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املقدمة

القاهرة فى الن�صف الأول من 2011، وقفت معاىل زايد فى �صرفة منزلها التى تطل على قلب البلد حيث باحة مت�صعة 

جتمع ما بني طريق �صامبليون الذاهب اإىل نقابات املحامني وال�صحفيني ونادى الق�صاة �صمال اإىل حركة النا�س واملحالت 

26 يوليو مع طلعت حرب وفى الو�صط بني هذا وذاك كانت  البلد ميينا حيث يتعانق �صارعى  اإىل و�صط  و�صيول القادمني 

باحة ال�صيارات التى تخ�س دار الق�صاء العايل، مكان ا�صرتاتيجى عا�صت فيه طويال منذ انتقلت العائلة اإليه بعد مولدها 

بقليل فى اخلم�صينيات من القرن املا�صي.. ومنه عا�صت كل اأحداث م�صر حني بداأت ت�صب عن الطوق، بل اأنها رمبا ولدت وهى 

فى قلب الأحداث فالأب – عبداهلل املنباوى – كان �صابطا باجلي�س امل�صرى منذ اأيام امللكية، وحني قامت ثورة يوليو عام 

1952 كان فى �صفوفها وكان متزوجا فى هذا الزمن من ال�صيدة اأمال زايد الفنانة املمثلة التى اجنبت منه اأبنائها وبناتها 

الأربعة حممد ومهجة وماجدة ثم معاىل اأخر العنقود.. فى تلك ال�صنوات التى بداأت منذ زواجها عام 1945، اأمتنعت اأمال 

زايد عن التمثيل وهجرت مهنتها بناء على اتفاق مع الزوج، و�صارت احلياة بالأ�صرة مثل غريها برغم وجود اخلالة جمالت 

زايد فى احلياة الفنية فهى اأي�صا ممثلة قديرة وان برعت اأكرث فى الآداء الكوميدى.. عا�صت معاىل الطفلة اأحداث م�صر 

الذى  املكان  ال�صابط، ومن خالل  العائلة والأب  ال�صتينيات تراقبها عن كثب من خالل  ما بعد ثورة يوليو وحتى م�صارف 

ميثل اأحد اأماكن النب�س العام للمدينة، حتى حدث التحول الكبري الأول فى حياتها بانف�صال الوالدين، ثم عودة والدتها 

للعمل من جديد، وبزوغ ا�صم »اأمال زايد« اأول من خالل الذاعة امل�صرية ومتثيلياتها املحببة من خالل الربنامج ال�صباحى 

الأ�صهر »اإىل ربات البيوت« ومقدمته الذاعية الكبرية �صفية املهند�س، كانت اآمال زايد هى �صاحبة �صخ�صية »اأم علي« فى 

»عائلة مرزوق افندى« وبعدها بداأت الأعمال الدرامية تهل عليها فقد بدت وكاأنها خلقت لدور الأم �صمن كوكبة من املمثالت 

املبدعات اللواتى قدمن هذا الدور وارتبط باأ�صمائهن مثل »فردو�س حممد« و«اأمينة رزق« و«مارى منيب« ولهذا مل يكن غريبا 

الكبري جنيب  الكاتب  املاأخوذة عن ثالثية  ال�صينمائية  الثالثية  اأمينة« فى  »ال�صت  زايد من خالل دورها  اآمال  اأن ت�صبح 

حمفوظ، ت�صبح منوذجا للمراأة املقهورة على يد زوجها »�صى ال�صيد« واأن ي�صبح اأدائها لهذا الدور اأحد الأداءات املميزة فى 

تاريخ ال�صينما امل�صرية وعالمة على »�صورة املراأة الجتماعية«
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اأخوتها، مل تفكر كما  فى هذا الوقت الذى عادت فيه الأم للعمل بالفن، كانت »معايل« ت�صق طريقها فى التعليم مثل 

�صرحت مرات فى العمل بالتمثيل نهائيا فقد كانت �صغوفة بفن الر�صم وبلعب كرة ال�صلة فى املدر�صة.. وفى حديثها عن هذه 

املرحلة فى حياتها تقول فى حوار مع حممد �صعد ن�صر عام 2009.

»اأمى كانت رمزا للعطاء واحلنان والحتواء والت�صحية واحلب بدون اأى غر�س. وب�صراحة �صديدة مل اأ�صعر باأى حب 

بعد حبها، وعندما اجتهت للتمثيل كانت قد توفيت، فعرفت �صاعتها كم كانت فنانة عظيمة، ومل�صت حب كل الفنانني لها 

و�صالح  �صلطان  وهدى  خمتار  كرمية  هوؤلء  ومن  فيها  حبا  �صئ  اى  ىل  ويقدمون  ي�صاعدونى  لكى  يت�صابقون  كانوا  حينما 

ال�صعدنى و�صناء جميل واملخرج يو�صف مرزوق واملخرج نور الدمردا�س وغريهم، فقد حر�صوا على تعليمى كيف اقف اأمام 

الكامريا، وكيف اج�صد ال�صخ�صية التى اأقوم بها، وحتى كيف اختار مالب�صى التى ارتديها لكل �صخ�صية، كل �صئ تعلمته من 

هوؤلء العظماء الذين قدموا ىل الكثري حبا فى والدتى رحمها اهلل«.

اأما ملاذا اجتهت للتمثيل اأ�صال بعد وفاة الأم ولي�س فى حياتها كما يحدث الأن مع اأبناء الفنانني فهى تف�صر هذا بالأتى 

املجال وكانا يخططان لكى ن�صبح ربات بيوت  اأنا واخواتى من هذا  اأبى رحمهما اهلل كانا خائفني على  »لأن ماما وكذلك 

لذلك مل يرحبا باجتاهنا للفن اأو حتى درا�صته، لذلك التحقت بكلية الرتبية الفنية لع�صقى للر�صم وتوفيت والدتى واأنا 

فى ال�صنة الأوىل بالكلية وبعد ح�صوىل على البكالوريو�س قررت اللتحاق مبعهد الفنون امل�صرحية لدرا�صة النقد الفنى 

فقد كنت اأهوى ال�صحافة«.
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القفزة اإىل التمثيل

حني تقدمت معاىل زايد ملعهد الفنون امل�صرحية كان عليها اإجراء اختبارات عديدة للمتقدمني اجلدد، كان من بينها 

اختبار فى التمثيل، وحني اأجرته �صعرت باأنها فى موقعها الطبيعى )حني اأجريت الختبار الأول للتمثيل( اأحببته جدا.. 

وقررت اأن اجته اإليه، واأن اأ�صري ممثلة.. وكانت امل�صكلة الأوىل بالن�صبة اإليها هى كيف تنجح فى الطريق الذى اختارته 

كان عون زميالت وزمالء الأم الراحلة �صببا كبريا فى عبورها الأدوار الأوىل بنجاح، ولكنها اأي�صا ا�صتخدمت خربات اأخرى 

تعلمتها من درا�صتها للفنون )اأفادتنى درا�صتى للفنون الت�صكيلية فى كلية الرتبية الفنية كثريا عندما اقتحمت ال�صينما فقد 

بداأت اأر�صم مالمح �صخ�صياتى الدرامية بعناية، ومعرفة الزوايا التى تربز انفعالتها واأنا اأعي�س ال�صخ�صية متاما، واأتوحد 

معها ول ت�صري جمرد ف�صتان اأغريه على باب ال�صتديو(.. وبعد هذا انطلقت ورمبا كان حظها عاليا حني بداأت العمل مع 

1976 وهو امللقب مبلك الفيديو وقتها، وذلك من خالل م�صل�صل بعنوان )الليلة املوعودة(  خمرج مثل نور الدمردا�س عام 

عن ق�صة حممد عبداحلليم عبداهلل.. وكان نور الدمردا�س قد �صاهدها فى املعهد ور�صحها لدور عبارة عن خم�صة حلقات 

كان �صاغرا لعتذار احدى املمثالت عنه.. وكان احلظ موجودا اأي�صا من خالل خالها )مطيع زايد( منتج هذا امل�صل�صل الذى 

�صجعها على قبول الدور، و رمبا كانت )عائلة زايد( اأى عائلة والدتها اأحد الأ�صباب املهمة لعودة اأمال زايد اإىل الفن بعد 

توقفها ملدة 12 عام، و ا�صتمرار جمالت زايد، ثم دخول معاىل زايد اإىل عامل الفن الوا�صع فقد كان وجود مطيع زايد و 

حميى زايد املنتجان م�صجعا، اأما حم�صن زايد الكاتب و املوؤلف ال�صينمائى و التليفزيونى قد كان اأول من تعلمت منه معاىل 

زايد كيف تقراأ اأعمال جنيب حمفوظ. اأما الأمر الثالث امل�صجع فهو ان اأبطال امل�صل�صل كانوا كرمية خمتار وحممود مر�صى 

وليلى طاهر فبداأت العمل وكما �صرحت )بهرتنى الأ�صواء.. وجذبنى الو�صط الفني، وقررت اأن اأ�صتمر فيه( ولكنها برغم 

هذا كله كانت تتعلم ب�صرعة اأن تختار اأدوارها، واأن تختار الوعاء ال�صمل، اأى الن�س بكامله وماذا يقدم ولي�س فقط دورها، 

ولهذا ا�صتطاعت احل�صول على اأدوار خمتلفة ومهمة بعد وقت ق�صري لدراكها اأنها وحدها لن تكون �صببا فى جناح العمل، 

ولكن جزئا من ال�صبب )اأنا ل اأقبل العمل على اأ�صا�س اأن ال�صخ�صية التى األعبها جميلة وتعجبنى فقط.. لكنى اأقبل العمل 

اجليد الذى ي�صيف يل، ويت�صمن �صيئا جديدا للنا�س ويهمنى اأن تكون ال�صخ�صية مت�صنى من الداخل.. واأعي�صها، واأعجب 

بها ومل ي�صبق ىل اأن اأديتها من قبل(.



8

فى هذه ال�صنوات، كانت الأحداث تت�صارع فى م�صر، واحلياة تتغري بفعل التغيري ال�صيا�صى الذى اعلنه )ال�صادات( بعد 

حرب اأكتوبر 1973، واعالنه ع�صر النفتاح القت�صادى وما تبعه من تغيري الكثري من ال�صيا�صات اخلا�صة بالنتاج �صواء 

بالن�صبة لالنتاج ال�صينمائى اأو النتاج التليفزيونى الدرامى الذى تعددت مراكز انتاجه بعد اأن كان حم�صورا فقط فى انتاج 

التليفزيون امل�صري، وتكونت �صركات انتاج خا�صة عربية وم�صرية �صنعت طفرة فى النتاج من خالل نف�س الذين عملوا 

فى التليفزيون امل�صري، اأما حال ال�صينما فقد اأرتبك بعد اإلغاء )املوؤ�ص�صة امل�صرية العامة لل�صينما( كاأول موؤ�ص�صة عامة يتم 

اإلغائها فى بداية عهد اخل�صخ�صة.

معاىل و عامل ال�صينما

وفى هذا العقد – ال�صبعينيات – خرجت اإلينا كم�صاهدين ما �صميت )اأفالم املقاولت( التى �صنعها كل من راأى الفر�صة 

�صانحة مللئ �صرائط باأى مادة بدون اأن تكون م�صتوفاة ل�صروط الفيلم اجليد، واأي�صا، فقد تزايد اجتاه العاملني بامل�صرح اإىل 

تف�صيل امل�صرحيات التى حتتفى بال�صكل، ومتيل اإىل ت�صطيح الق�صايا على ح�صاب امل�صرح بكل اأنواعه والذى كان قد �صنع 

لنف�صه جمهورا عري�صا فى ال�صتينيات.. فى هذه الظروف، عانى �صناع الفن احلقيقيون من هوؤلء الباحثني عن الربح فقط، 

وباأى طريقة، و�صارت بني الفريقني معركة �صامتة ميادينها هى ال�صا�صات الكبرية وال�صغرية وخ�صبات امل�صارح.. وفى هذه 

الظروف اأي�صا.. بداأت معاىل زايد العمل بالفن من خالل التليفزيون اأول مع فنانني كبار من خالل )الليلة املوعودة( قبل اأن 

تنتقل بعد عامني اإىل ال�صا�صة الكبرية لتقف من خالل فيلمها الأول )و�صاع العمر يا ولدي( اأمام جنوم ال�صينما الكبار وعلى 

راأ�صهم النجم الكبري ر�صدى اأباظة ونور ال�صريف و�صهرية فى فيلم ملخرج كبري هو عاطف �صامل.. وفى نف�س هذا الوقت – 

نهاية ال�صبعينيات – اقتحمت الفن التمثيلى فى جماله الثالث، الأقدم مع )ابو الفنون( امل�صرح وفى ظروف م�صابهة ملا حدث 

معها فى التليفزيون، اإذ تركت بطلة م�صرحية بعنوان )من اجل حفنة ن�صاء( العمل فيها للعمل فى احد امل�صل�صالت التى 

يتم ت�صويرها خارج م�صر )ت�صبب ت�صوير امل�صل�صالت فى هذا الوقت خارج م�صر اإىل اإ�صابة امل�صرح امل�صرى ب�صبه �صلل ب�صبب 

التليفزيوين( ر�صحها البع�س للدور الذى تركته �صاحبته فوافقت وقامت بحفظه فى يومان فقط، و�صعرت  رواج النتاج 



9

باأهمية اأن تكون ممثلة لها عالقة مبا�صرة مع اجلمهور فاأقبلت على امل�صرحية الثانية، وكانت للكاتب الكبري يو�صف ادري�س 

امل�صرح الكوميدى وقتها حممد عو�س فحققت جناحا كبريا فى م�صر، وفى الأردن حني ذهبت  )املهزلة( وبطلها هو جنم 

مع الفرقة هناك، وبعدها دخلت جتربتها الثالثة بعد ان اكت�صفت جناح »اللعبة« امل�صرحية فى تزويدها بخربات مميزة 

عن تلك التى يقدمها اإليها التمثيل من خالل ال�صينما اأو التليفزيون فقدمت م�صرحية بعنوان )اأنا واحلكومة( من اإخراج 

ح�صن عبد ال�صالم وكان البطل اأمامها هو فاروق الفي�صاوى والزمن هو بدايات الثمانينيات )1983( قبل ان ت�صل لبطولة 

)زقاق املدق( عن رواية جنيب حمفوظ )1985( فى دور )حميدة( ال�صهري الذى قدمته قبلها ممثالت عديدات فى ال�صينما 

والتليفزيون.. فى دور )حميدة( بنت الزقاق واأمام )�صالح ال�صعدين( و)�صيد ذيان( ا�صتمرت ت�صافر مع عر�س امل�صرحية 

ملدة عامني بني الإ�صكندرية والقاهرة وعن هذا الزمن قالت )عندما اعمل فى امل�صرح اأكون فى منتهى ال�صعادة لأننى التقى 

باجلمهور مبا�صرة، وعندما يجيد املمثل دوره وقتها يجد رد الفعل عند اجلمهور حا�صرا على الفور(.. ومن املوؤكد اأن عامل 

الفن بكل طرقه اأ�صتهواها، فهى مل تكتف بالعمل فى امل�صرح وال�صينما والتليفزيون.. واإمنا مثلت فى الذاعة اأي�صا فى حقبة 

اأنها عا�صقة للفن بامتياز وعا�صقة  90 عمال فنيا..  الت�صعينيات.. وقدمت من الأعمال فى كل هذه املجالت ما يزيد على 

للتجديد فيما تقدمه، وقادرة على اختيار اأدوار قد ترف�صها اأخريات ملا فيها من جراأة.. معاىل زايد مب�صريتها قدمت الكثري 

من الأعمال امللفتة، �صواء فى ال�صينما اأو التليفزيون الذى كانت الأكرث �صجاعة فى الذهاب اإليه وادراك قيمته مبكرا عن 

غريها.
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الف�صل الأول

 ملاذا اأكتب عنها

)1( لقاء و موعد مل يتم
حني هاتفنى الدكتور �صمري �صيف، املخرج وا�صتاذ ال�صينما ورئي�س املهرجان القومى لل�صينما امل�صرية، طالبا منى الكتابة 

فنانة  راأيى  زايد فى  اتردد فى قبول دعوته، فمعاىل  �صعرت بفرحة حقيقية ومل  املهرجان،  عنها مبنا�صبة تكرميها فى 

حقيقية كبرية ومبدعة، واأعمالها الكثرية املتنوعة جزء هام من ر�صيد ال�صينما امل�صرية واأي�صا ر�صيد الدراما التليفزيونية 

امل�صرية، وفى حياتها العديد من الأدوار التى تعرب عن مالمح املراأة امل�صرية فى اعمارها واأدوارها احلياتية والجتماعية 

املختلفة، ووجودها على ال�صا�صة م�صع بالربيق وقادر علىاأ�صفاء احليوية على العمل مهما كان الدور الذى تلعبه، وحني 

وافقت على الكتابة عنها ا�صتعدت اأدوارها اجلميلة، فوجدتنى اتوقف عند عناوين �صينمائية واأخرى تليفزيونية، كان 

اأو رمبا ميثل )رمانة امليزان( للعمل، بدئا من )فاطمة( الكفيفة فى )دموع فى عيون  وجودها فى هذه الأعمال �صروريا 

يحيى  اأخرجها  و  مر�صى  �صالح  كتبها  التى  املعروفة  ال�صوان(  )جمعة  ق�صة  عن  اإمام  عادل  مع  ال�صهري  امل�صل�صل  وقحة( 

للعمل  للخارج  �صافر  الذى  جمعة  خطيبة  فاطمة  لدور  اأدائها  بدا  فقد  ذلك  ومع  بداياتها  فى  وقتها  معاىل  كانت  العلمى، 

التى تواجه رجلها  املخاطر  فيما يخ�س  النافذة  النثوية وتعبريتها  م�صاعرها  لنا  يو�صل  اأن  اأدائا مرهفا قادرا على  بدا 

امل�صافر، وتذكرت اأدوارها فى )ال�صادة الرجال( وفى )�صيداتى اآن�صاتي( وفى )ال�صقة من حق الزوجة( قبل اأن اأتذكر اأن 

اأعمالها فى العام املا�صى كان دور الأم فى )موجة حارة( على �صا�صة رم�صان، وفيه دفعت الكثريين منا لتذكر قيمة  اآخر 

واأهمية ن�صج الأداء لديها ولدى جيلها، برقت معاىل كال�صهاب فى دور اأم لثالثة �صباب توفى الثانى و�صار الأ�صغر �صحفى 

و�صيا�صى بينما اأ�صبح الأول �صابط مباحث مرموق، وبرغم التفكك الذى طال اجلميع وهزم العالقات القوية داخل الأ�صرة 

امل�صرية واطاح ب�صطوة جيل الأباء، اإل اأن الأم )دولت( مل تفقد قوتها، ول تاأثريها كاأم، ومل تهادن حني راأت الأبن الأ�صغر 

ي�صعى للزواج من خطيبة �صقيقه الراحل بل رف�صت بقوة وا�صرار وكاأنه لزال حيا كما رف�صت العديد من �صلوكيات الأكرب، 

كانت اأما ذو قلب كبري وحكما يحافظ على ميزان العدل كما تعلمته من مرياث ال�صنني وملجاأ لكل من يحتاجها من الأقارب 
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واملعارف.. دور �صعب مكتوب بحرفية عالية اعطى ل�صاحبته فر�صة بعد �صنوات من ال�صمت لالإفراج عن موهبتها من خالل 

�صيناريو ملرمي نعوم عن ق�صة لأ�صامة اأنور عكا�صة واإخراج ملحمد يا�صني ومن خالله كانت )دولت( باأداء معاىل زايد اأحد 

مراكز ال�صعاع املهمة فى هذا العمل الذى مل تقدم ال�صينما مثيال له، على الأقل فيما يتعلق بهذا الدور لالأم الذي اأختلف 

كثريا عن اأدوار اأمهات ال�صينما.

حني هاتفتها عرب التليفون، كانت فى مزرعتها بالطريق ال�صحراوى تواىل على العمل بها، وتبتعد قليال عن �صو�صاء 

و�صط البلد، تواعدنا بعد اأيام، ذكرتنى باأنها ولأول مرة لن توجه ىل الدعوة جمددا لزيارتها فى املزرعة لأنها وجهتها 

مرارا.. ووعدتها كثريا.. ومل اأفى بالوعد.

فى املوعد كنت عندها، فوجئت بال�صديقة املخرجة منى ريا�س تفتح ىل الباب، واأن معاىل يزورها طبيب، بعد وقت 

طال معى خرج الطبيب وجل�صت معها، كانت متعبة لكن روحها احللوة طاغية كعادتها، �صاألتها عن املو�صوع فقالت اإنها �صعرت 

باأمل منذ اأيام ومل يكن ثقيال، لكنها حني �صكت ل�صقيقها د. حممد املقيم فى اجنلرتا طالبها ب�صرعة الت�صال بطبيب يعرفه، 

كانت تبدو متعبة ومل اأ�صاأ اأن اأثقل عليها فالأيام قادمة، ح�صلت منها على بع�س الأوراق التى حتتفظ بها ملقالت وحوارات 

عنها ومعها وعلى اتفاق باإجراء حوار طويل �صمن الكتاب.. فى اليوم التاىل ات�صلت بها ومل ترد فعاودت الت�صال بعدها 

وملدة ثالثة اأيام حتى عرثت على رقم هاتف �صديقتها مني، علمت اأنها ذهبت اإىل امل�صت�صفى فى اليوم التاىل للقائى بها، 

اأ�صبوعان كنت اتابع حالتها من خالل ال�صقيقة وال�صديقة  اأو جيجى ترافقها، وعلى مدى يزيد على  واأن �صقيقتها مهجة 

اإىل اأن �صعدت روحها اإىل بارئها.. هل تاأخر تكرميها وهى الفنانة الكبرية املتوهجة فى كل ما تقدمه؟ وهل تاأخري التكرمي 

يعنى تاأخري العرتاف مبا قدمته لنا من ابداعات؟ اأم انه ل ي�صح اإل ال�صحيح، واأنها وان �صبقت برحيلها حلظة تكرميها 

من مهرجان تقيمة الدولة لالإبداع ال�صينمائى القومى فاإن الإبداع نف�صه ل يرحل مع اأ�صحابه واإمنا يبقى فى كل الأعمال 

الباقية وامل�صتمرة فى دورانها فى م�صاحات متزايدة من العرو�س، خا�صة عرب قنوات تليفزيونيه متزايدة تبث من اأجل 

اأ�صابيع لالأفالم وما يخ�س الثقافة ال�صينمائية فى كل جتلياتها.. لقد جاء رحيل هذه  العرو�س ال�صينمائية ا�صافة اإىل 
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الطبية  اليوم، كانت فى كامل وعيها وهى حبي�صة الأجهزة  ال�صارة فى عاملنا  املفاجاآت غري  الكبرية مفاجئا ككل  الفنانة 

الأخرية  حلظاتها  حتى  اأي�صا  وكانت  الكتابة،  عرب  و�صقيقها  �صقيقتها  مع  وتتفاهم  التليفزيون  �صا�صات  تتابع  لها  املعاجلة 

مهتمة مبعرفة الأخبار وما يخ�س ال�صاأن العام وهو اأمر مفهوم فى اطار حما�صها ملا حدث فى م�صر اأخريا فى 30 يونيو 2013، 

وفى اطار دفاعها فى اأكرث من حوار عن الدولة املدنية وذهابها اإىل ال�صتفتاء على الرئا�صة مع بع�س جريانها و�صورها وفى 

يديها احلرب الذى امتمت من خالله الأدلء ب�صوتها.. كانت معاىل متثل ىل الفنان فى ب�صاطته و�صدقه ون�صيانه كل مالمح 

النجومية وطقو�صها وحماولته التفاعل مع احلياة بدون نظارات �صوداء اأو وردية، وكان وجودها فى اأى عمل فنى جاذبا 

لالهتمام، بداية من �صخ�صيتها الفنية وح�صورها امل�صع اإىل ما متثله من مالمح قريبة من البنت امل�صرية العادية وبنت البلد 

حتديدا، واأنها تقرتب من املالمح التى �صاغها فنانون ت�صكيليون كبار لبنات البلد، لونها ومالحمها اجل�صمانية وخفة ظلها 

واأ�صلوبها فى التعبري، رمبا كانت ال�صمراء الثالثة فى تاريخ ال�صينما امل�صرية، بداية من )كوكا( جنمة الأفالم البدوية ثم 

)مديحة ي�صري( �صيدة املجتمع الر�صتقراطية واأخريا معاىل زايد بنت البلد ال�صعبية، والتى عافرت احلياة، و�صارعتها 

للح�صول على حقوقها فى اأفالم عديدة.. رحلت .. لكنها باقية بهذه الأدوار والأعمال.

