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عزت العاليلي :المواطن مصري ..والمهنة فالح

في أرض يوسف شاهين

كمال القاضي

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  1960وعمل مُعداً
للربامج التلفزيونية لفرتة قصرية،
كان يعي حجم موهبته ،ويعرف أنه
عىل مقربة من حُ لمة الكبري يف أن
يُصبح ممث ًال له خصوصيته ،ولعل
البداية نفسها كانت ُتنبئ بقدوم
نجم مبواصفات خاصة ،فهو الثوري
ا ُملثقف ا ُملحرض عىل مقاومة
االستعامر يف فيلم «بني القرصين»
وصاحب الصوت األعىل يف الهتاف
لسعد زغلول ،ذلك الصوت الذي قاد
الجامهري نحو قبلة االستقالل.

مل يخيب العاليلي ظن املخرج ح�س ��ن الإمام ،الذي ر�شحه
لل ��دور ال�صغ�ي�ر ليك ��ون بوابة الدخ ��ول لع ��امل النجومية
والت�أل ��ق يف غ�ضون �سن ��وات قليلة ،فما لبث �أن �أطل علينا
يف �أدوار �أخرى �أكرث فاعلية وت�أثري ًا ،فكان دوره يف فيلم
«الأر� ��ض» الذي ج�س ��د من خالل ��ه �شخ�صية عب ��د الهادي،
ال ��ذراع الأمين ملحمد �أبو �سويل ��م ،عالمة فارقة يف حياته
الفني ��ة وم�ش ��واره الإبداع ��ي الطويل ،فهو الفت ��ى القوي
املُهاب ،والفالح حار�س الأر�ض والعر�ض واملُتيم بو�صيفة
«جنوى �إبراهيم» جميلة جمي�ل�ات القرية .كان هذا الدور
مقيا�س� � ًا حقيقي� � ًا ل�ل��أداء الواقع ��ي املتميز ،ف�ل�ا تكلف وال
مبالغ ��ة ،بل ان�صهار كامل يف ال�شخ�صية ،وتر�سيخ ملبادئ
نبيل ��ة ،عرب �صورة م�ضيئة للف�ل�اح امل�صري ال�شهم املتمرد
عل ��ى الظلم ،مل يغري ع ��زت العاليلي من منظ ��ورة القيمي
ل�ل��أدوار ،فقد دقق كثري ًا يف ال�شكل وامل�ضمون ،وا�ستطاع
�أن يق ��دم �أمناط� � ًا خمتلف ��ة له ��ا ال�سح ��ر الأدائ ��ي واملنطق
ال ��داليل ،لعالق ��ة املمث ��ل ب� ��أدواره وال�شخ�صي ��ات الت ��ي
يج�سدها ،ففي فيلم «ال�سقا مات» للمخرج �صالح �أبو�سيف
مل يق ��ف عند ح ��د معني يف التعبري ،ولكن ��ه نفذ �إىل جوهر
ال�شخ�صي ��ة ب ��كل �أبعاده ��ا الإن�ساني ��ة ،فقدم مرثي ��ة للفقر
والع ��وز ،والعمر الذي ت�سرب من ب�ي�ن �أ�صابع البطل ،من
دون �أن ي�شع ��ر ،فلم يظفر ب�شيء مما ي�ستحقه وهو �ساقي
احلي واملتفاين يف خدمة �ساكني ��ه من الب�سطاء الطيبني،
الرا�ضني بالقليل والي�سري.
تنوع ��ت الأدوار املهمة للفنان بغ�ي�ر تكرار ،وال ابتذال وال
�سقوط يف جُل ��ة الإ�سفاف ،بغية االنت�ش ��ار والوجود على
ح�ساب القيمة ،كما فعل الكثريون من زمالئه ورفاق دربه،
غاية م ��ا فعله الفن ��ان الإن�سان �أنه بحث ع ��ن البدائل التي
حتفظ له هيبته ووقاره.
ويف فيل ��م «الت ��وت والنبوت» ع ��زف الفن ��ان الراحل على
�أوت ��ار امللحم ��ة ال�شعبية التي �صاغه ��ا جنيب حمفوظ يف
رواي ��ة «احلرافي� ��ش» ،مُ�ستعر�ض ًا �آيات ال ��ذل والهوان يف
مواجه ��ة جربوت فت ��وات احل ��ارة وحُ كامه ��ا املزعومني،
وكالع ��ادة كان ��ت ال�ص ��ورة الإيجابية للمقاوم ��ة مُتج�سدة

يف �شخ�صيت ��ه ،كون ��ه جدير ًا ب ��دور الفتوة الع ��ادل حامي
حم ��ى احلارة ون�صري ال�ضعفاء واملهزومني ،ويف ال�سياق
نف�س ��ه كان دوره املُعت�ب�ر يف رواي ��ة يحي ��ى الطاه ��ر عبد
الل ��ه «الطوق والإ�سورة» �إ�ضاف ��ة مهمة للقيمة املو�ضوعية
للرواي ��ة املُرتجم ��ة بال�ص ��وت وال�ص ��ورة عل ��ى ال�شا�ش ��ة
الكب�ي�رة ،والناقل ��ة لثقافة اجلنوب امل�ص ��ري اخلا�صة يف
التعامل مع ق�ضايا ال�شرف ،حيث احلزم وال�شدة ،ورباطة
اجل�أ� ��ش� ،أمام املُع�ض�ل�ات القوية من عالم ��ات ال�شخ�صية
ال�صعيدية و�سماتها الأ�سا�سية.
ولعل الدور التاريخي لعزت العاليلي يف فيلم «القاد�سية»
كان دا ًال علي ��ه كممث ��ل من العيار الثقي ��ل ومُثقف ًا منوذجي ًا
يف اختي ��اره لأدواره و�شخ�صيات ��ه الدرامي ��ة ،الت ��ي ال
ينته ��ي ت�أثريها بانتهاء عر�ض الفيل ��م �أو امل�سل�سل ،وعلى
ذك ��ر االختي ��ار وتناغم� � ًا م ��ع املعنى ج ��اء ال ��دور املهم يف
فيل ��م «االختي ��ار» للمخرج يو�سف �شاه�ي�ن ليتوج احلقيقة
وي�ض ��ع الفنان الكبري يف مقدم ��ة ال�صفوف كمناف�س قوي
لنجوم ال�صف الأول ،فرغم �أن الفر�صة يف هذا املقام كانت
عزي ��زة نوع ًا ما ،لكن اخليط مل يفلت من يد العاليلي وظل
قاب�ض� � ًا عليه بق ��وة وح�سا�سية ،فلم يح�س ��ب ح�ساب ًا كبري ًا
ملوقع ��ة على الأفي�ش ،ولكنه عم ��د �إىل الرتكيز على نوعية
م ��ا يقدمه ،وجعل م ��ن الت�أثري مقيا�س� � ًا �صحيح ًا فنجح يف
حتقي ��ق املعادلة ال�صعب ��ة ،وراهن على الف ��ارق واملُختلف
فكان له الن�صيب الأوفر من التميز.
لع ��ب عزت العاليلي ال ��دور الثاين �أمام ن ��ور ال�شريف يف
فيلم ��ي «�أهل القمة» و»بئ ��ر اخليان ��ة» ،ويف احلالتني قدم
�شخ�صي ��ة ال�ضابط باختالف التخ�ص�ص ��ات واملوا�صفات،
ففي الفيل ��م الأول كان �ضابط ًا يف �إدارة مكافحة التهريب،
�إب ��ان ف�ت�رة االنفت ��اح االقت�ص ��ادي يف �سبعيني ��ات الق ��رن
املا�ض ��ي ،ويف الفيل ��م الث ��اين �ضرب مث ��ا ًال حي� � ًا يف فنية
الأداء املُتق ��ن واملدرو� ��س ،حيث تقم� ��ص �شخ�صية �ضابط
املخاب ��رات ،ال ��ذي يتعق ��ب اجلا�سو� ��س ال ��ذي ب ��اع نف�سه
لل�شيطان مقابل حفنة من الدوالرات ،وانتهت حياته نهاية
م�أ�ساوية باالنتح ��ار لتنطبق عليه ا ُ
جلملة اخلتامية للفيلم
الواردة على ل�سان ال�ضابط «عا�ش خائن ومات كافر<< .
وم ��ن زاوية �إن�سانية بحته وب�ش ��كل غري تقليدي لتوظيف
الفك ��رة الدرامي ��ة ج ��اء دوره املختل ��ف �أي�ض� � ًا يف الفيل ��م
االجتماعي البولي�سي« ،خائفة من �شيء ما» جُم�سد ًا لدور
الل� ��ص النبيل ال ��ذي ينقذ طالبة جامعية م ��ن براثن الذئب
الب�ش ��ري �أب ��و بكر عزت ،الرج ��ل املتخ�ص�ص يف اغت�صاب
الفتيات بعد تخديرهن ،كانت ال�شخ�صية التي قدمها عزت
العاليلي يف ه ��ذا الفيلم مثرية للج ��دل ،وكا�شفة جلوانب
ا�ستثنائية يف طبيعة الل�ص الذي احرتف ال�سرقة مُ�ضطر ًا
وتاب و�أناب على يد الفتاة التي �أنقذها.
وم ��ع الفنان عادل �إم ��ام وي�سرا كان ح�ض ��ور العاليلي يف
فيل ��م «الإن�س واجلن» قوي ًا للغاية ،ومُلهم ًا ب�ضعف الت�أثري
ال�سلب ��ي للج ��ن يف الإن�س ��ان يف ح ��ال اعت�صام ��ه بالقر�آن
الكرمي ،وحت�صنه ب�آيات الذكر احلكيم كقوة م�ضادة نافذة
املفع ��ول ،ولي� ��س �أدل على قدرة الفن ��ان الراحل من تفوقه
الوا�ضح يف دور عبد املوجود ،ذلك الفالح الب�سيط �ضحية
العُمدة املُ�ستبد عمر ال�شريف يف فيلم «املواطن م�صري».
تنوع ��ت الأدوار املهمة للفنان بغ�ي�ر تكرار ،وال ابتذال وال
�سقوط يف جُل ��ة الإ�سفاف ،بغية االنت�ش ��ار والوجود على
ح�ساب القيمة ،كما فعل الكثريون من زمالئه ورفاق دربه،
غاية م ��ا فعله الفن ��ان الإن�سان �أنه بحث ع ��ن البدائل التي
حتف ��ظ له هيبته ووق ��اره ،فركز يف الأعم ��ال التلفزيونية
ف ��كان دوره الذي ن ��ال عنه جائزة �أح�س ��ن ممثل يف الفيلم
التلفزي ��وين «الطري ��ق �إىل �إيالت» للمخرج ��ة �إنعام حممد
علي ،وا�ستم ��ر يف العطاء ف�أجنز الكثري« ،عبد الله الندمي
واحل�سن الب�صري وبوابة احللواين وقال البحر وطارق
م ��ن ال�سم ��اء والباقي م ��ن الزم ��ن �ساعة ،وم�ض ��ى الوقت
وال ُعم ��ر» ،ومل يتبق من الرجل غري �س�ي�رة طيبة و�أ�صداء
فنه الراقي الدال عليه واملُ�سجل با�سمه.
جريدة المصري اليوم
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عزت العاليلى

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

عزت العاليلى..

