، و»غرانيت���ا« وم�شل�شالت 
»حر����ض �ش���الح«، و»املهن���ة طبي���ب«، و»لق���اء ال�شحاب«، 
و»عي���ب يا دكتور«، و»اأمانة يا ليل«، و»�شاطئ اخلريف«، 
و»احل�ش���ن الب�شري«، و»املن�شورية« وعام 2010 �شارك 

يف م�شل�شل »الماع���ة«، والذي حقق جناحًا كبرًا وقت 
عر�ش���ه، وبعده���ا يف ع���ام 2017 ق���دم م�شل�ش���ل »ق�ش���ر 
الع�شاق«، و�شارك ع���ام 2018 يف فيلم »تراب املا�ض« يف 
ع���ودة له لل�شينم���ا بعد غياب ليكم���ل 58 عامًا يف م�شوار 

فني ممتد بداأه من عام 1962 وحتى رحيله.
ت���زوج عزت العاليلي م���ن �شناء احلدي���دي وعا�شا حياًة 
م�شتق���رًة معًا حت���ى توفيت عام 2017 ول���ه ولد الطبيب 
حمم���ود العاليل���ي، والذي ل���ه جتربة متثيلي���ة يتيمة يف 
م�شل�ش���ل »حكاي���ات ومنعي�شه���ا« يف ع���ام 2010، وابنة 

تدعى رحاب العاليلي.

تكريمات وجوائز
خ���الل م�ش���واره الفن���ي ن���ال العدي���د م���ن التكرمي���ات، 
حي���ث عر�ض يف حف���ل تكرميه من امل�ش���رح القومي فيلم 
ع���ن �شرت���ه الذاتية م���ن اإنت���اج املركز القوم���ي للم�شرح 
واملو�شيق���ى والفن���ون ال�شعبي���ة، وق���ام املعه���د ال���دويل 
الع���ايل لالإع���الم باإط���الق كت���اب »ع���زت العاليل���ي فن���ان 
الأر����ض امل�شري���ة« يف دورته الثالث���ة، وح�شل على درع 
تكرميي���ة من مهرجان ART وح�ش���ل اأي�شًا على تكرمي 
م���ن مهرج���ان وه���ران للفيل���م العرب���ي، وُك���ّرم اأي�شًا من 
مهرج���ان اأو�ش���كار ال�شينم���ا العربية، وجائ���زة مهرجان 
دب���ي ال�شينمائ���ي وتكرمي���ه يف مهرج���ان الإ�شكندري���ة 

ال�شينمائي يف دورته الأخرة ت�شرين الثاين املا�شي .

عزت العاليلي.. فارس الدراما



*كيف كانت طفولة الفنان عزت العاليلي؟
- اأن���ا ولدت يف ا�شرة مثقفة ج���دا ، ولد مع خم�ض بنات 
وترتيب���ي الو�ش���ط، ،ولكن���ي مل اأدل���ع لك���وين ال�شب���ي 
الوحي���د ب���ني البن���ات بالعك����ض انا كن���ت دائم���ا اعاقب 
والدي الله يرحمه كان يحب امل�شرح جدا وكان ياخذين 
مع���ه مل�شاه���دة امل�ش���رح ولطاملا يف طفولت���ي كنت اعمل 
م�شرح���ًا م���ن الكرا�ش���ي عل���ى �ش���كل �شف���ني ميني ويف 
الو�ش���ط �شرير واآت���ي باأطفال ال���ران يدفع كل واحد 
“قر�ض تعريفة” واأقف اأغني لهم واأمثل فاأنا من �شغري 

كنت اأع�شق امل�شرح وانا بعمر ع�شر �شنني .

*ماذا قدمت في هذه المرحلة ألطفال الجيران؟
خ���الل  م���ن  “ فحفظ���ت  “�شكوك���و  ب����  متاأث���رًا  -كن���ت 
م�شاهادات���ي لعماله واغني له���م “ها�شا باكا “ و”حلو 

احللو ».

*هل عوقبت مرة من والديك بســبب هذا المسرح 
المنزلي وجلبك ألطفال الجيران سرًا؟

-ل اتذكر اين عوقبت ولكن فقط كالم توبيخ يتقال يل .

