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قبل الكتابة  
الكتابه عن املخرجه اإينا�س الدغيدي، لي�ست ككل الكتابه، ذلك اإنها لي�ست ككل املخرجات ومن ثم فاإن الكتابة 

عنها تبدو وكاأنها نوع املغامرة اأو الأقرتاب من حقل األغام ، فهى اأكرث خمرجة فى تاريخ ال�سينما العربية تعر�ست 

اأن يع�سف بها ومب�سروعها ما بني رف�س وحجب و�سجب وحتري�س على  ملوجات من الهجوم ال�ساري الذي كاد 

املنع وامل�سادرة بل وعلي القتل واملحاكمة ال�سعبية والق�سائية اإىل اإ�ستجوابات وطلبات اإحاطة مبجل�س ال�سعب 

امل�سري ف�ساًل عن حمالت الت�سويه على امل�ستويني الفني وال�سخ�سي وهى ل متلك اإزاء ذلك كله �سوى اأدواتها 

الفنية وق�سيتها التى ترددت فى اأفالمها بحثًا عن حرية املراأة و دفاعًا عن حقها يف امل�ساواه والعدل واإحرتام 

واملت�سددين  الذكوري  املعبد  كهنة  اأثار حفيظة  الذكوري جتاهها مما  املجتمع  �سلوك  واإدانة  كاأنثى  م�ساعرها 

فاتهموها بكل ما هو �سائن وقبيح.

ت�سل  قد  التى  لل�سائد  واملعاك�سة  امل�ستفزة  حواراتها  اأو  ت�سريحاتها  فى  العايل  ب�سوتها  اإينا�س  �ساهمت  رمبا 

اأحيانًا اإىل حد التهور والتحدي فى رد فعل م�ساد رمبا ل يعك�س قناعاتها الواردة فى اأفالمها لكنها ظلت وعلى 

مدى ثالثني عامًا تعمل على م�سروعها دون كلل .. واأن تقدم فى م�سريتها ما مل ت�سبقها فيه اأى من بنات جن�سها 

اأر�س �سلبة مما جعلها حتظى بتقدير حملي ودويل لدورها الرائد فى هذا املجال كما  واأن تظل واقفة على 

يعد  .. رمبا مل  راف�س ولعٍن  ومتعاطف وبني  وموؤازر  موؤيد  النقدية بني  املقالت  من  وافرة  حظيت مب�ساحة 

هناك ما ي�ساف �سواء فى هذا اجلانب اأو ذاك. 

لذا فقد راأيت اأن يكون لها هنا حق �سرح ق�سيتها وتو�سيح مواقفها وطرح روؤيتها مع الإ�ستفادة بخربتها عرب 

بكبار  وعالقتها  الآن  وحتى   1971 عام  لل�سينما  العايل  باملعهد  التحاقها  منذ  اأمتدت  التى  الفنية  م�سريتها 

املخرجني الذين عملت معهم كم�ساعدة وكذا الفنيني اأمام ووراء الكامريا وقد يجد القاريء العزيز فى ذلك ما 

يف�سر ويفيد.

املهرجان القومى الع�سرون لل�سينما امل�سرية 2016 

رئي�س قطاع �سندوق التنمية الثقافية
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اإينا�س .. على �ضفاف احُلرية

القوام فارعة الطول تدرى وهى تتهادى مع قريناتها فى �سوارع �سربا م�ستعر�سه،  الر�سيقة مم�سوقة  الفتاة  مل تكن 

معتزة باأنوثتها، فى حياء اأبناء الطبقة املتو�سطة املي�سورة فالأب عبد املنعم عبد النبي دغيدي اأ�ستاذ اللغة العربية 

والدين ومديرًا ملنطقة �سرق القاهرة التعليمية ربي اأبناءه الثمانية تربية حمافظة وكانت اإينا�س املخرجة الكبرية 

اإينا�س الدغيدي بعد ذلك �سابعة اأبنائه فى الرتتيب، مل يدر بخلدها اأو حتلم باأن تكون تلك الفنانة التى متالأ احلياة 

الثقافية ب�سكل عام والفنية ب�سكل خا�س �سخبًا و�سجيجًا واأكرث املخرجات واملخرجني اإثارة للزوابع والأعا�سري ب�سبب 

�سجاعتها فى تلم�س امل�سكوت عنه .. تتناول دون وجل املناطق املحرمه على ال�سا�سة تف�سح الواقع الكاذب املت�سربل 

الراأى  وحرية  الإختالف  بحق  اإميانها  من  منطلقه  املحظورات،  من  اأ�سبح  عاملًا  وتقتحم  ملحًا  اجلرح  ومتالأ  بالأخالق 

الب�سرية  النف�س  اأحرا�س  فى  وتتوغل  التقليديون،  ال�سكالنيون  و�سعها  التى  احلمراء  اخلطوط  متجاوزة   ، والتعبري 

للرجال والن�ساء معًا، تناق�س ق�ساياهم، وتظهر بال تردد و�سع الن�ساء املرتدي، وغري املن�سف لهن فى القانون واحلياة 

على  لتحررها  ذلك  جاء  الهلوع  املنغلق  ال�سائد  التيار  عك�س  كمخرجة،  �سارت  حني  اإنها  للبع�س  بدا  رمبا   .. اليومية 

وفية  كانت  لكنها  ذاك  اأو  هذا  تكون  ل  وقد  الأخالقي  الإنفالت  من  نوعًا  البع�س  فيها  راأى  ورمبا  ال�سخ�سي،  امل�ستوى 

لأفكارها وحقها فى احلرية.

اإينا�س عا�سقة احلياة، مار�ستها كما تريد وعربت عنها فى اأفالمها كما ترغب، وراأت فيها جماًل ي�ستحق اأن ُيرى رغم كل 

ال�سعوبات والتحديات، �ساقها القدر كما ت�سرح دائمًا اإىل درا�سة ال�سينما، ذلك العامل اخل�سب القادر على التاأثري، ذو 

اجلاذبية اخلا�سه واجلماهري العري�سة .. راأى فيها البع�س اأنها اأ�سلح للعمل اأمام الكامريا فخا�ست جتربة التمثيل مع 

اأ�ستاذها القدير هرنى بركات فى فيلم “اأفواه واأرانب” الذي ن�سحها باأن تظل خمرجة، فطاقتها اأكرب من اأن تنح�سر 

“الأداء”، واأختارت طريقها بعد ع�سر �سنوات من العمل كم�ساعدة لكبار املخرجني مثل بركات  وحتا�سر بني جدران 

وح�سن الإمام وح�سام الدين م�سطفى وكمال ال�سيخ و�سالح اأبو �سيف وغريهم ونهلت من خرباتهم ..اإختارت اأن يكون 

مكانها وراء الكامريا وقررت اأن تكون قائدة جليو�س الفنيني والفنانني كمخرجة بدياًل اأن جتد نف�سها، م�سطرة كممثلة 

لأن يقودها غري املوهوبني، ومن ثم اأقتحمت بوعى، واإرادة، لعامل الإخراج لت�سكل حلقة جديدة خمتلفة من حلقات 

حافظ  ببهيجة  مرورًا  “ليلي”  بفيلم   1927 عام  اأمري  عزيزة  بداأتها  والتى  امل�سرية  ال�سينما  فى  الن�ساء  املخرجات 

واأمينه حممد وماجدة ونادية حمزة ونادية �سامل ورغم هذه الأ�سماء فاإن التجربة الن�سائية فى الإخراج كانت باهتة 

وخا�ستة وغري قادرة على الإ�ستمرار خافته فى ال�سينما الروائية التى كان منتجوها ل يثقون فى قدرة املراأة على 

قيادة هذه املجموعات ال�سخمه .. واإن حاولت نادية حمزة لكونها منتجة اأي�سًا اأن تقدم بع�س الأعمال فى الثمانينات 

اإينا�س وحدها منفردة على ال�ساحة ل�سنوات، منذ منت�سف  اأن توقفت بعد عدة جتارب �سعيفة لتظهر  لكن ما لبثت 

الثمانينات بفيلمها الأول كمخرجة “عفوًا اأيها القانون “ 1985 لتكمل امل�سرية وتوا�سل عملها باأفق اأرحب وقدرة على 

التوا�سل مع هموم قطاع عري�س من املجتمع وحر�س �سديد على الإ�ستمرار،  ورغبة فى حتريك املياه الراكدة .. فمالأت 

اإرتياده .. ترب�س بها دعاة الإنغالق والظالميون واأعداء  احلياة الفنية �سخبًا و�سارت فى درب تخوف الكثريون من 

اأكرث حمافظة فى  اإعالميًا بجراأة �سادمة ت�سل اإىل حد الإ�ستفزاز واإن بدت  احلرية لكنها قاومت وخا�ست معاركها 

اأعمالها الفنية.

راأى فيها البع�س اإمراأة متهورة تبحث عن ال�سهرة بل واأتهموها باأنها حتر�س على الف�سق والفجور واأنها تب�سر وتن�سر فى 

اأعمالها اأفكارًا ومفاهيم ل اأخالقية وحاربوها دون اأن ي�ساهدوا اأفالمها واإن �ساهدوها فبعنٍي مرتب�سة ومواقف عدائية 

م�سبقة.

لقد حاولت اإينا�س الدفاع عن حق املراأة فى امل�ساواه والعدل، واإحرتام م�ساعرها كاأنثى .. راف�سه للظلم والقهر الواقع 

ن عليها بذكورته،  اأن تتعبد فى حمرابة وفحاًل ميمِّ املراأة  اإلهًا على  الرجل  الذي ن�سب من  الذكوري  عليها من املجتمع 

بجراأتها فى طرح امل�سكوت عنه، وك�سف عوار تلك املواقف من خالل �سراحتها الفنية فى اإ�ستخدام اأنوثة املراأه التى 

وهبها اهلل لها وخ�سها بنوعها املعادل لنوع الرجل �سواء ب�سواء، لتثبت اإنها كائن منفرد، له نف�س احلقوق وعليه نف�س 

الواجبات ولي�ست جمرد وعاء لرغبات الرجل اأو تابع خانع ل�سخ�سيته امل�ستبدة.

قد تختلف مع اإينا�س الدغيدي املخرجة وامل�ساهمة ب�سكل وا�سح فى كتابة اأفالمها �سواء ذكر ذلك فى عناوين الأفالم 

اأم مل يذكر، نختلف معها فى راأى اأو روؤية، وقد نرى مع كثريين بحكم الثقافة املحافظة الوافدة منها اأنها مل ت�ستطع اأن 

متد خيوط جراأتها فى بع�س الق�سايا اإىل منتهاها ومن الوا�سح اأنها لم�ستها بحذر وا�سح .. اأو ناق�ستها اأحيانًا من زاوية 

�سيقة وكذلك نرى بع�س الإ�سراف واأحيانًا التزيد فى ت�سوير العالقات احلميمة، واأن بع�س هذه الأفالم قد خال من 

القيمة الفنية اأو اجلمالية، وثمة �سمور درامي كما فى فيلمها الأخري “جمنون اأمرية” اأو مابدا فى بع�سها من كراهية 

للرجل ورغبة فى الإنتقام منه، اأو اأن عينها كانت على �سباك التذاكر فى كثري من الأحيان .. وتاأكيدًا اأنها مل ت�ستطع 

ك�سر التابوهات حت�سبًا لرقابة متع�سفة .. اأو مدركًة لظروف املجتمع التى �سادها العنف والت�سدد والتدين ال�سكلي .. 