 10أفالم من أصول أدبية
آخرها "تراب الماس"
محمد عبد الرحمن
وغ ��اب ع ��ن عاملنا  ،الفن ��ان الكبري ع ��زت العاليل ��ى ،عن عمر
ناه ��ز  86عاما ،بعد م�سرية فنية كبرية وناحجة ،قدم خاللها
ع�شرات الأعمال التليفزيونية وال�سينمائية وامل�سرح ،ف�ضال
ع ��ن امل�سل�س�ل�ات الإذاعي ��ة ،حي ��ث تع ��ددت �أعمال ��ه بع ��د ذلك
لي�شارك ف ��ى ع�شرات الأعمال ما ب�ي�ن ال�سينما والتليفزيون،
�أح ��د �أه ��م �أدواره كان ف ��ى فيل ��م “الأر� ��ض” ع ��ام  1970من
�إخ ��راج يو�س ��ف �شاه�ي�ن ،وم ��ن �أب ��رز �أعمال ��ه “الطريق �إىل
�إي�ل�ات� ،أه ��ل القم ��ة ،املن�صورية ،الت ��وت والنب ��وت” ،وفى
امل�سرح �شارك فى عدة م�سرحيات من �أهمها “�أهال يا بكوات،
ثورة قرية».
وقدم العاليلى خالل م�سريته الفنية العديد من الأعمال التى
�أخ ��ذت عن �أعم ��اال روائية و�أدبية ،حي ��ث ا�ستطاع �أن يج�سد
ب�أ�سلوبه الرائع عدد من ال�شخ�صيات الروائية ويخرجها �إىل
ال�شا�شة برباعها كبرية ،ومن تلك الأعمال:
فيلم بني ق�صرين عر�ض عام  ،1964الفيلم م�أخوذ عن رواية
ب�ي�ن الق�صرين وهى اجلزء الأول من ثالثية جنيب حمفوظ،
بطول ��ة يحيى �شاهني و�آمال زايد و�صالح قابيل وعبد املنعم
�إبراهيم ومها �صربى وزيزى البدراوي ،ومن �إخراج ح�سن
الإم ��ام ،وقدم فيه ��ا “العاليلى” دور �إبراهي ��م طالب جامعى
و�صدي ��ق فهمى عبد اجل ��واد ،الذى ق ��دم دوره الفنان القدير
�صالح قابيل.
عن رواية يحيى حقي� ،شارك عزت العاليلى فى فيلم “قنديل
�أم ها�ش ��م” عام � ،1968إخراج كمال عطية� ،سيناريو وحوار
�ص�ب�رى مو�س ��ى ،بطول ��ة �سم�ي�رة �أحم ��د� ،شك ��رى �سرحان،
وج�سد “العاليلي” �شخ�صية الدروي�ش ال�ضرير.
ع ��ام � 1970ش ��ارك ع ��زت العاليل ��ى ف ��ى فيل ��م “الأر� ��ض”
وجت�سيده �شخ�صية “عبداله ��ادي”� ،إخراج يو�سف �شاهني،
ق�ص ��ة عبدالرحمن ال�شرقاوي� ،سيناريو وحوار ح�سن ف�ؤاد،
بطولة حممود املليجي ،جن ��وى �إبراهيم� ،صالح ال�سعدين،
يحيى �شاهني ،حمدى �أحمد.
تع ��اون ع ��زت العاليلى من جديد مع املخ ��رج يو�سف �شاهني
عام  1971فيلم “االختيار” ،الذى ي�صنف فى �إطار الت�شويق
والإث ��ارة مع ال�سندريال �سع ��اد ح�سني ،يو�سف وهبي ،هدى
�سلطان ،حممود املليجي ،للأديب العاملى جنيب حمفوظ.
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عن ق�ص ��ة الأديب يو�سف ال�سباعي ،قدم عزت العاليلي ،فيلم
“ال�سقا مات” عام  ،1977وج�سد �شخ�صية “�شو�شة ال�سقا”،
�إخ ��راج �ص�ل�اح �أب ��و �سي ��ف� ،سيناري ��و وح ��وار عبدالفت ��اح
مدبويل ،بطولة فريد �شوق ��ي� ،شويكار ،وح�صل الفيلم على
جائزة جمال عبدالنا�صر للقيم العائلية عام .1978
ع ��ام  1981ق ��دم عزت العاليل ��ى فيلم “�أهل القم ��ة”� ،إخراج
عل ��ى بدرخ ��ان ،عن ق�ص ��ة جنيب حمف ��وظ ،التى ج ��اءت فى
املجموع ��ة الق�ص�صية “احلب فوق ه�ضب ��ة الهرم” �سيناريو
وحوار م�صطفى حمرم ،بطولة �سعاد ح�سني ،نور ال�شريف،
عمر احلري ��ري ،وقدم خالله �شخ�صي ��ة �شخ�ص يدعى حممد
فوزى.
فيل ��م التوت والنبوت من �إخراج نيازى م�صطفى يعتمد على
احللق ��ة الأخرية م ��ن رواي ��ة احلرافي�ش لـ جني ��ب حمفوظ.
ال�سيناريو واحل ��وار من �إجناز ع�ص ��ام اجلمبالطى و�إنتاج
�أف�ل�ام جرج�س فوزى �سنة  ،1986ي�ش ��ارك فى الفيلم كل من
ع ��زت العاليل ��ى وحمدى غي ��ث و�أمين ��ة رزق وتي�سري فهمى
وحمم ��ود اجلندى و�سم�ي�ر �ص�ب�رى وح�سني الإم ��ام ومنى
ال�سعيد وامال رمزى و�سمري �صدقي.
ع ��ن رواية يحيى الطاه ��ر عبدالله ،قدم ع ��زت العاليلى فيلم
“الط ��وق و الإ�سورة” ع ��ام � ،1986إخراج خريى ب�شارة،
بطول ��ة �شريه ��ان ،فردو� ��س عبداحلميد ،حممد من�ي�ر� ،أحمد
عبدالعزيز ،عبدالله حممود.
املواط ��ن م�ص ��رى فيل ��م م�صرى �أجن ��ز �إنتاج ��ه وعر�ض عام
 ،1991م�أخ ��وذ ع ��ن رواية “احل ��رب فى بر م�ص ��ر” للأديب
يو�س ��ف القعي ��د ،م ��ن بطول ��ة املمثل العامل ��ى عم ��ر ال�شريف
وع ��زت العاليل ��ى و�صفية العم ��ري� .أدار الت�صوي ��ر امل�صور
واملمث ��ل طارق التلم�سانى وق�ص ��ة يو�سف القعيد و�سيناريو
وح ��وار حم�س ��ن زاي ��د ومو�سيق ��ى يا�سر عب ��د الرحمن ومن
�إخراج �صالح �أبو �سيف� .شارك فى التمثيل عبد الله حممود،
واملنت�صر بالله ،وح�سن ح�سنى و�أ�شرف عبد الباقي ،و�إنعام
�سالو�سة وحنان �شوقي.
ت ��راب املا�س هو فيلم م�ص ��رى من نوع اجلرمية والغمو�ض،
عُر� ��ض فى �أغ�سط� ��س  2018م ��ن بطولة �آ�س ��ر يا�سني ،عزت
العاليل ��ي ،من ��ة �شلب ��ي ،وماج ��د الكدوانى وحمم ��د ممدوح
و�إخ ��راج م ��روان حام ��د وت�ألي ��ف �أحم ��د م ��راد (اقتبا�سً ا عن
روايته) ،قدم خالله دور حمرو�س برجا�س ،رجل الأعمال.