)2( �صعلة الفن املتوهجة

تقف  كانت  الفنية،  والعرو�س  املتاحف  ب�صالت  اأ�صبه  �صالة  اأمام  نف�صى  وجدت  الأويل،  للمرة  لزيارتها  ذهبت  حني 

وحولها الع�صرات من اللوحات والفر�س، وجهها متهلل وبريق عينيها ي�صئ املكان وهى تخربنى اأنها ت�صتعد لقامة معر�صها 

الأول كر�صامة، كنت اأعرف اأنها خريجة فنون، واأنها جمنونة فن، واأنها اإىل جانب كونها ممثلة حمبة للمو�صيقي، والقراءة، 

لكننى مل اأت�صور اأن حترتف الر�صم بجانب احرتاف التمثيل، لكنها اأكدت ىل اأنه هواية واأمر �صرورى لفراغ طاقاتها حتى 

تعرث على الدور املنا�صب فى ال�صينما اأو التليفزيون.. كان الزمن هو نهاية الت�صعينيات والأدوار اجليدة اجلميلة تقل �صواء 

فى ال�صينما اأو التليفزيون، بدا الأمر من�صجما مع بع�صه، فالفن موجود �صواء فى التمثيل اأو الر�صم، واملمار�صة هى الفي�صل، 

وحني �صاألتها ملاذا ل تبحث بنف�صها عن الأدوار التى تليق بها حكت ىل ق�صتها مع الكاتب الكبري جنيب حمفوظ الذى ن�صحها 
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بعدم الدخول فى عامل النتاج وكانت قد ذهبت اإليه تطلب �صراء ق�صة من ق�ص�صه اعجبت بها لنتاجها فى فيلم، لكنه 

ن�صحها �صمن حوار طويل باأن تبتعد عن النتاج الذى يعرفه هو جيدا من واقع عمله فى موؤ�ص�صة ال�صينما �صابقا، خ�صروا.

فى هذا احلوار القدمي بيننا، والودي، قالت ىل اإنها بقدر �صعورها احيانا بالقلق من ال�صتمرار بدون عمل اإل اأنها حني 

ترى اغلب الأعمال اجلديدة فى ال�صينما والتليفزيون ت�صعر بالراحة لأنها مل ت�صارك فيها، بل ورف�صت بع�صها، لأنها ل 

ت�صلح لزمننا هذا.. واأنها �صاعتها ت�صعر بالراحة ال�صديدة لفراغها طاقتها فى الر�صم.. لكننى بعدها علمت منها مب�صروعها 

اجلديد لال�صتفادة من الوقت حتى جتد الدور والعمل اجليد.. وكان ان�صاء مزرعة متار�س فيها اأعمال الزراعة وخا�صة 

الفاكهة واخل�صار.. كانت مولعة ببذل اجلهد من اأجل اكت�صاف اأ�صرار احلياة فى ا�صكال خمتلفة، ومع تعدد اأدوارها وتعمقها 

فى درا�صتها قبل اأن توؤديها، فاإن »الهواية« منت معها اإىل م�صروع فنى اآخر مثل التعبري عن اأفكارها من خالل ممار�صة الر�صم 

كفن وكوجهة نظر، ثم النتقال اإىل ميدان اآخر، قد يكون بعيدا، ولكنه قريب من عملية اخللق والإبداع، هو الزراعة وكم 

حاولت تفهم هذا وهى توؤكد ىل متعة عملية نرث البذور فى الر�س ورعايتها حتى تنبت وت�صبح ثمرة وح�صاد، بداأت معاىل 

م�صروعها هذا من باب التجربة م�صتجيبة لدعوة الفنان حممد �صبحى وحلمه باإن�صاء )مدينة �صنبل( وجمتمع جديد، ثم 

م�صت وحدها توؤ�ص�س جمتمعها اخلا�س املوازى ملجتمع القاهرة، وبيتها امل�صتقل الريفى املناظر ل�صقتها فى و�صط البلد، �صقة 

الأ�صرة القدمية التى الت�صقت بها، وبني حياتني عا�صت فى العقد الأخري، جزء منه مع حياة ريفية نقية الهواء ونباتات 

تنمو وتن�صج حتى وقت قطافها، وجزء مع حياة قدمية فى قلب املدينة وبيت متلوؤة الذكريات و�صور الأب والأم والأخوة 

ومعها �صهادات التكرمي والتقدير املواجهة ليها عن اأدوارها واإبداعاتها.

هل ا�صتطاعت من خالل العمل فى املزرعة تقدمي اإبداع مواز اتاح لها ا�صتقرار نف�صى فى حياة عرفت الوحدة، خا�صة 

بعد ف�صل زواجها وانتهائه بدون اأطفال؟ وهل كان هذا العمل اجلديد ا�صافة حقيقية لالأن�صانه بداخلها حتفظ من خالله 

توازنها امام حياة تعقدت ومعامالت اختلفت؟ لقد رف�صت الفنانة الكبرية عر�صا من �صقيقها الوحيد الدكتور حممد ا�صتاذ 

رحالت  فى  العمر  من  جديدة  مرحلة  وق�صاء  م�صر  عن  بعيدا  للحياة  والذهاب  املزرعة  ببيع  بربيطانيا،  الن�صاء  اأمرا�س 
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حول العامل مع ال�صقيق وال�صقيقة، كانت معاىل عنيدة فى كل ما تقتنع به، من املبادئ اإىل الأدوار والأفكار وحتى ما يخ�س 

حياتها اخلا�صة وفى حوار معها ن�صر مبجلة الكواكب فى 24 مار�س 2009 بعنوان )اأنا واأمي( قالت عن مقرها الأول )هذه 

�صقتى التى ع�صت فيها طفولتى و�صهدت مراحل حياتى املختلفة وتربيت فيها مع امى واأبى واخوتي( لذلك اأحر�س على 

من  اأجانب  اأغلبهم  العمارة  نف�س  فى  ي�صكنون  مازالوا  الذين  جريانى  وارى  اجلميل  املا�صى  ذكريات  والتم�س  فيها  القامة 

ايطاليا ولكنهم مثلى ل يطيقون احلياة فى اى مكان اأخر(، وفى حوار ثان )جملة الذاعة والتليفزيون 21 مار�س 2009( 

اأعوام ما بني  اأنها تفهم فى الزراعة مثلما تفهم فى الفن متاما، وكان �صبب هذا التاأكيد هو �صوؤال عن غياب ثالثة  توؤكد 

عملها فى م�صل�صل )ح�صرة املتهم ابي( وعودتها مع م�صل�صل )على وتر م�صدود( وهل وجودها فى املزرعة جمرد مت�صية وقت 

اأو تغيري مناظر.. لكنها رف�صت هذا املنطق ورف�صت ان ي�صيع الوقت بال هدف.. ول معنى وهنا اتوقف عند ملمح مهم من 

مالحمها هو العتزاز ب�صخ�صيتها والثقة بنف�صها وقدرتها على احلكم على الأمور.. واأي�صا الراأى امل�صتقل.

)3( اأنا ل�صت والدتي

اأحيانا كان يحلو ملن يجرون معها حوارات عمل مقارنة بينها وبني والدتها وهو ما كانت جتيب عليه بح�صم باأنها لي�صت 

والدتها، وفى حوار اأجرته جملة زهرة اخلليج كان ال�صوؤال الأول هو )كانت والدتك منوذجا للمراأة التى تعي�س فى ظل 

زوجها كما عربت عن ذلك فى فيلم )بني الق�صرين(، وكانت اجابة معاىل هي: اأحب ال�صتقالل فى كل �صىء، فقد تربيت 

على اأن تكون ىل روؤية و�صخ�صية م�صتقلة، وارحب بالرجل الذى يعاملنى من هذا املنطلق، وارف�س اأن اأكون زوجة �صى ال�صيد، 

)امراأة  مثل  ال�صماء  من  حتى  اختالفها  يبداأ  التى  اأدوارها  اختيار  فى  �صارت  املنهج  هذا  وعلى  نف�صي(..  اأكون  اأن  واختار 

متمردة( و)ال�صقة من حق الزوجة( و)ال�صادة الرجال( وغريها من الأدوار التى �صنعت لها ملمحا مميزا كممثلة تعرب عن 

�صريحة وا�صعة من الن�صاء اللواتى يعانني كثريا بدون اأن تنتهى معاناتهم، وفى هذا الطار اأي�صا بع�س الأدوار التى قدمتها 

فى التليفزيون فى م�صل�صالت )احلاوي( و)امراأة من ال�صعيد اجلواين( وبالطبع )دموع فى عيون وقحة( وفى هذا تعرب 

عن وجهة نظر اأخرى غري نوعية الدور والر�صالة )بع�س ال�صخ�صيات الدرامية ت�صعرك باأنها تتحداك، فتحاول الو�صول 
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لأعماقها حتى ت�صتطيع التمكن منها كما حدث معى فى �صخ�صية )فوزي( فى فيلم )ال�صادة الرجال( وعزة فهمى فى م�صل�صل 

)احلاوي( وفى ال�صخ�صيات التى قدمتها فى الأعمال الأخري، وهناك �صخ�صيات ت�صعر باأنها تخرج من خمزونك النف�صى 

والفكرى مثل )نعيمة( فى )كتيبة الإعدام(، ودولت فى )ابن الرنديل( و)نوارة( فى )امراأة من ال�صعيد اجلواين( واأي�صا 

)بدارة( فى امل�صل�صل املعنون با�صمها، فاأنت ت�صعر اأنها قريبة منك، وترى مالحمها فى كل املحيطني بك ورغم كل املتناق�صات 

املوجودة فيها اإل اننى ا�صتطعت ان ات�صبع بها، فهى ت�صبهنى اإىل حد كبري.. هل يف�صل املمثل اأكرث ال�صخ�صيات التى ت�صبهه 

اأفكار ومفاهيم  اأم انه يرحب بها لأنها ت�صتجيب ملا لديه من  اأو التعبري عنها اكرث �صهولة  فى احلياة ومعتقدا ان تقم�صها 

وروؤي؟ وبالتاىل ي�صبح فى حالة توافق مع ال�صخ�صية مبدئيا، وتتاح فر�صة الإبداع فى تقدميها وفى طرح ما بداخلها؟ ثم 

هل ي�صبح ا�صتمراره فى تقدميها مفيدا اأم يتحول اإىل اأمر معوق ملوهبته ومعطل لقدراته فى التعامل مع خمتلف ال�صخ�صيات 

مبا حتمله من افكار و�صلوكيات ؟ وفى اى وقت على الفنان ان يتم�صك بقناعاته فيما يخ�س نوعية الفكر الذى يقدمه من 

خالل �صخ�صياته الدرامية، وحتى ي�صبح باأمكانه التغا�صى عما متثله ال�صخ�صية من اأفكار واأفعال و�صلوكيات ت�صل للماليني 

عرب ال�صا�صات الكبرية وال�صغرية ؟ وهل تتيح احلياة الفنية فى م�صر للعاملني فى مهنة التمثيل م�صاحات جيدة وعادلة 

من فر�س الختيار لنوعيات خمتلفة من الأدوار تتيح لهم ولهن اكت�صاف امل�صاحات املجهولة من قدراتهم الإبداعية.. لعل 

رحلة معاىل زايد تثري هذه الأ�صئلة.. ورمبا جتيب على بع�صها.
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)4( معايل زايد.. يف عيون معايل زايد:

عن الفن واحلرية والألتزام

زايد.. بل هو �صدفة  اآمال  الفنانة  ابنة  انها  التمثيل عندها مل يكن وراثة رغم  لها طعم خا�س..  زايد فنانة  معايل 

حتولت اإيل حب، وحب حتول اإيل ع�صق قائم علي الحرتام وال�صدق.

ومعايل زايد طعم م�صري خال�س.. بنت بلد بالروح والن�صاأة فهي من مواليد حي بالروح ال�صيدة زينب.. ب�صيطة جدا يف 

اأدائها ويف حياتها.. يخيل ملن يراها �صواء يف الفن اأو الواقع انها اخته اأو زوجته اأو حبيبته فهي وجه ماألوف.

طرحت علي معايل ما دار يف خاطري دون ترتيب م�صبق.. اأجابت بال�صدق املعروف عنها.. وكاأمنا بال�صدق تخفف عن 

نف�صها القدر الزائد عن احتمالها.. اإجابات ب�صيطة �صادقة، وحوار ولدته طبيعية من فنانة امتازت بالطبيعية.

اأنا:

ان�صانة ب�صيطة جدا يف حياتي ب�صكل عام.. اأفرح كالطفال عندما يلتف النا�س من حويل.. كل همي ان اأ�صنع لروحي 

كيانا حمرتما.. غرور النجومية مل ي�صلني ولن ي�صلني باإذن اهلل.

يوميا اأحا�صب نف�صي، ا�صتعر�س �صريط اليوم ال�صينمائي.. اتوقف عند الأخطاء.. اأراجعها.. اأحاول اأن اأ�صلح منها.. 

واأحاول اأن اأتعامل مع اليوم التايل ب�صريط جديد.

حرية حم�صوبة:

ل �صك اأن ن�صاأتي لها �صبب كبري يف »النا« التي طرحتها عليك.. لقد كنا ثالث �صقيقات.. احلياة مغلقة من حولنا.. ممنوع 

اأعمل كل حاجة..  اأو ح�صورهن عندنا.. تويف الأب وبعده الأم.. وجدت نف�صي حرة.. ممكن  الذهاب لزيارة ال�صديقات 

اكت�صفت عدم القدرة علي عمل اأي �صئ.. كنت »لي�صة« يف احلرية.. اإذا اخطـاأت لن يتحمل اأحد اخلطاأ نيابة عني اأو حتي 

اأن  يخففه.. اأح�ص�صت ان احلرية م�صئولية، ودربت نف�صي علي احلرية املح�صوبة.. اوؤمن ان الفنان قدوة ومنوذج وعليه 

يراعي هذا يف ت�صرفاته اخلا�صة، ويف اختياره الفني فال يقبل عمال قد ي�صئ اإليه اأو اإيل جمتمعه ملجرد تواجده يف ال�صوق.
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النتيم قوي:

ل�صت اجتماعية اإيل حد كبري، ول اأعرف كيف اأ�صهر اإل مع انا�س »انتيم« قوي.. ا�صدقائي يف الو�صط الفني معدودون.. 

بهجت قمر، راأفت امليهي، حممود عبد ال�صميع، اآثار احلكيم، حممود عبد العزيز.

اأكره ال�صهر يف حفالت الو�صط الفني، واعتربها �صهرة لل�صهر ذاته ل لتبادل الفكر واملو�صوعات.

يوؤملني:

واأرف�صه لنه هابط وم�صف  �صيناريو  اقراأ  ان  الثقة، وكفنانة  الثقة لن�صان ثم يخون هذه  اأعطي  اأن  يوؤملني  كاإن�صانة 

وموؤ�صف، ثم اجده ممثال اأمامي.

الحباط:

يف الفن.. التعامل مع خمرج ل يفهم معني الخراج.. ويف احلياة ان اكت�صف غباء رجل اتو�صم فيه الذكاء.. انني يف 

احلالة الأخرية ا�صاب بالحباط وبالق�صوة عليه لنه خيب ظني.

الرجل:

خملوق جميل.. اجمل ما خلق اهلل.. خلق فيه المان واحلماية.. ولهذا فهو كيان جميل يقد�س ويحرتم . الرجل.. منه 

واإليه ترجع الأنثي.

خلبطة:

احلياة اأ�صبحت حتمل كثريا من املعاناة بالن�صبة للمراأة. اأ�صبحت املراأة »�صت وراجل«، ولهذا فاإن املراأة ل تعرف كيف 

جتد مكانها كاأمراأة، ول الرجل يعرف كيف يجد مكانه كرجل.. تلخبطت الأمور.. وان كان املالحظ اأن املراأة ت�صتطيع اأن 

تدفع الأمور اأ�صرع من الرجل.

احرتمه ولكن:

احرتم املال جدا كي ا�صرفه بعد ع�صر �صنوات من الفن مل اأدخر مليما وحدا.. ب�صراحة ل اأريد اأن اأحرم نف�صي من �صئ 

.. والفلو�س برتوح وتيجي.
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املتعة الوحيدة:

التمثيل بالن�صبة يل هو املتعة الوحيدة التي اأح�س بها.. اإذا تنازلت عن هذه املتعة وقبلت دورا بال معني، فاإنني ا�صعر 

بالحتقار لنف�صي، وبالك�صوف من اأي اإن�صان اأقابله يف ال�صارع.. لهذا ل اأ�صعر بالقلق اإذا ا�صتمرت »القعدة« يف البيت اأربعة 

اأو خم�صة اأ�صهر.. اعمال كثرية تعر�س علي.. ارف�صها بعد القراءة.. ل اأريد خيانة من وثق بي.. اأريد اأن يظل احلب بيني 

وبني جمهوري.. واأريد ان اعي�س كفنانة اأطول فرتة ممكنة.. واعتقد ان ما اأفعله هو الطريق الوحيد لتحقيق ما اأريد.

ال�صينما مطب:

ال�صينما اأحبها واأخاف منها.. ال�صينما »مطب« خا�صة يف الزمن احلايل.. رمبا لأن نوعية اجلمهور قد تغريت.. رمبا لأن 

ال�صينما حاليا تقدم مو�صوعات غريبة.. واأحيانا مو�صوعات عبارة عن ق�س ول�صق.. ل حبكة.. ل �صيناريو.. ل مو�صوع 

له ج�صم وراأ�س ورجلني.. �صدقني اإذا قلت لك انني اأ�صاب باأزمة نف�صية واكتئاب عند قراءة بع�س املو�صوعات التي تعر�س 

علي.. ال�صينما عجيبة.. اأفالم ل تتوقع لها النجاح وتنجح.. واأفالم جيدة ل جتد حظها.. ظاهرة ت�صيب الفنان بالياأ�س 

من ال�صينما. لكن ال�صئ الذي اهتم به �صينمائيا كاتب وخمرج وعمل جيد واأداء دوري ب�صكل معقول.

املوطن الأول:

اأعمله للتليفزيون فهو جهاز  – احببته ومازلت.. وحري�صة علي العمل الذي  عالقتي بالتليفزيون انه موطني الول 

اإعالمي خطري يدخل كل بيت وتتعلم منه الأجيال.

تغريات:

بني م�صل�صل البداية »الليلة املوعودة« واأخر م�صل�صل قدمته »حلم الليل والنهار« اكت�صفت ان عدة تغيريات، قد اأ�صابت 

العمل يف التليفزيون.. وجدت تكا�صال من الفنيني مل اأجد مربرا له.. وجدت عدم اهتمام براحة الفنان الذي يعمل من 

العا�صرة �صباحا اإيل العا�صرة م�صاء.. وقد متثل هذا يف عدم وجود ا�صرتاحة للفنانني اأو حتي حجرة لتغيري املالب�س.. كما 

ان الكافيترييا نقلت اإيل الدور العا�صر.

حتي ال�صتديوهات والكامريات.. اأ�صبحت يف حاجة اإيل اإعادة النظر.
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ل تعالج ق�صايانا:

اأخذ علي م�صل�صالت التليفزيون اأنها اأحيانا تكون خارجة عن حدود املجتمع امل�صري، ول تعالج ق�صاياه.. وانها عندما 

تتناول بع�س هذه الق�صايا تناولها باخلطابة والتغريب.. كما ان »ملط« و«التطويل« ظاهرة ت�صيب امل�صاهد بامللل، وتبعده 

عن روح العمل.. املالحط اأي�صا ان هناك نق�صا يف الكتاب اجليدين الذين ميكن العتماد عليهم يف تقدمي اأعمال جديدة 

بدل من هوؤلء الذين اعتادوا تقدمي مناذج مري�صة اأو مدمنة للمخدرات.

فطرية منظمة:

بعد كل هذه ال�صنوات اأ�صبحت اأفهم اأكرث يف مهنة التمثيل.. زمان كانت الفطرية تتحكم يف ادائي ب�صورة اأكرب.. حاليا 

اأ�صبحت الفطرية منظمة. رمبا لنني ن�صجت اأكرث.

حرمان:

مع  ال�صارع  والأكل يف  اإيل حي احل�صني  – الذهاب  ال�صوارع  – امل�صي يف  اأحبها  – كنت  اأ�صياء كثرية  مني  اأخذ  التمثيل 

الأ�صدقاء.. و�صرب ال�صاي علي الفي�صاوي.. الأن اأ�صبحت حمرومة من هذه املتع.. لكن يف بع�س الأحيان اأعملها ول يهمني.

ا�صكت�س:

ال�صخ�صية عندي تبداأ من ال�صفر.. يف البداية اقراأ املو�صوع كله.. اأعيد القراءة كي اأري موقع دوري من العمل.. اأعود 

يف  ابداأ  املالئمة..  املالب�س  لها  اأحدد  الورق..  علي  ا�صكت�صات  ال�صخ�صيات  ار�صم  ت�صكيلية..  كفنانة  الأ�صا�صية  مهنتي  اإيل 

حتديد األوان املالب�س.

اللون يخدمني كممثلة يف امل�صهد، كما ان لالألوان تعبريها اخلا�س الذي يخدم »مود« امل�صهد.

اللون الوردي مثال يعرب عن احلب والهيام.. بينما الكحلي والأ�صود والرمادي لالأحزان.. اللون الأ�صفر الدهبي لالأدوار 

املطلوب فيها �صباب وحيوية، والزرق الزهري لدوار بنت البلد يف حالة »الغندرة« وحماولة لفت الأنظار.

وطريقة  ال�صتاء..  يف  عنها  ال�صيف  يف  تختلف  فهي  الب�صرة  لون  اأراعي  املاكياج..  األوان  اأدر�س  املالب�س..  األوان  بعد 

احلواجب واختالفها بني بنت الريف وبنت املدينة.. وبنت البلد والهامن.. حتي اأغطية الراأ�س اأهتم بها وباألوانها ح�صب 

ال�صخ�صية.. اأنها عملية درا�صية اأوفيها حقها.. ولهذا فبمجرد ارتداء املالب�س اأدخل يف »مود« ال�صخ�صية.
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املخزون والواقع:

احلي ال�صعبي يف دمي.. فاأنا من مواليد �صارع الوافدية بحي ال�صيدة زينب ولهذا عند اأدائي ل�صخ�صية بنت البلد ا�صتعني 

»م�صعدة«  دور  يف  التغريات.  واأعي�س  النا�س،  اأعاي�س  املوقع  اإيل  اأنزل  كثرية  اأحيان  يف  لكن  ما..  حد  اإيل  داخلي  باملخزون 

معلمة القهوة يف عطفة خوخة.. نزلت حي �صوق ال�صالح وعاي�صت »معلمة« تدير قهوة فعال.. قلدت اأ�صلوبها يف احلركة، 

وا�صتخدمت طريقتها يف الكالم.. فهي تلون كالمها مبنتهي ال�صرعة »ت�صخط ونتطر« ثم تهم�س يف دلل »اأيوه ياحبيبتي«.

اأثناء بروفات م�صرحية »زقاق املدق« كنت اأزور بيت »الوافدية« �صدفة وجدت اأمامي خناقة بلدي.. بنت بلد تقفز اإيل 

اأعلي وعندما تالم�س اأقدامها الأر�س تقوم بحركات راق�صة وهي م�صتمرة يف »اخلناق« بداية حميدة يف الزقاق داخله يف 

خناقة.. اأديتها كما راأيت، ونالت ا�صتح�صان النا�س.

فاطمة يف عيون وقحة

هي »فردو�س« النور والأمل:

�صخ�صية فاطمة يف عيون وقحة �صخ�صية فقدت الب�صر نتيجة حادث.. كان من ال�صعب العتماد فيها علي املخزون اأو 

علي فيلم �صاهدته.. اجتهت اإيل معهد النور والأمل.. قابلت »فردو�س« وهي حالة قريبة من حالة فاطمة.. اعطتني اأذنها 

يف املرة الأويل.. يف املرة الثانية تعرفت علي من �صوتي.. كانت تتعامل مع الأ�صياء وكان النور مطفئا.. ع�صت اأ�صبوعا مع 

»فردو�س«. تعلمت منها واأنا اأدعو اهلل لها بال�صفاء وال�صعادة.

�صخ�صيات عاي�صتني:

اأحببت »فاطمة« يف عيون وقحة لدرجة اأنها كانت تعاي�صني بعد انتهاء الت�صوير. وقتها اكت�صفت انني اأتعامل مع النا�س 

اأي�صا يف »للحب ق�صة  واأتكلم بطريقتها.. دورى  اأ�صري بطريقتها  اأراهم.. كنت  بطريقة فاطمة.. اتعامل معهم وكاأنني ل 

اأخرية« الذي مل يعر�س بعد.. دور امراآة تزوجت بال قناعة.. ثم علمت ان الزوج م�صاب مبر�س خطري واأن حياته �صوف 

تنتهي بعد فرتة.. تبداأ التعاطف معه.. ويتحول التعاطف اإيل حب.. لدرجة اأنها تلجاأ اإيل امل�صعوذين والدجالني اأمال يف 

انقاذ حياته.
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هوؤلء علموين:

ل يوجد خمرج عملت معه اإل وكان مب�صوطا من اجتهادي.. يف التليفزيون علمني نور الدمردا�س اللقاء.. وكان اأول من 

و�صعني يف النار.. كنت ل اأعرف ما ي�صئ حويل.. وعلي يديه ظهرت علي ال�صا�صة.