ذلك اأن املتاأمل لأعمال اينا�س فى جمملها يرى اأنها ل تتجاوز ما طرحتة ال�سينما امل�سرية قبلها ب�سنوات فى ال�ستينات 

وال�سبعينات ومل ت�سل باأى من اأفالمها اإىل ما و�سل اإليه �سعيد مرزوق يف فيلم “زوجتي والكلب” عام 1971 ومااأبداه  

املالطيلي” 1973 على  “حمام  فيلمه  العالقات اجلن�سية فى  فائقة يف ت�سوير  �سيف من �سجاعة  اأبو  اأ�ستاذها �سالح 

�سبيل املثال لكن املجتمع هو الذي تّغري اإىل النقي�س، وانطفاأت فيه اأنوار احلرية، ودّوت به �سيحات الإنغالق وحماولة 

الرك�س اإىل الوراء.

اأعمالها اأكرب بكثري مما تتحمله هذه الأعمال لكنها جنحت فى التعبري ب�سكل مغاير عن  كانت ال�سجة التى �ساحبت 

وجهة  من  احلميدة  لالأخالق  حتطيم  اأنها  املتخلفون  يرى  مناطق  اإىل  وتطرقت  وعقليًا  نف�سيًا  واملراأه  الرجل  م�ساعر 

الأعمال  ما تطرحة هذه  ناق�سوا  اأنهم  ولو  بها  لي�س  ما  والأفالم  املخرجة  ّحملوا  بالفعل فقد  نظرهم وهى غري ذلك 

وتاأملوا قلياًل فى نهاياتها لأكت�سفوا اأنها نهايات اأخالقية لكن �سراحة اأ�سلوب التناول تدفع باملرتب�سني اإىل نتائج خارج 

ال�سياق.

قد يكون من الأجدر بهوؤلء، وهوؤلء، اأن قراءة اأفكار املخرجة التى تطرحها فيلمًا بعد اآخر وموقفها من ق�سايا الرجل 

واملراأة معًا وطرح ال�سوؤال اجلوهري الذي حتتاج اإجابته اإىل الفح�س والتدقيق فى تلك الأعمال.. هل تدافع اإينا�س 

الدغيدي، بالفعل عن حق املراأه فى احلرية وامل�ساواه اأمام املجتمع والقانون؟؟ اأم اأنها جتاهر بعدائها للرجل ك�سلوك 

ذكوري ينعك�س على دور املراأة ويقمعها ويحولها اإىل اأداه لتحقيق رغباته اجلن�سية دون اأن يري فيها اإن�سانه تكمل معه 

دورة احلياة ومتلك من العقل وامل�ساعر ما قد يفوق كثريًا من الرجال؟؟

تكفر  يجعلها  �سادم  بواقع  ت�سطدم  التى  احلاملة  الرومان�سية  الفتاة  هى  هل  اإينا�س؟  عند  ذاتها  املراأة  دور  هو  ما  ثم 

اإنتقامًا  بعد غوايتهم  بقتلهم  الرجال  لعناتها على جمتمع  التى ت�سب  القاتله  اأنها  اأم  مب�ساعرها )مذكرات مراهقة( 
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لإغت�سابها فى طفولتها و�سادية زوجها )القاتله(، اأم اأنها الواعية املثقفة التى تقف وراء زوجها فى حمنته وحتاول 

م�ساعدته للخروج من اأزمة عجزه اجلن�سي )عفوًا..( اأم هى ال�سحفية اجلريئة التى تقاوم الف�ساد بطريقتها ثم ما 

تلبث اأن تقع فري�سة لرغباتها واأحتياجاتها اجل�سدية )ق�سية �سميحة بدران( اأم هى املراأة امل�سرتجلة التى حتاول 

حماكاة الذكور حتى تقع فى غرام اأحدهم )ا�ستاكوزا( اأم هى تلك الفتيات الباحثات عن احلرية فى جمتمعات مقهورة 

ل  واحدة  »اإمراأة  هل  عنوانه  فى  تت�ساءل  الذي  فيلمها  ن�ساء  فى  املتباينة  النماذج  تلك  اأم  احلرية(  عن  )الباحثات 

تكفي«؟؟

اأن حتقق ذاتها وت�سبع رغباتها كاأنثى لكنها ت�سطدم دائمًا  اإمراأة حتاول  اإينا�س هى كل ذلك..  رمبا كانت املراأة عند 

مبجتمع يعطى كل احلقوق للرجال ويرف�س وجود املراأة ككائن خمتلف عنه يوؤدي دوره املنوط به وبنوعه فى ذات 

املجتمع قت�سطر ن�ساء اإينا�س اإىل حتطيم فكرة الذكورة والفحولة عند الرجل ، ورمبا تعمد اإىل ت�سويهه ج�سديًا اأو 

قتلة فاأفالمها حمت�سدة بتنويعات خمتلفة يظهر فيها الرجل نذًل و�سيعًا خائنًا مراوغًا كذوبًا فالرجال عندها فى 

معظمهم غري اأ�سوياء اأو فا�سدين ي�ستحقون العقاب.

قد ليرى املدقق فى اأفالم اإينا�س الدغيدي حتلياًل للواقع الذي اأفرز هذه الظواهر والذي كر�ّس لتلك الأفكار الذكورية 

الأفكار  لهذة  الن�ساء  من  الكثريات  اإ�ست�سالم  وكذا  بدونيها  واإ�سعارها  املراأة  بقهر  واإمتيازه  وتفوقه  الرجل  ول�سيادة 

وتبينها فى اأحيان كثرية .. بل نرى يف اأفالمها الظاهر ذاتها كواقع معا�س، مبا تت�سمنه من �سراع �سد ظلم الرجل الذي 

قد يتحول اإىل تناف�س بينهن على م�ساعره والرغبة فى الإ�ستحواذ على ج�سده ول مانع من التخل�س منه بالقتل اأو 

من فحولته بالإخ�ساء اأو الإنهاك حتى ل ت�ستاأثر اأحداهن به اأو فى اأ�سعف الأحيان اإبعاده عن حياتهن والإ�ستمتاع 

بال�سداقة )دانتيال(.

فى اأفالمها نرى ب�سكل جلي �سخ�سياتها الن�سائية الالتى يعانني من القهر الإقت�سادى الإجتماعي والنف�سي واجل�سدي 

دون اأن حتاول اأن تربط ذلك بذات القهر الواقع على الرجل واأن كليهما �سحية لظروف جعلته يوجه �سهامه للطرف 

التى  اأنهما �سحية عدو م�سرتك هو الفقر واجلهل والإ�ستبداد وغياب احلرية .. تلك احلرية  اأن يدرك  الآخر دون 

دفعت اإينا�س ثمن البحث عنها .. لها ولبنات جن�سها.

�ستظل اإينا�س الدغيدي .. رغم كل ما �ساحب �سريتها ال�سينمائية ، خمرجة متميزة ، ذات اأ�سلوب خا�س ، ت�سعي من 

خالله لتقدمي �سورة جمالية وجميلة على ال�سا�سة بحرفية متقنه واإمتالك بارز لأدواتها الفنية وقدرة لفتة على 

توظيف عنا�سر اللغه ال�سينمائية فى خدمة الدراما.. مما منحها مكانا لئقًا على خريطة الثقافة العربية ب�سكل عام 

والفن ب�سكل خا�س.. فهى واحدة من اأهم �ست �سخ�سيات ن�سائية فى الوطن العربي ذات قدرة على التاأثري مع امللكة رانيا 

ملكة الأردن وال�سيخة موزة زوجه اأمري قطر ال�سابق وال�سحفية واملذيعة واملخرجة اللبنانية ديانا مّقلد والكيميائية 

الأكادميية الكويتية دكتورة فايزة اخلرايف اأول اإمراأة تتويل من�سب مدير جامعة فى الوطن العربي وال�سرق الأو�سط، 

فى  العريقة  الأمريكية   Time الالئي ت�سدرن غالف جملة  يا�سني  نادية  املغربية  الإ�سالمية  ال�سيا�سية  والنا�سطة 

عددها ال�سادر فى 23 فرباير 2004 وهى اأي�سًا .. اأى اإينا�س .. واحدة من 43 �سخ�سية من ال�سخ�سيات الأكرث تاأثريًا 

فى العامل العربي فى املجال الثقايف والفني والإعالمي ب�سحبة ال�ساعر حممود دروي�س والروائي الطيب �سالح واملوؤلف 

اأنور عكا�سة والإعالمي زاهي وهبي والفنان يحيي الفخراين واملطربة نان�سي عجرم واآخرين الذين  اأ�سامه  الدرامي 

ت�سدروا وت�سدرن غالف جملة News week  الأمريكية فى عددها بتاريخ 26 اإبريل 2005 . 

مل تكن م�سرية �سهلة .. لكنها كانت هامه، و�سرورية .. وت�ستحق التقدير .

هذه خال�سة حوار اأ�ستغرق عدة �ساعات مع الفنانة املخرجة اإينا�س الدغيدي، تخللته اأ�سئلة وتعليقات 

مفعمة  جاءت  التى  الإجابات  في�س  على  الرتكيز  مف�ساًل  هنا  اأوردها  األ  تعّمدت  ومتعددة  متنوعة 

الذين عملت  املخرجني  فى  راأيها  اأو عن  الكامريا  ووراء  اأمام  و�سناعها  الأفالم  الكاملة عن  بال�سراحة 

معهم كم�ساعدة قبل اأن ُتقدم على الإخراج.

ذاكرة يقظة .. وعني فاح�سة .. وعقل واع، وروؤى خا�سة، واآراء من�سفة .. وروح مت�ساحمة.

جترية ثرية اآثرُت اأن اأوردها كما هى ، ُبلغتها دون تدّخل يذكر .. جتولنا معًا فى عامل ما وراء الأفالم 

.. لنتعرف على ما غاب .. ونتحري الأ�سباب .. وُنّطل من نافذتها على دنيا ال�سينما امل�سرية فيما يزيد 

عن اأربعني عامًا.

                  على ..

.....
عالقتي بال�سينما كانت عالقة عادية جدًا .. كنت ب�سوف اأفالم طبعًا ب�س م�س مركز اأهتمامي .. اأذكر اأن اأنا �سفت فيلم 

“الأختيار” ليو�سف �ساهني وما فهمتو�س .. ب�س كنت با�سرحه لأ�سحابي �سح ول غلط.. م�س عارفة الفيلم كان �سعب 
.. �سفته واأنا فى املدر�سة.

اإينا�س ..

جترية فى احلياة ...وال�ضينما
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.....
فى  بتقدم  لقيت �ساحبتي  معندي�س جمموع يدخلني اجلامعة   .. املجموع  ب�سبب  ال�سينما دخول قدري  معهد  دخويل 

الأكادميية .. واأنا معرف�س يعنى اأيه اأكادميية قدمت فى املعهد واأمتحنوين اأ�ساتذة كبار زى بول وارين وكلود بوهاريه 

50 طالب فقط.. دخلت بالغ�س .. كان املخرج عمر عبد  وحممود مر�سي، وطلعت التا�سعة والأربعني، وكانوا عاوزين 

العزيز متقدم اأي�سًا واأخوه الأ�ستاذ/ حممد عبد العزيز فى املعهد، جه غ�س�سنا كلنا..!!

.....
دخلت ق�سم اإنتاج .. كان املتقدمني 500 واملعهد عاوز ع�سرة فى كل ق�سم .. واأنا م�س عاوزة اإخراج عاوزة اإنتاج لأنه زي 

كلية التجارة ع�سان اأقنع اأهلي اإنى ملي�س دعوه بالو�سط .. دا ح�سابات وحاجات كده.

.....
اأيوة قعدت �سنتني فى ق�سم اإنتاج لكن الأ�ستاذ �سالح اأبو �سيف هو اللى قاللي ّحويل .. ب�س دا على غري رغبة الأ�ستاذ/ 

جمال مدكور رئي�س ق�سم الإنتاج اللى كان حابب اأنه يكون فيه بنت فى الق�سم لأنه كان ق�سم رجاىل تقريبًا .. والأ�ستاذ 

�سالح كان �سايف اإنى عند اإ�ستعداد كوي�س فى الإخراج.