كان فنانا من طراز رفيع وحالة خا�صة �أجتمع فيها الإبداع مع الثقافة مع الرتفع
ع ��ن الأ�ضواء ..رحل ال�صديق عزت العاليل ��ى الإن�سان الرقيق املجامل املبدع..
كان �صديق� � ًا للجميع وتراه فى كل املنا�سبات وكان دائما حري�صا على �أن يختار
�أدواره بدق ��ة �شديدة  ..ملع فى دوره املميز مع يو�سف �شاهني فى الفيلم ال�شهري
«الأر� ��ض» وه ��و من درر ال�سينم ��ا امل�صرية ف ��ى ع�صرها الذهب ��ى ..ولعب دور ًا
مميز ًا فى بداياته وهو ر�سالة من امر�أة جمهولة  ..ثم عاد مع يو�سف �شاهني فى
فيل ��م االختي ��ار وقدم �أي�ضا «ال�سقا مات» ..كان ع ��زت العاليلى فنانا مثقف ًا يجيد
اختي ��ار �أدواره وكان يف�ضل الأدوار ال�صعب ��ة ويحر�ص على �أن يقدم اجلديد..
وف ��ى امل�س ��رح كانت ل ��ه �صوالت �آخرها �أه�ل�ا يا بكوات على خ�شب ��ة القومى مع
النجم ح�سني فهمى والراحل لينني الرملى..
كان ع ��زت العاليل ��ى يتمت ��ع بعالقات طيب ��ة مع كل رم ��وز الو�س ��ط الفنى وكان
جمامال و �صديق ًا للجميع ومل يكن بعيد ًا عن هموم الوطن وق�ضاياه وكان دائما
م�ش ��ارك ًا فى �أحالم امل�صريني من �أجل م�ستقبل وحي ��اة كرمية ..مع رحيل عزت
العاليل ��ى يفقد الفن امل�ص ��رى جنم ًا من جنومه الكبار فى حلظة تاريخية قا�سية
و�صعب ��ة رحل فيها عدد كبري م ��ن رموز الفن امل�صرى ..كان عزت العاليلى فنان ًا
مبدع� � ًا وج ��اد ًا ورمز ًا لفنان �أخل�ص لفنه وقدم �أجم ��ل �سنوات عمره فى حمراب
الإب ��داع الراق ��ى والف ��ن الأ�صيل ..لقد �شه ��دت الفرتة الأخرية رحي ��ل نخبة من
جن ��وم الف ��ن امل�صرى خا�ص ��ة جنومه الكب ��ار وكان ع ��زت العاليلى ف ��ى مقدمة
ه ��ذه النخبة ..ف ��ى �سنوات قليلة رح ��ل الع�شرات من فر�س ��ان ال�سينما امل�صرية
وللأ�س ��ف ال�شدي ��د �أنها �أ�سماء ال تعو� ��ض وجاء علينا زمان فق ��د الفن فيه الفكر
والثقافة وامل�سئولية ومع رحيل عزت العاليلى يغيب جنم من جنوم الفن اجلاد
وتخ�سر م�صر فار�س ًا من فر�سان الزمن اجلميل ..حتى �آخر حلظة فى حياته كان
حري�ص ��ا على �أن ي�ؤدى ر�سالته وي�ضيف �إىل تاريخه كل ما هو جديد وكان دائم
البحث عن �أدوار ت�ضيف �إىل ر�صيده فى الفن واحلياة رحم الله عزت العاليلى
�أحد رموز الفن امل�صرى وال�سينما امل�صرية فى عهدها الذهبى.
عن جريدة االهرام
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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.

عزت العاليلي :فيلم "الممر" أثبت ان السينما

المصرية مازالت بخير
لقاء  :صفاء عزب
كم ��ا �أثرى ال�سينما بالكثري م ��ن الأعمال ال�شهرية وعلى
ر�أ�سه ��ا فيل ��م الأر�ض ،الط ��وق والأ�س ��ورة ،ال�سقا مات،
�إ�سكندري ��ة ليه؟� ،أهل القمة ،زائر الفجر ،على من نطلق
الر�صا� ��ص ،االختيار ،قنديل �أم ها�ش ��م ،بني الق�صرين.
ويع ��د م ��ن الفنان�ي�ن امل�صري�ي�ن الكب ��ار الذي ��ن �شاركت
�أفالمه ��م يف مهرجانات �سينمائي ��ة عاملية ودولية كربى
منها مهرجانات كان ،ومونرتيال ،ومو�سكو ،وفين�سيا،
وبرلني ،ولندن ،ونيودلهي ،ومانيال ،والقاهرة الدويل،
والإ�سكندرية ال�سينمائي.
على مدار تاريخه الفن ��ي الطويل مت تكرميه عدة مرات
وذل ��ك يف مهرجانات القاه ��رة ال�سينمائي ،الإ�سكندرية
ال�سينمائ ��ي ،دم�ش ��ق ال�سينمائ ��ي ال ��دويل ب�سوري ��ا،
قرط ��اج ال�سينمائ ��ي ال ��دويل بتون�س ،وه ��ران الدويل
للفيل ��م العربي .وح�ص ��ل على جائ ��زة �أح�سن ممثل عن
عدد م ��ن �أدواره بعدة �أفالم من بينه ��ا فيلم الطريق �إىل
�إي�ل�ات ،وحاز على تك ��رمي يف «مهرجان وه ��ران للفيلم
العرب ��ي» باجلزائ ��ر ع ��ام  .2017كم ��ا ح�ص ��ل على عدة
دروع تكرميي ��ة من عدد كبري م ��ن الهيئات وامل�ؤ�س�سات
الفنية ومن بينها :مهرجان «�أو�سكار ال�سينما العربية»،
ومهرجان «دبي ال�سينمائي الدويل».
حول م�شواره الفني وعالقته بالأدب وال�سيا�سة �أجرت
«املجلة» معه هذا احلوار:
* ه��ل حقا ب��دأت مش��وارك الفني كمخ��رج ومعد
تلفزيوني وليس كممثل؟

بالفع ��ل بدايت ��ي كانت مع بداي ��ة التلفزي ��ون منذ كانوا
يحف ��رون لو�ض ��ع الأ�سا� ��س اخلا�ص باملبن ��ى وكنت �أنا
والفنان ر�شوان توفي ��ق واملخرج الراحل �أحمد توفيق

�ش ��ركاء كفاح و�أ�صدقاء العمر وول ��د على �أيدينا م�سرح
التلفزيون.
* وماذا عن بداية ظهورك على الشاشة كممثل؟

بداي ��ة ظه ��وري عل ��ى ال�شا�ش ��ة كان م ��ن خ�ل�ال �شا�ش ��ة
ال�سينم ��ا يف فيلم «ر�سال ��ة من امر�أة جمهول ��ة» ،بطولة
الفن ��ان فري ��د الأطر� ��ش والفنان ��ة لبن ��ى عب ��د العزي ��ز
و�إخ ��راج �ص�ل�اح �أب ��و �سي ��ف وقدم ��ت دورا �صغريا ثم
انطلقت بعدها.
* كيف جاء اختيارهم لك؟

كان ��وا يبحثون عن �شخ�ص طوي ��ل عري�ض لي�ؤدي دور
طبيب يف الفيلم ،فوقع االختيار علي وتعرفت من خالل
هذا الدور على ه�ؤالء الفنانني الكبار.
* ما انطباعك عن فريد االطرش ولبنى عبد العزيز؟
وما ذكرياتك عن لقائك بهما؟

فري ��د الأطر� ��ش كان جنم ��ا كب�ي�را يف قم ��ة ت�ألق ��ه وكان
جمي�ل�ا يف تعامل ��ه م ��ع كل طاق ��م العمل مبنته ��ى الأدب
والتوا�ض ��ع و�أذك ��ر �أن ��ه قب ��ل الت�صوي ��ر جل� ��س مع ��ي
و�س�ألن ��ي ع ��ن درا�ست ��ي� ،أما الفنان ��ة لبنى عب ��د العزيز
فق ��د كان ��ت رائعة وهي �س ��ت الكل وتتمتع ب ��ذوق رفيع
وي�سعدين �أننا �صرنا �أ�صدقاء.
* كي��ف س��اهمت ف��ي إنش��اء مس��رح التلفزي��ون
المصري؟

قدمت بع� ��ض الربام ��ج الثقافية واجل ��والت ال�سياحية
عن م�صر ،ثم فكرت يف تق ��دمي م�سرحيات بالتلفزيون،
وكن ��ت �أن ��ا ور�ش ��وان توفي ��ق واملخ ��رج �أحم ��د توفيق
�أ�صح ��اب فك ��رة تنفي ��ذ م�سرحي ��ات عاملي ��ة وت�سجيله ��ا
بالتلفزي ��ون وذل ��ك رغب ��ة منا يف تق ��دمي �أعم ��ال ثقافية
متنوع ��ة ،و�أخذت على عاتق ��ي �أن �أذهب ملكتب الدكتور
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عب ��د القادر حامت وزير الإع�ل�ام وقتها لأقرتح عليه هذه
الفك ��رة .ومل ��ا عر�ض ��ت الفكرة عل ��ى الدكتور ح ��امت قال
يل �إن ��ه ال ميكن تنفيذه ��ا �إال بعد �أن �أق ��دم درا�سة وافية
تت�ضم ��ن خ�ب�رات خا�ص ��ة باملو�ض ��وع ،وا�ش�ت�رط علي
�أن �أ�ساف ��ر لإجنل�ت�را لأح�صل منها على ه ��ذه الدرا�سات
املطلوب ��ة ،ورحب ��ت بالفك ��رة و�أخربين �أنن ��ي �س�أ�سافر
على نفقة املجل�س الثقايف الربيطاين و�أجرى ات�صاالته
لتي�س�ي�ر مهمتي والتعرف على امل�س ��رح الإجنليزي عن
ق ��رب .وبالفع ��ل �سافرت لإجنل�ت�را و�سعدت ج ��دا بهذه
الفر�ص ��ة وعدت بدرا�سة وافية عن جميع امل�سارح هناك
وكان ذلك عام  1964وقمت بعمل تغطية لأغلب امل�سارح
هن ��اك من كافة النواحي .وبن ��اء على هذه الدرا�سة قرر
الدكت ��ور حامت وقتها �إقامة م�س ��رح التلفزيون و�س�ألني
ع ��ن قائ ��د الفريق اخلا�ص به ��ذه املهم ��ة فاقرتحت عليه
ا�س ��م �أ�ست ��اذي الفن ��ان الكب�ي�ر ال�سي ��د بدي ��ر فات�صل به
وكلفه بعمل  3م�سرحيات وكانت هذه هي بداية م�سرح
التلفزي ��ون على �أيدينا وال ��ذي كان له الف�ضل يف ظهور
فنانني �صاروا جنوما كبارا بع ��د ذلك� ،أمثال عادل �إمام
و�صالح قابيل و�سعيد �صالح.
* هل تعتق��د أن الوهج الفن��ي والثقافي في مصر
ارتبط بفترة الستينات كما يرى الكثيرون؟