يو�صف مرزوق: علمني التعبري بالعينني واعطاين فر�صة تنوع الأدوار.

يحيي العلمي: جعلني اأتكلم وان�صي الكامريا – الطبيعية يعني – وهو يعطي الفنان الثقة.

يف ال�صينما: راأفت امليهي خربته جعلت حب ال�صينما يعود اإيل نف�صي ومل يبخل علي مبعلوماته التكنيكية.

ومالحظاته..  اهتمامه  خالل  من  بكيانه  الدور  يعي�س  ممثلة  يجعل  وهو  بالوجه..  الدلع  فن  علمني  الإمام:  ح�صن 

وب�صراحة لو �صاهدت عم ح�صن وهو يوؤدي م�صهد الدلع »متوت من ال�صحك«.

بركات: - دانتيل – يهتم باأدق التفا�صيل.. علمني اأن نظرة احلزن مثال ي�صعد بها املمثل من اأ�صفل اإيل اأعلي.. وهو يهتم 

باإح�صا�س املمثل.

حوار اأجراه - غنيم عبده

جملة الكواكب 1985/2/8
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الف�صل الثاين

 هي والرقــابــة

)1( ق�صة ذنوبة
يف م�صريتها الفنية، تعر�صت معايل زايد لظلم الرقابة مرارا، وبينما هي تعترب ما حدث معها ظلما لأنها جزء من عمل 

امل�صل�صالت هي من �صميم عمل  اأو  اأن م�صئولية بناء ال�صخ�صية الدرامية يف الأفالم  فني جماعي ولي�صت كل العمل.. كما 

اإل اأن املمثل هو ما يتحمل النتائج الأكرب عادة، وقد بداأت حكايتها مع الرقابة حني �صاركت يف بطولة  املوؤلف واملخرج، 

م�صل�صل )بني الق�صرين( عن رواية جنيب حمفوظ التي كتب لها ال�صيناريو واحلوار حم�صن زايد واأخرجها يو�صف مرزوق 

وانتجها تليفزيون دبي وقام فيها )حممود مر�صي( بدور ال�صيد احمد عبد اجلواد وهدي �صلطان بدور )ال�صيت اأمينة( ومعها 

جمموعة من املع النجوم ال�صاعدين يف زمن الثمانينات، معايل التي قامت بدور )ذنوبة( كانت الأكرث غ�صبا وا�صتفزازا حني 

عر�س امل�صل�صل علي �صا�صة التليفزيون امل�صري يف موعد م�صائي متاأخر وفوجئت مبا حدث لدورها، وهو ما روته يل يف حوار 

ن�صر مبجلة حريتي.

»ل يلومني اأحد علي هذا الغ�صب فاأنا يف حالة دفاع �صرعي عن النف�س ب�صبب حذف معظم م�صاهد دوري علي يد رقابة 

التليفزيون وهو دور حمدود امل�صاحة لكن اأهميته تاأتي مما اأراد الكاتب الكبري جنيب حمفوظ �صاحب )الثالثية( اأن ي�صع 

بداخله من م�صمون، فزنوبة التي ح�صرت من الريف لتقيم مع خالتها العاملة )زبيدة( اأدركت بذكائها وفطرتها اأن حياة 

خالتها ل تنا�صبها فاملراأة يف هذه احلياة تعرف اأنها �صوف يدوم عمرها بدوام جمالها وبعدها تدير لها الدنيا ظهرها، ومن 

هنا اختارت ذنوبة ان تتعلم العزف علي العود، كما طلبت من )يا�صني( اأن يتزوجها اإذا اأرادها، يف احلالل، وهذا �صبب احلذف 

يف التليفزيون والذي ت�صبب يف عدم الفهم بالن�صبة للم�صاهد، فبدت ذنوبة عك�س هذا متاما وت�صيف اأن الأمر امل�صرتك بينها 

كاأن�صانه وبني ذنوبة هو قناعتها باأن احلالل هو الو�صع الطبيعي الذي تف�صله اي اأمراأة، وتف�صري ذلك عندها كمعايل زايد 

املعرفة والزمالة..  بينهما من عالقات  ال�صداقة، وما  العمل، وعالقات  �صئ، عالقات  بالو�صوح يف كل  ال�صديد  هو اميانها 

واي�صا التعامالت املالية، وحتي حني ي�صرتي املرء اي �صئ فاحلالل هنا هو مراعاة ال�صمري، وال�صدق، والبعد عن اية �صبهة.. 

ولهذا �صعدت جدا بالتعبري عن مفهوم )ذنوبة( للحياة لأنه اتفق مع مفهومي .. لكن ياخ�صارة.«
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)2( للحب ق�صة اأخرية

اإذا كان هناك عقد ذهبي يف حياة معايل زايد كفنانة ومبدعة فهو بال �صك عقد الثمانينات يف ال�صينما امل�صرية حتديدا، ففي 

هذا العقد ا�صتطاعت اأن تقدم الكثري من الأعمال التي مثلت نقلة يف عالقة ال�صينما نف�صها بالفكر ال�صائد يف املجتمع امل�صري، 

والذي يقدم من خالله الفن امل�صري وبالتحديد ال�صينما، وخ�صو�صا اأعمال فنان ال�صينما راأفت امليهي، الكاتب واملخرج و�صاحب 

التجربة ال�صينمائية الفريدة يف تاريخ ال�صينما امل�صرية، و�صواء يف ت�صديه للكثري من الأفكار واملمار�صات الجتماعية البالية، 

اأخرية(  امل�صكوت عنه اجتماعيا، وهو ما بدا وا�صحا من خالل فيلم مثل )للحب ق�صة  اأو �صجاعته يف اقتحام املحرمات ونقد 

الذي يدور يف جمتمع من اكرث املجتمعات هام�صية وبوؤ�س يف قلب القاهرة ول يزال وهو جمتمع )جزيرة الوراق( الذي جتددت 

2013 يف حماولت النا�س فيه اخلال�س من بوؤ�صهم.. اختار امليهي هذا  اأحداثه منذ هذا الفيلم )1986( وحتي العام املا�صي 

املكان ونا�صه واختار الق�صة والأبطال معايل زايد ويحيي الفخراين وحتية كاريوكا وعبد العزيز خميون ليطرح ق�صيته من 

زوايا عديدة تخ�س �صراعات الأبطال مع ذواتهم ومع الأخرين �صواء املقربون اأو هوؤلء الذين يت�صاركون احلياة يف هذا املجتمع.

وتدور اأحداث الفيلم حول ال�صتاذ رفعت )يحيي الفخراين( املدر�س الذي يكت�صف ان قلبه مري�س و�صهوره معدودة، لكنه 

يتعامل مع ماأ�صاته بامتثال وواقعية وميار�س حياته وكاأنه �صليم، ول ي�صغله اإل خوفه علي زوجته �صلوي )معايل زايد( التي 

يحبها ويوؤرقه قلقها الدائم عليه، خا�صة بعد اأن عرف انه يف طريقه للموت، وكان قد تزوجها بعد ق�صة حب برغم معار�صة 

اأمه )حتية كاريوكا( ورف�صها لزواجه من فتاة فقرية وهو الرثي، فتحرمه من الرثوة بعد الزواج، ويتفق )رفعت( مع طبيبه علي 

اخفاء حقيقة مر�س قلبه عن )�صلوي( ويخربها ان الأمر كان جمرد خطاأ يف جهاز ر�صم القلب واأن رفعت با�صتطاعته العي�س 

اأو )ال�صيخ تالوي(  اأن حلم الجناب يوؤرق )�صلوي( ب�صدة ومن اأجله حتاول البحث عن عالج �صواء عند الأطباء  طويال، غري 

امل�صعوذ الذي هبط اجلزيرة وادعي املقدرة علي �صفاء النا�س فرفعوه مل�صاف الأولياء وقدموا له النذور، وحني تاأتي ال�صرطة 

للقب�س عليه يت�صدي لها الأهايل ومينعونها من القرتاب منه ويتمكن هو من الهرب، ويف حلظة متوت الأم وتبقي �صلوي بجوار 

زوجها تعاجله اأو حتاول ذلك بالذهاب اإيل الدجالني اأمال يف �صفاء قد ياأتي، وتذوب فيه اأمال يف احل�صول علي الطفل يف حلظات 

عاطفة م�صوبه بالرغبة يف اقتنا�س احلياة، غري ان الزوج ميوت بعدها، ويف حلظة من حلظات الغ�صب والأمل تذهب )�صلوي( 

اإيل مقر امل�صعوذ فال جتده فتنهال بفاأ�س وجدتها علي مقره لتهدمه.
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)3( بالغ .. واتهامات

ما حدث حني عر�س الفيلم، اأن مت �صبط عدد من ا�صرطة الفيديو )كان هذا زمن الفيديو( بها م�صهد الزوجان الأخري 

ميار�صان حقهما، )وكان امل�صهد قد مت تخفيفه بناء علي طلب رئي�س الرقابة وقتها ال�صيدة نعيمة حمدي، غري ان هناك من 

�صرب ن�صخا علي �صرائط الفيديو بدون امل�صهد املخفف( فما كان من مدير �صرطة امل�صنفات الفنية اإل اأن قدم بالغا للنيابة 

�صد العاملني يف الفيلم، وحول البالغ اإيل نيابة الآداب وكانت التهمة الأكرث �صيوعا هي ذلك امل�صهد بني الزوجة وزوجها، 

انه فيلما ومتثيل واعتربوه فعل  التهمة تنا�صوا  الذين وجهوا  الآداب ممار�صة )فعل فا�صح( وكاأن  نيابة  والذي اعتربته 

حدث يف احلقيقة.

اأ�صبحت معايل زايد يف قف�س التهام مع كل من راأفت امليهي موؤلف وخمرج الفيلم ويحيي الفخراين  وهكذا بب�صاطة 

بطله وح�صني القال منتجه، وبعد �صاعات من التحقيق معهم مت الإفراج عن الأربعة بكفالة مالية.

اإليه مل يكن تهمة  ان ما وجه  امليهي ت�صحيحا لالأمور وقتها من  راأفت  انه من اجلدير بالذكر هنا ما قال املخرج  غري 

باأنه  الفيلم، واتهام املخرج  اإيل ويل يف  الذي حتول  امل�صعوذ  التالوي  ال�صيخ  اهانة  اتهامات الأويل هي  واحدة ولكن عدة 

ينتقم منه، والثانية هي اللقطة للزوجان ميار�صان حياتهما الطبيعية مثل ماليني غريهما، وحيث ت�صور الذين قدموا البالغ 

�صد الفيلم اأن املمثالن �صوراها وهما عرايا متاما ومن هذا الت�صور القا�صر جاءت التهمة.
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)4( �صبط واح�صار املتهمة معايل

يف حوار لها علي �صفحات جملة ال�صبكة اللبنانية ردا علي �صوؤال حول م�صاعرها وهي تتلقي بالغا )بال�صبط والح�صار( 

كمتهمة امام النيابة قالت معايل زايد:

كانت املفاجاأة هي اأول ردود اأفعايل، مت الغ�صب الكبري، والثورة بعد ذلك لن ذهني مل يكن يت�صور علي الطالق ان ي�صل 

الأمر اإيل درجة جترمي الفنان علي عمل فني قام به، واأداة امام جمع غفري من الفنانني والفيني امل�صاركني يف الفيلم.. ثم 

انني ل اأدري اين يقع هذا الفعل الفا�صح الذي قالوا عنه؟ وهل هناك فيلم به اإثارة، وي�صقط هذا ال�صقوط اجلماهريي 

الكبري، والذي مل ي�صتمر معرو�صا اإل ملدة اربعة ا�صابيع فقط؟ لو كانت به اإثارة واأفعال فا�صحة ل�صتمر معرو�صا لفرتات 

اأخري قادمة.. الق�صية خطرية جدا، كيف يتم جترمي فنان علي عمل متثيلي قام به علي ال�صا�صة، وماأخوذ موافقة عنه 

من الرقابة.. واإل فلماذا توجد الرقابة من الأ�صل واإذا كان هذا �صيحدث من الأن ف�صاعدا.. ما الداعي للفن اأو جت�صيد 

الأدوار ا�صا�صا؟
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)5( مل اأكن معاىل زايد على ال�صا�صة

وحني ي�صاألها حمرر املجلة هل قدمت امل�صهد باح�صا�س واإثارة ذائدان عن اللزوم ترد: »انه �صوؤال �صاذج متاما، )وا�صتمعت 

اإليه يف التحقيق( فما معني الح�صا�س ومعني الإثارة بل ما هي مهمة الفنان اإذا مل يوؤدي ال�صخ�صية وكاأنها حية وواقعية 

حتي يقنع النا�س بها.«

التي  اله�صة  اأر�صي ا�صحاب الع�صاب  اأو حتي  الفيلم كله؟  امل�صهد بربود حتي ي�صقط  اوؤدي  اأن  املطلوب مني  »هل كان 

ت�صتثار ملجرد م�صاهدة ممثل يقبل ممثلة علي ال�صا�صة؟«

»لقد ج�صدت حرارة اللقاء كما ينبغي، ومبا فيها من دموع وبكاء.. واأنني.. انني مل اأكن معايل زايد علي ال�صا�صة ، لكن 

اأكن اأج�صد اح�صا�صي ال�صخ�صي اطالقا.. واملمثل اجليد هو من  كنت �صلوي كما يف الفيلم، وكنت اج�صد اح�صا�صها هي ومل 

يخلع ثوبه ال�صخ�صي وروحه علي اأبواب ال�صتديو ويرتدي ثياب وروح ال�صخ�صية التي يوؤديها فقط..« مل تنتهي الق�صية 

الذين طالبوا  امل�صرية  ال�صينما  الفنانني والعاملني يف  اأثارت غ�صب جموع  1986 وامنا  عند هذا احلد يف فرباير من عام 

ب�صدور ت�صريع من جمل�س ال�صعب مينع جترمي الفنانني علي الطالق، وان ت�صبح الرقابة علي امل�صنفات الفنية هي اجلهة 

اأدي اإيل  اأو اجازتها، ول يجوز الطعن علي قراراتها اإل ل�صاحب العمل الفني وحده.. وهو ما  امل�صئولة عن منع العمال 

دخول احتاد النقابات الفنية طرفا وتبني رئي�صها يف ذلك الوقت ال�صتاذ �صعد الدين وهبة الكاتب واملفكر املطالب التي 

اجمع عليها الفنانني الذين كانوا قد جتمعوا ملناق�صتها يف نقابة املهن ال�صينمائية، ويف جلنة النقابة باحلزب الوطني ومن 

بينها تدخل كل من وزارة الثقافة والرقابة علي امل�صنفات الفنية واحتاد النقابات الفنية ونقابة املهن ال�صينمائية ونقابة 

املهن التمثيلية مت�صامنني اإيل جانب الفنانني العاملني يف الفيلم.
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ومن اجلدير بالذكر هنا اأن هذا الزمن، �صهد انفراجه يف حرية ال�صحافة ويف توجيهها لنتقادات كثرية للقوي ال�صيا�صية 

واحلكومة يف الوقت الذي بدت فيه الرقابة علي ال�صينما مت�صددة يف التعامل مع اأفالم بعينها مثل )الربئ( لعاطف الطيب، 

كما ان قانون احل�صبة الذي كان ي�صمح لي فرد مبقا�صاة �صناع الأفالم بحجة ال�صاءة قد اتاح للكثريين ممن يرف�صون 

الفن اأو يعتربونه خطرا اأو مف�صدة اأن يرفعوا ق�صايا �صد اأفالم متعددة يف كل املحافظات من اأق�صي ال�صعيد للدلتا، وهو ما 

كان قد حدث بالفعل مع رافت امليهي يف فيلم ا�صبق من )للحب ق�صة اأخرية( هو )الفوكاتو( وبطله عادل امام الذي قام 

بدور حمام اأفاق وهو ما ادي لثورة لعديد من املحامني الذين رفعوا دعاوي �صب وقذف يف القاهرة وحمافظات متعددة قبل 

ان يتدخل النائب العام يف النهاية وياأمر بحفظ الق�صية ولتنتهي هوجة ح�صن �صبانخ بطل فيلم )الفوكاتو(.. ولكن.. مع 

ا�صتمرار القانون الذي �صمح بعدها باتهام معايل والعاملني يف )للحب ق�صة اأخرية( .. وقد �صاركت معايل يف كل املوؤمترات 

والجتماعات التي عقدت من اأجل الدفاع عن حرية البداع، وتكون لديها وعي مرهف بهذه الق�صايا ومبا يخ�س عالقة 

25 عاما من واقعة )للحب ق�صة اأخرية( �صاركت يف  الفنان باحلياة العامة وبالدولة وبالنا�س، ودوره وموؤخرا جدا، بعد 

موؤمتري نقابة املهن ال�صينمائية ونقابة املهن التمثيلية اللذان عقدا من اأجل رف�س اهانة الفنانني امل�صريني من قبل بع�س 

الهام �صاهني من اهانات وقد حددت معايل زايد موقفها  الفنانة  ال�صيا�صي، وخا�صة ما تلقته )زميلتها  رموز تيار الإ�صالم 

من هذا حتديدا فيما راأته من اهانات توجه اإيل الفنانني بق�صد وهجوم عليهم ي�صتهدف الفن نف�صه، ويف حوار لها مبجلة 

الكواكب مع نان�صي عبداملنعم يف 2012/11/12 حني قالت:

اإهانة الفنان ا�صبحت مق�صودة، الهام �صاهني مل تكن الأويل لكن كان قبلها عظماء مثل جنيب حمفوظ وعادل امام ونور 

ال�صريف و�صماح انور وانغام، فاملو�صوع اإذن لي�س �صخ�صيا وامنا هو ا�صتهداف لرموز م�صر لن اي بلد متح�صر تكمن رموزه 

يف فنانيه ومثقفيه وهذا ال�صتهداف مق�صود به ان نن�صغل باأي ق�صايا فرعية تاأخذنا بعيدا عن الذي يحدث يف جمتمعنا 

من كوارث هذا ا�صافة اإيل انني حزنت جدا من احلالة التي كانت عليها الهام والتي كانت لبد وان ت�صعر بعدها اننا نقف 

بجانبها ولن نرتكها لننا كفنانني يد واحدة، نعم ا�صعر ان الفنان امل�صري مهان يف بلده، لنه طوال م�صوارة الفني يكون 

�صحية لالعالم �صواء من ال�صائعات املغر�صة اأو حماولة ت�صويه عالقتنا باجلمهور من خالل الرقام اخليالية التي تكتب عن 
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اجورنا يف ظل الظروف ال�صعبة التي يعي�صها النا�س، بال�صافة اإيل الهجوم يف بع�س الحيان علينا كمجرد الهجوم ولالأ�صف 

الكثريون يكتبون بدون معرفة معني النقد املو�صوعي بعيدا عن التجريح وبدل من ان نن�صغل بتطوير املهنة ان�صغلنا بالرد 

علي من يهاجم املهنة و�صناعها، وعن �صر بكائها بحرقة يف املوؤمتر الذي اقامته نقابة املهن التمثيلية جاء ردها انني اتخنقت 

مما يحدث، ومن موقف الدفاع الذي و�صعت فيه الهام دون ان تفعل �صيئا �صوي فنها فاوح�س �صعور يف الدنيا اأن ت�صطر للدفاع 

عن نف�صك دون ان تقوم ب�صئ.. وهي تطالب بحماية الفن بدعمه وتطويره واعطائه احلرية وهي توؤكد علي انها لي�صت 

حرية مطلقة وامنا احلرية امل�صئوله التي جتعله يتعهد، وان تعود الدولة مرة اأخري لنتاج العمال الكبرية التي ت�صارك 

بها م�صر يف املهرجانات لكي يعود الفن ملمار�صة مهنته الويل يف رايها وهي خماطبة العقول والحا�صي�س.
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)6( معاىل زايد و�صرخة من الأعماق

ما بعد الزوبعة

بب�صاطة وهدوء.. مت و�صع معاىل زايد فى قف�س التهام. ولي�س اأتهاما عاديا ولكنه اتهام قادم من نيابة الآداب ب�صبب 

املثار  بالتهام  تتاأثر  اأو  تهتز  مل  معاىل  اأن  اإل  التهام،  »فظاعة«  من  الرغم  وعلى  ال�صا�صة  على  فا�صح  فعل  باأداء  قيامها 

حولها.. وبعد ذلك توالت الأحداث �صاخنة ما بني تهديدات بالعت�صام واجتماعات فى احلزب الوطنى الدميقراطى.. 

والنقابة..

والآن هداأت ال�صجة و�صكنت الأحداث.. وكان لبد من اللتقاء بالنجمة ال�صابة.. بطلة الق�صية الأوىل من نوعها على 

�صاحة الفن امل�صرى.. لرنى تاأثري ما حدث على خطواتها القادمة وامل�صتقبلية.. ولنعرف اي�صا فعلها جتاه ما حدث وهل 

هى نادمة على اأداء هذا امل�صهد الذى جرها اإىل �صاحة الق�صاء اأو انها تفكر فى اعتزال الفن واحلياة الفنية ب�صفة عامة.

معاىل.. تلقت كل هذه الت�صاوؤلت بهدوء مثري.. متاما كما تلقت ت�صاوؤلت حمقق النيابة بهدوء وبدموع متحجرة داخل 

حدقة العني.. الن مل يبق غري الهدوء.. والدموع »توارت«.. بعد ان زال عنها هول املفاجاأة، ووقع احلادثة.. لذلك كانت 

الت�صاوؤلت �صاخنة.. والجابات هادئة ومثرية فى ذات الوقت.

قلت لها.. الن بعد اأن هداأت ال�صجة.. واخذت الأحداث م�صارا جديدا ماذا بداخلك من م�صاعر واأحا�صي�س! هل هو 

�صعور بالندم والذنب.. اأو قناعة ور�صاء تام؟

- ترد بكلمات �صديدة الثقة قائلة:

فاأنا  قدمته..  وعما  النف�س  عن  والر�صا  بالقناعة  �صعور  الآن..  حتى  يتغري  مل  للق�صية  الأوىل  اللحظة  من  �صعورى   -

واحلمد اهلل على الرغم من هول املفاجاأة مل افقد ثقتى بنف�صى ومل اجعل الندم يت�صرب داخلى.. الندم ب�صكله العام.. 

�صواء كان الندم على هذا العمل ال�صينمائى اأو الندم على دخول الو�صط الفنى.. لقد اعطانى اهلل موهبة فنية وبذكائى 

ا�صتخدمت هذه املوهبة فى مهنة اأحبها واأقدرها لأنها مهنة ابداع وخلق.. لذلك مل اأندم على الطالق.. ولن اأندم فى يوم 

من الأيام.
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تتوقف معاىل قليال.. ثم تعاون احلديث مت�صائلة:

- كيف يحدث ذلك فى بلد دميقراطى يوؤمن بحق كل مواطن فى الكلمة وابداء الراأى.. كيف يت�صاوى الفنان– �صاحب 

الكثري لوطنه وجلمهوره  ان يقف فنان قدم  املنحرفني؟ هل يعقل  – بال�صخا�س  النا�س واملجتمع  املقد�صة جتاه  الر�صالة 

بجوار �صخ�س ارتكب جرمية منافية لالآداب.. هل يعقل ذلك.

ولكن.. ما تاأثري هذه الواقعة على اأعمالك واختياراتك القادمة؟

- لي�س لها اأى تاأثري على الطالق، لأننى كما قلت لك اأثق بنف�صى جيدا.. وفى قراراتى اأي�صا ومل اأ�صعر فى حلظة ما 

اأننى ا�صاأت الختيار على الطالق.

ان طريقى حمدد ووا�صح املعامل .. وهناك اأ�ص�س ا�صعها فى العتبار �صواء اليوم اأو الأم�س اأو غدا.. ولن احيد عنه مهما 

كانت الظروف والأحداث.

هذا الطريق.. الذى تتحدثني عنه بالطبع له معامل حمددة ومر�صومة فى ذهنك الآن.. األي�س كذلك؟

التى  وامل�صاكل  العقبات  عن  النظر  بغ�س  حتقيقها  اإىل  ا�صعى  اهدافا  لنف�صى  ا�صع  واأنا  الآن  وحتى  بداأت..  اأن  منذ   -

�صاأواجهها.. اأهم هذه الأهداف هو ال�صدق مع نف�صى اأول ثم مع جمهورى ثانيا.. ال�صدق الذى ير�صيني ويدفعنى اإىل تقدمي 

اأعمال جيدة وحمرتمة فى نف�س الوقت.. فاأنا مل اأفكر ولو للحظة واحدة فى التنازل عن هذا ال�صرط من اأجل الو�صول 

اإيل غاية اأو مطلب معني اأو من اأجل ار�صاء فئة معينة من اجلمهور.. اأنا مل اتنازل على الطالق حتى فى اأ�صعب مراحل 

ال�صعاب ب�صجاعة وبقوة، وذلك من منطلق  ما تتطلب تنازلت.. �صمدت وواجهت  التى غالبا  البداية  حياتى... مرحلة 

حبى جلمهورى وحر�صى عليه.