.....
اأنا اأتنقلت فى �سنة ثالثة.. ال�سنتني الأويل والثانية فى املعهد بندْر�س كل حاجة .. والتخ�س�س من �سنة تالتة حولت 

ق�سم الإخراج .. وكنت اأول واآخر واحدة حتول من ق�سم لق�سم بعد �سنتني.

.....
اأول فيلم تواجدت اأثناء ت�سويرة كان “ اإمرباطورية م “ حل�سني كمال مل اأكن قادرة على اإ�ستيعاب العمل .. كنت بتفرج 

على فاتن حمامة.. واحلاج وحيد فريد ، كان بي�سور الفيلم ، قاللى مفي�س م�سكله اأتفرجي لغاية ما تتعودي..

.....
تاين فيلم مع اأ�سرف فهمي، “اأمواج بال �ساطىء” .. مع حممود مر�سي و�سادية وتالت فيلم كان مع �سالح اأبو �سيف فى 

“الكداب” وميكن الكداب قبل اأمواج بال �ساطىء وكنت ل اأتقا�سى اأجر عن هذه الأعمال اأنا عملت اأكرث من اأربعني فيلم 
كم�ساعدة عملت مع بركات و�سالح اأبو �سيف وح�سن الإمام وح�سام الدين م�سطفى وعلى عبد اخلالق وحممد �سلمان 

يو�سف فرن�سي�س وعبد احلليم ن�سر .. و�سعد عرفة واأ�سرف فهمي.

.....
اأفالم  اأفالم وعملت معاه   3 اآخر حياته عملت معاه  دى مدار�س خمتلفة فى الإخراج .. مثاًل ح�سن الإمام عرفته يف 

اأبقي  خالين  اللى  الرئي�سي  ال�سبب  هو  الإمام  ح�سن   .. م�سر  حمافظات  عن  ال�سادات  الرئي�س  من  بتكليف  ت�سجيلية 

خمرجة .. خالين اأخرج الأفالم الت�سجيلية .. اإداين الثقة ... �سورت افتتاح املدن اجلديدة .. ما كان�س يقدر ينزل 

.. كنت اأنا بقعد فى املونتاج كمان.

اأن �سخ�سياته ناب�سة .. وحية على ال�سا�سه ..  اأفالمه ب�سرف النظر عن التكنيك بدليل  َنَف�ْس .. وروح يف  هو عنده 

حقيقية وحت�س بيها وت�سدقها .. كان يدير املمثلني ب�سكل جيد .. وب�سال�سة .. و�سوف مناذج الثالثية .. هو بيحاول 

يقربك من البطل .. وكان م�سهور بتكنيك امل�سهد الواحد.. ودا �سغل �سعب .. وفيها اأداء قوي وفيه توا�سل مع املمثلني 

 )oneshot( ل يتم التقطيع ع�سان املمثل ما بي�سيع�س .. كانوا يحفظوا كوي�س قوي ويح�سوا كوي�س.. َوْن �سوت بكرين

وحركة ممثل و�ساريوه وكان امل�سهد بيطلع ممتاز، رغم اأن امل�ساهد دي �سعبه جدًا كنا بنعمل امل�سهد ده فى يوم واحد 

وبعدها نرّوح!! رمبا يكون اأهم م�سهد فى الفيلم املا�سرت�سني الأ�سا�سي.

.....
24 �ساعة .. ييجي البالتوه عارف هو عاوز اأيه ... دار�س لقطاته  طبعًا غري كمال ال�سيخ .. اأ�ستاذ كمال دا من�سبط 

لو  اإقرتاح..  باأى  لأحد  ي�سمح  ل   2=1+1 الريا�سيات  اإىل  اأقرب  فهو   .. مالحظة  اأى  اإىل  ي�ستمع  ل  قد   .. بال�سبط 

الكامريا مت حتريكها ولو �سنتيمرت واحد بعد ما �ساف الكادر يعرف فورًا مره كانت �سعاد ح�سني عندها جزء فى وجهها ل 

تف�سل ظهوره اأو يقلل من جمالها .. اإتفقت مع حم�سن ن�سر مدير الت�سوير على اأن يرفع الكامريا قلياًل  لتبتعد  عن ذلك 

اجلزء وتبقى نف�س الزاوية ونف�س كل �سىء رجع الأ�ستاذ كمال يب�س فى الكامريا اأدرك فورًا ما حدث و�ساأل حم�سن اأنت 

رفعت الكامريا .. نفي .. قال له لأ ح�سل !! الأباجورة كانت فى اجلزء الأ�سفل فى الكادر انت غريته.

كان �ساعات بيجي البالتوه وجايب الأباجورة من بيته لأنه را�سم �سكل الأباجورة فى الكادر مع املمثل .. كان �سارم جدًا 

.. ومهذب جدًا ول يتع�سب واإذا حدث اأنه اأتع�سب يخرج خارج البالتوه اإىل اأن يهداأ ..دمث .. هاديء ل يرفع �سوته 

اأبدًا غاية فى الإن�سباط، اإ�ستغلت معاه يف فيلم “على من نطلق الر�سا�س” ودا فيلم بحبه جدًا.. ومّره �ساألوين الفيلم 

التى حتبي تخرجيه تاين “قلت” على من نطلق الر�سا�س” .. فيلم جميل.

.....
اأ�ستاذ بركات .. ن�سمة ... ال�سهل املمتنع .. �سخ�سية جميلة .. ح�سا�س وفاهم وب�سيط .. ما بيعمل�س ديكوباج زى باقى 

املخرجني .. كله م�ساعر واأحا�سي�س فى راأ�سه .. يجي ال�سبح يقولها لنا .. يقعد يعمل امل�سهد مع املمثلني ع�سان ي�سوف 

اأيه يتعمل حلو كان بيهتم قوي باأداء املمثل، ويحب يريحه اأثناء التمثيل.. وي�ساأله اأذا كان يحب يتوقف عند كلمة 

معينة.. اأو اأن الكلمة م�س مريحه للممثل .. يوافق على التوقف اأو التغيري .. كان ي�سارك املمثل فى عمل الديكوباج 

كان �ساعري فى كل حاجة فى تعامله مع النا�س فى فهمه ملو�سوعه والتعبري عنه دون فزلكة ل يتكلم عن نف�سة كثريًا 

.. الأنا ل توجد يف قامو�سه، يعمل يف هدوء .. رايق، واإذا كره حد، ما ي�ستغل�س معاه لأ .. اإذا ما حب�س حد .. لأنه مل 

يكن يكره.. مره �سيد زيان �ساأله اأ�ستاذ بركات فني الكلوزات )اللقطات القريبة( اللي كنت بتعملها مع فاتن حمامه .. 

رد عليه : كلوزات مع مني يا حبيبي! عنده اإعتقاد اأنه ل يجب  اإزعاج امل�ساهد بوجوه غري جميلة ولأنه مقتنع اأن �سيد 

زيان �سعب يظهر فى كلوز .. اجلمهور ذنبه اأيه؟!.

.....
اأنا عاوزة اأقول حاجة .. يقولوا فيلم “الأر�س” ل�ساهني عن الفالحني.. اأنا عندي “احلرام” لربكات اأ�سدق مليون مرة 

من “الأر�س” .. اأ�سدق كفالحني وكطبيعة .. الأر�س م�سنوع.

.....
اأيوه الأتنني  خواجات .. لكنك ل ترى ذلك عند بركات فى احلرام اأو “ دعاء الكروان” فالحني �ساهني فيهم �سىء 

م�سطنع .. م�س الواقع بركات كان بيدخل جوه ال�سخ�سيات ويقدم الريف كما يجب انا بحب ريف بركات لأنه بيدخل 

فى اأعماق ال�سخ�سيات .. غري �ساهني.

.....
ل ما اأ�ستغلت�س مع �ساهني .. لكنه كان اأ�ستاذي مع املعهد .. هو ما كان�س بيحب �سغل البنات .. اأنا ما حاولت�س اأ�ستغل معاه 

.. وميكن دا كان ب�سبب عالقتي مع �سالح وح�سن الأمام وبركات كنت حم�سوبه عليهم.
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.....
�سعد عرفة من املخرجني اجليدين واإن مل يحظ بال�سهرة التى ي�ستحقها.. رمبا كان ب�سبب اإختيارات مو�سوعات اأفالمه 

لأنه كان يع�سق الرومان�سية هو كان اأول واحد اأعطاين فر�سة اأن اأكون م�ساعدة اأويل بعد اأن كنت اإ�سكريبت.

.....
حممد فا�سل عملت معه فى فيلم “حب فى الزنزانه” .. كان فيلم كبري و�سعب اأ�ستاذ فا�سل كان جاى من �سغل الفيديو 

ودا كان ماأّثر عليه .. لأن كامريا ال�سينما غري كامريا الفيديو فاأعتقد اأن اأنا كنت امل�سئولة تقريبًا عن �سغل ال�سينما .. 

طبعًا هو خمرج ل غبار عليه معظم خمرجي الفيديو فى تلك الأيام كانوا بي�ستغلوا جوه البالتوهات .. اأما ال�سينما 

ممكن فى ال�سارع اأو يف اأى مكان خارج البالتوه ودا كان بيبقى �سعب ملخرج الفيديو ال�سيطره على ال�سارع واملجاميع وغري 

ذلك ودا كان �سغلي ميكن الفيلم ده كان ال�سبب فى اأنى اأكون خمرجه لأن املنتج وا�سف فايز لحظ �سغلي واأداين فر�سة 

الإخراج.. بالتاأكيد كان فا�سل هو املخرج واللى عامل ال�سغل كله والديكوباج ب�س اجلزء ده كان حتت �سيطرتي بحكم 

خربتي ال�سابقة .. كانت �سعاد ح�سني تتابع �سغلي ومرة اأثناء اخلالفات وقتها بني عادل اأمام النجم الكبري، خالفات 

جنومية طبعًا، ولأن فا�سل كان منحاز لعادل َطَلِبْت �سعاد اإنى اأكمل ال�سغل لأن الفيلم كان توقف .. اأنا رف�ست متامًا، 

وحاولت تهدئتها .. بالتاأكيد ل املنتج كان حيوافق ول عادل ول اأنا طبعًا وكانت �سهادة �سعاد بالن�سبة ىل جواز املرور 

عند املنتج وا�سف فايز واإنى قادرة اأ�سيل فيلم لوحدي ، ع�سان كده وافق اإنى اأعمل معاه “ عفوًا اأيها القانون” كنت يف 

ذلك الوقت حني قدمت �سيناريو “عفوًا” لوا�سف اأعمل م�ساعدة لالأ�ستاذ �سالح فى فيلم “البداية” ثم اأعتذرت لأبداأ 

، ون�سحنى  اأخرجت لكنه رف�س ب�سدة  اأن  اأ�ستاذ �سالح، حتى بعد  اأكمل مع  اأن  اأنتوى  دورى كمخرجة واحلقيقة كنت 

األ اأعمل كم�ساعدة مرة اأخرى مهما كانت الأ�سباب وراأى اأن اأنا نقلت خال�س فال عودة للوراء على الإطالق كان اأ�ستاذ 

حقيقى.. اأنا كنت موافقة اأكمل كم�ساعدة وخالد يو�سف اأ�ستغل م�ساعد �ساهني بعد ما اأخرج لكن �سالح رف�س ب�سده 

كان له دور مهم فى حياتى .. هو اللى نقلني فى املعهد من اإنتاج اإىل اإخراج كمان وكنت اأ�ستغلت معاه فى حت�سري فيلم  

»الريموك« فى العراق لكن الفيلم مل ينجز ب�سبب حرب العراق اإيران والتوقف كان ب�سبب ميزانية الفيلم ال�سخمة 

التى مل تتوفر ب�سبب احلرب واأنا اأ�ستفدت كثريًا من مهند�س ديكور الفيلم لأنه كان مهند�س ديكور فيلم “دكتور زيفاجو” 

كان بارع جدًا كان يبني 3 ديكورات فى بع�س، كبري ومتو�سط و�سغري وده �سىء �سعب جدًا .. كنا نبتدي بالديكور ال�سغري 

ثم نفكه واملتو�سط وهكذا وهو كان خمرج معارك كمان .. الفيلم ما كمل�س حتى بعد ما الأ�ستاذ �سالح اأعتذر واأ�سندوه 

ملخرج عراقي اأعتذرت عن العمل معه ت�سامنًا مع الأ�ستاذ �سالح لأن كان فيه موقف ما �سد �سالح.