ال �أواف ��ق عل ��ى هذا الر�أي لأن كل وق ��ت وله جنومه وال
ميك ��ن �أن نعي� ��ش على املا�ض ��ي فقط ،فلو نظرن ��ا حاليا
لوجدن ��ا هناك زخم ��ا ثقافيا �أي�ض ��ا وامل�س�أل ��ة ال ترتبط
بف�ت�رة بعينه ��ا ،و�أنا ال �أحب البكاء عل ��ى ما فات ودائما
�أنظر للأمام فالإن�سان يتقدم وال يعود للوراء.
* ه��ل هذا التوج��ه هو س��ر احتفاظ��ك بالنجومية
والتألق واالس��تمرارية في العمل لسنوات طويلة
تجاوزت نصف قرن؟

احلم ��د لل ��ه .وتقديرا لتاريخ ��ي الطوي ��ل مل يقدموا يل

دعوة حل�ضور مهرجان القاهرة ال�سينمائي!!
ً
غضب��ا م��ن مهرجان
* لهجت��ك الس��اخرة تعك��س
القاهرة السينمائي الدولي! أليس كذلك؟

�أن ��ا «زع�ل�ان» عليه ��م!! ،ب�سب ��ب ت�صرفاتهم الت ��ي ت�شي
بالطفولية وعدم االهتمام الذي ال ي�صح �أن يحدث منهم
جتاه فنانني كبار.
* ما تفسيرك لهذا األمر؟ هل هو سهو؟

طبعا عيب �أن يكون ال�سهو معي و�أراه «قلة ذوق»!
* هل تعتقد ذلك راجعا إلى سيطرة الشللية بعض
الشيء على الوسط الفني مؤخرا؟

 للأ�سف �أولئ ��ك ال عالقة لهم بال�سينما ،وهم يتعاملونمع الأمر كـ«�شو» فقط لأن ال�سينما لها نا�سها و�أهلها.
* هل معن��ى ذلك عدم رضائك عن أحوال الس��ينما
في الفترة الحالية؟

ال ،بالعك�س ما زالت ال�سينما بخري ،وهناك �سينمائيون
«هايل�ي�ن» ج ��دا� ،س ��واء يف الإخ ��راج �أو الت�ألي ��ف �أو
التمثي ��ل ،والدليل وجود �أفالم مثل املمر الذي �أثبت �أنه
فيلم حم�ت�رم ويتن ��اول مرحلة من تاريخن ��ا ،متاما كما
قدمنا من قبل فيلم «الطريق �إىل �إيالت».
* هل ترى أن األعمال العسكرية لم تنل حظها في
السينما أم أنها لم تقدم بالشكل الذي يتناسب مع
أهميتها؟

ال �ش ��ك �أن مث ��ل ه ��ذه الأعم ��ال الت ��ي ت� ��ؤرخ لأح ��داث
وبطوالت كب�ي�رة مظلومة جدا ،ول ��و نظرنا للأمريكان
جند �أنهم مل ينت�ص ��روا يف �أي حرب ورغم ذلك جنحوا
يف ت�سجي ��ل انت�ص ��ارات «وهمي ��ة» له ��م عل ��ى �شا�ش ��ة
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ال�سينم ��ا م ��ن خالل �أعم ��ال تروج لبطولة غ�ي�ر حقيقية
ويبدو ذلك يف �أفالمه ��م الع�سكرية التي قدموها للنا�س
و�ص ��وروا �أنف�سه ��م فيه ��ا �أنه ��م منت�ص ��رون دائما .وما
�أق�ص ��ده �أنه ��م انت�ص ��روا يف ال�سينما فق ��ط ولي�س على
�أر� ��ض الواق ��ع ،بينما نح ��ن كع ��رب �أو م�صريني حققنا
انت�صارات حقيقية عل ��ى �أر�ض الواقع لكننا مل ن�ستطع
تقدميه ��ا والتعبري عنه ��ا �سينمائيا .و�أعتق ��د �أنها مهمة
الدول ��ة والتق�ص�ي�ر راجع لها فال ب ��د �أن تكون مثل هذه
الأعم ��ال �ضم ��ن ا�سرتاتيجيته ��ا لأن الفن ��ون والآداب
�أح ��د عنا�صر احل�ض ��ارة التي يعتمد عليه ��ا بناء الدولة
الع�صرية املتقدمة.
* بع��د بدايت��ك مع المخ��رج صالح أبو س��يف كانت
هن��اك محط��ة أخرى مهم��ة في مش��وارك الفني
بعمل��ك مع المخرج يوس��ف ش��اهين خاصة مرحلة
فيل��م «األرض» الش��هير ،فكي��ف كان��ت عالقت��ك
بيوسف شاهين؟

يو�س ��ف �شاه�ي�ن كان �صديقا عزيزا قب ��ل �أن يكون فنانا
وكنت م ��ن �أ�شد املعجبني به قب ��ل �أن �أعمل معه .وطبعا
عندما عملت مع ��ه زاد �إعجابي واحرتام ��ي له .وقدمنا
معا عدة �أعمال منها طبعا «الأر�ض» ،و«النا�س والنيل»،
و«�إ�سكندرية ليه» ،و«االختيار».
* بحك ��م �صداقت ��ك ب ��ه وعملك مع ��ه ،ما ر�أي ��ك فيما كان
يوج ��ه للمخ ��رج يو�س ��ف �شاه�ي�ن م ��ن اتهام ��ات بع ��دم
و�ضوح �أفالمه وو�صفها ب�أنها �أفالم مهرجانات فقط؟
�أبد ًا مل �أ�شعر بهذا الأمر وهو خمرج كبري ،وللعلم نحن
تبادلن ��ا الأدوار يف فيل ��م «االختي ��ار» وكن ��ت �أن ��ا الذي
�س�أخرج ��ه وه ��و كان �سيمثل ال ��دور ال ��ذي قمت به يف
الفيلم!
* لماذا تبادلتم األدوار في فيلم «االختيار»؟

عندما كتبن ��ا فكرة فيلم االختيار �أنا ويو�سف �شاهني
قلت له �إنن ��ا نحتاج �إىل مر�شد لنا يف الكتابة وفكرنا
يف الأدي ��ب جني ��ب حمفوظ وقل ��ت ليو�سف «مفي�ش
قدامن ��ا �إال الأ�ستاذ جنيب حمفوظ هو اللي هيحطنا
عل ��ى ال�ت�راك ال�سلي ��م» .وبالفع ��ل ذهب ��ت للأ�ست ��اذ
جني ��ب حمفوظ ومع ��ي ورقة حتم ��ل فك ��رة الفيلم
و�أعجبت ��ه الفك ��رة ج ��دا و�سع ��د به ��ا وكان ذلك يف
ف�ت�رة النك�س ��ة وتوابعه ��ا وحتدي ��دا ع ��ام .1970
وكان معن ��ا �إريك رولو الذي ت ��وىل بعدها من�صب
رئي�س حتري ��ر «لوموند» الفرن�سي ��ة وكان يهوديا
ولي� ��س �صهيوني ��ا وكان يعي�ش مب�ص ��ر ويتحدث
اللغ ��ة العربي ��ة واللهجة امل�صري ��ة بطالقة لدرجة
�أن ��ه �أخ ��ذين لأرى بيت ��ه الذي كان يعي� ��ش فيه مع
�أ�سرته اليهودي ��ة مب�صر اجلديدة وكانت املفارقة
�أن البيت كانت ت�سكن ��ه عائلة فل�سطينية ،وكانت
مفارقة غريبة .وظللن ��ا كثريا نتناق�ش يف الفيلم
قبل تنفيذه ،وكان ل ��ه دور يف اال�ستفادة بوجهة
نظ ��ره الغربي ��ة م ��ن واق ��ع مبا�شرت ��ه لل�ش ��ارع
واحل�ض ��ارة الغربية ،وال �شك �أن ��ه �أفادنا كثريا
يف كتابة ال�سيناريو وقمت �أنا بالتمثيل وتفرغ
«يو�سف» للإخ ��راج ،وعندما عر� ��ض الفيلم يف
باري� ��س كان ��ت له �أ�ص ��داء قوية ج ��دا باعتباره
فيلما �سيا�سيا ولي�س اجتماعيا.

وقعت النك�س ��ة �أخدت احللقات ثاني ��ة وذهبت مل�س�ؤول
اال�ستعالم ��ات وذكرت ��ه �أنن ��ي قلت ل ��ه ه ��ذه الأمور من
قب ��ل و�أنهم رف�ضوا �إذاعتها ،واختلف رد الفعل يف املرة
الثانية و�أذاعوها عام .1968
* ه��ل كان��ت ل��ك مع��ارك وصدام��ات أخ��رى م��ع
السلطة؟ وأيهما تفضل للفنان ،أن يكون قريبا من
السياسيين أم بعيدا عنهم؟

�أوال �أنا ال �أحب الدخول يف �صدام مع ال�سلطة وال �أدخل
يف ع ��راك م ��ع �أي �سيا�سي ،و�أف�ض ��ل �أن �أركز يف عملي
الفن ��ي ف�أنا عل ��ى ال�شاطئ الآخر م ��ن الوطنية امل�صرية،
�أق�صد على ال�شاطئ الفني والأدبي.
* وهل وقعت خالفات مش��ابهة للواقعة السابقة
في عهد السادات؟

�أبد ًا بالعك�س لقد كان للرئي�س ال�سادات موقف جيد جدا
معي وال �أن�ساه له �أبدا.