ولكن.. تقدميك لالإغراء فى بع�س اأعمالك ال�صينمائية.. اأمل يكن تنازل من جانبك.. وعدم حر�س اأي�صا؟

- اطالقا، لأننى مل اأقدم الإغراء من اأجل دغدعة م�صاعر اجلمهور ومداعبة غرائزه.. اأنا قدمته فى جميع الأحوال 

ب�صكل نقى ونظيف وكان مطلبا اأ�صا�صيا فى ال�صيناريو.. اأى مل يكن جمرد ح�صو وملء فراغ.. واإذا راجعت اأعماىل ال�صينمائية 

ال�صابقة �صتجدين فى هذه امل�صاهد خري دليل على كالمى هذا.
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ال�صيناريو م�صهد  اأخريا لن يوؤثر على اختياراتى القادمة اطالقا.. فاإذا كان فى  اأن ما حدث  اأعود واأكرر عليك  ولكن 

عاطفى يتطلب بع�صا من الإغراء �صاأوافق عليه دون خوف اأو حذر مادام هذا امل�صهد �صيخدم ال�صيناريو وموافق عليه من قبل 

الرقابة.. هذا هو مبدئى ولن اأحيد عنه على الطالق.

واأعود بذاكرتى اإىل الوراء ... اإىل اأفالمها املا�صية.. اأحاول اأن اتذكر م�صاهد الإغراء التى قدمتها.. وبالفعل اأجدها 

قد قدمت العديد من الأعمال التى تخللها بع�س هذه امل�صاهد ولكن ب�صكل مغلف مل يدفعها وقتها اإىل التهام اأو امل�صاءلة.. 

اأما فى فيلمها الأخري فالأمر يختلف بع�س ال�صئ.. واأ�صاألها اإذا ما كان هذا امل�صهد الذى اأثار كل هذه ال�صجة فيه بع�س من 

املبالغة والإثارة..  وهل كان فى المكان جتنب ما حدث وال�صتغناء عن هذا امل�صهد..؟

وجتيب معاىل بحدة قائلة:

- مل يكن فى الفيلم اأية اإثارة جن�صية.. وخا�صة م�صهد الفرا�س.. ولو كان الفيلم كذلك ل�صتمر عر�صه ا�صابيع و�صهورا 

عديدة.. ولكن العك�س هو ال�صحيح.. فالفيلم مل يعر�س اإل عدة ا�صابيع.. ورفع بعد ذلك من دور العر�س.. لأنه مل يجد 

ال�صوؤال  للم�صهد مو�صوع  بالن�صبة  اأما   .. ال�صينما الآن  اقبال جماهرييا... فاملو�صوع جديد وجرئ.. وغريب على جمهور 

فاأنا اأرى انه فى غاية ال�صدق والب�صاطة ومل يكن فيه ذرة مبالغة واحدة.. لذلك كان امل�صهد ذا اأهمية ملو�صوع الفيلم ... 

وم�صمون الف�صل كذلك.

اأثناء ت�صويره .. �صوؤال اأخذ يدور بعقلى..  اأو الك�صوف  ولكن.. كيف ج�صدت معاىل هذا امل�صهد.. ومل ت�صعر باخلجل 

وعندما طرحته عليها اأجابت قائلة:

هو  والتمثيل  التمثيل..  مهنة  اأمار�س  اأننى  الطالق  على  منه  اخجل  �صيئا  اأقدم  مل  فاأنا  الك�صوف..  اأو  اخلجل  ومل   -

الندماج الكامل فى ال�صخ�صية التى اوؤديها .. لذلك عندما ادخل اأى بالتوه ان�صى متاما �صخ�صيتى احلقيقية، واعي�س داخل 

الدور الذى اأقوم به وفى فيلم »للحب ق�صة اأخرية« مل اأكن معاىل زايد.. بل »�صلوى« املراأة املعذبة بني حبها واحلقيقة التى 

تعي�س فيها مع زوجها.. ان الواقع يفر�س عليها الفراق وهذا الزوج املحب الذى بني ذراعيها، �صتفقده فى الأيام املقبلة لها.. 

انها ماأ�صاة عا�صتها �صلوى.. ومل تع�صها معاىل زايد.
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من الوا�صع انك تعاملت مع هذا الدور بحب �صديد.. وهذا يبدو على كلماتك وتعبريات وجهك؟

- على الفنان ان يحب ال�صخ�صية التى يج�صدها.. لأن احلب يخلق بداخله اميانا �صديدا بالدور وبالعمل ككل.. وهذا 

يبدو وا�صحا على طريقة اأدائه وتقم�صه لل�صخ�صية.. وهذا ما حدث مع فيلم »للحب ق�صة اأخرية« فعندما قراأت ال�صيناريو 

تعاطفت مع البطلة واحببتها منذ اللحظات الأوىل.. ثم تطور احلال بعد ذلك وا�صبح احلب ع�صقا لكل كلمة تنطقها وكل 

ت�صرف تقوم به.. لذلك جاء اآدائى لل�صخ�صية طبيعيا ومقنعا للغاية.

ون�صل اإىل خمرج الفيلم راأفت امليهى.. �صاحب اأفالم ال�صجة.. فمن قبل فيلمه الأخري كان فيلم »الفوكاتو« الذى اآثار 

�صخط وغ�صب املحامني.. ثم »عيون ل تنام« الذى لقى اعرتا�صا من قبل وزير الثقافة وقتها.. ومل يعر�س اإل بقرار من 

املحكمة.. ثم فيلمه »للحب ق�صة اأخرية« والذى دفع باأبطال الفيلم ومنتجه للوقوف اأمام نيابة الآداب.. وهنا اأ�صاأل معاىل 

زايد عن موقفها من املخرج راأفت امليهى .. وهل هناك نية للتعامل معه مرة اأخرى دون خوف اأو حذر.. فتجيب قائلة:

- لأنه خمرج جرئ فى اأفكاره وفى تناوله للموا�صيع، فان اأفالمه تثري �صجة دائما.. واأنا احرتم فى »راأفت« جراأته.. 

اإىل التعامل معه مرات كثرية فى امل�صتقبل القريب.. وبعيدا عن الأحداث  واخال�صه ال�صديد فى العمل.. وهذا يدفعنى 

ال�صابقة فان تعاملى معه لن يتخلله خوف اأو حذر، بل ثقة تامة.. وتفاهم كامل لوجهة نظره.. وقريبا �صاأدخل معه فيلم 

»�صمك.. لنب.. متر هندى« اأمام النجم احمد زكى.

وتركت النجمة ال�صمراء بني م�صاغلها وهمومها.. لكى ت�صع اللم�صات الأخرية فى دورها مع املخرج ح�صام الدين م�صطفى 

فى فيلم »ال�صكاكينى« تركتها واأنا كلي خوف عليها.. فهى جت�صد دور امراأة مدمنة �صم.. تعي�س فى حالة من ال�صياع اإىل 

اأن تدخل م�صحة وتعالج من هذا املر�س اخلطري.. تركتها واأنا اأدعو لها باأل تقف نف�س املوقف ال�صابق اأمام نيابة مكافحة 

املخدرات بتهمة ال�صم فى دورها ال�صابق.

»نبيلة حافظ«

جملة الكواكب - 1986-6/5
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معايل زايد - يف املحكمة
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الف�صل الثالث

�صهـــادات

)1( الفنان امل�صري اأمام نيابة الآداب
من البديهي ان الفنان لي�س فوق القانون، ومثل هذه الفكرة ل تخطر اإل يف بال خمتل العقل اأو جمنون، ولكن الفنان، 

مثل ال�صحفي واملهند�س اأو املحامي، وكل ممار�س لي مهنة، يخ�صع للقوانني العادية، كمواطن، يف حياته العادية، ويخ�صع 

لقوانني مهنته، كمهني، يف حياته املهنية.

فكاتب هذه ال�صطور ك�صحفي يخ�صع للقانون اإذا ت�صاجر مع جاره، اأو ت�صادم ب�صيارته، اأو ارتكب اي خمالفة اأو جرمية 

يف حياته العادية، ولكنه يخ�صع لقانون نقابة ال�صحفيني اإذا ارتكب اي خطاأ اأثناء ممار�صته ملهنته وهي ال�صحافة. وقد 

ن�صرت يف هذه ال�صفحة منذ ا�صابيع قليلة اطالب بالغاء ادارة الرقابة علي امل�صنفات الفنية والكتفاء برقابة النقابات 

الفنية علي اعمال اع�صائها مثل نقابة ال�صينمائيني ونقابة املمثلني.

ومل يكن هذا املقال �صد الرقابة اأو �صد ا�صخا�س امل�صئولني عنها، فاجلهاز قانوين و�صليم، والعاملون به من اكرث موظفي 

انهم يعملون يف ظل ظروف �صاقة، وبدون امكانات  البالغة احل�صا�صية، كما  الدولة كفاءة، ومن اكرثهم تعر�صا للم�صاكل 

�صد  كان  املقال  ولكن  والنزاهة،  باملو�صوعية  اجلميع  لها  ي�صهد  �صيدة  اليوم  وتديرهم  الأر�صيف،  اأو  العر�س  يف  حديثة 

الو�صع احلايل للفنان الدرامي الذي ينتمي اإيل نقابة مهنية، ومع ذلك تراقبة يف عمله ادارة خا�صة من خملفات الحتالل 

الربيطاين.

ومن الغريب انه مل مب�س ال�صابيع القليلة منذ �صهر هذا املقال حتي وجدت نف�س يف حمفل من الفنانني يدافع دفاعا حارا 

عن الرقابة، ويطالب بان يكون قانون الرقابة هو القانون الوحيد الذي يحا�صبه علي عمله الفني، وذلك بعد ا�صتدعاء 

نيابة الآداب ملنتج وخمرج وبطلي فيلم "للحب ق�صة اأخرية" والتحقيق معهم بتهمة ارتكاب فعل فا�صح يف الفيلم.
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وهذه هي املرة الأويل يف تاريخ م�صر، ورمبا يف تاريخ العامل التي يعترب فيها م�صهد �صينمائي فعل فا�صح ي�صتوجب التهام 

ال�صور.  من  �صورة  اي  فا�صح حقا علي  فعل  كان هناك  ان  ولي�س متثيال، هذا  فا�صح حقيقي،  فعل  وكاأنه  الآداب  نيابة  من 

والق�صاء امل�صري لي�س يف حاجة ايل �صهادة مني اأو من غريي، بل اننا من واقع الجالل للق�صاء نطالب باعادة التكييف 

القانوين.

املتهمون يف ق�صية

فيلم "للحب ق�صة اأخرية"

املخرج راأفت امليهي:

لي�صان�س اآداب – كاتب �صيناريو جمموعة من اأهم الأفالم امل�صرية يف ال�صتينيات وال�صبعينيات – خمرج ثالثة اأفالم يف 

الثمانينيات عر�صت كلها يف املهرجانات الدولية وفازت بتقدير النقاد وجوائزهم.

املمثل يحيي الفخراين:

– احد ممثلني اثنني  اأفالمه من الأفالم املتميزة املعروفة باجلدية  – ممثل �صينمائي وم�صرحي كل  بكالوريو�س طب 

فقط فاز بجائزة دولية يف تاريخ ال�صينما امل�صرية.

املنتج ح�صني القلي:

بكالوريو�س جتارة – منتج ملجموعة من اأح�صن الأفالم امل�صرية هذا العام – موزع لح�صن الأفالم الأجنبية يف م�صر 

واأكرثها جدية – اأقام افخم واأعظم ثالث دور عر�س �صينمائي بالقاهرة تكلفت لآكرث من مليوين جنيه.

املمثلة معايل زايد:

بكالوريو�س جتارة – ممثلة �صينمائية وم�صرحية واإذاعية رغم جناحها يف ادوارها قليلة العدد عرف عنها انها ترف�س 

من الأفالم اأكرث مما تقبل حر�صا علي امل�صتوي الفني وتختار بعناية كل دور جديد.

�صينما - يقدمها �صمري فريد

اجلمهورية - 1986/2/18
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يــوميــات

األقت نيابة الآداب القب�س على املمثلة معاىل زايد واملمثل يحيى الفخرانى واملخرج راأفت امليهى وبعد التحقيق معهم 

اأفرجت عنهم بكفالت بعد اأن حولتهم اإىل املحاكمة يوم 25 فرباير املقبل. اأما التهمة فهى وجود م�صاهد "خارجة" فى 

فيلم "للحب ق�صة اأخرية".

واعت�صم ع�صرات من اأبرز الفنانني والفنانات فى مقر نقابة املهن التمثيلية، ثم فى مقر احلزب الوطنى الدميقراطى، 

حيث ذهب اإليهم الدكتور اأحمد هيكل وزير الثقافة، للحوار معهم.

ول�صت اأعرف – معرفة �صخ�صية – اأى اأحد من املتهمني الثالثة. ولكنى اأعرف �صعور الفنانني بوجه عام اإزاء مثل هذا 

انهم جنوم وان  ن�صر �صحابة من التهام على رءو�صهم جميعا. بحكم  اأفراد قليلني منهم فى  اأخطاء  املوقف. فقد ت�صببت 

اآخر فيها. حتى  ال�صحافة تهتم باأى اأخبار عن النجوم. ولأن البع�س تعر�س لإجراءات من النيابة العامة كان لهم راأى 

باتوا يعتقدون ان بينهم وبني ال�صلطة الق�صائية عموما نوعا من "احلب املفقود". وهذا ما اأ�صتطيع ان انفيه ب�صدة لأهل 

الفن عندنا. اأي�صا بحكم انت�صابى واحتكاكى باأ�صرة القانون.

وقد كنت اأحب اأن يكون حديثى هذا عن الفيلم ال�صديد المتياز، مو�صوع احلادث، رغم بع�س التجاوزات، ولكن ق�صية 

الفنانني بوجه عام �صارت تفر�س نف�صها.

والق�صية مت�صعبة ول اأحد يريد و�صع الفنانني اأو غريهم فوق القانون. ولكن املطلب الذى يجب توجيهه اإىل الدولة 

"الآداب"  بند  من  عملهم  مزاولتهم  اأثناء  الفنانني  خمالفات  نخرج  اأن  هو  الت�صريعية،  ال�صلطة  واإىل  الثقافة  وزير  واإىل 

�صرطة الآداب ونيابة الآداب وقوانني الآداب. فالآداب جمال يخل ب�صرف املتهم حتت عنوانه. اأى انه من اجلرائم املخلة 
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بال�صرف. فى حني ان اخلروج عن الن�س، اأو اأ�صلوب ال�صيناريو واملخرج فى معاجلة موقف، اأو حتي فى باب الجتهاد الفنى، 

وهو ن�صبى. واحلكم على �صرورته الفنية م�صاألة معقدة. وتتغري من يوم اإىل يوم. ول يعقل اأن يكون لكل فنان وفنانة عندنا 

الآداب. �صرطة  "ملف" فى 

اأخرجوهم من هذه الدائرة اأول. ثم حاكموهم بعد ذلك.

ول�صت اأ�صك فى اأن وزير الثقافة، هو اأول من يفهم هذا املطلب. وهو الأديب املدرك لوعورة م�صالك الفن اأحيانا.

اأحمد بهاء الدين

يوميات الأهرام - 1986/2/19
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ندق اأجرا�س اخلطر!

فى العدد املا�صى طرحت املجلة ق�صية فيلم "للحب ق�صة اأخرية" ونا�صدت امل�صئولني و�صع ال�صوابط واملعايري التي حتكم 

التعامل مع الفنانني حفاظا علي كرامتهم لأنهم ثروة م�صر الفنية.

وكان موقف املجلة موؤيدا للتو�صيات الأخرية التي تبناها �صعد الدين وهبة رئي�س احتاد النقابات الفنية بعد طرح هذه 

الق�صية للمناق�صة يف نقابة املهن ال�صينمائية وجلنة الثقافة باحلزب الوطنى فى ح�صور بطلى الفيلم معاىل زايد ويحيى 

الفخرانى وموؤلفه وخمرجه راأفت امليهى ومنتجه ح�صني القلى الذين وجهت لهم تهمة الفعل العلنى الفا�صح بعد �صبط عدد 

من ا�صرطة فيدو الفيلم حتتوى على م�صهد طلبت الرقابة تخفيفه.. وكانت هذه التو�صيات هى:

- الت�صال بالنائب العام للمطالبة بتطبيق قانون الرقابة على امل�صنفات الفنية رقم 430 لعام 1955 ب�صاأن خمالفات 

الفنانني ولي�س قانون الرقابة على خمالفات الفنانني ولي�س قانون حماية الأداب.

- تدخل وزارة الثقافة والرقابة على امل�صنفات الفنية واحتاد النقابات الفنية ونقابة املهن ال�صينمائية وتقابة املهن 

التمثيلية فى ق�صة فيلم "للحب ق�صة اأخرية" اإىل جانب الفنانني.

- تعديل قانون الرقابة على امل�صنفات الفنية بحيث يت�صمن التعديل:

1- ان يكون قرار جلنة التظلمات نهائيا وملزما.

2- اإلغاء املادة 19 التى جتيز للرقابة �صحب الرتخي�س ال�صابق منحه لعر�س الفيلم.

- عدم حتريك الدعوى العمومية فى خمالفات امل�صنفات الفنية اإل باإذن من وزير الثقافة.

وال�صوؤال املحري هو:

�صاأنه ال�صرار  تاأديبيا كل ع�صو يظهر مبا من  يوؤخذ  انه  الفنية تن�س على  النقابات  قانون  60 من  املادة  كانت  اإذا   -

بكرامته اأو ياأتى عمال يتنافى مع الآداب.. فلم احلجر على حقوق النقابات الفنية واحالة الفنانني اإىل حماكم الآداب 

ليقفوا فى قف�س التهام مع القوادين واملنحرفني؟
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- واإذا كانت ق�صية فيلم "للحب ق�صة اأخرية" هى ق�صية رقابية بالدرجة الأوىل.. فلم احلجر على �صلطة الرقابة على 

امل�صنفات الفنية والزج بالفنانني اإىل �صاحة املحاكم؟

- ومل هذا العداء الظاهر للفنان؟

يقول راأفت امليهى: اإن ما حدث لفيلم "للحب ق�صة اأخرية" هو نهاية املطاف ملا حدث فى ال�صاحة ال�صينمائية فى الأعوام 

�صيناريوهات.. وحذف م�صاهد.. والغريب  الرقابة على عر�صها.. ومنع  ال�صوق بعد موافقة  اأفالم من  الأخرية من �صحب 

واملوؤ�صف حقا ان يحدث ذلك مع الأفالم اجلادة التى تناق�س ق�صايا هامة فى جمتمعنا.. حتى و�صل بنا الأمر اأخريا اإىل 

التهام بالدعارة والفعل الفا�صح.. وامل�صهد مو�صوع الق�صية جمرد لقاء بني زوج وزوجته .. م�صهد حركى يتحدث عن حلظة 

املوت.. وقد بهرت به ال�صيدة نعيمة حمدى ولكنها طلبت تخفيفه وبالفعل نفذنا توجيهاتها.. ولكن �صبطت بع�س ا�صرطة 

اإىل قف�س التهام فى حمكمة  بنا  اأن يزج  اأما  بالفيديو..  ال�صركة اخلا�صة  م�صئولية  امل�صهد كامال.. وهذه  وبها  الفيديو 

الآداب لنقف مع القوادين واملنحرفني فهذا اأمر ل نقبله على الطالق.

اأخرية" حدث من وراء ظهر الرقابة.. واملفرو�س  "للحب ق�صة  اإن كل ما حدث لفيلم  وت�صيف نعيمة حمدى قائلة: 

النزاع  وامل�صهد مو�صوع  املخت�صة..  الق�صائية  اإىل اجلهة  املخالف  باإحالة  نقوم  اننا  اأى خمالفة رقابية  فى حالة حدوث 

يدخل فى �صلب مو�صوع الفيلم ول ميكن ن�صله عن اأحداثه ولذلك فقد طلبت تخفيفه.. وقد مت ذلك.. ولكن حدث واأن 

�صبطت عدد من ا�صرطة فيديو الفيلم بها امل�صهد كامال وقد قمنا بلفت نظر املنتج لهذه املخالفة بتاريخ 6 فرباير 1986 

وزمهلناه مدة 48 �صاعة لتالفى هذا اخلطاأ.. وبالفعل قام ب�صحب الن�صخ من ال�صوق واأعلن فى ال�صحف عن عدم م�صئوليته 

عن الأ�صرطة املخالفة.. ومتت امل�صاحلة بني املنتج واملوزع وبالتاىل فلي�س هناك تهمة.

ويعلق امل�صت�صار القانونى الدكتور �صوقى ال�صيد باأنه من حق اأى مواطن ان يرفع دعوى ق�صائية على اأى فيلم.. ويزج 

باأبطاله فى قف�س التهام.. ولكن الغريب حقا ان الرقابة على امل�صنفات الفنية ل تقوم بحماية الفنانني بل تقف منهم 

اأبطاله يف قف�س التهام مع  اأى م�صنف مينع حماكمته ووقوف  الرقابة لعر�س  ايجاز  ان  املتفرج.. وفى اعتقادى  موقف 

املجرمني.. ول يجب اأي�صا رفع الدعوى العمومية اإل باإذن من وزير الثقافة فقط.
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ال�صرورة  وان  اجلميع..  ويحرتمه  يجله  الذى  م�صر  فى  العدالة  ح�صن  هو  الق�صاء  ان  على  وهبة  الدين  �صعد  ويوؤكد 

تقت�صى اأي�صا اللتزام بتطبيق قوانني النقابات الفنية والرقابة على امل�صنفات ب�صاأن ما ي�صدر من خمالفات من الفنانني 

اأثناء عملهم.. واأ�صار اإىل اأن امل�صايقات للرقابة من �صاأنها اأن توؤدى اإىل اإثارة القلق فى نفو�س الفنانني مبا يوؤثر على امل�صرية 

الفنية فى م�صر.. وان احتاد النقابات الفنية قد تظلم من قرار النيابة املا�صى بفيلم "للحب ق�صة اأخرية" وان املذكرة 

احيلت للدرا�صة ثم ا�صدر ال�صيد النائب العام قراره جلميع النيابات املختلفة بعدم التحقيق مع اأع�صاء النقابات الفنية اإل 

بعد اخطار النقابة التابع لها الع�صو املتهم بوقت كاف.

3 عن قانون الرقابة التى جتيز �صحب ترخي�س  وهناك م�صروع ت�صريع قدم اإىل جمل�س ال�صعب خا�س بتعديل املادة 

عر�س الفيلم بعد منحه.. وان يكون قرار جلنة التظلمات نهائيا وملزما.. وال يجوز رفع الدعوى العمومية �صد الفنانني 

ال باإذن من وزير الثقافة.

ويعلق على طلعت رئي�س جمل�س اإدارة �صركة م�صر للتوزيع ودور العر�س قائال: انا مع التو�صيات التى اعلنها �صعد الدين 

وهبة ومع قرار ال�صيد النائب العام.. وارى ان هذا القرار �صوف ينهى النزاع فى ق�صية فيلم "للحب ق�صة اأخرية" اإىل �صالح 

التاأكيد على �صرورة املحافظة على  اإىل القاعدة التى تقول ا�صتخدام القانون ال�صلح للمتهم.. ويجب  الفنانني ا�صتنادا 

كرامة الفنان و�صونها.

ويت�صاءل حمدى غيث نقيب املمثلني قائال: كيف ي�صتطع الفنانون اأداء ر�صالتهم وهناك بع�س املتطرفني الذى يدمرون 

كل ما هو جميل فى الفن ويقودون الفنانني اإىل قف�س التهام مع املنحرفني.. ان ذلك يعد اهانة وحتقريا للفنان امل�صرى.