.....
�سالح اأبو �سيف خمرج �ساطر عارف هو عاوز اأيه، كل �سىء جواه ما كان�س بيقولنا كل حاجة .. بييجي ال�سبح يحكي لنا 

كم�ساعدين هنعمل اأيه كان ليه مكانته فى عامل ال�سينما امل�سرية .. كان فى فى مكان وكل الآخرين فى مكان اآخر رمبا 

ب�سبب �سخ�سيته اأو اأخالقه، كان اأ�ستاذ حقيقي فى املعهد ن�ستفيد منه عك�س الفنان الكبري حممود مر�سي كان بيدر�س 

لنا اإخراج اأي�سًا لكن مل نكن ن�ستفيد منه زى �سالح .. �سالح كان عملى اأكرث مر�سي مثقف اأكرث منه مدر�س.. �سالح خمرج 

كامل له هيبته �ساأن املخرجني فى تلك الأيام كان املخرج اإله ل ي�ستطيع اأحد الإ�ستخفاف به مثل خمرجي هذه الأيام 

حتى كر�سي املخرج ل يجروؤ اأحد اأن يجل�س عليه حتى فى غياب املخرج كانت تقاليد .. كان املخرج حمرتم من اأ�سغر 

عامل لأكرب ممثل وكذا من من املنتجني اأي�سًا.

.....
�سالح كان زى كمال ال�سيخ .. خريجي مدر�سة املونتاج .. مغرمني بالقطعات املونتاجية ب�س كل لقطه مكانها وزمانها 

معروف جيدًا .. الأ�ستاذ �سالح كان معاه stop watsh   بي�سجل به من كل لقطه بدقة وكان يقوللي قبل الت�سوير 

اللقطه  على  لقطه  كل  زمن  بي�سجل  كان  الزمن  نف�س  تكون  كانت  النهائية  الن�سخه  مثاًل  دقيقة   111 ده  الفيلم 

نف�سها ما كان�س بريمى ول لقطة ول كان بي�سور لقطه م�س عايزها عك�س املخرجني احلاليني ي�سورا كثري جدًا وبعدين 

اأثنني كانو منظمني .. يدخلوا  اأكرث  يختاروا .. كان �سالح بيعمل مونتاج على ال�سيناريو .. كان زى كمال ال�سيخ هما 

البالتوه عارفني عاوزين اأيه كمال كان بيكتب �سالح لأ.

.....
ح�سام الدين م�سطفى غريهم خال�س .. دا ممكن ياألف واأحنا ما�سيني فى ال�سارع لو لقى بنت حلوه ي�سورها ويحطها 

على  ويبقى  اأيه  ي�سيل  ي�سوف  وبعدين  كتري  ب�سور   .. الت�سجيلية  ال�سينما  زى  الكم  اأ�سلوب  بي�ستخدم  كان  الفيلم  فى 

اأيه معندو�س م�سكلة .. مل يكن يت�سور الفيلم كاماًل فى ذهنه ممكن احلذف اأو الإ�سافة فى اأى وقت، كان ممكن بقبل 

يحب  خمرج  كان  وينفذها   ... عليها  يوافق  وكان  باإ�ستمرار  عليه  يقرتح  كان  ال�سريف  نور  اأن  اأذكر   .. الإقرتاحات 

عن  النظر  ب�سرف   .. املفرقعة  احلاجات  يحب  حياته  “�سووى” فى  هو  “�سووى” مثلما  كمخرج  ع�سالته  اإ�ستعرا�س 

اأهميتها فى الفيلم يحب “املنظرة”.

.....
اإ�ستغلت مع عبد احلليم ن�سر فى اأول حياتي وفى اأول اأفالمه كمخرج “ق�سر فى الهوا” بداية ي�سرا وم�سطفى فهمي 

عالقة  له  لي�س  لكن  عظيم  م�سور  ن�سر  احلليم  عبد  الوقت،  نف�س  فى  وميثل  الفيلم  بي�سور  م�سطفى  وكان   .. كممثل 

بالإخراج وهو يعرف ذلك كان م�سور مهم وكان ي�ساعد املخرجني ب�سكل جيد فى تنفيذ ت�سوراتهم هو اأخرج زى العديد 

ال�سهرة،  اأنهم هم الذي يقومون بعمل الفيلم واأن املخرج فى النهاية هو الذي يحوز  اأحيانًا  من امل�سورين الذين يروا 

واأنهم اأحق بذلك فيقدمون على التجربة لكن على اأر�س الواقع يكت�سفوا اأن امل�ساألة م�س كده هم يت�سورون ان املخرج 

رجل بال عمل لأن لي�س لديه اآلة يعمل عليها كالكامريا اأو املوفيول اأو ميك�سر �سوت فيه حالة غرية من اأهمية مهنة 

املخرج ومعظمهم مل يكمل .. فيلم اأو اأثنني ثم يعود اإىل الت�سوير.

.....
ال�سباح  املنتج ح�سني  الفيلم ده  .. و�سلمان ل عالقة بالإخراج فى  �سلمان  النار” مع حممد  “من يطفىء  عملت فيلم 

امل�ستوي  املخرجني �سعاف  مل�ساعدة  املنتجني يطلبونى  ان  ادركت  و�ساعتها  الفيلم  اختارنى كما قال، لأحمل م�سئولية 

ال�سيدات  �سيدة واملنتجني ل يثقون كثريًا فى  اأ�ستبعدته من ذهني لكوين  ما كنت قد  �ساعتها قررت الإخراج بعد   ..

كمخرجات لذا فاإن كثري من خريجي معهد ال�سينما ق�سم الإخراج من الن�ساء مثل ماجده هالل ومها امل�سري ونادية زكي 

مل ميار�سن الإخراج كانوا مهمني كم�ساعدين

.....
اأيوه اأنا اأول خمرجة من خريجي املعهد تخرج .. وتكمل .. نادية حمزة اأنتجت ولي�ست من خريجي املعهد ونادية �سامل 

بعدي، وتوقفت .. اأنا بداأت الت�سوير قبل نادية حمزة وهى �سبقتي فى العر�س واإن كان فى نف�س ال�سنة 1985.

.....
اأ�سرف فهمي .. خمرج ع�سبي جدًا .. ما كن�س بيحب ال�سغل زى التلميذ الذكي الذي ل يذاكر .. كان بيعمل �سغله كوي�س 

مثاًل فى الديكوباج .. كل حاجة بلون.. حركة الكامريا باللون الأحمر وحركة املمثل باللون الأزرق .. ورقم اللقطة 

بلون خمتلف وير�سم الكادرات .. كنا بننقل ده فى �ساعة ون�سف ي�سلمة للم�ساعدين وهم م�سئولني عن حت�سرية للتنفيذ 

.. مل يكن يتدخل فى جتهيز اللقطة .. ودوره اأنه يراقب ويوجه املمثلني ودا على طريقة خمرجي الأ�ستوديوهات فى 



12

13

اخلارج .. كان ع�سبي ول ميكن التكهن بردود اأفعاله .. اأحيانًا بتكون اأكرب بكثري من املوقف كان غ�سوب .. ممكن يرتك 

ال�سغل ويرّوح لأى �سبب.

.....
على عبد اخلالق من املخرجني الذين اأعطوين فر�سة كبرية لأمار�س الإخراج الفعلي واأنا 

م�ساعدة .. يف “ اإعدام ميت “ ا�سيب بنزلة برد �سديدة منعته من النزول اإىل العمل واملنتج كان حمتاج نخل�س ب�سرعه 

لأن فيه ميعاد عر�س .. كلمني قاللي اأنا لن اأ�ستطيع احل�سور غدًا .. ولن اأعلن ذلك .. واأنت م�سئولة عن تنفيذ يومني 

مر�سي ..وفعاًل اأنا اأخرجت امل�ساهد اأثناء مر�سه بخطوط عامة فى الديكوباج كان حوايل 7 اأو 8 م�ساهد دون توجيه 

منه.

.....
مدحت ال�سباعي كان دفعتي وعملت معاه م�ساعدة فى وقيدت �سد جمهول .. كان كوميديان.

.....
املخرجات اجلدد لي�س لديهم امل�سكالت القدمية عندنا، تقريبًا كله متي�سر كل واحدة لون خمتلف .. �ساندرا ن�ساأت غري 

هاله خليل غري كاملة اأبو ذكري اللى ليها روؤية خا�سة وا�سحة هاله خليل اأي�سًا لكن مل يت�سح بال�سكل الكايف .. �ساندرا 

خمرجة جيدة دون روؤية اأو وجهة نظر خا�سة لكن كاملة عندها روؤية وعاوزة تعرب عن هموم املراأة .. م�س فقط لأن 

معاها مرمي نعوم لكن دا اإختيار كاملة املخرج هو امل�سئول عن اإختيارة اأنا عملت مع كثري من كتاب ال�سيناريو، لكن روؤيتي 

موجودة فى كل اأفالمي فيها اأفكاري ومل يفر�س على اأيًا منهم اأفكاره اأفالمي تنتمي ىل ولي�س لكتابها.

.....
فى املونتاج اأ�ستغلت مع �سلوى بكري 11 فيلم من 16 .. كانت م�ساعدة لالأ�ستاذ �سعيد ال�سيخ املونتري الكبري  ر�سحها للعمل 

معي حتت اإ�سرافه وفعاًل كان بي�سوف كل ال�سغل كان بيعزها وف�سل ي�سوف �سغلها اإىل اأن تويف “رحمه اهلل” ب�س �سلوي 

كانت �سعبه قوي ورف�ست تتكلم عني يف فيلم املخرج الطالب نور الدين على “ب�سوتها العايل” وقالت للطالب روح ملعتز 

الكاتب وهو املونتري اللى اأ�ستغل معايا بعدها.