* ذكرت أنك تعاون��ت مع نجيب محفوظ في فيلم
االختي��ار ،فكيف كانت عالقت��ك بأديب نوبل خاصة
أنك قدمت عددا كبيرا من أعماله األدبية؟

كان ��ت عالق ��ة وطي ��دة وال ميك ��ن �أن �أن�س ��ى ذكرياتن ��ا
الكث�ي�رة مع ��ا خا�صة عندم ��ا جل�س ��ت معه لنكت ��ب فيلم
االختي ��ار عندما �أح�ضرت له ورق ��ات �صغرية فيها فكرة
وم�ضم ��ون الفيلم ،فقام ه ��و بكتابة املعاجل ��ة الدرامية
اخلا�صة بالفيلم .وم ��ن ح�سن حظي �أنني قدمت الكثري
م ��ن �أعمال ��ه الأدبية لل�سينم ��ا والتلفزي ��ون و�أذكر �أنني
قدمت �شخ�صية �سرحان البحريي بطل جنيب حمفوظ
يف ق�صة «مريامار» للتلفزيون قبل �أن تقدم بال�سينما.

* على ذكر التلفزيون ،كي��ف ترى الدراما المصرية
حاليا؟

للأ�س ��ف ال�شدي ��د �أرى �أن تخل ��ي التلفزيون ع ��ن �إنتاج
الأعمال الدرامية �شيء حمزن و�أنا حزين جدا على هذا
الواق ��ع لأن الدراما التلفزيونية هي النافذة التي ي�صل
م ��ن خالله ��ا الأدب والفك ��ر والثقافة للجمي ��ع مبختلف
ثقافات ��ه و�أعم ��اره وي�ستطيع �أن ي�ص ��ل لقاعدة عري�ضة
جدا من اجلماهري وتخلي التلفزيون عن �إنتاج الدراما
يعن ��ي تخليه ع ��ن ه ��ذه الر�سال ��ة ،ولذلك �أن ��ا معرت�ض
عل ��ى �إلغاء قطاع الإنتاج بع ��د �أن كان هناك زخم مل يعد
موج ��ودا للأ�سف ،لأن غياب قط ��اع الإنتاج بالتلفزيون
امل�ص ��ري يعني ترك املبدعني فري�س ��ة يف �أيدي �شركات
الإنت ��اج اخلا�ص ��ة .وم ��ن هن ��ا وع�ب�ر «املجل ��ة» �أنا�ش ��د
الرئي� ��س ال�سي�سي و�أرجوه �أن يعي ��د قطاع الإنتاج من
جدي ��د بالتلفزيون امل�صري لأنه هو الذي �أنتج الروائع
الدرامي ��ة ،و�أذكر �أننا عندما قدمنا «الطريق �إىل �إيالت»
كان بدع ��م من وزارة الإع�ل�ام امل�صرية ومن دون قطاع
الإنت ��اج ما كان خرج مثل ه ��ذا العمل للنور .و�أ�ؤكد �أنه
يج ��ب علينا �أن نهتم ببناء الإن�س ��ان جنبا �إىل جنب مع
بناء ال�ص ��روح واملدن اجلديدة وامل�شروعات العمالقة،
الت ��ي نحرتم اجلهود املبذول ��ة فيها ،ال �أن نهتم باحلجر
فقط ونرتك الب�شر بل نهتم باالثنني معا ب�شكل متواز.

* إل��ى جان��ب الس��ينما والتلفزي��ون ،كان��ت ل��ك
مس��اهمات مسرحية واس��تعراضية أيضا .فما أهم
أعمال��ك الت��ي قدمتها للمس��رح؟ وه��ل غنيت مع
المطربة وردة حقا؟

نع ��م �شارك ��ت بالغن ��اء م ��ع الفنان ��ة وردة يف �أوبري ��ت
«متر حنة» ،و�شاركت �أي�ض ��ا يف الكثري من امل�سرحيات
الغنائي ��ة الت ��ي غنيت فيها وكن ��ت فنانا �شام�ل�ا .و�أذكر
مم ��ا قدمت ��ه للم�س ��رح م�سرحي ��ات ث ��ورة
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قري ��ة ،خي ��ال الظل� ،أهال ي ��ا بكوات ،وداعً ��ا يا بكوات،
العم ��ر حلظ ��ة ،الإن�س ��ان الطي ��ب .والف�ض ��ل يف ذل ��ك
التنوع الفني يرج ��ع �إىل ع�شقي للفن والريا�ضة وكنت
يف املا�ض ��ي �أمار� ��س لعبة ك ��رة القدم من ب ��اب الهواية
ولي� ��س االح�ت�راف كم ��ا �أمار� ��س اجلمب ��از وال�سباح ��ة
والإ�سكوا�ش.
ً
ً
ثانيا لمسلس��ل قيد
جزءا
* ت��رددت أخب��ار أن هناك
عائل��ي الذي ش��اركت بالبطولة في��ه مؤخرا .فهل
ستشارك في الجزء الجديد؟

والل ��ه ال �أعرف حقيقة هذا الأم ��ر ومل �أ�صرح ب�أي �شيء
بخ�صو�ص ��ه ولك ��ن ي�سعدين طبع ��ا لو كان هن ��اك جزء
ثاين �أ�شارك فيه.

* ه��ل ترى أنه لم يكن يس��تحق ما ح��دث في ثورة
2011؟

�أعتق ��د �أن الظروف التي �أحاطت ب ��ه وقتها كانت �أقوى
من ��ه لي�س ظروف م�ص ��ر فقط ولكن الظ ��روف العاملية،
لأن م�ص ��ر وقتها وُ�ضعت يف موقف ال حت�سد عليه حيث
تكالب ��ت عليها القوى بطريقة غريب ��ة جدا ومل تر م�صر
مثل ه ��ذه الفرتة من قب ��ل �أبد ًا وكانت ف�ت�رة م�ؤملة جدا
بالن�سبة مل�صر وكنا نعاين خاللها ب�شدة.
* ماذا عن ثورة  30يونيو؟

كان ��ت التكمل ��ة ملا حدث يف  2011و�أراه ��ا «الفينال» �أو
النهاية التي نزلت ال�ستارة عندها!

* كيف ترى مصر حاليا بعد هذه الس��نوات من تلك
األحداث الصعبة التي مرت بها؟

�أرى م�ص ��ر تتق ��دم و�سعي ��د مل ��ا ت�شهده م�ص ��ر حاليا من
تط ��ور وتق ��دم �س ��واء عل ��ى م�ست ��وى البناء امل ��ادي �أو
املعن ��وي ،ولك ��ن ينق�ص ��ه البن ��اء الفني حتى
تكتمل ال�صورة ،و�أرجو �أن يتحقق ذلك.

* م��ا أه��م المحط��ات الصعب��ة ف��ي
حياتك؟

ه ��ي املحطة الت ��ي تعر�ضت فيه ��ا لأ�صعب
حمن ��ة يف حيات ��ي وه ��ي وف ��اة زوجت ��ي
و�شريكة عمري عام  2017بعد ع�شرة عمر
طويلة طويلة وكانت �صدمة كبرية.

* م��ا ش��عورك حاليا وكيف ت��رى الحياة
بعد عامين من رحيلها؟

 �أ�شع ��ر باحلزن ال�شدي ��د لفراقها ،واحلياةبعدها «وح�شة» وكلها ظالم.

* أل��م تفكر بالزواج لتبديد مش��اعر الحزن
والوحدة؟

�أبد ًا مل �أفكر يف هذا الأمر ،و�أكتفي باالئتنا�س
ب�أبنائ ��ي و�أحف ��ادي حفظه ��م الل ��ه يل ،ابن ��ي
الدكت ��ور حمم ��ود ،وابنت ��ي «هاب ��ي» ،فهم ��ا
و�أوالدهم ��ا يبددون ظالم وحدت ��ي بعد رحيل
�شريكة العمر وفيهم ومعهم �أرى الدنيا كلها.
* كيف تقضي أوقات فراغك عندما ال يكون
لديك تصوير؟

* ه��ل كان «االختي��ار» هو المحاول��ة الوحيدة لك
في مجال الكتابة؟

ب�ي�ن الأهل والأ�صدقاء ،كم ��ا �أنني �أخرج لأذهب
�إىل بع� ��ض الأماكن ،وباملنا�سب ��ة ا�ست�شعرت م�ؤخرا
با�شتي ��اق �شديد للحي الذي ع�شت فيه �أحلى �أيام عمري
وه ��و ح ��ي ال�سي ��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 �أ�شي ��ا ًء كثرية تغ�ي�رت ب�شكل رهي ��ب لدرجة
�أنني ندمت على الذهاب هناك بعد ذلك الغياب الطويل.
ولكني ع ��ادة �أحر�ص على زيارة م�سج ��د ال�سيدة زينب
وال�صالة في ��ه وقراءة الفاحتة وهو م ��ا يجعلني �أ�شعر
براح ��ة نف�سية بعد كل زي ��ارة ،لأن النفحات الروحانية
لهذا املكان لها ت�أثري كبري على نف�سي.

�أذك ��ر �أن م�س� ��ؤول اال�ستعالم ��ات وقتها كان ي ��ردد �أننا
�أح�س ��ن �أ�سط ��ول و�أح�سن جي� ��ش وكان يبالغ يف الأمر
ولكن ��ي كن ��ت �أرى م�ش ��اكل وعيوب ��ا كتب ��ت عنه ��ا يف
العم ��ل الفني الذي كتبته ولذل ��ك مل يعجبهم واتهموين
�أنن ��ي ل�س ��ت وطني ��ا وكان ذل ��ك قب ��ل نك�س ��ة  .67ومل ��ا

* م��ا ال��ذي تتمن��ى تحقيق��ه م��ن آمال بع��د هذه
المسيرة الحافلة بالعطاء والزخم اإلبداعي؟

ال فقد كان ��ت يل كتابات كثرية ،و�سبق ��ت فيلم االختيار
جترب ��ة �أخرى حللقات كنت قد كتبته ��ا بنف�سي بعنوان
«اعرف عدوك» يف  24حلقة ،وكانت تدور حول احلركة
ال�صهيونية منذ م�ؤمتر بازل يف �سوي�سرا وحتى ثورة
عز الدين الق�سام يف فل�سطني عام  .1936وكذلك كتبت
م�سرحي ��ة ا�سمها «ثورة قرية» عن ق�صة ق�صرية للراحل
حممد التابعي وكان ذلك عام .1963

* ه��ل واجهت صعوبات أو دخلت في صدامات مع
السلطة آنذاك لتقديم مثل هذه األعمال خاصة في
ظل أجواء النكبة الحساسة آنذاك؟

 -ال�صحة وال�سرت هي كل ما �أرجوه من الله تعاىل.