لي�س  لنه  مرفو�س  اأمر  وهذا  الأخرية  الأونة  فى  �صورته  �صوهت  قد  امل�صرى  الفنان  ان  قائال:  ال�صريف  نور  وي�صيف 

اأحد. عليها  يحجر  األ  يجب  التى  الدميقراطية  �صدر  على  الو�صام  مبثابة  تعد  امل�صرية  الأفالم  "�صبه".. 
ويوؤيد �صالح ال�صعدنى نور ال�صريف ويت�صاءل قائال: كيف ميكننا ان نواجه ا�صقاءنا العرب بعد الزج بنا داخل قف�س 

التهام فى حماكم الداب؟.. ول�صالح من يحدث ذلك!.. ان الفن امل�صرى كان ول يزال خري �صفري مل�صر فى اخلارج.. فكيف 

ندمر باأيدينا عظمة الفن امل�صرى وكرامة الفنان امل�صرى؟!.
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يحيى  يقول  حدث  ملا  وامل�صدومني  والتع�صاء  املاأزومني  اأكرب  فانهما  الفيلم  بطال  الفخرانى  ويحيى  زايد  معاىل  اأما 

الفخرانى: عندما اخربتنى زوجتى اننى مطلوب ل�صرطة امل�صنفات الفنية اعتربت الأمر هينا وب�صيطا ولكن عندما عرفت 

التهمة املوجهة اإىل ووجدت نف�صى امام املحقق فى نيابة الداب �صعرت بطعنة متزق �صدرى.. ومل ا�صدق نف�صى وخيل اإىل 

اننى اعي�س فى كابو�س رهيب.. حاولت ان اأبرئ نف�صى من تهمة الفعل الفا�صح ف�صرحت كيف مت ت�صوير اللقطة.. وبالرغم 

من اح�صا�صى باأن النيابة قد اقتنعت برباءتى ال اننى خرجت منها تغمرنى الكاآبة واحلزن والأ�صى.

الفنان  وتت�صاءل معاىل زايد: كيف حدث ذلك ونحن نعي�س فى بلد دميقراطى.. وهل من املنطق والعقل ان يت�صاوى 

�صاحب الر�صالة مع املنحرفني والقوادين فى حماكم الداب؟! اننى مقتنعة متاما بدورى فى الفيلم واحرتم جراأة املخرج 

راأفت امليهى.. وبالرغم مما حدث فل�صت نادمة على �صئ ومل تتزعزع ثقتى فى نف�صى وموهبتى لأننى اأعرف طريقى الذى 

اخرتته جيدا.

واأخريا يجب ان ن�صيد مبوقف الوزير د. احمد هيكل ون�صت�صهد ببع�س عباراته التى وردت فى كلمته اإىل الفنانني فى 

ندوة احلزب الوطنى حيث قال: اأنا �صديد احلزن والأ�صى ملا حدث ول ا�صمح باهانة احد من الفنانني.. لأننى اعتز وافخر 

بالفن امل�صرى واوؤكد على دوره فى الرتقاء باملجتمع.. ولي�س �صحيحا ان ب�صاط الثقافة قد �صحب من حتت اأقدام م�صر.. 

واإذا كانت هناك جتاوزات قد حدثت فيجب مقاومتها وت�صحيحها.. واأنا ا�صارك اجلميع واحتمل م�صئولية الت�صحيح.. مع 

الأخذ فى العتبار ان القانون فى حاجة اإىل فرتة طويلة لتعديله.

وال�صوؤال الذى مازال يطرح نف�صه بعد ذلك كيف نقتلع املرارة من نفو�س الفنانني؟... ومن هو امل�صئول بالتحديد عن 

احلفاظ على كرامة الفنان امل�صرى؟..

جملة ال�صينما و النا�س

عر�س وتقدمي: ح�صنى اأمني

مار�س 1986
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قانون الرقابة على امل�صنفات الفنية

بدل من قانون الآداب فى حالة املخالفة

دعت جلنة الثقافة باحلزب الوطنى الدميقراطى التى يراأ�صها �صعد الدين وهبة اإىل اجتماع طارئ اأول اأم�س ح�صره 

الفنانني  من  كبري  وعدد  الثقافة..  وزير  هيكل  احمد  والدكتور  للحزب  امل�صاعد  العام  الأمني  احلديدى  حلمى  الدكتور 

والفنانات واملخرجني واملنتجني ال�صينمائيني ومدير عام رقابة امل�صنفات الفنية ورئي�س �صرطة امل�صنفات.

بع�س  عر�س  مبنع  واخلا�صة  الأخرية  الفرتة  فى  الفنانون  لها  تعر�س  التى  امل�صاكل  بع�س  مناق�صة  الجتماع  فى  متت 

الأفالم بعد اإجازتها من الرقابة.. وما تعر�س له الفنانون امل�صرتكني فى فيلم )للحب ق�صة اأخرية( وهم معاىل زايد ويحيى 

الفخرانى وراأفت امليهى املوؤلف واملخرج ح�صني القال منتج وموزع الفيلم حيث متت احالة اجلميع للمحاكمة امام حمكمة 

الآداب يوم 23 فرباير احلاىل لوجود م�صهد مناف لالآداب فى �صريط الفيديو قررت الرقابة حذفه ومل ينفذ القرار.

انتهى الجتماع اإىل التو�صيات التالية التى اأعلنها �صعد الدين وهبة رئي�س جلنة الثقافة باحلزب.

ال�صينمائية ونقابة املهن  تدخل وزارة الثقافة والرقابة على امل�صنفات الفنية واحتاد النقابات الفنية ونقابة املهن 

التمثيلية فى ق�صية فيلم )للحب ق�صة اأخرية( اإىل جانب الفنانني.

الت�صال بالنائب العام للمطالبة باأن يطبق فى خمالفات الفنانني املهنية قانون الرقابة على امل�صنفات الفنية رقم 

430 ل�صنة 55 ولي�س قانون حماية الآداب.

تعديل قانون الرقابة على امل�صنفات الفننية بحيث يت�صمن التعديل.

ان يكون قرار جلنة التظلمات نهائيا وملزما.

اإلغاء املادة )19( التى جتيز للرقابة �صحب الرتخي�س ال�صابق منحه.
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األ حترك الدعوى العمومية فى خمالفات امل�صنفات الفنية اإل باإذن من وزير الثقافة.

قالت نعيمة حمدى مدير عام رقابة امل�صنفات الفنية اإن الرقابة ت�صاحلت مع املمنتج وانتهى املو�صوع ولكنها فوجئت 

بت�صرف �صرطة امل�صنفات.

حتريك الدعوى باإذن وزير الثقافة

قال العميد احمد حالوة رئي�س �صرطة امل�صنفات انه حترك بناء على بالغات و�صكاوى من املواطنني من امل�صاهد املخلة 

لالآداب املوجوة على كل �صريط الفيديو املطروح للبيع.

وقال �صعد الدين وهبة رئي�س جلنة ثقافة احلزب اإن جلنة ثقافة احلزب ترحب مبناق�صة امل�صكالت التى تعانى منها 

الأن�صطة الفنية املختلفة خ�صو�صا ما يتعر�س له الفنانون فى املرحلة الأخرية.

وحتدث د. حلمى احلديدى اأمني م�صاعد احلزب على اأهمية الفن فى املجتمع واأعلن ا�صتعداد احلزب حلل امل�صاكل التى 

تواجه �صناعة ال�صينما والثقافة بوجه عام.

واأكد د. اأحمد هيكل وزير الثقافة على دور الفن فى الرتقاء باملجتمع وقال اإنه لي�س �صحيحا اأن ب�صاط الثقافة �صحب 

من حتت اأقدام م�صر وان اأى جتاوز يجب اأن يقاوم وي�صادر وي�صحح.

وطالب راأفت امليهى املوؤلف واملخرج ب�صرورة ا�صدار ت�صريع من جمل�س ال�صعب مبنع جترمي الفنانني على الأعمال الفنية 

التى يوؤدونها.. وباأن ت�صبح الرقابة على امل�صنفات الفنية هى اجلهة الوحيدة امل�صئولة و�صاحبة احلق ول يجوز الطعن فى 

قراراتها اإل من اأ�صحاب العمل فقط .

جريدة اجلمهورية

تو�صيات جلنة الثقافة باحلزب الوطنى فى اجتماعها الطارئ

كتب – �صالح دروي�س وزينات ابراهيم - 1986/2/17
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احلب فى حمكمة اجلنايات؟!

مل ت�صهد ال�صلطة الق�صائية عهدا للتاألق والزدهار، قدر هذا العهد، ومل تتح لها فر�صة الدفاع عن مقد�صات املجتمع 

والأفراد، قدر ما اتيحت لها فى تلك الفرتة من حياة الوطن.

اأنبل الأدوار.  اأ�صبح ميار�س فى ظلها  ولقد جاهد الق�صاء جهادا �صريفا، م�صتميتا وبا�صال، لأجل �صيادة القانون، حتى 

واأنا اأهيب بتلك ال�صلطة املوقرة، دون اأى حماولة للتاأثري على م�صار اأى دعوى اأو اأى ق�صية قانونية تقدي�صا حلرمة الق�صاء 

واقتناعا بنزاهته الكاملة.. اأهيب بها اأن تف�صح �صدرها لدفاع الفنانني عن حقهم امل�صروع فى التعبري الفنى، طاملا ا�صتهدف 

قيم اجلمال وترفع عن مهاوى البتذال وطاملا ا�صتهدف ال�صدق فى التعبري عن املعاناة الن�صانية، ومل يتعمد املتاجرة بها.. 

وطاملا دافع عن القيم اليجابية البناءة، ومل ميار�س اأى تاأثري هدام.

م�صاهد احلب فى فيلم "للحب ق�صة اأخرية" ن�صجت فى اطار تكوين فنى ي�صتهدف البداع ولي�س الإثارة، كجزء من دراما 

ماأ�صاوية رفيعة، عن حب �صاخن يهدده املوت.

�صرعية  لعالقة  اجل�صدى  امل�صري  تنعى  جزينة  م�صاهد  والفخرانى،  زايد  معاىل  املتهمان  يوؤديها  التى  احلب  م�صاهد 

ارت�صاها اهلل والعرف والقانون.

م�صاهد احلب فى الفيلم املتهم، لي�صت عريا فا�صحا، ول ا�صتعرا�صا حيوانيا منحطا. واإنى لأ�صفق هلعا على متذوقى الفن 

ومبدعيه، اإذا ا�صتوجب البداع العقاب واكتمال التعبري مهانة الن�صمام ل�صفوف املجرمني!؟

جريدة األوان

بقلم: حممد زهدى - مار�س 1986
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روؤية نقدية

للحب.. ق�صة اأخرية

يعد فيلم راأفت امليهى اجلديد "للحب ق�صة اأخرية" حدثا هاما فى تاريخ ال�صينما امل�صرية اجلديدة لبد اأن يحظى مبا 

هو جدير به من اهتمام وتقدير.

نحن ب�صدر درا�صة جمالية عميقة بكل م�صتوياتها حلياة جزيرة الوراق الفقرية ين�صج املخرج من تف�صيالتها الواقعية 

عاملا كليا ينب�س ولأن لهذه اخليوط جذر واحد هو فقره وتخلفه فى مواجهة الغنى على ال�صفة الأخرى فى الزمالك فاإن 

التف�صيالت على كرثتها وتنوعها ل ت�صيع وامنا ت�صب فيها هذه العالقة اخلفية املفرت�صة بني عاملني يت�صارعان �صمنيا.

وب�صبب الفقر والبوؤ�س يدلنا هذا العامل من األف باب على الكيفية التى تتحق بها اخلرافة عرب هذا الفقر والبوؤ�س.. 

املبتذل  اليومى  العناء  حيث  امل�صقة  مواجهة  يف  واحباطهم  موا�صلتها  عن  وعجزهم  احلياة  من  وخوفهم  النا�س  واحتياج 

فى عامل ل�صان حاله يقول: ايتها الراحة لقد �صمعت بك ولكننى مل اأعرفك ابدا انه عامل يعجز عن ال�صتفادة الفعلية 

والروحية واملادية مبنجزات العلم احلديث وخريات الطبيعة الوفرية.

يعي�س النا�س فيه كما لو ان الع�صور الو�صطى مل تغادرنا ومل نغادرها.

ت�صنع اجلماعة البائ�صة افراحها اخلا�صة فى حتايل على احلياة فريد.. واأول �صكل لهذا التحايل هو ت�صامنهم الذى 

يتكئون عليه مهما تكن نزاعاتهم ال�صغرية وم�صاجراتهم البائ�صة وتطاحنهم فى بع�س الأحيان.

انهم حقا يلتم�صون خال�صا من الوهم )ال�صيخ( ولكنهم وبدون ق�صد اأو قرار وبحكم احلياة وقانونها يجدون امللجاأ الأخري 

فى ت�صامنهم هذا، فى اخليوط التى ت�صدهم اإىل بع�صهم البع�س.
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الأم والأب فى انتظار ابن قد ياأتى وقد ل ياأتى تعتقد الأم انه مات فت�صرتيح فى النهاية.. ليتحمل الأب وحده عبء 

النتظار الطويل املر ول ينام خوفا عليها.

يدرك "راأفت" املدر�س الذى اختار حبه �صد ثروة ابيه ومرياته ال�صخم انه �صوف ميوت يتفق مع الطبيب على كذبه 

�صغرية ي�صوقها لزوجته.. فحواها ان ر�صم القلب الذى اأ�صار اإىل داء رفعت القاتل كان لرجل اآخر.. وان رفعت با�صتطاعته 

ان يعي�س بقلبه ال�صليم مائة عام بينما يعرف هو يقينا ان نهايته قد حتل فى اأى وقت.

الطبيب الذى يحب امه العجوز حلد التقدي�س والذى يذكرنا بعقدة اأوديب يتوزع بني العاملني.. بيته يف الزمالك حيث 

الزوجة والطفال و�صقيع متجمد فيه الحالم والعواطف التى مت اختزالها فى املوكيت وطالء احلائط وامللكية والرثوة.. 

فيقيم مع امه فى الوراق حيث حتت�صر الأم ومتوت فى حلظة توهج جن�س عابرة فى حياته هو الذى كان عاجزا.. لين�صاأ 

هذا التقابل الدائم بني املوت واحلياة بل ووجود كل منهما فى الآخر.

"دميانة" العجوز  ال�صت  حب  فى  جميعا  اجلزيرة  اأهل  ينخرط  حيث  الدم  روابط  حميميته  تتجاوز  اأعلى  حب  ثمة 

القبطية الفقرية.. دون اأى اثر للتحيز اأو التع�صب ودون اأى اأفتعال لوحدة وطنية بني الهالل وال�صليب.. تخرج اجلزيرة 

كلها لتعرب النيل اإىل الكني�صة وتقيم ال�صالة على "دميانة".

جريدة الأهاىل

فريدة النقا�س - 1986/2/18
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الف�صل الرابع

جنيب حمفوظ.. ومعاىل زايد..

وحورار �صاخن.. مثري..!!

لي�س من ال�صهل اأن جنمع بني جيلني، واحد اأحب الفن واآخر مار�صه حتى الع�صق ولكن من ال�صهل اأن ت�صم رائحة املتعة 

احلقيقية، وانت تقف بني اثنني لي�صا عاديني، وهما يتحاوران فى الفن يكفى اأن تر�صد كلماتهما. اأو ان ت�صجل �صكناتهما.. 

لقاء فنى وفكرى، مت بني جنيب حمفوظ  ال�صتار عن  اإذا كنت طرفا �صريكا فى احلوار؟ و"األوان" ي�صرها ان ترفع  فكيف 

ومعاىل زايد، لأن فيه الكثري من اأ�صرار.

الكالم التى نحب اأن نن�صرها

فى املا�صى، اأيام الزمن اجلميل، حني كنت تتحول رواية اأدبية اإىل عمل �صينمائى، كانت تعقد جل�صات عمل مطولة بني 

جمموعة العمل الفنية، والروائى �صاحب الن�س الأدبى، من اأجل املحاورة والنقا�س، و�صول اإىل اأف�صل �صورة ممكنة للعمل 

ككل.

واأحيانا كانت هذه اجلل�صات تقت�صر على البطل اأو البطلة، والروائى فقط. على اعتبار ان النجم اأو املنجمة هما حمور 

الأحداث وكان الأدباء لديهم من الوقت وال�صحة الكثري لدرجة اأنهم كانوا ل يكتفون بجل�صات العمل هذه.. ولكن يذهبون 

اأي�صا اإىل ال�صتديوهات ملتابعة اأعمالهم.

ما يفتح  نادرا  والنقا�س..  العمل  بال، على جل�صات  لديهم وقت، ول طولة  والنجوم تغريوا، مل يعد  الزمن تغري  ولكن 

النجم اأو النجمة العمل الأدبى ليقراأ ما به رغم اأهمية ذلك درميا.

نحن فى "األوان" فكرنا اأن نعيد هذه التجربة القدمية "العظيمة" ووقع الختيار كبداية على الروائى الكبري جنيب 

حمفوظ والنجمة ال�صابة معاىل زايد، لتكون هى بداية عودة التجربة ولكن ملاذا معاىل زايد وجنيب حمفوظ.
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اأن جنيب حمفوظ هو الأديب امل�صرى الذي حتولت معظم  اأهمها،  اللقاء كثرية جدا لعل  اأدت اإىل هذا  التى  الأ�صباب 

اأعماله الأدبية اإىل اأفالم �صينمائية كما انه رئ�س ذات يوم موؤ�ص�صة ال�صينما امل�صرية، كما انه وبال �صك، ميلك روؤية فنية 

عري�صة جدا، تتيح لنا ان نناق�صه فى كل احلادث الآن فنيا.

منذ  الروائى..  حمفوظ  جنيب  اإبداع  كل  قراأت  التى  ال�صاب،  اجليل  من  الوحيدة  الفنانة  تكون  تكاد  فهى  معاىل  اأما 

روايته الأوىل "عبث الأقدار". وحتى روايته الأخرية "اأحاديث ال�صباح.. وامل�صاء" اإىل جانب اأن مكتبتها تكتظ باأعماله 

الكاملة دون غريه من اأدباء م�صر الكبار ثم اأن معاىل ج�صدت حتى الآن اأكرث من عمل اأدبى للروائى الكبري.. فقد قامت 

ببطولة روايته ال�صهرية "زقاق املدق" حني حتولت اإىل م�صرحية حتمل ذات ال�صم، كما قامت ببطولة فيلم "دنيا اهلل" اأمام 

نور ال�صريف.

ا�صم  حتمل  الكبري  للروائى  رواية  خالل  من  مرة  ولأول  ال�صينمائى  النتاج  جمال  نخو�س  ان  نود  الأهم  هو  وهذا  ثم 

كبرية. مقامرة  من  التجربة  فى  ما  الأمري" رغم  "�صمارة 
"اأقدر" ما  "األوان"، لأنها ولكل الأ�صياء ال�صابقة  لكل هذه الأ�صياء، كان اجلمع بني معاىل زايد وجنيب حمفوظ عرب 

"األوان" وكان اللقاء مبكتب الأديب الكبري،  حتاور جنيب حمفوظ وتطرح عليه بت�صاوؤلتها جنبا اإىل جنب مع ت�صاوؤلت 

وكان احلوار الفنى والأدبى الهام الذى تنفرد به "األوان".
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ال�صينما .. اإىل اأين

"األوان" تعتقد ان لقاء مثل هذا يجمع بني روائى كبري حتولت معظم اإبداعاته الأدبية اإىل اأفالم، وبنجمة �صينمائية 
�صابة، وجملة فنية، لبد ان ت�صيطر عليه نقا�صات عديدة. ولكن النقا�س الأول والهام لبد اأن يكون عن ال�صينما امل�صرية 

واحلادث فيها اإننا ن�صاأل الروائى الكبري لعتبارات كثرية ماذا يحدث الآن بال�صبط؟

اأزمة كبرية جدا حتيط بال�صينما امل�صرية من كل جانب واحلقيقة اننى ومنذ فرتة  - جنيب حمفوظ احلادث الأن هو 

ما�صية ل ا�صاهد الأفالم بكرثة كما فى ال�صابق، نظرا اإىل "ثقل" فى ال�صمع اأمل بى ولكن من املمكن اأن اأقول، اإن هناك بع�س 

الأ�صدقاء الفنانني الذين اأثق بكالمهم ثقة كبرية مثل الفنان احمد مظهر واملخرج الكبري توفيق �صالح، يقولون ىل اأ�صياء 

كثرية وخمتلفة عن الفيلم وال�صينما امل�صرية الآن.

من  ال�صخم  الكم  لها هذا  يكن  ولكن طوال حياتها مل  نعم،  اأزمة  فى  امل�صرية  ال�صينما  يقول ىل  �صالح  توفيق  فمثال.. 

امل�صاهدين مثلما هو حادث لها هذه الأيام فن�صبة امل�صاهدة ارتفعت الآن كثريا جدا عن ال�صابق ثم اأن النقطة الهامة هى ان 

�صنوات ال�صينما امل�صرية ال�صابقة مل ت�صهد انتاجا جيدا ورائعا مثلما �صهدت خالل العام الأخري 86.

باجلماهري  خا�س  الأول  ال�صق  �صقني،  ذات  و�صحتها  �صك..  بدون  ال�صحة  من  الكثري  فيها  هذه  النظر  وجهة  "األوان" 
امل�صاهدة فهى لي�صت جماهري �صينما بل جماهري فيديو.. وجماهري الفيديو هذه هى التى اأدت اإىل تراجع وانتكا�س ال�صينما 

فى  ظهرت  التى  اجليد  الكثرية  الأفالم  فاإن  ولذا  العر�س.  دور  اقدام  حتت  من  وبقوة  الب�صاط  �صحب  فالفيديو  امل�صرية 

العام 86 مل جتد من ي�صاهدها فى دور العر�س. ولذا �صقطت �صقوطا مروعا. ومل تتحمل �صوى اأيام قليلة فقط لغري مثلها 

بال�صبط مثل الأفالم ال�صرية.

- جنيب حمفوظ بال�صبط.. واأنا اعتقد ان اكرب جناية على ال�صينما امل�صرية كانت هى جناية الفيديو فاأنا مثال كما قلت 

فى ال�صابق، ل ا�صاهد ال�صينما اإل نادرا منذ فرتة ذهبت اإىل الإ�صكندرية وفى الطريق واأنا جال�س مبكانى فى التوبي�س 

املكيف �صاهدت فيلمني فى الذهاب وفيلمني فى العودة اأربعة اأفالم دفعة واحدة وثالثة اأفالم منها مل تكن قد عر�صت بعد 

بدور العر�س اإذن الفيديو هو الذى يقف وراء ان�صراف اجلماهري من اأمام دور العر�س ووراء الأزمة كلها والن�صراف لي�س 

عن الفيلم امل�صرى كما يت�صور البع�س خطاأ، لأنه باهلل عليك قل ىل من الذى تتاح له م�صاهدة الفيديو �صواء فى بيته اأو 
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عند اجلريان، اأو فى القهوة، اأو فى التوبي�س.. ويفكر جمرد التفكري فقط فى الذهاب اإىل ال�صينما من اأجل ماذا، يذهب 

اإىل ال�صينما.

معاىل زايد ولكن يا ا�صتاذ جنيب ال�صينما لزال لها �صحرها القدمي.. فاأنا املك فيديو ولكن الفيلم اجليد والعظيم الذى 

اأود ال�صتمتاع به اأنزل له اإىل دار العر�س فالفيديو جهاز ح�صارى نعم.. ولكنه يقوم مب�صخ وت�صويه الأعمال الفنية.. اأنا ل 

اأقول ذلك لأنى فنانة، ولكن لأننى م�صاهدة بالدرجة الأوىل.

- جنيب حمفوظ هذا �صحيح واتفق معك فيه متاما ولكن متى كانت ال�صينما لها هذه املتعة الكبرية؟ كان ذلك فى املا�صى. 

اأنا �صخ�صيا كنت اأذهب اإىل ال�صينما من اأجل املتعة التى تقولني انت عنها الآن. كنت اأذهب لتف�صح، ارتدى اأفخر ثيابى وفى 

دار العر�س كنت اأجد الكر�صى املريح وال�صادة املهذبني لالأ�صف مل يعد �صىء من ذلك موجودا الآن اطالقا اأننى الآن ا�صمع 

واأقراأ على اأن دور العر�س حتولت اإىل جراجات لالآدميني، واأ�صبحت عذابا ما بعده عذاب. األفاظ بذيئة، ونظرات مقتحمة، 

ف�صال عن عذاب الذهاب والعودة، حتى ولو كانت لديك �صيارة ولذلك اأنا ل اأت�صور اطالقا ان دور العر�س ال�صينمائى �صوف 

ت�صرتد اأنفا�صها الالهتة الآن. ما دام الفيديوم قد ظهر فى اأفق حياتنا الفنية، اإل اإذا نفذنا طريقة اأخرى وهى اإن�صاء دار 

عر�س بكل حى ولكنى ات�صاءل. من الذى فى اإمكانه الآن اأن يبنى دار �صينما؟ الكل يريد ان يبنى عمارات فقط.