.....
كتاب ال�سيناريو بيمثلوا حاجة مهمه جدًا فى حياتي .. اأ�ستغلت مع عبد احلي اأديب وم�سطفى حمرم ورفيق ال�سبان 

واإبراهيم املوجي اأكرث واحد اأثر فى حياتى هو عبد احلي.. ف�سال عن اأنه �سيناري�ست له مكانته فى ال�سينما اإمنا كان 

اللي  الفيلم زى  الدراما فى  اأن  .. كان يقويل  التنظيم  �ساطر  فى  ال�سيناريو  ما هو  املخرج  الأ�ستاذ.. يعلم  بيلعب دور 

راكب القطر من القاهرة اإىل الإ�سكندرية فى �ساعتني ل يجب التوقف يف بنها اأو طنطا .. اأى اأنه ل يجب الإ�ستغراق 

اأفالمي التى مل يكتبها .. كان  اأحيانًا با�ست�سريه فى  التفا�سيل الفرعية التى تثقل كاهل الدراما الأ�سا�سية كنت  فى 

جريء لكن كنا نختلف كثريًا كان يرى اأن كاتب ال�سيناريو يكتب اجل�سد اأو ج�سم العمل وعلى املخرج اأن يبث فيه الروح 

وله مطلق احلرية فى ذلك وتغيري ما يريد .. عبد احلي �سيناري�ست حمرتف يعرف كيف يخاطب اجلمهور  ويكتب كل 

الألوان الدرامية كوميدي .. �سيا�سي .. وغريه كان بيعطيني احلرية فى التعبري وكنت اأبلغه كان رّده اأحيانًا اأنت �سح 

ودا اأف�سل من اللى اأنا كاتبه .. مثاًل هو غرييل نهاية فيلم دانتيال رغم اأنه لكاتب اآخر .. كانت النهاية مفتوحه البنتني 

ال�سداقة �سىء مهم فى احلياة لزم تكوين  الفيلم بتقويل  دا ماينفع�س فى  .. قاىل  الولد  لبع�س وتركوا  مرجعو�س 

جريئه وتقويل اأنهم رجعوا اأ�سدقاء وتركوا الرجل اأنت بتتكلمي عن ال�سداقة ودي قيمة �سامية لزم الفيلم ينت�سر 

لهذه القيمة واإل اأيه �سرورته اأ�ساًل ؟! وغريت فعاًل .. �سحيح كان حمرتف ل ميلك وجهة نظر يطرحها فى كل اأعماله 

كان �سايف اأن ربنا اأعطي املخرج �سفة من �سفاته اأنه يخلق الروح فى الفيلم .. الفيلم بروح خمرجه، م�س بروح كاتبه 

الفيلم لزم يعلن عن خمرجه حتى ولو ت�سابهت الأ�ساليب .. اأحيانًا ين�سب اإىّل فيلم “نزوة” لعلي بدرخان اأو “اأ�سرار 

البنات” ملجدي اأحمد علي لبع�س الت�سابه.. عبد احلي اأكرث كاتب اأعطاين م�ساحة من احلرية فى الت�سرف.

.....
م�سطفى حمرم اأي�سًا كاتب حمرتف اأي�سًا لكنى اأحبه فى ت�سليح الفيلم اأكرث مما يكتب هو الفيلم .. هو �ساطر فى ت�سليح 

اأفالمه يعني هو عبد  ال�سيناريو، واحلكاية دي م�س عيب .. م�سطفى دمه خفيف .. ويحب الأفيهات  الكوميدي فى 

الأفيه.. ولو املخرج يحتاج فيلم خفيف )Light( يكتبه م�سطفى .. عنده اأفالم مهمه .. ب�س معايا م�س قوى .. هو 

�سلح “دانتيال” مع رفيق واأنا �ساهمت بالكتابه فى معظم اأفالمي .. وم�سطفى كان �سلح فيلهم “القاتله” .. و�سالح فوؤاد 

كان جمتهد فى “ حلم رخي�س” كان فيه مواد �سحفيه عن ق�سية الفيلم وكانت دكتورة نوال ال�سعداوي بت�سدر جملة 

حمدودة اأ�سمها “ نون “كانت بتبعتها يل فى وفى نف�س الفرتة كان فيه حتقيقات �سحفية قام بها حممد ح�سن الألفي 

عن املو�سوع.

.....
دكتور رفيق كاتب يعرف ينفذ لك اأفكارك .. وهو اأقرب لفكري .. جريء .. ل يخاف عك�س عبد احلي وم�سطفي .. 

كان رفيق ميلك �سجاعة طرح الأفكار غري التقليدية .. كان بي�سبقني فى اجلراأة وكنت بحاول اأكبح جماحه .. لأنى اأنا 

واللي بعمله فيه موقف رف�س مني ول اأريد اأن اأزيد الرف�س اإىل ذلك احلد .. ع�سان كده ورغم اأن اأحنا كنا متفقني لكن 

اأنا كانت نهاياتي مثاليه، م�س نهايات جريئة ودا ماأخذ رئي�سي على �سغلي لأن اأنا جوايا كدة اأنا اأتربيت تربية متزمتة 

لكن اأفكاري منفتحة .. دا م�س معناه اأين بعمل ده .. اأنا موؤمنة بده لكن م�س بعمله فى حياتى اخلا�سة، والبع�س ل 

ي�سدق ذلك مل اأكن اأمد اخليوط اإىل نهايتها لأن بداخلي فرملة خا�سة مثاًل مذكرات مراهقة املجتمع لون اأفكار البنت 

وخالها تكفر بالرومان�سية واحلب.

.....
بالن�سبة للم�سورين اأنا اأ�ستغلت تقريبًا مع ثمانية عبد املنعم بهن�سي وماهر را�سي وكمال عبد العزيز وطارق التلم�ساين 

و�سمري فرج وفى املو�سيقى عمر خريت وراجح داوود وحممد هالل وهاين �سنودة ومودي الإمام.

.....
كان  – ماهر  را�سي  – ماهر  كان  ال�سغل  فى  اإختيارهم  على  وبحر�س  بعناية  بختارهم  كنت  اللى  طبعًا  امل�سورين  من 

بيعرف يعمل مود .. ا�سلوب .. حالة للفيلم و�سكل متنا�سق .. حت�س اأن كل م�سهد مربوط بالتاين يعني ماهر هو مدير 

معقوله  م�س   .. حقه  ودا  خارجي  ي�ستغل  مابيحب�س  وماهر   .. وخال�س  ي�سور  جى  م�س  بينور..  فعاًل  اللى  الت�سوير 

حنجيب الت�سوير خارجي فى عز ال�سم�س ال�ساعه 12 ال�سهر وقوله اأعملي �سورة حلوة .. يعني انا فاكره فى “مذكرات 

مراهقة” ودا باملنا�سبة اأنا بعترب اأحلي �سورة فى اأفالمي كلها .. بنينا عنرب القطر .. ع�سان ياخد راحته فى النور لأن 

�سعب ينور ون�سور فى قطر حقيقي .. بينت له الكوخ، كان ن�س م�ساهده خارجي والن�س التاين ديكور ع�سان نعرف ن�سور 

اجلن�س ونقدمه �سح اأكيد ماكنا�س ح ن�سور فى ال�ساللت .، ودي باملنا�سبة مدر�سة – كمال ال�سيخ – كان يحب ي�سور 

املكان مثاًل فى اأكرت من ديكور تالقي �سلم العمارة غري قدام ال�سقة غري جواها كل حاجة يف مكان خمتلف .. حم�سن 

احمد عنده ميزه حلوة جدًا اأنه برييح املخرج وي�ساعده وطبعًا ا�ستغلنا يف “الباحثات عن احلرية” .. لكن كان عيبه 

اأنه الأنا بتاعه امل�سور عنده عالية .. ويحب ياأخد وقته .. وطبعًا دا �سعب جدًا يف اليوم ال�سينمائي .. وطبعًا زي ما 

قلتلك ا�ستغلت مع م�سورين كتري .. ا�ستغلت مع وحيد فريد .. م�سطفى هالل .. ه�سام �سري .. طارق التلم�ساين .. لكن 
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طارق احلقيقة ما رحتنا�س مع بع�س .. يعني ميكن اأحنا �سحاب وحبايب فعاًل وحتى بعد الفيلم لكن اأنا مارحتت�س معاه 

لأنه ما عندهو�س حته اأنه ي�ساعد املخرج يعني عاوز يعمل اللي هو �سايفه و دا ماينفع�س مع خمرج .. واأعتقد اأن من 

افالمي اللي ماكنت�س را�سيه عن الت�سوير فيها كان – “حلم رخي�س” – حلم رخي�س من الأفالم اللي ات�سورت م�س اللي 

اتنورت .. فيلم كان مهم جدًا جدًا ومع ذلك ما تعملو�س Style يف النور اأو Atmosphere معني .. وطبعًا اأنا م�س 

بجيب العيب ب�س على كمال عبد العزيز ميكن لو اأنا كنت طلبت منه وهو ماقدر�س دا مو�سوع تاين لكن اأنا قلتله اأين غري 

را�سية وميكن القاتلة كانت �سورته اأف�سل.

زمان ملا كنت تيجي تعمل فيلم كانوا داخلني يعملوه م�س ع�سان وقت ول فلو�س .. ع�سان الفيلم نف�سه .. بالعك�س دا كان 

فيه نا�س بتحط من جيبها .. اأنت داخل تعمل فيلم يف اأ�سبوع يف ع�سره م�س مهم .. انهارده الإدارة اتغريت وال�سوق اتغري 

ع�سان كده بيقولولك اأن اأفالم زمان كانت اأح�سن ... طبيعي لأن الأفالم القدمية كانت بتتعمل على نار هادية.

اللي م�ساعد جيل انهارده احلداثه والتكنولوجيا يف التكنيك والأدوات .. اأحنا كنا بن�ستخدم املوفيول دي واأنت عارف 

عامله زي ماتكون بت�سوق عربية قدمية مابتم�سي�س.

.....
ا�ستغلت مع مو�سيقيني كتري عملويل مو�سيقى الأفالم زي راجح داوود .. وراجح اأنا بحبه وا�ستغلت معاه )5( اأفالم .. 

وا�ستغلت مع م�سطفى ناجي ومودي وحممد هالل وهاين �سنوده ...

.....
 ملا جيت اأعمل »عفوًا اأيها القانون« جنالء فتحي يف الوقت دا كانت معتزله اإىل حد ما .. اأو متوقفه يعني ويعترب “عفوًا 

اإيها القانون” هو عودتها لل�سينما بعد خم�س �سنني واأنا وجنالء كنا اأ�سحاب يف وقت ملا كنت م�ساعدة .. كلمتها وكانت 

اأنا عايزه جنالء يف الفيلم، فقالتلي كربتي وح تعملي فيلم .. وطبعًا كانت �ست  م�سافره .. فردت عليا مامتها وقلتلها 

عجوزه وفاكراين ل�سه �سغريه وحتى ماكنت�س عايزه تدي ال�سيناريو لنجالء .. وجنالء وافقت وقالتلها اإينا�س كربت يا 

ماما .. ون�سحت .. وطبعًا جنالء قريت الورق وعجبها املو�سوع .. وكانت عوده قوية لنجالء .. )حممود عبد العزيز( 

هو كمان كان �ساحبي .. واأنا عرفت بعد ما عملت الفيلم منه اأن وا�سف فايز جاب ح�سني كمال واأداله الفيلم وطلب انه 

يعمله من غري ما اأعرف وطبعًا دا كان يف وقت كنت كل ملا اأكلم وا�سف اأو جنال ماكنو�س بريدوا اأو يقولويل ل�سه .. واأنا 

اعتقد اأن ح�سني ماكان�س يعرف اأن الفيلم دا اأنا خمرجته .. لكن لول اأن حممود رف�س وقاله اأنا عارف اأن البنت دي 

تعبت من وقت ملا كانت م�ساعدة كانت بتجهز الفيلم وراحت ا�سرتت ق�سته .. والبنت دي �ساطرة واأنا واثق فيها .. طبعًا 

وا�سف باعتباره منتج اأكيد قالوله اأنت جتيب واحده واأول مره تخرج فدا اللي قلقه .. لكن تدخل حممود ... ورف�سه 

خمرج تاين ... هو ال�سبب يف اقناع وا�سف .. وكمان ح�سني كان عايز يعمل تعديالت يف الفيلم ويخلي جنالء رقا�سه يف 

كباريه ... وطبعًا جنالء رف�ست لأنها كانت حمافظة ولأن م�سمون املو�سوع �ساعتها ح يروح .. وعملت الفيلم وجنح جدًا 

... وبعدين زي مابقولك عرفت احلكاية دي من حممود.