*من كان أكثر فنان يعجبك وأنت طفل صغير؟
-الفن���ان العراقي الكبر الراحل جنيب الريحاين وهو 
فن���ان رهي���ب ج���دا ما زل���ت اأتذكر كي���ف امل�ش���رح مكتظ 
بالماهر وهم متلهفون لروؤية اأعماله وكان له ح�شور 
كبر واي�شا عظماء امل�شرح الذين تاأثرت باأعمالهم واأنا 

طفل مثل زينات �شدقي واإ�شعاد منر .

*ماذا كان يتمنى لك والدك ان تكون؟
- حما�ش���ب ووالدي كان لدي���ه مكتب حما�شبة كبر الله 
يرحم���ه كان مثل���ي العلى ورج���ل مثقف ولدي���ه مكتبة 
�شخم���ة ويحفظ �شع���را كثرا جدا ومل يك���ن متزمتا اأو 

متع�شبا، بل رجل متح�شر جدا ..
* أستاذ عزت متى سنراك في عمل درامي عراقي و 

مصري مشترك؟
-- والل���ه اأمتنى طبعا ولكن مل يعر�ض علي ن�ض درامي 

بهذا امل�شتوى .

فــك  *صرحــت لنــا مــرة أن فيلــم “ القادســية “ عرَّ
بالجمهور العراقي ..لكنك في حوارات كثيرة قلت 

أنك غير راض عنه ..
- ل اأح���ب اخلو����ض يف احلدي���ث عن���ه لأن���ه �شيجرين 

للحديث يف ال�شيا�شة واأنا ل اأود ذلك ، معذرة.

 *هل تتابع  الدراما العراقية التي تعرض في شــهر 
رمضان أو على مدى أيام السنة؟

- غر متابع للدراما العراقية اأو العربية ل�شيق الوقت.
 

* هل تستمع لألغنية العراقية؟
- نعم واأحب �شماع اأغاين املطربني القدميني مثل ناظم 

الغزايل و�شليمة مراد .

*زرت العراق سابقا فمتى نراك تكرر الزيارة ؟
- ل���دي اأجم���ل الأيام واحل���ى الذكريات يف بغ���داد ولو 

دعيت �شاآتي ، ي�شرفني ذلك.

*من يعجبك  من  الممثلين  العراقيين؟
 - يعجبني عزيزخي���ون و�شذى �شامل وكثر من جنوم 

العراق، اإنهم مميزون.

* لــو يعود بــك الزمن إلى الــوراء فمــاذا يمكن ان 
تكون؟

- فنانًا  اأي�شا ول �شيء غر الفن.

* لــو نتصفــح أوراق قلــب عــزت العاليلي مــا الذي 
يسمح لنا بقراءته؟

- حب وطني وفني واأهلي ،وقلبي مفتوح للجمهور من 
بداياتي ومل اأخبئ �شيئا عنهم واحلمد لله.

*كلمة أخيرة لجمهورك العراقي؟
- �شك���رًا ل���ِك واأق���ول له���م اإين اأحبك���م مثلم���ا حتبونني 
فا�ش���ربوا  و�شمودك���م  �شجاعتك���م  عل���ى  واأحييك���م 

�شين�شركم الله �شبحانه يف النهاية .

جريدة المدى  )شباط 2015 (

عزت العاليلي لــ )           (:

تأثرت منذ صغري بالفنان العراقي الراحل نجيب الريحاني

الفنان الكبري عزت العالييل واحد من أعمدة الفن املرصي والعامل 

العريب ،أعامله محفوره يف تاريخ الفن املرصي والذي قدم مئات من 

االعامل الرائعة وحصد جوائز عديدة تقديرا ملا قدم من فن جميل ومن 

اعامله السينامئية فيلم “األرض” و”االختيار” ليوسف شاهني، وفيلم 

“السقا مات” للمخرج الراحل صالح أبو سيف، كام قدم أدورا بارزة يف 

التلفزيون نذكر منها مسلسل “ربيع الغضب » ،« سيف الله املسلول” 

،”أبو عبيدة” وغريها الكثري.،”اللص والكالب”،” الجامعة” “ “،” نظرية 

الجوافة »فنون املدى” حاورت الفنان الكبري عزت العالييل عرب مواقع 

التواصل االجتامعي وتناولنها معه مرحلة الطفولة ومرجعيته يف الفن 

ووزيارته اىل بغداد يف سياق اللقاء اآليت.