م  .المجلة
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ويف ه ��ذه املرحل ��ة� ،أي�ض ��ا ق ��دم “العاليل ��ي” العديد من
البطوالت �سواء على م�ستوى ال�سينما �أو امل�سرح وحتى
التليفزيون ،ف�شارك يف �أفالم مثل�“ :شلة الأن�س – خائفة
م ��ن �شيء ما – عيب يا لولو عي ��ب – �س�أكتب ا�سمك على
الرم ��ال – زائر الفج ��ر -النا�س والني ��ل – الأبرياء – ال
ترتكني وحدي – على من نطلق الر�صا�ص – ال�سقا مات
– �شل ��ة الأن�س – والفيل ��م اجلزائري “طاحونة ال�سيد
فاب ��ر” ،وم�سل�سل ��ي “و�آه ي ��ا زمن – الل� ��ص والكالب”،
وم�سرحية “�أوالدنا يف لندن “

محمد حبوشة
�إن ��ه �صاح ��ب الأداء االح�ت�رايف ال ��ذي ت�شعر م ��ن خالله
�أن ��ه كال�سه ��ل املمتن ��ع ،مم ��ا �أهل ��ه لال�ستح ��واذ على حب
وتقدير اجلماهري الفن ��ان القدير “عزت العاليلي” الذي
عا� ��ش لأكرث من  60عام ��ا على خ�شبة امل�س ��رح وال�سينما
والتليفزي ��ون ،وه ��و قاب�ض على جم ��ر ع�شقه لرتاب هذا
الوط ��ن ،لإن ��ه ممث ��ل حقيق ��ي – بح�س ��ب ر�ؤي ��ة املخرج
الرو�س ��ي ق�سطنطني �ستان�سالف�سك ��ي – ذلك املمثل الذي
يندم ��ج يف دوره ،فيعي�ش ��ه ب ��كل جوارح ��ه ال�شعوري ��ة
والال�شعوري ��ة ،وي� ��ؤدي دوره ع ��ن طري ��ق املعاي�ش ��ة
احلقيقية القائم ��ة على ال�صدق الفن ��ي ،والإميان بالدور
الذي ي�ؤديه.
وم ��ن ث ��م ،يعتمد ه ��ذا النوع م ��ن املمثل�ي�ن عل ��ى قدراته
الداخلي ��ة الت ��ي تتمث ��ل يف العق ��ل ،والإرادة ،وال�شعور،
والتخي ��ل ،والتخيي ��ل ،وكله ��ا �صفات ت�ؤهل ��ه للبحث عن
اله ��دف الأعلى للعم ��ل الدرام ��ي ،ومن ثم فه ��و ي�ستخدم
العق ��ل الواع ��ي والعق ��ل الباطن مع ��ا من �أج ��ل الو�صول
�إىل الفك ��رة الرئي�س ��ة للمو�ضوع ،مع خل ��ق فل�سفة العمل
اعتم ��ادا عل ��ى ق ��واه الداخلي ��ة الإبداعي ��ة ،والتكيف مع
الظروف بغية حتقيق التوا�صل مع الآخرين ،واال�شتباك
معهم ذهنيا ،ووجدانيا ،واجتماعيا ،وحركيا.

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”.

اختار الصدق وااللتزام

و�إذا كان التمثي ��ل يق�ت�رن – عن ��د �ستان�سالف�سك ��ي –
مبجموعة م ��ن املب ��ادئ النظري ��ة والتقني ��ات التطبيقية
الت ��ي ت�سعف املمث ��ل يف �أداء دوره �أداء جيدا ،وت�ساعده
عل ��ى ا�ستيعاب دوره ،وفهمه فهما دقيقا من �أجل ترجمته
م�سرحي ��ا و�سينمائي ��ا وتليفزيوني ��ا ،وت�شخي�صه ب�شكل
احرتايف ودقيقي بحيث ير�ضي اجلمهور ،ويقنعه �إقناعا
جي ��دا ،ف�إننا ميكننا اعتبار “ع ��زت العاليلي” واحدا من
النجوم الذين اختاروا ال�صدق وااللتزام واحرتام الذات
من ��ذ مولده يف ح ��ي ب ��اب ال�شعري ��ة بالقاه ��رة ،فقد ولد
“عزت ح�سن العاليلي” ،والذي عرف بعد دخوله جمال
التمثي ��ل ب�إ�س� �م “عزت العاليل� �ي” ،لأب يعم ��ل حما�سبا،
بينم ��ا كان ��ت والدت ��ه رب ��ة منزل ولدي ��ه خم� ��س �شقيقات
�إن ��اث هن “ع�صمت وعفت وعنايات وجنوات وفاطمة”،
ويف طفولت ��ه كان يقوم ببناء م�س ��رح بداخل ال�شقة التي
ي�سكنها ،بعد خروج والدي ��ه وي�سمح للجريان مب�شاهدة
ما يق ��وم به من عرو�ض ومونولوج ��ات مقابل “قر�ش”،
وكان وقتها حري�ص ًا على الفن وال�سينما وامل�سرح ،وكان
ي�شاهد �أعماليو�سف وهبي وجنيب الريحاين.
لعب ��ت ال�صدف ��ة دوره ��ا يف �أن تدف ��ع ب ��ه لالنخ ��راط يف
�أول عم ��ل الوطن ��ي ،ففي عام  1950قر�أ ع ��زت العاليلي،
�إعالن ��ا �أمام مكتب �أحد املحامني يف ح ��ي ال�سيدة زينب،
يطل ��ب من الراغبني بالتطوع مع الفدائيني بالإ�سماعيلية
ت�سجيل �أ�سمائهم للم�شاركة ،ووقتها قرر امل�شاركة وذهب
�إىل الإ�سماعيلي ��ة ،و�ساه ��م بالفع ��ل يف نق ��ل ال�سالح �إىل
الفدائي�ي�ن هن ��اك ،ولكن بع ��د حماولة اغتي ��ال جمال عبد
النا�صر يف منطق ��ة املن�شية بالإ�سكندرية يف عام ،1954

مت �إلقاء القب�ض عليه و�إيداعه ال�سجن ملدة � 3أ�شهر ،وذلك
بعدم ��ا تبني �أن املحام ��ي الذي �سجل ا�سم ��ه عنده ينتمي
جلماع ��ة الإخوان امل�سلم�ي�ن ،لكن مت الإف ��راج عنه الحق ًا
واعترب ف�ت�رة ال�سجن مهمة يف حيات ��ه حيث تعرف على
كبار املفكرين واملثقفني يف هذا الوقت.
عمل معدا للبرامج

وبعد ذلك ركز “العاليل ��ي” على درا�سته حتى تخرج من
املعهد العايل للفنون امل�سرحية يف عام � 1960إىل �أن بد�أ
حياته من ما�سبريو بعمله معد ًا للربامج ،وذلك كي يتمكن
م ��ن رعاي ��ة �شقيقاته بعد وفاة وال ��ده ،وكان �أول برنامج
ي�ش ��ارك يف �إع ��داده هو “رحل ��ة اليوم” ،وال ��ذي قام من
خالل ��ه بجوالت يف حمافظات خمتلفة يف م�صر ،لكن ظل
حل ��م التمثيل ي ��راوده حتى ح�صل عل ��ى فر�صة بالظهور
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يف م�شاهد قليلة �ضمن فيلم “ر�سالة من امر�أة جمهولة”،
وال ��ذي قدمه “فريد الأطر� ��ش ولبنى عبد العزيز“،ولأنه
لف ��ت الأنظ ��ار �إليه عرب تل ��ك امل�شاه ��د الق�ص�ي�رة فبعدها
بع ��ام �ش ��ارك يف فيل ��م “القاه ��رة” ،وهو �إنت ��اج م�صري
– بريطاين م�شرتك ،وق ��دم بعدها �أفالم“ :اجلا�سو�س
– الرج ��ل املجه ��ول – ال�سيد البلط ��ي – مع�سكر البنات
– قندي ��ل �أم ها�ش ��م 3 -وجوه للحب” ،وم�سل�سل “�أبد ًا
لن �أم ��وت” ،حتى و�ص ��ل �إىل حقبة النجومي ��ة بفيلمه “
الأر�ض” معيو�سف �شاهني.
كان ��ت هذه هى الإنطالقة احلقيقي ��ة لعزت العاليلي نحو
النجومي ��ة والتف ��رد حتدي ��دا يف ع ��ام  ، 1970بع ��د �أن
�ش ��ارك ب�شخ�صي ��ة “عب ��د اله ��ادي” يف فيل ��م “الأر�ض”
�أم ��ام حممود املليجي ويحيى �شاه�ي�ن ،وذلك باعتبار �أن
ه ��ذا الفيل ��م يعترب عالمة م ��ن عالمات ال�سينم ��ا امل�صرية