.....
“عفوًا اأيها القانون” ماكن�س يف دماغي ق�سية اأوي اأو ماكنت�س متع�سبة لفكرة  ب�سراحة اأنا ملا جيت اأعمل الفيلم دا 

الدفاع عن املراأه اأو حقوقها .. اأنا كنت عايزه اأقول اأن فيه ظلم واقع .. لو كان عن راجل كنت ح قوله برده .. واأ�ستفزين 

اللي  الق�سة  اأنا فاكره يف حوار  .. يعني  الراجل وال�ست  القتل والزنا عند  امل�ساواه يف ق�سايا  زاوية عدم  القانون من 

جيبت منها الفيلم اأن يف جمله اتقالت .. اإنتي لو كنتي راجل كنا حولنا الق�سية جلنحه �سرف وطلعناكي براءة لكن 

اأنتي �ست فتحولت جلناية لأن ال�ست مالها�س �سرف .. واأنا حتى فاكره اأن الق�سه دي كانت على الر�سيف يعني كانت 

لظابط كاتبها ا�سمه – نبيل مكاوي – ودورت عليه حلد ملا و�سلتله يعني .. وقعدت انا واإبراهيم املوجي نكتب واأنا حتى 

فاكره اأن اإبراهيم املوجي قايل .. رغم اأين م�س مقتنع بالفكره ب�س اأنا ح كتبها ع�سانك .. وخد بالك القانون دا حلد 

انهارده ماتغري�س مع اأنه اتغري يف دول عربية كتري.

.....
 .. طبيعية  ماكنت�س  يعني  عارف  ب�س   .. بالتكنيك  اهتميت   .. فيه  اتفذلك  حاولت  دا  الفيلم  املمنوع” يعني  “زمن 
ماعملتو�س برباءه زي “عفوًا” .. كنت بفرد ع�سالت املخرج زي مابيقولوا .. والفيلم ماجنح�س اأوي واتهاجم .. وملا 

اأنا والبا�سو�سي .. رحنا فعاًل وبحثنا يف اجلهات املخت�سة باملخدرات والقوا�سى املوجودة .. وعملنا الفيلم ..  عملناه 

وماكنت�س فاهمة موقف اإميان البحر دروي�س يعنى هو اإتدخل يف انتاجه .. ميكن كان عاوز يظهر ب�سكل قوى .. ب�س اأنا 

الفيلم دا م�س من الأفالم اللي بحبها اأو م�س عارفة عملته كدا ... وكان املفرو�س التحدي قبله يعني.

.....
»التحدي« �سوف اللي كان وراالفيلم دا فعاًل هو – م�سطفى حمرم – وهو اللي اقنعني اأن طاملا عفوًا ايها القانون جنح 

النجاح الكبري دا ليه مانعملهو�س جزء تاين.. واأنه بيقابل النا�س يف ال�سارع وبيطلبوا منه نكمل الفيلم .. رغم اأين م�س 

مقتنعه اأن اللي بينجح اأوي كدا لو جيت ا�ستثمرته من جديد بيف�سل .. ماعرف�س هي وجهة نظر طبعًا .. لكن م�سطفى 

عنده ميزه كوي�سه جدًا اأنه بيعرف ي�سوق ل�سغله كوي�س .. يعني هو بي�سوق اأكرت ما بيكتب .. وجينا قررنا ح نعمل الفيلم 

.. لكن جنالء رف�ست .. واأنا ملا لقيت جنالء رف�ست لأنها كانت �سايفه اأن عفوًا كان حاله وجنحت اأنا كمان ماحتم�ست�س 

وماكنت�س ح عمل الفيلم يعني ... لكن جت نبيله عبيد وعملنا الفيلم .. لكن اأنا عاوزه اقولك اأن عدم وجود جنالء يف 

الفيلم خلى الفيلم مالهو�س معنى .. طبعًا اأنا م�س بقلل من نبيله لكن اأحما ا�سطرينا نغري يف ال�سيناريو ع�سان ينا�سب 

املمثله اجلديده .. 

.....
اإمراأه واحدة ل تكفي، الفيلم دا كان يف الأول رايح لـ )عادل اإمام( وعادل ملا قرى ال�سيناريو عجبه لكن ملا عرف اأن اأنا 

اللي ح خرج الفيلم .. قال لوا�سف فايز اإزاي يعني تيجي واحده وتوؤمرين وتقويل اأعمل اإيه .. ورف�س الفيلم وطبعًا 

اأنا قابلت عادل بعدها واأنكر دا .. لكن دا الكالم اللي قالهويل وا�سف يعني .. الفيلم راح لـ )اأحمد زكي( ووا�سف كان 

اأعرفه  اأنا مكنت�س  واأحمد   .. النجم  باإ�سم  والبيع داميًا  والت�سويق  املنتجني  انت عارف ح�سابات  ي�ستعني بنجم  عايز 

جديد عليا لأين ما�ستغلت�س معاه قبل كده واأنا م�ساعده .. وح�سل اأن اأحمد اختلف مع وا�سف على الأجر .. ففكرت 

اأين اأعر�س الفيلم على )حممود عبد العزيز( وكلمته وعرف اأن اللي كان ح يعمل الدور اأحمد زكي .. وقايل ح كلمه 

واأخذ راأيه .. اأحنا التنني متفقني مع بع�س ناأخذ راأي بع�س يف ال�سغل اللي بيجينا ولو وافق ح عمله .. قلتله ماتقلهو�س 

اأنت ح تطرييل املمثلني كده من الفيلم .. وطبعًا اأحمد زكي كان جمنون يعني لو عرف كده م�س ح ي�ستغل الفيلم .. لكن 

وا�سف جاب اأحمد زكي ووافق على الأجر اللي طلبه .. اأنا عايزه اأقولك اأين قعدت ن�س الفيلم ماكلم�س اأحمد زكي 

لأين ات�سادمت معاه كتري جدًا .. اأنا فاكره اأين كنت ابعتله توجيهاتي مع امل�ساعد بتاعي .. من كرت ال�سدام اللي كان 

بيح�سل بينا .. هو وقتها كان ا�سم كبري وكان بيدخل احيانًا يف �سغل املخرج وال�سيناريو .. واأنا كان عندي فكرة اأن 

مهنة الإخراج مهنة مقد�سه .. وعارف ماكن�س عندي خربة ازاي حتتوي ع�سبية ممثل اأو غ�سب جنم معاك يف العمل 

.. وكنت عاوزه اأو�سله اأن املخرج �سخ�سية م�ستقله .. دخلنا يف �سدامات كتري جدًا لدرجة اأنه مره قايل ح حب�سك يف 

العربية حلد ملا اأخل�س امل�سهد .. طبعًا اللي كانت بتوفق بينا داميًا هي جنالء فتحي .. جنالء كانت �سديقتي وكانت 

تقويل معل�س هو ع�سبي لكن كله ل�سالح ال�سغل .. حلد ما جه يف يوم واأنا كالعادة بعتالوا التعليمات مع امل�ساعد لقيته 
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زعق يف اللوكي�سن وقايل م�س معقوله ح ف�سل طول الفيلم اأخد التوجيهات من امل�ساعد .. وفعاًل ات�ساحلنا .. وقدرت 

اتفهم طبيعة اأحمد زكي وفكرة التعامل مع غ�سب ممثلينك ... وبعدين اأنا كنت بحب اأطلع اجلانب الأخر من اأحمد 

زكي بعيد بقى عن الأدوار اجلادة زي اللي مك�سر فيها كنت بحب اأظهره ب�سكل جديد .. يعني الفيلمني اللي عملهم معايا 

 Light ح تالحظ اأنه خمتلف متامًا عن اأغلب اأدواره التانية ... كنت بخلي خفة دمه تبان ... بحطه على اخلط الـ ..

يعني و دا ح تالقيه يف “ا�ستاكوزا”..

ي�سرا اأنا وهي ابتدينا مع بع�س يف وقت واحد تقريبًا وا�ستغلت معاها واأنا م�ساعده يف – ق�سر يف الهوا – �سباب حتت 

الع�سرين – ابت�سامه واحده ل تكفي .. وطبعًا اأحنا يف الوقت دا كنا اأ�سحاب جدًا .. لكن اأنت عارف �سغلتنا .. ال�سينما 

كل واحد بريوح يف اجتاه .. وا�ستغلنا مع بع�س من تاين ملا بقيت هي جنمه طبعًا واأنا بقيت خمرجه .. ورجعت �سداقتنا 

القدمية من تاين وا�ستمرت 25 �سنة .. واجلميل يف ي�سرا اأين برتاح يف ال�سغل معاها .. يعني اأنا ماب�سيل�س الهم واأنا 

داخله معاها ت�سوير .. وهي كمان ب�سيطه م�س بتتعامل على اأنها جنمه يف اللوكي�سن وطبعًا ُقربنا من بع�س بيخليها تفهم 

اأنا عايزه اإيه .. واأ�ستغلنا مع بع�س )5( اأفالم .. لكن اأنت عارف اأن ملا بي�ستغل اتنني مع بع�س كتري ممكن ماينجحو�س 

اأنا حتى كنت بقولها اإحنا احترقنا مع بع�س .. فكنا بنف�سل حفاظًا على دا .. وهي عملت معايا اأدوار كلها خمتلفة عن 

بع�سها .. لكن ي�سرا فعاًل برتاح معاها يف ال�سغل. 

البنوك  م�ساألة قرو�س   .. اللي بيح�سل  �سباقني يف عر�س  دا  الفيلم  �سميحة بدران كتبه عبد احلي، وكنا يف  ق�سية 

وغ�سيل الأموال .. الفيلم جنح على امل�ستوى التجاري، واأنا فاكره اأن الأ�ستاذ �سعد الدين وهبه قاللي الفيلم دا مهم جدًا 

يا اإينا�س، وفيه نبوءة .. اأحنا دخلنا الفيلم ده بعد “التحدي” على طول وانا فاكره اإن كان فيه خالف بني نبيله عبيد 

وح�سني كمال لأن كان مفرو�س تدخل ت�سور معاه الأول.

نبيله عبيد ممثله حمرتفه ول ميكن اإنكارها من ال�سينما هي عندها اأفالم كتري حت�سب يف تاريخها لكن عيبها اأنها بتهتم 

اأن  ب�سوف  واأنا   .. عليهم  بتطغى  بتاعتهم  الأنوثه  حتة  لأن   ... النجمات  كل  م�سكلة  فكره  على  ودي  بزياده  ب�سكلها 

هنا دور املخرج يف ال�سيطرة على دا .. ونبيله اأجمل ما فيها اأنها عندها مالمح ينفع تلعب بيها كل الأدوار .. الفالحه 

والأم وغريها .. واأنا بقول اأن نبيله هي النجمة اللي ماتنفع�س تعمل الكاراكتار لأنه ليه نا�س معينة .. نبيله يف حته 

النجومية بتاعتها ..

.....
�سفته  ملا  اأنا  لكن   ... عر�سه  عند  جدًا  جنح  اأنه  رغم  بالن�سبايل  املحببه  الأفالم  من  م�س  دا  الفيلم  للقاتلة  بالن�سبة 

ح�سيت اأنه ناق�سة حاله ن�سج ميكن لو رجعت تاين اأعمله ح عمله ب�سكل اأن�سج .. والقاتله فيلم من الأفالم اللي تتعاد 

لأن دا مو�سوع من املو�سوعات اللي عايزه ميزان وت�سرف ال�سخ�سية واإدراكها دا كان مهم جدًا .. دور فيفي كان حمتاج 

ممثلة على قدر عايل من الثقافة ع�سان تتفهم البعد الثقايف اأو النف�سي لل�سخ�سية .. وفيفي لالأ�سف مافهمتهو�س .. 

يعني اأنا �سايفه اأن لو مديحه كامل هي اللي عملت الدور ميكن الفيلم كان ح ياأخذ بعد نف�سي و�سكل اأعمق .. )فيفي 

عبده( اهتمت ب�سكلها اأكرت وماكنت�س بت�سمع كالمي .. اأنا ن�سحتها كتري يف دا .. لكن هي كان عندها ال�سكل اأهم وهي 

وقتها برده كانت عامله فيلم مع ح�سني كمال وبرده كان اهتمامها ب�سكلها طاغي على اهتمامها بطبيعة دورها كممثله .. 