"األوان" لعلك تق�صد امل�صروع القدمي اجلديد.. امل�صمى ب�صينما احلى؟
- جنيب حمفوظ اآه طبعا لو وجد هذا امل�صروع حلل الأزمة كلها.. فاجلماهري �صوف تنزل من بيوتها تتف�صح وجتتمع فى 

األفة �صىء جديد ونظيف متاما ملاذا ل يتم تنفيذ ذلك الآن خا�صة وان م�صاريع دور العر�س الآن تتكلف اأرقاما خيالية جدا 

وع�صاق الفن اجليد الذين كان باإمكانهم فعل ذلك عن طيب خاطر، مل يعد لهم وجود اطالقا ولذا فالأزمة �صتظل قائمة. 

وقد حتدث لها انفراجة ب�صيطة من خالل �صركة النتاج اجلديدة التى كونها حممود يا�صني وفريد �صوقى.. وغريهما من 

الفنانني.

 معاىل زايد.. اأنا كفنانة امتنى لتخاذ الزمالء النجاح الكبري جدا �صحيح اننى مل ا�صارك فى ال�صركة بعد.. ولكن 

هذا ل مينع من ال�صادة بالفكرة، وبامل�صروع ولكن لبد وان يعلم الزمالء اأن �صركة مثل هذه �صبقتها �صركات كثرية.. ولكن 
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مل تكتب لها ال�صتمرارية، كما ان ال�صركة فى حاجة اإىل تفرغ تام.. واأنا اأرى ان ال�صركة اجلديدة هذه �صالحا ذا حدين، 

لأنه اإذا كان املوزع اخلارجى الآن يجادلك فى 5 اأو 10 اآلف جنيه.. فاإذا ف�صلت ال�صركة ل قدر اهلل يجادل فى 20 اأو 30 

األف جنيه.. و�صينزل ب�صعر الفيلم امل�صرى كثريا.

اأن ي�صنعا �صركة قوية جدا.. ولكنى ات�صاءل.. هل  اأن النواي الطيبة مع الأزمة، من املمكن  اأرى  اأنا  - جنيب حمفوظ 

ن�صاط ال�صركة �صيكون حم�صورا بالداخل فقط؟

 "األوان" ل ال�صركة اجلديدة �صتقوم بالتوزيع على امل�صتويني الداخلى واخلارجى، فهى قامت كما يقول حممود يا�صني، 

لت�صحيح م�صار توزيع الفيلم امل�صرى داخليا وخارجيا.

وفهم  زمالئه  مع  التعامل  على  اأقد  فهو  كان  مهما  الفنان  لأن  قلبى..  بكل  اجلديدة  ال�صركة  مع  اأنا  حمفوظ  جنيب   -

م�صاعرهم من التجار الذين يقومون بالنتاج الآن ومن فرتة ما�صية.

 "األوان" ولكن التخوفات كثرية خا�صة ان كل الكيانات الفنية ال�صابقة، التى كانت من هذا النوع، مل جتد طريقها اإىل 

النور طويال، وماتت بال�صكتة الفنية مبجرد انك�صار حدة الأزمة ودائما هناك فيلم هو فيلم البداية.. ثم ل �صىء بعد ذلك 

حدث ذلك مع احتاد الفنانني التعاونى، والذى مل يقدم �صوى فيلم "عيون ل تنام" وجماعة ال�صحية قدمت فيلم "�صواق 

التوبي�س" هذه التجمعات جتمعات اأزمة فقط ل غري ال�صتديوهات تعمل فتتوقف اأعمال ال�صركات اخلا�صة بالنجوم.. 

اأى ان هذه الأفكار الفنية التجارية موجودة منذ زمن بعيد جدا ثم انهم يريدون ان ي�صل راأ�صمال ال�صركة اإىل 20 مليون 

جنيه، يجمعون مليونى جنيه وعن طريق متويل البنوك يرتفع الرقم اإىل 20 مليون جنيه.

- جنيب حمفوظ اأنا �صمعت ان هناك �صخ�صية مالية عربية كبرية وراء امل�صروع.

 معاىل زايد ممكن جدا.

- جنيب حمفوظ ده ح�صابيا كوي�س جدا و�صند لها ول يجعلها فى حاجة اإىل البنوك يفوائدها الكبرية اإل فى ال�صديد 

القوى فقط.

 معاىل زايد ا�صتاذ جنيب اأريد اأن انتج فيلما حل�صابى اخلا�س واريد واحدة من ق�ص�صك.. فهل ميكن اأن تر�صح ىل ق�صة 

من ق�ص�صك.
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- جنيب حمفوظ يا بنتى ليه كده ب�س انتاج ايه.. بال تنتجى خال�س.

وي�صمت قليال كاأنه يفكر ثم ي�صيف.

- ما اأود قوله وب�صدق لك، وانت تعرفني جيدا تقديرك عندى.. ايه اللى يخليكى تتجهى لالنتاج فى الزمن ال�صعب ده، 

اللى املنتجني الكبار واملخ�صرمني فيه، بي�صوتوا من اخل�صارة.

 معاىل زايد يعنى يا ا�صتاذ جنيب ير�صيك نقعد فى بيوتنا بدون �صغل.

- جنيب حمفوظ ل.. ما ير�صيني�س طبعا ولكن ما ير�صيني�س طبعا انك جتازفى وتخ�صرى قر�صني ممكن ينفعوكى فى 

الأيام اللى جاية وانت اأول واأخريا فنانة ومطلوبة، و�صرورى خالل الأيام اللى جاية ها حتدث انفراجه و�صوف جتدين 

ده  النتاج  ولكن  ثانية  مرة  ت�صتغلى  وها  العجلة  تدور  ها  �صرورى  التلفزيون،  اأو  امل�صرح  اأو  ال�صينما  فى  مطلوبة  نف�صك 

وب�صراحة.. غلبة كبرية.. وعمل غري م�صمون الآن .. وخ�صارة كبرية يعنى اأنا حزين جدا عندما �صمعت مبا حدث للممثل 

الطيب ابو وجه �صمح ده ويحيى الفخرانى فهو ممثل كوي�س جدا، وقما�صته الفنية عري�صة جدا وله اأدوار كثرية وجيدة 

ويعجبنى كفنان، ولكنه غامر ودخل عملية النتاج ولنه اختار وقتا غري طيب فقد خ�صر كل �صىء تقريبا ومت رفع فيلمه 

من دار العر�س بعد فرتة ق�صرية جدا رغم ان "عودة مواطن" فيلم جاد جدا ويقول كلمة �صادقة ولكن اجلماهري مل تلتفت 

اإليه اطالقا لالأ�صباب التى قلناها من قبل.

مل  ولكنه  لنتاجها   1980 عام  الليثى  جمال  منك  الأمري" ا�صرتاها  "�صمارة  ا�صمها  لك  ق�صة  هناك  ولكن  زايد  معاىل 

ينتجها حتى الآن واريد ان تتدخل بجانبى من اجل �صراء هذه الق�صة منه لأننى وب�صراحة احببت هذه الق�صة جدا واأنا 

اأراهن على جناحها الفنى واجلماهريى.

اأن تراهنى  اإن ال�صينما امل�صرية الآن ومن واقع الأرقام والح�صاءات ل ميكن  اأقول  - جنيب حمفوظ ا�صمحى ىل باأن 

م�صمون  غري  اجلماهريى  خا�صة  ال�صينمائى  النجاح  لأن  للجميع  وتقديرى  احرتامى  مع  �صينمائى  جنم  اأو  فيلم  على  فيها 

الآن اطالقا.. ومقايي�س النجاح ا�صبحت خمتلفة الآن عن ال�صابق كثريا وب�صزن الق�صة فقد ا�صرتاها منى جمال بالفعل 
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ال�صراء  مدة  �صقوط  ونقطة  واحلوار  ال�صيناريو  لها  كتب  قد  �صامى  م�صطفى  حممد  املرحوم  ان  واعتقد  لل�صينما  لنتاجها 

هذه من املمكن اأن افعلها مع اأى منتج اآخر.. اإل مع اأولد الليثى لن الذى بينى وبينهم اكرب من التعامل التجارى... فنحن 

ا�صدقاء اأول وما عليك اإل اأن تطلبى الق�صة منه وحني تدور املفاو�صات بينكما �صوف اتدخل ل�صاحلك فى الوقت املنا�صب 

وما عليك الآن اإل اتخاذ اخلطوة الأوىل.

من  الق�صة  جناح  على  اراهن  اننى  قلت  لقد  او�صحها  ان  اأود  نقطة  هناك  ولكن  اهلل  �صاء  اإن  ذلك  افعل  �صوف  معاىل   

منطلق اننى اديت اأدوارا كثرية واقراأ كل يوم �صيناريوهات جديدة وبالطبع من خالل حا�صتى الفنية ا�صتطيع ان اأقول باأن 

هذه الق�صة من املمكن اأن تنجح ومن املمكن ان ت�صقط واأنا قلت اننى اأراهن عليها لأننى اأرى فيها كل اأ�صباب النجاح الفنى 

واجلماهريى اأي�صا.

"األوان" اختالط الأوراق الأن و�صقوط كل القيم الفنية واملقايي�س احل�صابية يجعلنا نت�صاءل ونحن فى ح�صرة روائى 
م�صر الأول جنيب حمفوظ الذى حتولت معظم رواياته اإىل اأفالم ناجحة وجنمة �صابة هى معاىل زايد عن مقايي�س النجاح 

للعمل الفنى.

وعلى طريقة ال�صيدات اأول قالت معاىل زايد اعتقد اأن اأهم اأ�صباب جناح اأى عمل فنى اأن يكون �صادقا وب�صيطا ال�صدق 

هو اأهم العوامل لأن الكلمة ال�صادقة تخرج من القلب اإىل القلب مبا�صرة ثم الواقعية، لأن املتفرج لبد اأن يح�س بنف�صه 

على ال�صا�صة لبد اأن يح�س باأن هوؤلء ال�صادة الفنانني يح�صون به ومبتاعبه هنا لبد ان يتعاطف معهم ويقف بجوارهم 

وهذه هى اخلطوة الأوىل فى طريق النجاح �صواء اأكان ذلك جناح فنان.. اأو جناح عمل فنى.

اختلت..  املعايري  هذه  ولكن  النجاح  اأ�صباب  اأهم  هما  والواقعية  ال�صدق  اأن  على  معاىل،  مع  اتفق  اأنا  حمفوظ  جنيب   -

واختلفت الآن كثريا، ومل يعد لها وجود.. بدليل كل هذه الكم من ال�صقوط.

ال�صينمائى والتوزيع ولك خربة فى النتاج ولو  ا�صتاذ جنيب كنت ذات يوم م�صئول عن �صركة م�صر لالإنتاج  "األوان" 
خربة نظرية على الأقل لذا ا�صاألك ما راأيك بانتاج النجوم؟

- جنيب حمفوظ راأيى انه خط عظيم وهايل خا�صة لو قام به فنان موهوب فى الأرقام واحل�صابات، مثلما هو موهوب 
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فى الفن ولأنه مل يظهر النجم املوهوب فى الجتاهني، فقد خ�صر كل النجوم الذين اجتهوا لالنتاج . ومل يحققوا ارباحا 

كبرية، با�صتثناء اأنور وجدى. وما عداه ل �صىء لأن �صاحب بالني كذاب.. وكل النجوم الذي انتجوا هذه الأيام ي�صرخون 

من اخل�صائر ولذلك اأنا اهم�س فى اذن معاىل.. مالكي�س دعوة بالنتاج.. خليكى فنانة وب�س لأن النتاج ده له دو�صة ثانية 

والفنان عاوز روقان بال وهذه ن�صيحة من القلب حقيقة.

 األوان: هذه ن�صيحة كبرية وعظيمة جدا ولكن الفنان دائما ت�صبح املغامرة عنده ملخوطة باملقامرة واأنا اعتقد انه من 

حق كل اإن�صان اجلنون مرة واحدة فى العمر. فما بالك اإذا كان هذا الن�صان فنانا وعموما فاإن معاىل تريد ان جترب حظها 

مع اجلنون اق�صد النتاج.

- معاىل زايد هذه ن�صيحة كبرية.. واعتز بها جدا خا�صو انها قادمة منك ك�صاحب الرواية وامل�صتفيد الأول ولكني 

حقيقة حمتارة بني الن�صيحة وبني الق�صة اجلميلة.

- جنيب حمفوظ �صدقينى �صوف تدخلني فى متاهات ل اأول لها ول اآخر اطالقا �صوف تلتقني باللى يخطف واللى يهرب 

واللى يكذب واللى ينافق يابنتى الفلو�س بتغري النفو�س.

 معاىل زايد احيانا كثرية يتوقف الفنان اأمام عمل من الأعمال ويقول هذا العمل واموت واعتقد اننى و�صلت اإىل هذه 

النقطة فقد ج�صدت فى ال�صابق اأدوارا كثرية وكنى من خالل هذا الدور �صوف احقق الكثري جدا وهناك اأدوار يع�صقها الفنان 

ول يع�صقها املنتج التاجر – ولذا اأود ان اأقوم بالدورين معا.. املنتج والفنان لنه ل احد يعطينى هذه الفر�صة اطالقا.

املمكن ان  الفقرة الأخرية بالتحديد فمن  الت�صاوؤم فى  ملاذا هذا  - جنيب حمفوظ قد اتفق معك فى كل ما قلته ولكن 

وابنائى  اأول  ا�صدقائى  كلهم  "األوان" لأنهم  الفنانني عرب  لكل  الكالم  اأوجه هذا  اأنا  اي�صا وعموما  الفنان  بالتاجر  تلتقى 

اي�صا ولبد اأن يعرف كل من يود ان ينتج باأن التوقيت واختيار الوقت املنا�صب هو النجاح الكبري فلو كانت جل�صتنا هذه ايام 

الوفرة والزدهار ال�صينمائى لكنت باركت خطوتك بقوة. ووقفت بجانبك ولكنى احذرك من منطلق ان قلبى معك ل اأريد 

لك اخل�صارة اأو لغريك حتى ولو كنت اأنا �صاحب الق�صة. ل اأريد ذلك يعنى مثال فريد �صوقى وهدى �صلطان انتجا فى توقيت 

جيد وعظيم لذا جنحا جناحات كبرية جدا اأنور وجدى وليلى مراد جنحا لأن التوقيت كان فى �صاحلهما على طول اخلط 

ولو مل يقم فريد �صوقى بالنتاج لنف�صه وتغيري جلده الفني من خالل انتاجه اخلا�س لظل طوال عمره الواد الوح�س بتاع 
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ال�صتات اللى يعوج عينه وبقه البلطجى وال�صجيع فقط ولكن انتاجه اخلا�س خدمه كثريا، لنه عمل اللى حمتاجه بال�صبط 

دون اية �صغوط من اأحد على الطالق، و�صاعده ان اجلو ال�صينمائى كان كوي�س، واليرادات كانت كثرية فلم يخ�صر اطالقا.

ولكننا الآن فى زمن �صينمائى ردئ جدا يعنى مثال �صديقى املخرج الكبري توفيق �صالح له من العمر الآن عامان واأكرث 

بدون عمل اطالقا منذ ان عاد من العراق وامنية حياتى الآن ان اأراه يعمل اأى عمل م�س مهم �صينما قد يكون تليفزيون املهم 

ان يعمل ولكنه خائف من ال�صقوط الذى تالقيه كل الأفالم اأناق�صه فيقول ىل انت م�س �صايف الأفالم بت�صقط اإزاى، �صيبنى 

لننى ل اأحب الف�صل.

واأنا معه قلبا وقالبا.. ولكنى احبه واأريده ان يعمل وعموما فاننى من خالل قراءاتى على الأقل، اأرى ان الأفالم اجليدة 

والأفالم الرديئة كله بي�صقط الأفالم احللوة والأفالم الوح�صة، اأفالم النجوم الكبار وال�صغار، ل فارق على الطالق.

معاىل زايد ا�صتاذ جنيب ا�صمح ىل باأن اأقول اإن اأهل ال�صينما هم الذين احدثوا الأزمة وجعلوا اجلماهري تن�صرف من 

اأمام دور العر�س، اآه قد يكون الفيديو �صببا ولكنه لي�س كل الأ�صباب فمن خالل جتربتى فى مهرجان القاهرة ال�صينمائى 

الأخري وجدت اأن املو�صوع اجليد هو ما ينق�س ال�صينما امل�صرية بالفعل فقد راأيت كل اأفالم املهرجان تقريبا. و�صاهدت كم 

الأعمار وهذا هو اجلمهور احلقيقى  العر�س جماهري من خمتلف  ودور  الأفالم  ال�صخم من جانب اجلماهري على  القبال 

لل�صينما واحلقيقة ان نظرتى جلماهري ال�صينما امل�صرية تغريت بعد املهرجان.. فقد اح�ص�صت ان ان�صرافهم عن اأفالمنا كان 

ب�صبب �صحك البع�س من التجار عليهم بتقدمي اأفالم املقاولت وال�صفاف. والهبوط وما اإىل ذلك ولذلك مل اأعد ا�صتمع 

كثريا اإىل من يقول اإن اجلماهري هى �صبب نك�صة ال�صينما امل�صرية ل هذا غري �صحيح اطالقا املو�صوع هو �صبب اأزمة ال�صينما. 

فاملو�صوعات مري�صة ورديئة متاما واجلماهري الأن ل تخرج من بيوتها اإل من اأجل م�صاهدة الفيلم اجليد فقط.

- جنيب حمفوظ ل اأنا اختلف كعك كثريا حول هذه النقطة.. لأن الأفالم امل�صرية طوال عمرها. فيها الردئ الكثري 

جدا، والقليل جدا اجليد هذه ق�صمة دائمة ولكن امل�صاألة فيها عامل اقت�صادى ل ميكن انكاره على الطالق ففى املا�صى 

كانت احلالة القت�صادية منتع�صة وكنت اتابع الإيرادات دائما �صباح كل ثالثاء ب�صحيفة اجلمهورية. وكان الفيلم الذى 
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يظل معرو�صا ملدة ع�صرة ا�صابيع فقط هو فيلم �صاقط جماهرييا مهما كانت قيمته الفنية فى تلك الأيام كانت اليرادات 

حتلق فوق فى ال�صماء وا�صابيع العر�س ممتدة اإىل ما فوق الــ 30 ا�صبوعا بكثري جدا الطاقة اجلماهريية هذه انخف�صت الأن 

كثريا. لدرجة انها ل ت�صتطيع اجناح فيلمني فى وقت واحد.

"األوان" كمحلل واأر�صد جيدا لأحوال ال�صارع امل�صرى. ما هو براأيك ال�صبب؟
- جنيب حمفوظ ال�صبب هو ان�صراف ما بني 90 و80 باملائة من اأمام دور العر�س التى مل يبق اأمامها الأن �صوى 20 باملائة 

اأ�صبوعني على الأكرث وهوؤلء ل يرون كل الأفالم  اأو  اأ�صبوع  فقط ل غري وهوؤلء ل ميكن ان يحققوا جناحات لأكرث من 

بالطبع ولكنهم يختارون ويدققون ويذهبون اإىل الفيلم اجليد فقط.

اجلماهري؟  من  الباقى  ذهب  "األوان" واأين 
- جنيب حمفوظ جل�صوا فى بيوتهم اأمام الفيديو، اأو قل اإيرادهم عن ال�صابق فحذفوا دخول ال�صينما من اهتماماتهم.

حوار حممد الد�صوقي

جملة الوان مايو 1987
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احلوار الأخري ملعايل زايد

اأ�صتح�صرت روح اأم  كل �صهيد م�صري يف )موجة حارة( ...

فجاأة وبدون مقدمات ابتعدت الفنانة القديرة معاىل زايد عن ال�صاحة الدرامية منذ اأن توقف م�صل�صل "بني �صوطني" 

اأثناء ثورة يناير، حيث كانت ت�صارك فى بطولته بجانب النجم نور ال�صريف، لتعود هذا العام ب�صخ�صية دولت فى م�صل�صل 

"موجة حارة"، لتوؤكد جلمهورها اأنها ل تزال تتاألق وتبدع فى كل عمل تقدمه، وتثبت لكل خمرج يتعاون معها اأنها ممثلة 
حتتاج لإعادة اكت�صاف فى كل عمل تقبل عليه، نظرا ملا بداخلها من طاقة متثيلية ل تنتهى، حيث حفرت معاىل بهذا الدور 

مكانها كنجمة ل تعو�س وفنانة من الطراز الرفيع متنح العمل الذى ت�صارك فيه ثراء وزخما. 

ميتلئ دور دولت بامل�صاعر والنفعالت والتناق�صات، حيث قامت معاىل بتج�صيدها برباعة، وعن اأ�صباب ابتعادها عن 

ال�صا�صة ال�صغرية وراأيها فى م�صتجدات ال�صاحة الفنية وال�صيا�صية كان لنا معها هذا احلوار: 

 

كيف مت تر�صيحك ل�صخ�صية "دولت" فى موجة حارة، خا�صة اأنِك اأ�صبحت مقلة فى اختياراتك ب�صكل ملحوظ؟

- عر�س على �صيناريو "موجة حارة"، من املخرج حممد يا�صني، حيث فوجئت به يت�صل بى وير�صل ىل ال�صيناريو، ومل 

اأتردد عندما وجدت على العمل ا�صم اأ�صامة اأنور عكا�صة فاأنا عا�صقة لهذا الرجل، الذى قدمت معه فيلم "كتيبة الإعدام" 

عام 1989 مع نور ال�صريف، للمخرج عاطف الطيب، فهو من اأبرز كتاب الدراما التليفزيونية على مدار عقود طويلة، كما 

اأننى كنت من اأ�صد املعجبني باملخرج حممد يا�صني بعدما �صاهدت له م�صل�صل "اجلماعة"، و�صبق وتعاونت معه اأثناء عمله 

كمخرج م�صاعد مع عاطف الطيب، كما اأن الكاتبة مرمي نعوم جنحت فى �صياغة �صيناريو وحوار قوى، فوقعت فى غرام 

�صخ�صية "دولت" عند بداية قراءتى للحلقات الأوىل.
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تعودين لالأدوار الثانية من خالل هذا العمل، مع اإياد ن�صار ورانيا يو�صف، فى الوقت الذى قدمتى فيه البطولة املطلقة 

وامل�صرتكة مع جنوم كبار، فما هو ال�صبب؟

- العمل فى جممله اأكرث من رائع ويتناول حالت و�صخ�صيات خمتلفة نابعة من قلب املجتمع امل�صرى، ويت�صمن حالة 

درامية جامعة ملختلف فئات ال�صعب امل�صرى، مبا فيهم الطبقة املتو�صطة عانت كثريا، بالإ�صافة اإىل طبقة رجال الأعمال 

والأثرياء، واأنا اأ�صتمتع مبثل هذه الأعمال لأننى اأ�صتطيع اأن اأخرج من خاللها طاقتى التمثيلية.

وما اأ�صعب امل�صاهد التى واجهتك اأثناء ت�صوير "موجة حارة"؟

- كل امل�صاهد كانت �صعبة، فكل منها يحتاج اإىل انفعالت ملمو�صة بال�صخ�صية التى اأج�صدها، ولكن كان هناك م�صهد 

تاأثرت به جدا وكان �صعب للغاية وهو اخلا�س بعودة ابنى من مباحث اأمن الدولة وعليه اأثار التعذيب، وجل�صت معه املخرج 

حممد يا�صني للوقوف على طريقة الأداء، ووقها ا�صتح�صرت والدة كل �صهيد فى م�صر �صواء حممد اجلندى اأو جيكا اأو خالد 

�صعيد.

فجاأة وبدون مقدمات ابتعدتى عن ال�صاحة الدرامية منذ اأن قدمتى "ابن الأرندىل"، مع يحيى الفخرانى، ومنذ اأن 

واجه م�صل�صل "بني �صوطني" م�صريا جمهول، فما �صبب ذلك؟

- ابتعادى مل يكن بيدى، فلن اأقبل على اأى دور ملجرد التواجد على ال�صاحة، فهناك العديد من الن�صو�س عر�صت على 

فيها،  امل�صاركة  اأف�صل من  بيتى  ولكنها كانت دون م�صمون ودون هدف، فف�صلت اجللو�س فى  الأخرية،  الفرتة  بكرثة خالل 

فالتمثيل بالن�صبة ىل حالة ع�صق خا�صة اأحب اأن اأ�صتمتع بها.

وكيف ترين �صكل املناف�صة هذا العام، وهل كم الأعمال املوجودة خالل املو�صم احلاىل منا�صبة وتليق بالدراما امل�صرية، 

اأم ل؟

- كم امل�صل�صالت هذا العام، قليل للغاية مقارنة بالأعوام ال�صابقة، فاأتذكر فى اإحدى املوا�صم الرم�صانية فى منت�صف 
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اأن  2013، جتد  الكم مبو�صم  120 م�صل�صال، وعندما تقارن هذا  اإىل  ال�صاحة  املوجودة على  الت�صعينات و�صل كم الأعمال 

يكون  اأن  فالبد  واملنتجني،  واملخرجني  الفنانني  عدد  فيه  زاد  الذى  الوقت  فى  خا�صة  ملحوظ،  وب�صكل  كبرية  قلة  هناك 

هناك عدد اأكرب من امل�صل�صالت حتى تكفى �صناع الدراما املتواجدين على ال�صاحة الآن، واأنا اأجد اأن هذا الرتاجع يرجع 

اإىل تخوف عدد كبري من املنتجني من خو�س التجربة فى ظل تواجد الإخوان فى احلكم خ�صو�صا واأنهم اأعلنوا عن كرههم 

للفنانني والفن فى مواقف كثرية.