وهج فني في الثمانينيات

وكان يناف�س يف ذلك الوقت جمموعة من جنوم ال�سينما
ال�شباب وعلى ر�أ�سه ��م “حممود يا�سني” على العمل مع
كب ��ار النجم ��ات ،فقد �ش ��ارك يف فيل ��م “االختي ��ار” �أمام
�سع ��اد ح�سن ��ي  ،و”ذات الوجه�ي�ن” �أم ��ام “�شادي ��ة”،
وح�ص ��ل عل ��ى البطول ��ة �أم ��ام”فات ��ن حمام� �ة” يف فيلم
“ال ع ��زاء لل�سيدات” ،وبالرغم م ��ن �أدواره الرومان�سية
وال�شخ�صي ��ة الر�صينة الت ��ي كان يقدمها ط ��وال الوقت،
لكن ��ه قدم خالل م�ش ��واره فيلما ع ��رف بجر�أته بعنوان “
ذئ ��اب ال ت�أكل اللحم” والذي مت ت�صويره يف عام ،1973
ولظه ��ور البطلةناهد �شري ��فيف الفيلم تقريب ًا عارية مت
منع عر�ضه وقتها ،واعتربه البع�ض من الأفالم الإباحية.
يف ف�ت�رة الثمانين ��ات ا�ستم ��ر وه ��ج “ع ��زت العاليلي“،
وظ ��ل القا�سم امل�شرتك للعديد م ��ن الأعمال الناجحة منها
“الأقوي ��اء – اللعب ��ة الق ��ذرة – �أهل القم ��ة – وقيدت
�ض ��د جمهول – القاد�سي ��ة – املجه ��ول – الإن�س واجلن
– الطاغي ��ة – البندي ��رة – دقة زار – التوت والنبوت
– املط ��اردة الأخ�ي�رة – الورث ��ة – ال تدم ��رين مع ��ك –
قف� ��ص احلرمي – ع ��ذراء وثالثة رج ��ال – قف�ص احلرمي
– ال�صرب يف املالحات – بئر اخليانة – غابة الرجال”،
ومن امل�سل�سالت التي قدمها خالل نف�س الفرتة“ :الباقي
م ��ن الزمن �ساعة – اللقاء الأخري – وقال البحر – بوابة
املتويل – �شذى الأندل�س – الإمام الطربي”.
�أما يف فرتة الت�سعيني ��ات فقد ظل “العاليلي” على درب
النجومي ��ة والت�أل ��ق كم ��ا ظه ��ر لن ��ا يف �أعمال منه ��ا فيلم
“انفج ��ار – احل ��ب �أي�ض ًا ميوت – بالغ لل ��ر�أي العام –
�إع ��دام قا�ضي – ليل ��ة ع�سل” ،لكن ت�ألقه ب ��دا �أكرث و�أكرث
بتج�سي ��ده الرتاجيدي الرائ ��ع يف �شخ�صيته التي قدمها
يف فيل ��م “املواطن م�صري” ،والذي تقا�سم بطولته �أمام
عمر ال�شريف ،و�شارك �أي�ض ًا يف �أفالم مهمة تعك�س ق�ضايا
اجتماعي ��ة �شائكة مثل وجت�سد بطوالت من زمن الهزمية
” ف�ت�رة حرب اال�ستنزاف” مث ��ل“ :الربيء واجلالد –
د�سوقي �أفندي يف امل�صيف – الطريق �إىل �إيالت – كالب
املدين ��ة” ،ف�ضال عن جتارب درامي ��ة على نف�س النهج من
معاجل ��ة ق�ضاي ��ا الوط ��ن الت ��ي حتت ��ك بال�ش ��ارع ومنها
م�سل�س ��ل “ري ��اح اخل ��وف – �أي ��ام الغ�ض ��ب – �شيء يف
�ص ��دري – ال�ش ��ارع اجلديد – �أح�ل�ام م�ؤجلة” وقد توج
هذه الفرتة املهمة من حياته الإبداعية مب�سرحية “وداع ًا
يا بكوات”.
عن موقع فنون
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عزت العاليلي ..فارس الدراما
و«بئر اخليانة» ،و«غابة الرجال».

محمد قناوي

مسلسالت

رح ��ل ع ��ن عاملنا قب ��ل ايام الفن ��ان امل�ص ��ري الكبري عزت
العاليل ��ي ،ع ��ن عم ��ر ناه ��ز  86عام ًا� ،إث ��ر �أزم ��ة �صحية
مفاجئ ��ة عندم ��ا �أث ��رى املكتبة الفنية مبا يق ��رب من 170
عم�ل ً�ا ما ب�ي�ن ال�سينم ��ا والتلفزيون وامل�س ��رح والإذاعة،
وه ��ي �أعم ��ال �ستظل خال ��دة يف �أذهان اجلمه ��ور ،قدمها
على م ��دار  58عاما هي م�شواره الفن ��ي ،ونال عنها لقب
فار� ��س الدرام ��ا ..و�أقيمت عل ��ى الراحل �ص�ل�اة اجلنازة
بجام ��ع امل ��روة بج ��وار م�ست�شف ��ى درمي الن ��د مبنطق ��ة
ال�ساد� ��س م ��ن �أكتوبر ،حي ��ث جرى دف ��ن جثمانه مبقابر
الأ�سرة يف منطقة ال�ساد�س م ��ن �أكتوبر.ونعى الفنانون
الراح ��ل بكلم ��ات ع�ب�رت ع ��ن الفن ��ان ال ��ذي ل ��ه الأعمال
املمي ��زة والعديد من املواق ��ف الوطنية التي تعد منوذج ًا
للإخال�ص للوطن والفن ،ف�أحبه واحرتمه اجلمهور.
بداية المشوار

ول ��د ع ��زت ح�س ��ن العاليل ��ي ح�س ��ن يف القاه ��رة يف 15
�سبتم�ب�ر ع ��ام  ،1934لأب يعم ��ل حما�سب� � ًا ،بينم ��ا كانت
والدته رب ��ة منزل ،ولديه خم�س �شقيق ��ات ،ويف طفولته
كان يقوم ببناء م�سرح بداخل ال�شقة ،بعد خروج والديه
وي�سم ��ح للج�ي�ران مب�شاه ��دة ما يق ��وم به م ��ن عرو�ض
ومونولوغات مقابل «قر�ش».
التحق باملعهد العايل للفنون امل�سرحية ،ويف عام 1950
ق ��ر�أ عزت العاليل ��ي �إعالن ًا ،،وتعرف عل ��ى كبار املفكرين
واملثقفني يف هذا الوقت ،وبعدها ركز على درا�سته حتى
تخرج يف املعهد العايل للفنون امل�سرحية يف عام .1960

ويف الدراما التلفزيونية لقب بفار�س الدراما ،حيث قدم
م�سل�س�ل�ات «الباقي من الزمن �ساع ��ة» ،و«اللقاء الأخري»
و«وق ��ال البحر» ،و«بواب ��ة املتويل» وامل�سل�س ��ل الإذاعي
«�شذى الأندل�س» ،وم�سل�سل «الإمام الطربي».
ويف الت�سعيني ��ات ظ ��ل ي�ش ��ارك يف �أعم ��ال منه ��ا فيل ��م
«انفجار» ،و«احل ��ب �أي�ض ًا ميوت» ،و«بالغ للر�أي العام»،
و«�إع ��دام قا�ضي» ،و«ليلة ع�سل» ،وت�ألق ب�شخ�صيته التي
قدمها يف فيل ��م «املواطن م�صري» ،ال ��ذي تقا�سم بطولته
�أمام عمر ال�شريف ،و�شارك �أي�ض ًا يف «الربيء واجلالد»،
و«د�سوق ��ي �أفندي يف امل�صي ��ف» ،و«الطريق �إىل �إيالت»،
و«كالب املدين ��ة» وم�سل�س ��ل «ري ��اح اخل ��وف» ،و«�أي ��ام
الغ�ض ��ب» ،و«�ش ��يء يف �ص ��دري» ،و«ال�ش ��ارع اجلديد»،
و«�أحالم م�ؤجلة» وم�سرحية «وداع ًا يا بكوات».
م ��ع بداي ��ة الألفي ��ة الثالث ��ة ،وظه ��ور موجة جدي ��دة من
ال�سينم ��ا والأعم ��ال الدرامي ��ة ،ق ��رر العاليل ��ي امل�شاركة
يف �أعم ��ال قليل ��ة و�أخذ �أكرب قدر م ��ن الراحة ،ف�شارك يف
�أف�ل�ام مث ��ل «ال تقتلوا احل ��ب» ،و«غرانيت ��ا» وم�سل�سالت
«حر� ��س �س�ل�اح» ،و«املهن ��ة طبي ��ب» ،و«لق ��اء ال�سحاب»،
و«عي ��ب يا دكتور» ،و«�أمانة يا ليل» ،و«�شاطئ اخلريف»،
و«احل�س ��ن الب�صري» ،و«املن�صورية» وعام � 2010شارك

يف م�سل�سل «اجلماع ��ة» ،والذي حقق جناح ًا كبري ًا وقت
عر�ض ��ه ،وبعده ��ا يف ع ��ام  2017ق ��دم م�سل�س ��ل «ق�ص ��ر
الع�شاق» ،و�شارك ع ��ام  2018يف فيلم «تراب املا�س» يف
ع ��ودة له لل�سينم ��ا بعد غياب ليكم ��ل  58عام ًا يف م�شوار
فني ممتد بد�أه من عام  1962وحتى رحيله.
ت ��زوج عزت العاليلي م ��ن �سناء احلدي ��دي وعا�شا حيا ًة
م�ستق ��ر ًة مع ًا حت ��ى توفيت عام  2017ول ��ه ولد الطبيب
حمم ��ود العاليل ��ي ،والذي ل ��ه جتربة متثيلي ��ة يتيمة يف
م�سل�س ��ل «حكاي ��ات ومنعي�شه ��ا» يف ع ��ام  ،2010وابنة
تدعى رحاب العاليلي.
تكريمات وجوائز