واللي جنح الفيلم كما اأن فيفي كانت ا�سم كبري يف الوقت دا كنجمة بعيدًا عن التمثيل طبعًا .. يعني فيفي اول ما�ستغلت 

معايا يف امراأة واحده ل تكفي كان مطيعة .. وكنت حتى ملا اطلب منها مت�سح امليك اأب بتم�سحه لأنها كانت  عامله دور 

اأنا طلعت معاكي اأول حد كمخرجه .. واأنا عاوزاكي انتي اللي  خدامه .. وفيفي هي اللي جابتلي القاتله .. وقالتلي 

تخرجي الفيلم .. لكن اأنا م�س بحب اأو م�س من اأحب الأفالم لقلبي لأين كان ممكن اأعمله ب�سكل اأح�سن من كده .

.....
اأما بالن�سبة لدي�سكو دي�سكو .. هو فيم �سبابي .. يعني موجة ال�سباب اللي ح�سلت يف ال�سنني اللي فاتت .. ماكان�س 

اأنت   .. �سّباق بر�سه  دا كان  والفيلم   .. امل�سري  ال�سعب  نوعية جديده على  .. كانت  العومله دي  �سبابنا دخل يف  ل�سه 

عارف املجموعة اللي طلعت بتوع ق�سر البارون .. واللي بي�سموا نف�سيهم عبدة ال�سيطان .. وخد بالك الفيلم دا كاتبه 

راجل كبري ... عجوز يعني على اأنه يقدم روؤية زي دي عن ال�سباب .. ب�سراحه اأ�ستاذ عبد احلي اأديب كان داميًا بيلف 

اأغلب اجلوايز يف املهرجان القومي  اأماكن وحتت م�س بتاعته .. والفيلم خد تقريبًا  يف ال�سوارع .. وداميًا تالقيه يف 

لل�سينما يعني خذ يف ال�سيناريو والإنتاج والت�سوير و�سريف منري خد جايزة وكانت اأول جايزه ليه .. الغريب اأنه واخد 

كل دا وما اأخد�س اف�سل فيلم .. والأغرب اأن اأنا ما اأخدت�س جايزه وكان اأجمل اللي بيتقال .. فني بياع الطر�سي اللي 

عمل الفيلم دا يعني ..

.....
Atmosphere بتاع ال�سورة .. ول حتى را�سية عن اأ�سلوبي  يف حلم رخي�س اأنا قلتلك اأين ماكنت�س را�سيه عن الـ 

فيه .. ح�ساه كده م�س لوين .. يعني عارف ملا ب�سوفه بقول اأيه الفجاجه دي .. طبعًا م�س فجاجه جن�سيه .. لكن فيه 

غالظه يف املو�سوع .. م�س معاجلتي .. م�س لوين .. م�س اأنا .. يعني اأنا معاجلاتي اأ�سيك من كده .. م�س عارفه ب�س هو 

اختيار وطبعًا مو�سوع مهم جدًا وم�س غريب عن اأفكاري لكن اأنا ماكنت�س ح�ساه .. اأو م�س دا لون اإينا�س الدغيدي .. اأنا 

كاإينا�س الدغيدي ملا اأختار البيئه دي .. ماكنت�س بختار النوعية دي يف الختيارات .. ماعرف�س ليه بعد ملا �سفته قلت 

لنف�سي ليه مارققت�س اأكرث من كده.

الهام �ساهني قوية ومطيعة .. ب�س مافي�س ممثله ا�ستغلت معاها يف ان�سباط الهام .. الهام �ساهني داخله الفيلم بقلبها 

.. خايفة على الدور.. خايفه على الفيلم كله .. جوه اأحداث الفيلم زي مابيقولوا .. الهام بتيجي عارفه دورها اإمتى 

حافظة  تالقيها   .. ت�ساعدك  ح  تاهت  حاجه  فيه  ولو   .. عليها  تتعطل  و�سعب   .. منه  ومتمكنه  كوي�س  ومذاكراه   ..

دورها وعارفه ارقام ال�سوتات .. كاإنها م�ساعد خمرج معاك .. ومن�سفه لكل ما هو ل�سالح الفيلم .. يعني بتاعه املالب�س 

بتاعتها مثال �سافت نف�سها على النا�س ح مت�سيها .. والهام عمرها ماتعطلك .. مالها�س طلبات �سخيفه .. ماعندها�س لوؤم 

.. انت عارف فيه ممثالت لئيمة وعندهم اأنانية دا م�س موجود عند اإلهام .

اأنا بحب حممد هنيدي جدًا .. وهو كوميديان جامد جدًا .. يعني �سكله وتكوينه وخفة دمه بتخلي النا�س حتبه .. اأنا 

فاكره يف “حلم رخي�س” .. كنت اأقوله ح تقول اإيه ياهنيدي .. طبعًا اأنت عارف اأن الواحد بيقلق من بتوع الكوميديا 

اإ�سفاف يبوظلك مو�سوعك .. فكان يقويل ماعرف�س ملا ح تقوليلي خ�س ح تكلم .. وكانت روحه  ع�سان مايبقا�س فيه 

حلوه وبيموتنا من ال�سحك ... واأنا يف العر�س لقيت النا�س بتموت من ال�سحك كل ملا هنيدي يطلع .. عنده كاريزما 

غريبة وح�سور وقبول مع النا�س .. واأنا راأيي اأنه اأهم من اأحمد حلمي نف�سه .. لكن فكرة الختيار .. اأحنا ماعندنا�س 

كتاب كوميدي كوي�سني دلوقتي امل�سكلة اأنه بيعمل كوميديا مع �سيناريو مو�سوعه م�س كوميدي .. هنيدي عايز يتوظف 

.. واأنا فاكره اإين قلت لروحي ملا لقيت تفاعل النا�س معاه يف العر�س ماكنتي�س �سيلتي كتري من م�ساهده .. لكن هو ممثل 

�ساطر ومتمكن واأنا فعاًل ب�سحكله .. وهو �سخ�س هادي فعاًل .. م�س مدعي .. بني اأدم طبيعي .

.....
ا�ستاكوزا عايزه اقولك الفيلم دا قعد عندي يف املكتب 4 �سنني .. وملا عر�سته على اأحمد زكي قايل انتي اجتنيتي .. 

اإيه حكايتك مع الرجالة .. طلعتي حممود عبد العزيز  اأنتي  اأن�سرب يف منطقة ح�سا�سه .. واأطلع عاجز ..  عازاين 

اأنتي مري�سة .. وطبعًا الفيلم كله كان قامي على املوقف دا ..  اأن�سرب يف رجولتي ..  عاجز جن�سيًا .. واأنا عايزاين 
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وطبعًا عملنا الفيلم وزي ماقلتلك طلعت اأحمد زكي يف �سكل خفيف وبعيد عن اأدواره التانيه .. ع�سان تخدم ق�سية 

املراأة لزم حتط قدامها منوذج �سئ للرجل ماقلت�س كل الرجاله .. لأين ماعندي�س عداء معاهم .. ومثاًل كان عندي 

مق�سد من ا�ستاكوزا اأين اقول ان الراجل م�س فحوله ب�س م�س نركز رجولته على املنطقة دي ب�س .. لكن انا باحد مناذج 

واأعر�سها ومع ذلك م�س كل ال�ستات عندي ماليكه .. ح تالقي منحرفات وفا�سدات و�ساقطات واللي بتقتل .. اأن املجتمع 

كدا وكدا .. وموقفي بو�سوح من الراجل .. هو موقف وا�سح من جمتمع كامل واأنا �سايفه اأن فيه جزء وجزء .. الطبيعه 

 Atmosphere الي�سرية .. بتكلم عن املجتمع عن الفكر .. يعني مثاًل – “حني مي�سرة – خلالد يو�سف بيتكلم على

بلد، اأنا يف اأفالمي باخد مناذج منها .. �سرايح .. م�ساألة اختيار .. اأنا بختار ال�سخ�سية ع�سان النا�س م�ستنيه ح تت�سرف 

اإزاي .. ودا وا�سح يف حلم رخي�س .. ا�ستغلت على 3 بنات .. م�س كل احلي .. كان ممكن اأجيب احلوامدية كلها فيها فقر 

وبيع بالرخي�س .. واأنا قدمت يف اأفالمي مناذج .. وخد بالك ال�ست والراجل على النقي�س متامًا .. لأن ال�ست 

وحتقيق  �سغله  حياته  يف  الأوىل  الراجل   .. حاجه  كل  وقبل  ال�سغل  قبل  الراجل  هو  حياتها  يف   Number one
.. لأن  بت�سعف  ال�ست  لكن   .. اللي على عاتقه   الأحمال  ودا طبعًا بحكم  2 يف حياته  رقم  امل�ساعر  نف�سه وبعد كده 

الأ�سا�س عندها وجود راجل .. ووجوده ح ي�سعل فيها القوة .. يعني اأنا �سخ�سيًا بكل قوتي دي ب�سعف .. لأن مافي�س 

حد الـ 24 �ساعة �سعلة قوه .. امل�ساعر بتهدي النف�سية وبتخليك ت�ستقر وتنتج اأح�سن ما عندك.

.....
اجلن�س هو املحرك ال�سخ�سي واأنا مقتنعه بدا جدًا من اأول ماقريت فرويد واأحنا ل�سه يف الثانوي .. لأنها حقيقة واللي 

ينكرها يبقى م�س �سوي .. الأكل وال�سرب واجلن�س .. واأنا عمري ما�ستعر�ست ج�سم امراأه اأنا داميًا بيبقى عندي عالقة 

بني راجل و�ست .. الرتكيبة وال�سخ�سية .. والعالقة اجلن�سية جزء من درا�سة اأي �سخ�سية عندي وبقول اأنها برت�سم 

مالمح ال�سخ�سية .. والنا�س قالت اأين مبجد الراجل يف امراأة واحده ل تكفي لكن دا م�س حقيقي اأنا ب�سخر من انه 

عاوز كل حاجه ومابيخد�س يف النهاية حاجه وا�سم الفيلم هو ا�ستفهام فيه تريقه على الراجل ال�سرقي ..

– اأ.كمال ال�سيخ قايل ماتزعلي�س يا اإينا�س لأن النا�س م�س ح تفهم فيلمك دا دلوقتي ..  – دانتيال  واأنا فاكره اأن يف 

انتي بتتكلمي يف عالقات �سامية جدًا .. لكن النا�س ممكن تفهمه بعد 20 �سنه لو ترفهوا اقت�ساديًا .. وانتهى نزاعهم 

على رغيف العي�س �ساعتها ح يعرفوا معنى فيلمك وح يتفهموا فكرة ال�سداقة والختيار يف نزاع �سديقتني على راجل.

.....
دانتيال فكرته اأ�ساًل من فيلم اجنبي كانت ق�سته عن �سديقتني وواحده منهم عندها �سرطان و ح متوت وعايزه �سديقتها 

تربى بنتها بعد ملا متوت وكانت بتحاول حتبب البنت يف �سديقتها .. لكن هاله �سرحان بحكم انها �سديقة ن�سبنا لها 

الفكره .. وع�سان برده يبقى �ساركت معانا يف الفيلم .