مبا اأنك حتدثت عن مدى عدم ترحيب الإخوان بالفن، فكيف ترين �صكل ال�صينما والدراما فى فرتة حكمهم؟

- كان الفن بجميع فئاته على و�صك الرتاجع والنهيار، فهناك �صركات كثرية اأغلقت ب�صبب مهاجمتهم امل�صتمرة للفن 

والفنانني والت�صييق عليه ب�صكل لفت للنظر وفكر بع�س الفنانني فى مغادرة م�صر، كما اأن الإخوان �صعوا لتقدمي وت�صجيع 

الدراما الرتكية على اأن تدخل م�صر، فى الوقت الذى كانت فيه الدراما امل�صرية تعانى من النهيار، خا�صة من قبل اجلهات 

احلكومية املتخ�ص�صة فى اإنتاج الدراما التليفزيونية، وهو نف�س احلال بالن�صبة لل�صينما.

تعاقدك على هذا  له عن  املنتجة  اأعلنت اجلهة  اأن  بعد  "العقرب"، خا�صة  م�صل�صل  املفاجئ عن  اعتذارك  اأ�صباب  وما 

العمل؟

- مل اأتعاقد على "العقرب"، وقراأت منه 10 حلقات فقط، وفوجئت اأننى لن اأ�صتطيع التوفيق بينه وبني م�صل�صل "موجة 

حارة"، الذى بداأت التح�صري ل�صخ�صيتى به بالفعل، حيث تعاقدت عليه اأول، وكان يحتاج منى تركيزا جيدا، كما اأننى دائما 

اأف�صل تقدمي عمال واحدا فى العام.

�صاركت فى تقدمي العديد من الأعمال الكوميدية، فمن من جنمات اجليل احلاىل ترينها جنمة كوميدية واعدة؟

اجلمهور،  يحتاجه  الذى  اللون  لهذا  جيدين  كتاب  يوجد  ول  م�صر،  من  اجلادة  الكوميدية  الأعمال  اختفت  لالأ�صف   -

�صواء فى ال�صينما اأو الدراما التليفزيونية، واأرى اأنه ل يوجد لدينا جنمات للكوميديا على الإطالق، واإن كانت هناك م�صروع 
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اإمكانياتها  اإخراج  خاللها  من  ت�صتطيع  التى  املنا�صبة  الفر�صة  حتتاج  ولكنها  غامن،  �صمري  اإميى  فى  اأراها  كوميدية  جنمة 

الفنية الكوميدية.

وما راأيك فيما تقدمه يا�صمني عبد العزيز، خا�صة اأنها الوحيدة من جنمات جيلها التى تقدم كوميديا �صينمائية واأ�صبحت 

تهتم كثريا بهذا اللون؟

- اأنا ل اأميل للكوميديا احلركية التى تلجاأ لها يا�صمني فى معظم اأعمالها، ولكننى اأرى اأن الكوميديا احلقيقية هى التى 

ل تعتمد على لفظ اأو حركة، ولكنها تخرج ب�صكل طبيعى من املمثل فتظهر الكوميديا الطبيعية.

وكيف تابعت امل�صهد ال�صيا�صى خالل الفرتة املا�صية، وما راأيك فيما تردده جماعات الإخوان بالداخل واخلارج باأن ثورة 

30 يونيو، هى جمرد انقالب ع�صكرى على ال�صرعية؟

- لأول مرة فى حياتى اأخرج لأ�صارك فى ثورة، فخرجت بالفعل اإىل ميدان جهينة بالقرب من منزىل بال�صاد�س من 

اإزاحة الإخوان عن  اأن م�صر بالفعل ت�صيع واأ�صبحت على حافة الهاوية، وم�صاألة  اأكتوبر، لأعرب عن راأيي، لأننى �صعرت 

احلكم، كانت مبثابة اأن نكون اأو ل نكون، فكان هناك �صيئا يرتدد بداخلى وهو كفاية كده حكم الإخوان فى م�صر، واإل لن 

تقوم مل�صر "قومة"، ومن يقول اإن ما حدث انقالبا ع�صكريا فهو خائن لوطنه. 

وما تف�صريك لتم�صك اأمريكا وتركيا الغريب بادعاءات �صرعية الرئي�س املعزول حممد مر�صى؟

- ال�صبب وا�صح ول يحتاج اإىل األغاز، فاأمريكا كانت ترى اأن مر�صى هو الرئي�س الذى �صيوافق لها على جميع قراراتها 

الأرا�صى  فى  اإ�صرائيل  تتو�صع  حتى  حلما�س  حدودنا  من  جزءا  يعطى  اأن  بعد  معه  كانت  اإ�صرائيل  وم�صلحة  باملنطقة، 

الفل�صطينية، اأما فيما يخ�س تركيا فالنظام احلاكم هناك جزء من التنظيم الإخوانى الدوىل الذى يريد اأن يكون له يد 

قوية فى م�صر، من خالل تواجد اأعوانهم من الإخوان على قمة ال�صلطة مب�صر.
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وكيف ترين موقف اجلي�س امل�صرى والفريق ال�صي�صى الآن، وما روؤيتك مل�صهد اعت�صامات رابعة العدوية؟

- الفريق ال�صي�صى رجل كانت حتتاجه م�صر، فهو الذى ا�صتطاع اأن يخل�صنا من كابو�س فظيع ا�صتمر اأكرث من عام، ولبد 

اأن يقف بجانبه جميع امل�صريني خالل الفرتة احلالية، لأن م�صر تتعر�س ل�صغوط من الداخل واخلارج، وما يحدث الآن فى 

ميدان رابعة، هو عملية فرز للم�صريني، لنعرف من يقف بجانب بالده ويخاف عليها من التدخل الأجنبى ويدعم جي�صه 

اأجل  للتدخل فى �صئون م�صر من  اأجناد الأر�س"، ومن الذى يدعو دول اخلارج  "اإنهم خري  الذى قال عنه ر�صولنا الكرمي 

م�صالح �صخ�صية.

اليوم ال�صابع

حوار عمرو �صح�صاح - 10 نوفمرب 2014
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مقعدين بني ال�صا�صتني

بقلم: ماجدة موري�س

موجة حارة جدا

بني حمادة غزلن وحم�صن ال�صواحلي تاه ال�صابط "�صيد العجاتي" واأرهقته املالحقات واملتابعات امل�صتمرة لهما حتي 

اختلفا ونحول من �صديقني اإيل عدوين لأ�صباب �صخ�صية ولي�صبح حلم واأمل ال�صابط قريبا من التحقق، وهو اليقاع بهما 

معا يف احللقة "26" من م�صل�صل "موجة حارة" للكاتب اأ�صامة اأنور عكا�صة �صاحب الرواية الأ�صلية املاأخوذ عنها امل�صل�صل 

"مرمي نعوم" الكاتبة ال�صاعدة بقوة ومعها جمموعة لكتابة احلوار،  للتليفزيون  اأعدتها  الهند املو�صمي" التي  "منخف�س 
واأخرجها حممد يا�صني املخرج الذي �صنظل نتذكره دوما باأنه خمرج م�صل�صل "اجلماعة".. والعالقة يف امل�صل�صل بني "�سيد" 

و"حمادة" اأو بني ال�صابط والقواد ل تنطلق فقط من نظرية ال�صراع الدائم بني حماة القانون واخلارجني عليه.. ولكنها 

تتعدي ذلك اإيل نظرية �صاغها �صينمائي فرن�صي مهم "جان بيري ملفيل" حول الثنني.. موؤداها ان كال من املجرم وال�صابط 

بطل يف عامله، وهكذا يدخلنا امل�صل�صل اإيل عامل ال�صابط بطله "اإياد ن�صار" و�صقيقه الر�صام واملعار�س ال�صيا�صي نبيل "رمزي 

ليز" والأم ذات ال�صخ�صية الطاغية "معايل زايد" واخلالت "جيهان فا�صل وحنان �صليمان" وزوجة ال�صابط �صاهندة "رانيا 

رجب"  "�صيد  حمادة  القواد  عامل  اأي�صا  ياأتينا  العامل  هذا  مقابل  ويف  فوؤاد"..  "بيومي  �صعد  الداعية  عمه  يو�صف" وابن 

"مدجت  ال�صواحلي  حم�صن  و�صديقه  �صيحة"  "هنا  نو�صة  الثانية  وزوجته  وابنه  وابنته  فاخر"  "هالة  اإجالل  وزوجته 

التي حتيط ببطليه لكنت�صف من خالل هذا  البنيات الجتماعية  امل�صل�صل يف حتليل وتفكيك هذه  �صالح".. مي�صي �صناع 

كم الت�صابك ورمبا الت�صابه بينهما، وان امل�صافة اأقرب مما نت�صور، وهو ما يفطن اإليه املقدم �صابط �صرطة الآداب فيحاول 

اأدلة تدينها، حتي ي�صتحوذ  التي ل يجد  القانون وخارجه" اأن يقتن�س فري�صته  "داخل  الردع  بكل ما ميلك من مقومات 

عليه الأمر خا�صة وقد ف�صل ثالثة �صباط قبله يف القب�س علي القواد متلب�صا، مما جعله اأكرث ثقة وجتروؤا علي ال�صابط 

الذي ي�صعي وراءه وما بني ال�صراع الذي يبداأ من احللقة الأويل بعد اكت�صاف جثة فتاة يف فيال �صاحب العمارة اخلليجي 

الذي يعمل "حمادة" وكيال له، وعلي مدي احللقات كلها تتحول املطاردة البولي�صية اإيل مطاردة اجتماعية واأي�صا �صخ�صية 



65

حني ي�صتخدم القواد اأ�صلحته يف مواجهة ال�صابط، وحني يطارده ةامراأته يف كل مكان يثري جنونه، وحني ي�صتخدم نفوذه 

لذي الكبار ليحيله للتحقيق ويوقفه عن العمل لي�صل الأمر اأحيانا وكاأن العاملني هما جزئ عامل واحد، الف�صيلة يف جزئه 

الأمين والقوادة يف الثاين.. حيث يتحول رجل الأمن الن�صط اإيل كتلة ت�صك يف الأخرين، وتزداد حالته �صوءا مع م�صكالته 

املالية وموت زوجة زميله و�صديقه يف العمل "درة – خالد �صليم" لي�صل به الأمر اإيل الإم�صاك بالقواد وزميله ولأول مرة 

من باب خلفي يخ�صهما هو عالقة ابنة القواد ب�صريك اأبيها.. يف امل�صل�صل الكثري من التفا�صيل الأخري املهمة التي ت�صلنا 

وفق حبكته الدرامية ال�صائكة التي تدفعنا للتاأمل واكت�صاف ما نعرفه ممتزجا مع ما ل نعرفه من �صعود الف�صاد و�صقوط 

الب�صر حتت اأقدام نظام اأ�صابه العطب واجلنون، ولي�صت احلبكة الدرامية فقط اأو احلوار القوي املالئم لكل �صخ�صية ول 

الت�صوير اأو ال�صاءة اأو القطع، واإمنا نحن اأمام عمل فني متميز يف جميع عنا�صره الب�صرية وم�صاهده املوؤثرة، واحتفائه 

بكل ال�صخ�صيات باعتبارها اأبطال ت�صتحق التعبري عن اأزمتها مهما كان حجم دورها، ولهذا لن نن�صي اأداء معايل زايد وهالة 

فاخر وعايدة عبد العزيز "ال�صناوية" ودرة وكلتاهما فارقتا الدراما بعد ق�صة موؤثرة، ليكمل بقية البطال هذه امللحمة 

وعلي راأ�صهم اإياد ن�صار و�صيد رجب ومدحت �صالح ورانيا يو�صف ودينا ال�صربيني و�صامي مغاوري ورحمة ح�صن و�صبا مبارك 

وجيهان فا�صل.

اجلمهوريــة

2013/8/8
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بورتريه بقلم خريي �صلبي

 �صينية الب�صبو�صة

معاىل زايد متثل بقلبها ما يف ذلك �صك..

م�صهد  لكل  املالب�س  واختيار  لعاملها  والتح�صري  الورق  على  ال�صخ�صية  ر�صم  فى  تبذله  الذى  العقالنى  اجلهد  فربغم 

واختيار �صكل اجل�صد وايقاع اخلطوة.. الخ، فاإنها ما اإن ت�صرع فى الت�صوير حتى تندمج، وهذا ل يتاأتى اإل عند امتالء القلب 

بال�صخ�صية، فبالقلب – ل بالعقل – تتفهم اأعماق ال�صخ�صية وتقف على منابع ال�صلوك فيها تتعرف على دوافع ال�صر اأن 

نوازع اخلري فى مكوناتها النف�صية، تتعرف على كل ذلك من خالل ال�صلوك الفعلى لل�صخ�صية داخل احلدث الدرامى الذى 

كتبه املوؤلف، وعرب امل�صاعر املتبادلة بني قلبها وقلب ال�صخ�صية يتحقق �صدق اح�صا�صها بال�صخ�صية ومن ثم يتحقق النجاح 

لي�صت متثل على الطالق بل هكذا خلقت وهكذا تعي�س وهذه هى  اأنها  امل�صاهدين  اأنظارنا نحن  اأدائها حيث تبدو فى  فى 

�صخ�صيتها احلقيقية فى احلياة.

والذاعة  وامل�صرح  ال�صينما  فى  الت�صخي�س  فن  طريق  على  زايد  معاىل  قطعتها  التى  الطويلة  الرحلة  هذه  وعرب 

اإن�صانية �صديدة التنوع، ل تت�صابه واحدة منها مع الأخرى، من بنت  والتليفزيون �صخ�صت لنا عددا كبريا من �صخ�صيات 

من  عديد  فى  البلد  بنت  ر�صم  حني  يق�صدها  كان  �صعيد  حممود  الفنان  كاأن  والدلل  التيه  �صاحبة  اللف  املالية  اأم  البلد 

امل�صرتجلة، من  املراأة  اإىل  العاهرة،  الغازية  اإىل  املطيعة،  الزوجة  اإىل  الكادحة،  الأم  اإىل  املفرتية،  املعلمة  اإيل  لوحاته، 

اخلرية اإىل ال�صريرة، من املوظفة املثقفة اإىل اليتيمة العمياء.. متحف من ال�صخ�صيات الإن�صانية ا�صتطاعت معاىل زايد اأن 

حتفرها فى وجداننا، واأن تقنعنا بها وبعواملها املختلفة حتى نكاد نعتقد اننا قابلناها فى احلياة ل فى الفن وارتبطنا بها 

و�صارت من بني ر�صيدنا من جتارب احلياة.

على اأنه لبد من الإ�صارة اإىل اأن معاىل زايد برغم هذه الرحلة الطويلة مع هذه ال�صخ�صيات الفنية املتنوعة، وبرغم 

اإعجابنا بها وحبنا لها، فاإن هذه الرحلة على طولها كانت بحثا م�صنيا عن الفن احلقيقى الأ�صيل.
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نعم لقد حققت جناحات كثرية، وتاألقت فى اأدوار و�صلت فيها اإىل ما ميكن ان يكون �صقفا بالن�صبة لأى ممثلة موهوبة 

فى مثل �صنها وجتربتها.. ولكن تلك النجاحات مل تخدع هذه الفنانة العنيدة ال�صلبة، مل ت�صف غليلها، بينها وبني نف�صها مل 

تقتنع اأنها – وقد لعبت بطولت مطلقة لأفالم وم�صل�صالت وم�صرحيات – قد حققت م�صتوى مرموقا يف الفن يليق باأن تعتز 

به. ولهذا كانت دائمة التقلب بني نوعيات غريبة من الأدوار، كانت جريئة فى قبول اأدوار فى فانتازيات راأفت امليهى غري 

م�صمونة العواقب، كاأن متثل دور رجل غبى مت�صلط ي�صتمر لفرتة طويلة من زمن العر�س ولي�صت على �صبيل التنكر لب�صعة 

م�صاهد كما حدث فى بع�س الأفالم ل�صعاد ح�صنى على �صبيل املثال اإمنا هى مثلت دور رجل مبعنى ان تتحول اإىل رجل.

تخلد  عالية  فنية  قيمة  ذى  امل�صتوى  رفيع  فنى  جمهول  عن  يبحث  فنان  �صخ�صية  تعك�س  كانت  املغامرات  تلك  كل 

ومع  الت�صكيلية،  وال�صورة  والألوان  اخلطوط  مع  رحلتها  فى  البحث  هذا  اأدمنت  معاىل،  �صخ�صية  هى  وتلك  الأذهان،  فى 

الت�صخي�س الدرامى فى ميادينه املختلفة ولأن ذلك كان يدفعها اإىل الدخول فى مغامرات فنية جريئة فاإن مقود الأداء 

كثريا ما كان يهتز فى يديها فى كثري من الأحيان ي�صحو فيها عقلها في�صيطر على قلبها وم�صاعرها فتلجاأ اإىل ال�صنعة وهى 

لي�صت من اأهلها، فاإذا بها تعلو فى م�صهد كان يتعني عليها فيه اأن تدخر العلو مل�صهد قادم هو اأحوج اإىل هذه القفزة النفعالية 

اأكرث من هذا امل�صهد، وكانت تن�صاق اأحيانا اإىل الإمعان فى الكاريكاتري ب�صورة تكاد ت�صو�صر على ال�صخ�صية كما حدث فى 

�صخ�صية �صبية العاملة العاهرة فى م�صل�صل "بني الق�صرين" مع اأن معاىل كانت قادرة على ت�صخي�س ابتذال العاملة العاهرة 

بنعومة اأكرث وبال ثرثرة فى احلركة.

"اآمنة" فى  اأن كان هاتيك التجارب قد توجت موؤخرا بو�صول معاىل زايد اإىل اأعلى مراتب الن�صج الفنى فى دور  اإل 

م�صل�صل "الدم والنار" لوحيد حامد و�صمري �صيف الذى اأذيع فى رم�صان املن�صرم.

فى هذا الدور ولدت معاىل زايد من جديدة ب�صهادة ميالد جديدة ل�صيدة من �صيدات فن التمثيل فى عاملنا املعا�صر.

هنا معاىل زايد لي�صت جمرد ممثلة اتقنت دورا من الأدوار فى م�صل�صل من امل�صل�صالت، اإمنا هى و�صعت يدها علي الكنز 

الثمني الذى ظلت طوال حياتها – حتى واإن مل تكن واعية بذلك – تبحث عنه فى اأعمق اأعماق نف�صها حتلم بتحقيقه فى 
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الر�صم اأو فى الت�صخي�س، و�صعت يدها على املنبع احلقيقى للفن، على القلب الإن�صانى بخ�صائ�صه العاملية التي ي�صرتك فيها 

جميع الب�صر فى كل مكان وزمان، على النبع الكال�صيكى الذي �صيغت من مداده الدراما الغريقية اأم الدراما العاملية الأوىل 

التى ناق�صت كربيات الق�صايا الإن�صانية اخلطرية.. تفهمت املغزى الكال�صيكى للدراما، اأم�صكت باخليط الرفيع الذى يربط 

املخزونة  الطاقة  العظيمة، فتفجرت  الدراما الغريقية  فى  واأ�صولها  واأندادها  باأمهاتها  املعا�صرة  الدرامية  ال�صخ�صيات 

فيها، انطلق املارد ير�صم وي�صخ�س فى اآن معا، ا�صتطاعت – ب�صال�صة منقطعة النظري ك�صال�صة ال�صهل املمتنع – ان حتل فى 

�صخ�صية هذه املراأة العنيفة املمالأة حقدا بعمق ما فى قلبها من اأمل دفني ورغبة فى الثاأر ل يخبو لها اأوار.. اأبدا مل تكن 

هذه هى معاىل زايد التى تعرفها، اإمنا هى ممثلة عاملية بحق، وعن جدارة.

اإن ات�صاقها مع نف�صها هو العامل الأول فى جناحها كممثلة، لقد اعطت نف�صها للفن، تزوجت الفن، ا�صتغنت  قلنا انفا 

اأو  جوانبها،  بع�س  فى  نق�س  اأو  �صخ�صيتها،  فى  حلدة  ذلك  يكن  ومل  اإن�صان،  عنها  ي�صتغنى  اأن  ي�صعب  واأ�صياء  حاجات  عن 

ما  لكل  قويا  ندا  تكون  واأن  حريتها،  ت�صرتى  لكى  نف�صها،  مع  ات�صاقها  بحكم  منها،  اإرادة  دون  ذلك  فعلت  هى  اإمنا  خ�صونة، 

ي�صعف اأمامه الب�صر، فاجلدير بالذكر اأن هذه الفنانة العذبة الرقيقة اجلاذبة تت�صرف يف حياتها بتلقائية قد تزعج من 

يختلط بها تت�صرف بو�صوح، ل تتتجمل على غري جمال فجمالها متوفر واحلمد هلل، اإمنا اجلمال احلق فى نظرها اأن تكون 

على طبيعتها، فطاملا ان فى راأ�صها عقل واع ر�صيد، وفى جوفها قلب م�صتعل، فمن حقها ان اقتنعت بفعل �صىء فعلته حتى وان 

اأثار ا�صتهجان معارفها، من حقها اأن تزعل وتك�صر دون اآن يتطفل على زعلها �صوت �صمح يقول لها: مالك؟.. ان تبلغ بالفرح 

منتهاه عندما تفرح، ان تر�صم فكاأنها منذورة للر�صم، اأو متثل فكاأنها خملوقة للتمثيل فح�صب، ان تقبل هذا وترف�س ذاك 

دون اإبداء اأ�صباب.. اإنها تعي�س نف�صها، ونف�صها مرهونة بالفن، وهو نعم الأني�س ونعم الرفيق.

باأثارها على الأيدى والوجوه واملالب�س فى املهن اليدوية املختلفة، بل باأثارها على ال�صلوك والفكر واجل�صد، ول �صك ان 

معاىل تكون م�صكونة بهذه املدارك املبدئية وهى تر�صم ال�صخ�صية فتتوقع مثال ان يكون لل�صخ�صية قتب من طول النحناء 

على ماكينة اخلياطة، اأو تكون عم�صاء العينني من طول العي�س فى الظالم زو فى �صوء باهت.. الخ الخ، املرجح عندى اأنها 
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اإذ كان قبل خروجه  الفرائ�س،  اأيام كان يعي�س على �صيد  التاريح  تفعل ما كان يفعله جدها الفرعون القدمي قبل فجر 

لل�صيد يجل�س اإىل اأدوات النق�س والتخطيط لري�صم على حجر اأو طني اأو حتى على تراب الأر�س عددا من ا�صور لل�صيد 

الثمني الذى يحلم با�صطياده، ير�صم نف�صه وكيف يحاور الفري�صة ويناورها وكيف يهجم عليها، فما اإن يكتمل اأمامه ت�صكيل 

حمدد معقول وقابل للتنفيذ حتى يكون هو قد امتالأ بالثقة فى ال�صطياد وا�صتقر على ما �صيفعله بال�صبط، وتكون اللوحة 

التى ر�صمها قبل خروجة مبثابة العقد الذى اأبرمه مع نف�صه والتزم بتنفيذه مهما كانت ال�صعاب �صاقة اإن الر�صم هنا توثيق 

لل�صعور، توثيق للحلم بنقله من ف�صاء امل�صتحيل اإىل دائرة الواقع املمكن، فمادامت اليد قد اأحالت الت�صور الذهنى املتخيل 

اإىل واقع مم�صوك  املتخيل  امل�صافة نحو حتقيق  فاإنه بذلك يكون قد قطع ن�صف  اإىل ر�صم جم�صد فى �صكل حمدد ومتقن 

باليد.. ولهذا مل يحدث اأن عاد ال�صائد بغري �صيد على الطالق.

املوكد ان معاىل زايد وهي تر�صم ال�صخ�صية على الورق را�صدة كل تفا�صيلها النف�صية وال�صكلية اإمنا تكون فى الواقع فى 

عملية تطويع لنف�صها لكى جتىء على مقا�س ال�صخ�صية اإن الر�صم لي�س تخطيطا على الورق فح�صب بل هو حفر فى داخلها، 

اإنعا�س للمحتوى الجتماعى والإن�صانى لل�صخ�صية، حتى اإذا ما بداأت الت�صوير فى ال�صتوديو تكون �صخ�صيتها الذاتية قد 

توارت.