خ�ل�ال م�ش ��واره الفن ��ي ن ��ال العدي ��د م ��ن التكرمي ��ات،
حي ��ث عر�ض يف حف ��ل تكرميه من امل�س ��رح القومي فيلم
ع ��ن �سريت ��ه الذاتية م ��ن �إنت ��اج املركز القوم ��ي للم�سرح
واملو�سيق ��ى والفن ��ون ال�شعبي ��ة ،وق ��ام املعه ��د ال ��دويل
الع ��ايل للإع�ل�ام ب�إط�ل�اق كت ��اب «ع ��زت العاليل ��ي فن ��ان
الأر� ��ض امل�صري ��ة» يف دورته الثالث ��ة ،وح�صل على درع
تكرميي ��ة من مهرجان  ARTوح�ص ��ل �أي�ض ًا على تكرمي
م ��ن مهرج ��ان وه ��ران للفيل ��م العرب ��ي ،و ُك� � ّرم �أي�ض ًا من
مهرج ��ان �أو�س ��كار ال�سينم ��ا العربية ،وجائ ��زة مهرجان
دب ��ي ال�سينمائ ��ي وتكرمي ��ه يف مهرج ��ان الإ�سكندري ��ة
ال�سينمائي يف دورته الأخرية ت�شرين الثاين املا�ضي .
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رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

أول فرصة

بعد تخرجه مبا�شرة عمل معد ًا لربامج تلفزيونية ب�سبب
التزامات ��ه الأ�سري ��ة ،ولكن حلم التمثي ��ل مل يفارق خياله
�إىل �أن ح�ص ��ل على �أول فر�صة بالظهور يف م�شاهد قليلة
�ضمن فيلم «ر�سالة من امر�أة جمهولة» ،والذي قدمه فريد
الأطر� ��ش ،ولبن ��ي عبد العزي ��ز ،وبعدها بع ��ام �شارك يف
فيل ��م «القاهرة» ،وهو �إنتاج م�صري  -بريطاين م�شرتك،
و«اجلا�سو�س» ،و«الرجل املجه ��ول» ،و«ال�سيد البلطي»،
و«مع�سك ��ر البن ��ات» ،و«قندي ��ل �أم ها�ش ��م» ،و« 3وج ��وه
للحب» ،وم�سل�سل «�أبد ًا لن �أموت ».
االنطالق نحو النجومية

يف ع ��ام  1970كان ��ت االنطالق ��ة نح ��و النجومي ��ة ،بعد
�أن �ش ��ارك ب�شخ�صي ��ة «عب ��د اله ��ادي» يف فيل ��م «الأر�ض»
�أم ��ام حممود املليجي ويحي ��ى �شاهني ،ويف هذه املفرتة
�ش ��ارك يف فيل ��م «�شلة الأن� ��س» ،و«خائفة م ��ن �شيء ما»،
وفيل ��م «عي ��ب ي ��ا لول ��و عي ��ب» ،و«�س�أكت ��ب ا�سم ��ك على
الرمال» ،و«زائ ��ر الفجر» و«النا�س والني ��ل» ،وم�سرحية
«�أوالدن ��ا يف لندن» ،وفيلم «الأبرياء» ،والفيلم اجلزائري
«طاحون ��ة ال�سي ��د فاب ��ر» ،و«ال ترتكني وح ��دي» ،و«على
م ��ن نطل ��ق الر�صا�ص» ،و«ال�سق ��ا مات» ،و«�شل ��ة الأن�س»
وم�سل�سل «و�آه يا زمن» ،و«الل�ص والكالب».

رئيس التحرير التنفيذي
علي حسين
سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق
االخراج الفني
علي كاطع

االختيار

كما �شارك يف «االختيار» �أمام �سعاد ح�سني ،الذي يعترب
�أح ��د �أهم الأفالم الت ��ي لعب فيه ��ا دور البطولة ،واختري
الفيل ��م �ضم ��ن ع�ش ��رة �أف�ل�ام �ش ��ارك يف بطولته ��ا ع ��زت
العاليلي �ضمن قائمة �أف�ضل  100فيلم يف تاريخ ال�سينما
امل�صري ��ة ،ووق ��ف �أم ��ام �شادي ��ة يف «ذات الوجه�ي�ن»،
وح�ص ��ل على البطولة �أمام فاتن حمامة يف فيلم «ال عزاء
لل�سيدات».
يف الثمانيني ��ات ا�ستم ��ر وه ��ج �أي�ض� � ًا ،وظ ��ل القا�س ��م
امل�ش�ت�رك للعديد من الأعمال الناجح ��ة ،منها «الأقوياء»،
و«اللعب ��ة الق ��ذرة» ،و«�أه ��ل القم ��ة» ،و«وقي ��دت �ض ��د
جمهول» ،و«القاد�سية» ،و«املجهول» ،و«الإن�س واجلن»،
و«الطاغي ��ة» ،و«البندي ��رة» ،و«دق ��ة زار» ،و«الت ��وت
والنب ��وت» ،و«املط ��اردة الأخ�ي�رة» ،و«الورث ��ة» ،و«ال
تدم ��رين مع ��ك» ،و«قف� ��ص احل ��رمي» ،و«ع ��ذراء وثالث ��ة
رج ��ال» ،و«قف� ��ص احل ��رمي» ،و«ال�ص�ب�ر يف املالح ��ات»،

طبعت بمطابع مؤسسة

لالعالم

والثقافة والفنون
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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.

عزت العاليلي لــ (

):

تأثرت منذ صغري بالفنان العراقي الراحل نجيب الريحاني
*كيف كانت طفولة الفنان عزت العاليلي؟

 �أن ��ا ولدت يف ا�سرة مثقفة ج ��دا  ،ولد مع خم�س بناتوترتيب ��ي الو�س ��ط، ،ولكن ��ي مل �أدل ��ع لك ��وين ال�صب ��ي
الوحي ��د ب�ي�ن البن ��ات بالعك� ��س انا كن ��ت دائم ��ا اعاقب
والدي الله يرحمه كان يحب امل�سرح جدا وكان ياخذين
مع ��ه مل�شاه ��دة امل�س ��رح ولطاملا يف طفولت ��ي كنت اعمل
م�سرح� � ًا م ��ن الكرا�س ��ي عل ��ى �ش ��كل �صف�ي�ن ميني ويف
الو�س ��ط �سرير و�آت ��ي ب�أطفال اجل�ي�ران يدفع كل واحد
“قر�ش تعريفة” و�أقف �أغني لهم و�أمثل ف�أنا من �صغري
كنت �أع�شق امل�سرح وانا بعمر ع�شر �سنني .

*ماذا قدمت في هذه المرحلة ألطفال الجيران؟

كن ��ت مت�أث ��ر ًا ب� �ـ “�شكوك ��و “ فحفظ ��ت م ��ن خ�ل�الم�شاهادات ��ي العماله واغني له ��م “ها�شا باكا “ و”حلو
احللو «.

*هل عوقبت مرة من والديك بس��بب هذا المسرح
ً
سرا؟
المنزلي وجلبك ألطفال الجيران

ال اتذكر اين عوقبت ولكن فقط كالم توبيخ يتقال يل .*من كان أكثر فنان يعجبك وأنت طفل صغير؟

الفن ��ان العراقي الكبري الراحل جنيب الريحاين وهوفن ��ان رهي ��ب ج ��دا ما زل ��ت �أتذكر كي ��ف امل�س ��رح مكتظ
باجلماهري وهم متلهفون لر�ؤية �أعماله وكان له ح�ضور
كبري واي�ضا عظماء امل�سرح الذين ت�أثرت ب�أعمالهم و�أنا
طفل مثل زينات �صدقي و�إ�سعاد منري .
*ماذا كان يتمنى لك والدك ان تكون؟

 حما�س ��ب ووالدي كان لدي ��ه مكتب حما�سبة كبري اللهيرحم ��ه كان مثل ��ي االعلى ورج ��ل مثقف ولدي ��ه مكتبة
�ضخم ��ة ويحفظ �شع ��را كثريا جدا ومل يك ��ن متزمتا �أو
متع�صبا ،بل رجل متح�ضر جدا ..
* أستاذ عزت متى سنراك في عمل درامي عراقي و
مصري مشترك؟

 -والل ��ه �أمتنى طبعا ولكن مل يعر�ض علي ن�ص دراميبهذا امل�ستوى .

عرف��ك
*صرح��ت لن��ا م��رة أن فيل��م “ القادس��ية “ َّ
بالجمهور العراقي ..لكنك في حوارات كثيرة قلت
أنك غير راض عنه ..

 ال �أح ��ب اخلو� ��ض يف احلدي ��ث عن ��ه لأن ��ه �سيجرينللحديث يف ال�سيا�سة و�أنا ال �أود ذلك  ،معذرة.

*هل تتابع الدراما العراقية التي تعرض في ش��هر
رمضان أو على مدى أيام السنة؟

 -غري متابع للدراما العراقية �أو العربية ل�ضيق الوقت.

* هل تستمع لألغنية العراقية؟

 نعم و�أحب �سماع �أغاين املطربني القدميني مثل ناظمالغزايل و�سليمة مراد .
*زرت العراق سابقا فمتى نراك تكرر الزيارة ؟

 ل ��دي �أجم ��ل الأيام واحل ��ى الذكريات يف بغ ��داد ولودعيت �س�آتي  ،ي�شرفني ذلك.

*من يعجبك من الممثلين العراقيين؟

 يعجبني عزيزخي ��ون و�شذى �سامل وكثري من جنومالعراق� ،إنهم مميزون.

* ل��و يعود ب��ك الزمن إلى ال��وراء فم��اذا يمكن ان
تكون؟

 -فنان ًا �أي�ضا وال �شيء غري الفن.

* ل��و نتصف��ح أوراق قل��ب ع��زت العاليلي م��ا الذي
يسمح لنا بقراءته؟

 حب وطني وفني و�أهلي ،وقلبي مفتوح للجمهور منبداياتي ومل �أخبئ �شيئا عنهم واحلمد لله.
*كلمة أخيرة لجمهورك العراقي؟

 �شك ��ر ًا ل ��كِ و�أق ��ول له ��م �إين �أحبك ��م مثلم ��ا حتبوننيو�أحييك ��م عل ��ى �شجاعتك ��م و�صمودك ��م فا�ص�ب�روا
�سين�صركم الله �سبحانه يف النهاية .
جريدة المدى (شباط ) 2015