من ح�صن حظ معاىل ان هيكلها الإن�صانى املت�صق وجها وج�صدا ونف�صا هيكل مطاط، يت�صع وي�صيق تبعا حلجم ال�صخ�صية 

املطلوب اأداءها، ان وجههاه – عنوانها – ذو بالغة �صديدة اخل�صو�صية، �صديدة ال�صرعة يف الو�صول اإىل الآخر. اإنها بالغة 

املوهوب ل دار�س البالغة، اإنه وجه مقروء، لي�س يحتاج اإىل ذكاء، اأو دقة مالحظة ممن ي�صاهده، ما اأ�صرع ما ي�صتوعبه كل 

اإن�صان ليعرف ما وراء الب�صرة ال�صخنة من لهب. وما وراء العينني العميقتني من معان وم�صاعر تكاد تتج�صد فى �صورة مرئية، 

الآ�صيوية والفريقية والأ�صبانية  العربية بل  امل�صاهدين من جميع الأقطار  ماألوف جلميع  انه وجه  املوهبة  اأ�صا�س هذه 

والكاريبية والالتينية ففى كل قطر من هذه الأقطار جاليات عربية اأو من اأ�صول عربية قدمية ت�صبه معاىل فى مالمح 

كثرية، اأما فى الأقطار امل�صرية فال�صك اأن كل م�صرى – فى الريف اأو فى احل�صر فى الأكواخ اأو فى الق�صور فى امل�صانع اأو 

اإىل  زايد  �صيدة ت�صبه معاىل  اأو  اإل وقد عرف فى حياته فتاة  الدولة جميعا،  اأو فى موؤ�ص�صات  فى احلقول فى اجلامعات 
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حد التطابق اأحيانا لي�صت فى ال�صكل اخلارجى فح�صب بل وفى الكثري من حمتواها الجتماعى امل�صرى، اأنا �صخ�صيا اأعرف 

الع�صرات ورمبا املئات من اأ�صباه معاىل زايد وان كن ل متتلكن بال�صرورة مواهبها الفنية ول يحظني بنف�س احلظ من خفة 

الظل وامليل اإىل املرح حتى وان كان مرحا تدراأ به �صبح الكاأبة مما حولها من واقع مبتذل.. هى اإذن تكاد ت�صبه �صبعني مليونا 

من الب�صر وهذا يعنى بب�صاطة ان طريقها اإىل قلوب اجلماهري �صالك ممهد بادئ ذى بدء، مفرو�س بالورد اأحيانا.. ويعنى 

كذلك اأنها اأقدر من غريها على ت�صخي�س الكثري من احلميمية فى اأخيلة النا�س، ومتثل الكثري من متاعهم ال�صخ�صى احلميم، 

وخماطبة مناطق من الذكريات العزيزة فى نف�س كل �صخ�س على حدة، لكاأنها ممثلتهم.

جملة الأذاعة والتليفزيون

2014/11/20
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خـتـــام

تقم�صها  خالل  من  ابدعته  وما  اأدوار  من  قدمته  ما  ان  توؤكد  قيمة  باأراء  تفاجئنا  الفنية  زايد  معايل  م�صرية  يف   

املمثل من  ا�صتفادة  العاملني فيه وكيفية  الفني وادوار  العمل  ل�صخ�صيات عديدة جاءت معتمدة علي فهم عميق لقواعد 

باملمثل ول  ي�صر  ادوار معينة  التخ�ص�س يف  ان  التليفزيون، فهي تري مثال  اأو  ال�صينما  �صواء يف  الدرامي  العمل  جماعية 

يفيده، كذلك ل جتد يف كرب حجم الدور يف حد ذاته اهمية كما ان ال�صيناريو واحلوار وجودة الق�صة حتقق يف راأيها %40 

من جناح الفيلم، وان املعايري املبدئية التي توفر اجلودة للعمل قبل بداية ت�صويره مل تتغري مطلقا لن جودة ال�صيناريو 

والعنا�صر امل�صاركة هي �صروط ا�صا�صية، اأما عن الدوار نف�صها فقد رددت دائما )انني اعرب عن كل بنت وامراأة م�صرية، 

ايا كانت حياتها( ويف هذا الطار ميكننا اأن نح�صي عدد غري قليل من الدوار الهامة التي قامت بها يف اأعمال مثل )امراأة 

املال هو كل �صئ، ويف )ا�صتغاثة من  ا�صتاذ اجلامعة وتوؤمن فقط بان  امراأة ترف�س ان تكافح مع زوجها  متمردة( يف دور 

العامل الأخر( يف دور زوجة �صريرة ي�صل بها ال�صر اإيل قتل زوجها ويف فيلم مثل )البي�صة واحلجر( يف دور فتاة جاهلة 

توؤمن بال�صحرة والدجالني لتحقيق رغباتها، ثم يف دور فتاة متعلمة يف )للحب ق�صة اأخرية( تلجاأ اإليهم رغبة يف البحث 

من  الزواج  كيفية  يف  الثالثة  ل�صديقاتها  املفكر  والعقل  املحامية  بدور  تقوم  ان�صاتي(  )�صيداتي  ويف  امنيتها  حتقيق  عن 

رجل واحد واأخ�صاعه ل�صيطرتهن حتي تظل مقاليد الأمور يف ايديهن ويف )ال�صادة الرجال( كانت )فوزية( التي اأجرت 

عملية لتتحول اإيل )فوزي( هربا من قيود الزواج والتي تعطي الزوج حريات وا�صعة اأما يف )ال�صقة من حق الزوجة( فقد 

حتولت اإيل الزوجة التي ت�صعي لطرد زوجها من البيت وال�صتيالء علي ال�صقة بعد اأن ا�صبحت اما. ع�صرات الدوار التي 

ترجمت الكثري مما تواجهه املراأة امل�صرية قدمتها معايل زايد يف ال�صينما ومل تهاب جراأة مو�صوعاتها اأو ردود الأفعال، 

موؤمنة باأن كل دور تقدمة يف هذا الطار هو م�صاهمة يف حل م�صكلة تهم عدد كبري من بنات جيلها وا�صهام يف حل ما يوؤرق 

ومع  امليهي  راأفت  مع  قدمته  ما  فقدمت  لها..  واملجتمع  الرجل  معاملة  وطبيعة  ت�صغلها  املراأة  ق�صية  كانت  كله،  جمتمعها 

غريه وحني يكتب عن تاريخ ال�صينما امل�صرية مع ق�صايا املراأة بل وجودها نف�صه وكيفية تعامل املجتمع معها �صوف تذكر 

اأفالمها �صمن اأهم ما قدمته ال�صينما يف هذا الطار .. اأما جتربتها الفنية العري�صة عامة �صواء يف ال�صينما اأو التليفزيون 

اأو امل�صرح فهي جتربة ثرية ت�صتحق كل التقدير والعجاب ويكفيها اأنها امتنعت �صنوات عديدة عن الظهور يف اية اعمال 

فنية لأنها مل جتد فيما عر�س عليها من �صيناريوهات ما يقنعها فكريا وما ي�صبعها فنيا فاأثرت اجللو�س يف البيت علي اأن 

تتواجد علي ال�صا�صات.. فقط ملجرد التواجد.
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الف�صل اخلام�س

جوائز وتقديرات ملعاىل زايد

1- 1983 �صهادة تقدير من جمعية فنانى ال�صا�صة ال�صغرية لنجاحها العظيم يف م�صل�صل )دموع فى عيون وقحة( وهى تخطو 

خطوات وا�صعة نحو الن�صج الذى ي�صتند على �صدق الح�صا�س والواقعية فى الأداء.

1983/11/10 رئي�س اجلمعية عبد الرحيم �صرور

2- جائزة تقديرية من اجلمعية امل�صرية لفن ال�صينما، للفنانة معاىل زايد عن دورها فى فيلم )ا�صتغاثة من العامل الآخر(.

 1985/12/15 رئي�س اجلمعية احمد كامل مر�صى

3- جائزة مهرجان جمعية الفيلم فى املهرجان ال�صنوى الرابع ع�صر لأح�صن ممثلة للدور الأول عن فيلم )ال�صادة الرجال(.

1988/3/19 رئي�س جلنة التحكيم: �صالح اأبو�صيف

وع�صوية: يو�صف �صريف رزق اهلل ويعقوب وهبى

4- جائزة اأح�صن ممثلة عن فيلم )الزمن ال�صعب( من مهرجان الر�صكندرية ال�صينمائى الدوىل التا�صع .

1993 رئي�س جلنة التحكيم د. عبد القادر القط، رئي�س اجلمعية واملهرجان احمد احل�صرى، مقررة اللجنة ايزي�س نظمى.

ال�صرق  اإذاعة  �صبكة  انتاج  النار  على  الراق�صون  الدرامى:  امل�صل�صل  فى  ن�صائى  متثيل  كاأح�صن  ابداعها  عن  تقدير  �صهادة   -5

الأو�صط – الإذاعة امل�صرية مهرجان القاهرة لالعالم العربى الثالث ع�صر.

6- �صهادة تقدير ملعاىل زايد كاأح�صن ممثلة عن م�صل�صل )الدم والنار( من مهرجان القاهرة احلادى ع�صر لالذاعة والتليفزيون.

7- �صهادة تقدير من مهرجان القاهرة لالعام العربى عام 2006 عن دورها فى م�صل�صل )ح�صرة املتهم اأبى(.

8- �صهادة تقدير من املجل�س القومى حلقوق الإن�صان عام 2006 عن اأدائها لدورها فى م�صل�صل )امراأة من ال�صعيد اجلوانى(.

 – امل�صرية  واملراأة  الأم  �صخ�صية  جت�صيد  وفى  اأبى(  املتهم  )ح�صرة  التليفزيونى  امل�صل�صل  فى  ن�صائى  دور  اأف�صل  جائزة   -9

مهرجان املركز الكاثولكيى لل�صينما 2007.

10- اح�صن ممثلة للدور الأول عن فيلم )ال�صادة الرجال( من مهرجان جمعية الفيلم ال�صنوى الرابع ع�صر 1988.

11- �صهادة تقدير من اجلمعية امل�صرية لفن ال�صينما عن دورها فى فيلم )للحب ق�صة اأخرية( 1986.
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اأفالم معاىل زايد

1- و�صاع العمر يا ولدى 1978:

�صيناريو وحوار حممد عثمان واإخراج عاطف �صامل.

متثيل: ر�صدى اأباظة - نور ال�صريف – �صهرية – حممود عبدالعزيز – عماد حمدى – معاىل زايد

2- احلالل يك�صب 1982:

ق�صة و�صيناريو وحوار فاروق �صعيد وم�صعود م�صعود اإخراج احمد ال�صبعاوى

ت�صوير: عادل عبد العظيم

بطولة: اآثار احلكيم – ح�صني فهمى – معاىل زايد – يون�س �صلبى

3- عرو�صة وجوز عر�صان 1982:

�صيناريو وحوار عبد العزيز �صالم عن فيلم امريكى

ت�صوير : وديد �صرى – اإخراج : يحيى العلمى

متثيل: �صمري غامن – معاىل زايد – ا�صعاد يون�س – يون�س �صلبى

4- ل من �صاف ول من درى 1983:

ق�صة و�صيناريو وحوار فاروق �صربى

ت�صوير: غنيم بهن�س – اإخراج: نادر جالل

متثيل: عادل امام – معاىل زايد – اميان – حممود القلعاوى

5- العربجى 1983:

ق�صة و�صيناريو وحوار وحيد حامد

ت�صوير: اإبراهيم �صالح – اإخراج: احمد فوؤاد

متثيل: حممود ي�س – معاىل زايد – يون�س �صلبى – �صويكار
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6- الفرن 1984:

ق�صة و�صيناريو وحوار احمد عبدال�صالم

ت�صوير: على خرياهلل – اإخراج ابراهيم عفيفى

متثيل: عادل ادهم – معاىل زايد – يون�س �صلبى – نادية الكيالنى

7- بيت القا�صي 1984:

ق�صة ا�صماعيل وىل الدين �صيناريو وحوار عبداحلى اديب

ت�صوير: وحيد حامد – اإخراج: احمد ال�صبعاوى

متثيل: نور ال�صريف – معاىل زايد – �صويكار – حامت و الفقار – دلل عبد العزيز

8- الأرملة وال�صيطان 1984:

ق�صة رفيق ال�صبان �صيناريو وحوار ه�صام ال�صالمونى

ت�صوير: �صياء املهند�س – اإخراج: بركات

متثيل: فاروق الفي�صاوى – معاىل زايد – �صفية العمرى

9- انا اللى قتلت احلن�س 1985:

ق�صة و�صيناريو وحوار عبداحلى اديب

ت�صوير: ابراهيم �صالح – اإخراج: احمد ال�صبعاوى

متثيل: عادل امام – �صفية العمرى – معاىل زايد – �صعيد �صالح

10- دنيا اهلل 1985:

ق�صة جنيب حمفوظ �صيناريو وحوار ع�صام اجلمبالطى

ت�صوير: غنيم بهن�س – اإخراج: ح�صن المام

متثيل: نور ال�صريف – �صعيد �صالح – معاىل زايد – ا�صعاد يون�س

11- ال�صقة من حق الزوجة 1985:

ق�صة و�صيناريو وحوار  فراج ا�صماعيل

ت�صوير: �صياء املهدى – اإخراج: عمر عبدالعزيز

متثيل: حممود عبدالعزيز – معاىل زايد – جورج – عبداهلل فرغلى – نعيمة ال�صغري
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12- ق�صية عم اأحمد 1985:

ق�صة و�صيناريو وحوار على ر�صا وبهجت قمر

ت�صوير: كمال كرمي – اإخراج: على ر�صا

متثيل: فريد �صوقى – فاروق الفي�صاوى – معاىل زايد – �صالح ال�صعدنى – مرمي فخر الدين

13- ا�صتغاثة من العامل الآخر 1985:

ق�صة و�صيناريو وحوار احمد عبدالرحمن

اإخراج: حممد ح�صيب

متثيل: معاىل زايد – فاروق الفي�صاوى – هالة �صدقى

14- للحب ق�صة اأخرية 1986:

ق�صة و�صيناريو وحوار راأفت امليهى

ت�صوير: حم�صن ن�صر – اإخراج: راأفت امليهى

متثيل: معاىل زايد – يحيى الفخرانى – حتية كاريوكا – عبدالعزيز خميون

15- ال�صكاكينى 1986:

ق�صة و�صيناريو وحوار م�صطفى حمرم وبهجت قمر و�صريف املنياوى

ت�صوير: �صمري فرج – اإخراج: ح�صام الدين م�صطفى

متثيل: نور ال�صريف – معاىل زايد – فاروق الفي�صاوى – الهام �صاهني

16- امراأة متمردة 1986:

ق�صة وجيه اأبو ذكرى – �صيناريو وحوار واإخراج يو�صف اأبو �صيف

ت�صوير: حممود عبد ال�صميع

متثيل: ح�صني فهمى – معاىل زايد – اأبو بكر عزت – نبيلة كرم

17- ال�صادة الرجال 1987:

ق�صة و�صيناريو وحوار راأفت امليهى

ت�صوير: �صمري فرج – اإخراج: راأفت امليهى
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متثيل: معاىل زايد – حممود عبد العزيز – هالة فوؤاد – ابراهيم ي�صرى

18- ب�صمات الوهم 1987:

ق�صة و �صيناريو و حوار و اإخراج : يو�صف اأبو �صيف

متثيل: معاىل زايد – عبد العزيز خميون – ميمى جمال – وفاء عامر

19- �صاهد اإثبات

ق�صة عالء حمجوب و�صيناريو وحوار اينا�س بكر

ت�صوير: حممد ع�صر – اإخراج: عالء حمجوب

متثيل: حممود ي�س – معاىل زايد – احمد راتب غ�صان مطر

20- الزوجة تعرف اكرث 1987:

ق�صة و�صيناريو وحوار حممد عزيز

ت�صوير: �صياء املهدى – اإخراج: خليل �صوقى

متثيل: معاىل زايد – فاروق الفي�صاوى – الهام �صاهني – �صالح ذو الفقار

21- الطعنة 1987:

ق�صة و�صيناريو وحوار رفيق ال�صبان واحمد �صالح

ت�صوير: حممود عبدال�صميع – اإخراج: عبدالهادى طه

متثيل: معاىل زايد – يو�صف �صعبان – ا�صرف �صيف – عزيزة حلمى

22- �صمك – لنب – متر هندى 1988:

ق�صة و�صيناريو وحوار راأفت امليهى

ت�صوير: حم�صن ن�صر – اإخراج: راأفت امليهى

متثيل : حممود عبدالعزيز – معاىل زايد – يو�صف داود – عائ�صة الكيالنى

23- كتيبة الإعدام 1989:

ق�صة و�صيناريو وحوار ا�صامة اأنور عكا�صة

ت�صوير: �صعيد �صيمى – اإخراج: عاطف الطيب

متثيل: نور ال�صريف – معاىل زايد – ممدوح عبدالعليم – �صوقى �صامخ
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24- �صيداتى اآن�صاتى 1989:

ق�صة و�صيناريو وحوار راأفت امليهى

ت�صوير: حم�صن ن�صر – اإخراج: راأفت امليهى

متثيل: حممود عبدالعزيز – معاىل زايد – عبلة كامل – �صفاء ال�صبع

25- �صحوة �صمري 1990:

اإخراج: جميدة جنم

متثيل: معاىل زايد – طارق النهرى – تي�صري فهمى – �صافيناز اجلندى

26- البي�صة واحلجر 1990:

ق�صة و�صيناريو وحوار حممود ابو زيد

ت�صوير: �صعيد �صيمى – اإخراج: على عبداخلالق

متثيل: احمد زكى – معاىل زايد – حممود وافى – �صربى عبداملنعم

27- جحيم 2 حور جادا 1990:

ماأخوذة عن ق�صة الذهب للكاتب الأمريكى تورنتون وابلدر

�صيناريو وحوار واإخراج حممد اأبو �صيف – ت�صوير: حممد ع�صر

متثيل: معاىل زايد – �صمري �صربى – عبداملنعم مدبوىل

28- ال�صرخة 1991:

ق�صة و�صيناريو وحوار كرم النجار

ت�صوير: طارق التلم�صانى – اإخراج: حممد النجار

متثيل: نور ال�صريف – معاىل زايد – نهلة �صالمة – اأمل ال�صاوى

29- املتهمة 1992:

ق�صة و�صيناريو وحوار عادل اأبو الفتوح

اإخراج: هرنى بركات – ت�صوير: حممد ع�صر

متثيل: معاىل زايد – �صالح قابيل – �صالح ذو الفقار – نبيل الد�صوقى
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30- الزمن ال�صعب 1993:

ق�صة و�صيناريو وحوار احمد عبد الرحمن

ت�صوير: كمال عبد العزيز – اإخراج: حممد ح�صيب

متثيل: معاىل زايد – فاروق الفي�صاوى – عبد العزيز خميون – هالة �صدقى

31- لولكى

ق�صة و �صيناريو و حوار: م�صطفى حمرم

ت�صوير: حممود عبد ال�صميع

اإخراج: ح�صن ال�صيفى

متثيل: معاىل زايد – على حميدة – �صالح نظمى – حممد ال�صرقاوى

32- اخلطر 1994:

ق�صة و�صيناريو وحوار ميمى حمدى

ت�صوير: حممد طاهر – اإخراج: عبداللطيف ذكى

متثيل: كمال ال�صناوى – معاىل زايد – احمد بدر – �صلوى عثمان

33- اأ�صوار احلب 1995:

ق�صة: وجيه اأبو ذكرى

�صيناريو و حوار: اأحمد عو�س

اإخراج: حممد عبد العزيز

متثيل: معاىل زايد – �صمري �صربى – رجاء ح�صني - خلود

34- املراكبى 1996:

ق�صة و�صيناريو و حوار: اأحمد عو�س

اإخراج: كرمي �صياء الدين

متثيل: �صالح ال�صعدنى – معاىل زايد – اأحمد ال�صقا – ح�صني ال�صربينى 
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35- اأبو الدهب 1996:

ق�صة و�صيناريو وحوار �صمري عبد العظيم

ت�صوير: حممود عبد ال�صميع – اإخراج: كرمي �صياء الدين

متثيل: احمد ذكى – معاىل زايد – رغدة – ا�صعاد يون�س

36- رجل مهم جدا 1996:

ق�صة و�صيناريو وحوار د. ع�صام ال�صماع

ت�صوير: حم�صن ن�صر – حممد ع�صر – كمال عبدالعزيز

اإخراج: ع�صام ال�صماع

متثيل: معاىل زايد – فاروق الفي�صاوى – اإميان – زوزو نبيل

37- املكاملة القاتلة 1996:

ق�صة و�صيناريو وحوار ي�س ا�صماعيل ي�س

ت�صوير: غنيم بهن�س – اإخراج: ي�س ا�صماعيل ي�س

متثيل: معاىل زايد – رانيا فريد �صوقى – عماد امل�صرى

38- قدر امراأة 2000:

تاأليف: نبيل �صاروفيم

اإخراج: كرمي �صياء الدين – حممود عبد ال�صافى

متثيل: مرفت اأمني – معاىل زايد – حممود قابيل – يا�صمني عبد العزيز )لأول مرة(

39- عنرب والألوان 2001:

ق�صة و�صيناريو وحوار �صمية عري�صة

ت�صوير: �صمري فرج وع�صام فريد

اإخراج: عادل الأع�صر

متثيل: معاىل زايد – ح�صني فهمى – اآثار احلكيم – حممود اجلندى
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40- دكتوراه مع مرتبة ال�صرف

تاأليف: بهاء الدين اإبراهيم

اإخراج: اإبراهيم ال�صقنقريى

متثيل: معاىل زايد – رجاء ح�صني – اأحمد خمي�س – عبد العزيز خميون

م�صل�صالت معاىل زايد

1- 1976 الليلة واملوعودة

2- 1978 عطفة خوخة

3- 1979 اأبو فرا�س احلمدانى

4- 1979 ا�صالحية جبل الليمون

5- 1980 الأبله

6- 1980 الق�صية 80

7- 1981 عيلة الدوغرى

8- 1981 للزمن بقية

9- 1983 دموع فى عيون وقحة

10- 1984 حلم الليل والنهار

11- 1986 ولد

12- 1987 بني الق�صرين

13- 1988 ق�صر ال�صوق

14- 1990 اعرتافات م�صدر م�صئول

15- 1990 ال�صحايا

16- 1993 �صفيقة ومتوىل

17- 1994 لعبة الفنجرى

18- 1995 حلم اجلنوبى

19- 1995 عظمة يا�صت

20- 1996 احلاوى

21- 1996 عدل اليام

22- 1997 الدوغرى 90

23- 1998 ام العرو�صة

24- 1999 بدارة

25- 1999 منني اجيب نا�س

26- 2000 عندما تثور الن�صاء

27- 2001 حارة الطبالوى

28- 2001 اأهل الدنيا

29- 2002 ديدى ودوللى

30- 2002 �صرية �صعيد الزواوى

31- 2004 الدم والنار

32- 2006 قلوب تائهة
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33- 2006 امراأة من ال�صعيد اجلوانى

34- 2006 ح�صرة املتهم اأبى

35- 2008 ق�ص�س بولي�صية

36- 2009 ابن الرندىل

37- 2009 الوتر امل�صدود

38- 2013 موجة حارة

م�صل�صالت تعذر معرفة تواريخ اإنتاجها:
1- من اأجل ولدى

2- لعبة القرية

3- بعد الرحيل

4- حرث الدنيا

5- الغروب ل ياأتى �صرا

�صهرات درامية تليفزيونية
1- 1981 اأم مثالية

2- 1987 اأحالم �صائعة

م�صرحيات معاىل زايد
1- 1981 من اأجل حفنة ن�صاء

2- 1983 املهزلة

3- 1984 انا واحلكومة

4- 1985 �صكر زيادة

5- 1985 ذقاق املدق
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طفولة معايل زايد
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�صقيقات معايل زايد

بيت العائلة
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اأ�صرة معايل زايد

املمثلة اأمال زايد الأم مع معايل زايد الطفلة
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اأثناء ت�صوير فيلم - ال�صادة الرجال

اثناء ت�صوير فيلم املراكبي
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اأ�صرة فيلم �صمك لنب متر هندي

اأ�صرة فيلم �صيداتي ان�صاتي
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اأ�صرة م�صل�صل

 اأمراأة من ال�صعيد اجلواين

جائزة اح�صن ممثلة على فيلم

 الزمن ال�صعب مهرجان الأ�صكندرية
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يف زيارة للجبهة بعد حرب اأكتوبر 73

فيلم - الفرن
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فيلم - املراكبى

فيلم - اإمراأة متمردة
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فيلم - للحب ق�صة اأخرية

فيلم البي�صة واحلجر
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فيلم الأرملة وال�صيطان فيلم ال�صادة الرجال
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فيلم الطعنة

فيلم ق�صية عم اأحمد
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م�صل�صل دموع يف عيون وقحة

معر�س للفنانة للر�صم الت�صكيلي

بورتريه لالأم