.....
كالم الليل كان عن ق�سة جمال الغيطاين وا�ستغلت فيه مع ب�سري الديك يف كتابة ال�سيناريو ... ودا م�س العمل الوحيد 

اللي ا�ستغلته مع ب�سري كان فيه عمل ب�س ماعملنهو�س اأما )الورده احلمرا( عبد احلي قدم ال�سيناريو للتليفزيون با�سم 

�سركتي لأنه ماعندهو�س �سركة وحط ا�سمي من غري مايقويل واأخدين ورحنا للتليفزيون .. وقايل ح مت�سي الفيلم دا 

اأنا مقريت�س ال�سيناريو،  يا اإينا�س .. طبعًا عبد احلي ال�سداقة اللي بينا .. تخليني مارف�س�س .. قلتله يا عبد احلي 

قاللي : نعدله )!!( يف التليفزيون طلبوا من عبد احلي اأديب اأنه يعملهم حاجه Light كده .. وكان الفيلم من النوعية 

اللي حمتاج جنوم ع�سان ت�سنده .. يعني عارف املناف�سه يف التمثيل هي اللي كانت ح تعلي الفيلم دا .. لكن لالأ�سف اأهم 

.. وملا  ا�ستغل معاه عمري ل م�ساعده ول خمرجه  واأنا ماكنت�س   .. اأحمد رمزي  اأنا اخرتت  عن�سر فيه وقع .. طبعًا 

عر�ست عليه الدور وافق .. وكان بقاله فرته طويله مابيمثل�س ب�س الظاهر اأن الراجل كان حمتاج ماديًا .. ووافق .. 

وجبنا ي�سرا وم�سطفى فهمي .. رغم اأن خد بالك الدور يف الأول دور م�سطفى كان راح حلميده لكن حممود حميده رف�س 

ال�سغل مع التليفزيون ورجع الفلو�س اللي قب�سها مني لأين كنت املنتج الفني للفيلم .. وكنت مر�سحه كمال ال�سناوي 

لدور رمزي لكن يف الوقت دا كان دخل امل�ست�سفى كانت الفرتة الأخريه يف حياته يعني .. وعملنا الفيلم لكن احمد رمزي 

ما�ساعدني�س .. هو كان كبري يف ال�سن وقتها وكان تعبان .. وماكن�س بيقدر يبذل جمهود .. واأنا احتطيط يف م�سكلة معاه 

اإزاي ح تعامل معاه كده وهو جنم كبري والدور حمتاج جمهود .. وكان بيقويل يف اللوكي�سن اأنه عنده ت�سلب يف ال�سرايني 

لها اتفرجت عليها بعد كده .. لكن كان بيتهرب  اأعيد م�ساهد فعاًل ماعجبيتني�س  .. كان �سعب فعاًل .. وكنت عايزه 

مننا .. الفيلم طبعًا يف النهاية ماتعلم�س ب�سكل �سح .. يعني تقدر تقول فيلم اتعمل بال روح ميكن لو الفيلم دا كان فيه 

الرتكيبة بتاعة ي�سرا وحممود حميده وكمال ال�سناوي كان ح ينجح ... لكن انت عارف ان ال�سينما و�سغلنتنا دي يوم 

ليك ويوم لأ .. واأي فيلم معر�س لكده ممكن يف�سل م�س ب�سبب املمثلني اأو املخرج ممكن لأن الظروف م�س م�ساعده الفيلم 

... لكن اأنا بوريلك العالقة بيني وبني عبد احلي كانت و�سله لفني .. وعلى فكره عبد احلي اأديب كان كاتب فيلم اأكرت 

من رائع كان ا�سمه )رجل من احلي ال�ساد�س( وكان فعاًل اأول فيلم ح تالقيه اتكلم عن التطرف الديني فعاًل قبل م�سل�سل 

“اجلماعه” ما يتعمل بـ 20 �سنه وعالقاتهم وفكرة ال�سمع والطاعة وكل ما يتعلق بالتطرف اللي �سفناه فعاًل بعد كده 
وكان حممود مر�سي ح يكون يف الفيلم وكان م�ستعد وم�ستنيه و كان م�ستغرب اأن عبد احلي اأديب يكتب �سيناريو من النوع 

دا ... لكن الرقابة رف�ست .. واأنا فاكره اأنه كان بيبداأ الفيلم بجملة ال�سادات اأحنا بلد العلم والإميان .. وكان �سده 

لأنه �ساف اأنه هو ال�سبب يف حتررهم وخروجهم من ال�سجون .. وفعاًل كان فيلم اأكرت من رائع لكن يف النهاية ماتعمل�س ..

.....
فيلم مذكرات مراهقه .. اأنا كنا ب�سوف اأنه فعاًل عمل متكامل جدًا .. حتى متكامل على فيلم م�سري يعني .. كل حاجه 

فيه اتعملت بحرفية واتعملت �سح .. من ت�سوير ملونتاج لتمثيل وهو اأحب الأفالم ليا وفعاًل فيه ن�سج فني بالن�سبايل .. 

اأنا حتى فاكره اأن دينا بنت ال�سادات �سافت الفيلم وقالتلي يا طنط اإينا�س انتي عرفتي كل احلاجات دي اإزاي .. فعاًل 

عرب عننا جدًا .. ونان�سي دي البنت اللي بتوقع كله يف بع�س ومعقده ومع ذلك ماخلت�س حد يلم�سها .. دي منوذج حقيقي 

و�سفنا منه كتري .. فيه نا�س اتهمتني يف الفيلم دا اإين بقول اأين بحر�س البنات على الف�سق وم�س عارفه اإيه .. ودا كله 

م�س �سحيح يعني العيادة اللي البنت راحتلها اأنا فعاًل خلتها زحمة وفيها فالحات وم�س عارفه اإيه .. ب�س دي موجوده 

... ومع كل دا كانت عندك مناذج خمتلفة يف الفيلم، والبنت ال�ساذجة اللي عاي�سه حالة الرومان�سية اللي املجتمع اللي 

اإحنا فيه خطف منها احلاله دي .. وحرمها من رومان�سيتها وحبها ملجرد اأن عندها �ساحب .. ومع ذلك انا حطيت يف 

النهاية عقاب املجتمع .. ونا�س عابت النهاية لكن اأنا �سايفه اإنها �سح .. الولد ت�سامح معاها لكن رف�سه اجلواز منه لأنها 

قالتله م�ساعر احلب راحت م�ساعر الرومان�سية اللي كنت عاي�ساها، وهنا اجلواز مالهو�س لزمه .. وميكن اأنا خليت الولد 

يت�سامح ب�س دا لأ�سباب تانية لأنه من ح�سارة تانية ومن اأم م�س م�سرية والولد كان عاي�س يف اإيطاليا اإمنا لو كان فكره 

م�سري بقى ماكان�س عمره ت�سامح معاها .. لأن اأنت يف جمتمع بيحكم على فكرك .. واأنت عندك اأنا .. �سايفني فا�سده 

وبحر�س على الف�سق والفجور .. جمتمع حكم ملجرد الفكر .. مع انهم ما �سافوني�س متلب�سه يعني ..  يف النهاية مهما 

كنت �سح  .. املجتمع بيغلبك وبيقدر علينا .

.....
ال�سبان جابت �سخ�سيات حقيقية كانوا معاها  ال�سيناريو رفيق  اللي كتبله  الباحثات عن احلرية  الزين موؤلفه  هدى 

يف فرن�سا ..وكان هدف الفيلم البنات العربيات اللي بيدورا على هويتهم املفقوده يف الوطن العربي .. لكن بيت�سدموا 



20
21

بواقع اأ�سعب وبريجعوا يف النهاية لنف�س املجتمع القامع والظامل ليهم .. واللي فرق الفيلم دا عن “مذكرات مراهقة” 

.. اأنه ناق�س دا يف �سن الأربعني �سن الن�سج عند 3 مناذج يف �سراعهم مع احلياة ال�سحفية واملغنية واللي برت�سم .. واأنا 

مع اأن ا�سم الفيلم – الباحثات عن احلرية – عاك�س كو�سف للن�ساء يف اأفالمي . واللي بحاول اديهم اأكرب حرية .. اأن 

حترر ال�ست بييجي من حتررها القت�سادي .. وبعدين دا ح يجيب حتررها اجل�سدي .. والفكري .. والأولين هي اللي 

بتقدر تعمله ع�سان حت�سل على حرية فكرها وج�سدها .. يعني داميًا ال�ست يف املجتمع ال�سرقي من وهي �سغريه وهم 

بيم�سكوا ج�سمها ويقطعوا فيه ويعقدوها منه ... ختان وعذرية وم�س عارف اأيه .. ليه .. مع اأن الراجل عنده حرية 

 ... فاجرة  تبقى  ب�سيت  لو  ب�س  ال�ست  اأما  ال�سما  بيه  يطلعوا   Hero يقولولك  العالقات  املتعدد  والراجل   .. ج�سده 

ويقولويل حرتوحي النار .. واأنت مالك .. حتخاف عليا يعني من النار .. انت مالك بجد اأنا عاوزه اأروح النار .. اأنا حرة 

.. عندي البحث عن املراأة اأهم من هموم املراأة .. حرية فكر .. حرية ج�سد .. ج�سمي ملكي .. اأنا  مع عالقات امل�ساعر 

.. مع احلرية القت�سادية للمراأة تخليها حت�سل على حرية الفكر واجل�سد ودي م�سئولية املراأة.

.....
ماتيجي نرق�س : عملته يف مرحلة يف حياتي بجد كنت �سعيده فيها وح�سه باحلرية والإنطالق .. عارف بيجيلك وقت 

مابتبقا�س عايز ت�سوف الهموم اللي حوليك وبتقول كفاية بقى .. اأنا مقتنعه اإن ال�سينما ليها دور يف اأنها تخرجك عن 

الهموم دي واأنا من املدر�سة دي حتى يف اأفالمي كانت مو�سوعاتها حراقة زي مابيقولوا ب�س فيها جزء م�سلي .. والفيلم 

دا اأنا ملا عملته كنت عايزه اأخرج عن الهموم اللي حولينا وكنت بقول يف الفيلم دا ال�ست  ملا تبقى يف ملل حتعمل اإيه 

.. يعني ملا الراجل بي�سعر بالروتني وامللل بريوح يتجوز .. يخون .. يخ�س يف عالقة .. ال�ست طبعًا يف جمتمع زي دا 

م�س حرتوح تخون ول تخ�س يف عالقة .. قلت طب ماتروح ترق�س .. وهنا اأنا غريت دور – ريت�سارد جري – يف الفيلم 

الأجنبي وخليته امراأه .. وطبعًا ملا جيت اأعمل الفيلم تعبت جدًا ع�سان القي راق�سني فعاًل مبهاره .. عايزه اأقولك اأين 

رحت الأوبرا لوليد عوين واملفرو�س فيها راق�سني حمرتفني .. لكن فرقة كامله مافيها�س غري 4 اللي بيعرفوا يرق�سوا 

.. تخيل .. اأين دورت على مدار�س رق�س اأخد منها راق�سني لكن الفن انهارده يف م�سر �سحل بجد .. وع�سان كده ملا 

برتوح تعمل برامج ا�ستعرا�سية برتوح على لبنان .. جرب تعمل فيلم ا�ستعرا�سي انهارده يف م�سر .. م�س حتعرف .. 

الفيلم طبعًا كان اأهم حاجه فيه الرق�س .. ولالأ�سف اأنا تعبت معاهم و�سرفت لكن ماطلع�س بال�سوره اللي اأنا عايزاها .

.....
يف جمنون اأمريه ماعرفت�س اأو�سل للي اأنا عايزاه منه .. اأنا كنت عاوزه اتكلم عن �سراع احل�سارات والأديان اللي حا�سل 

التجربة وعندي فكره  اأنا دخلت  لكن   .. ال�سيناريو كان �سعيف   .. دا  ل  اأو�سّ اأنا ماعرفت�س  لكن   .. العامل دلوقتي  يف 

كنت ح�سه اأنها ممكن تكمل يف الآخر .. عارف عالقة ديانا طبعًا م�س املق�سود امللكة هنا لكن عالقتها بدودي الفايد 

و�سراع الأديان كنت عاوزه اأدخل دا يف �سكل فانتازيا .. يعني عارف الأفالم اللي من النوع دا مابتتعمل�س يف م�سر كنت 

عاوزه اأعمال تركيبة كدا .. الفانتازيا مع امل�سمون من خالل ق�سه معينة ... الواقع اللي م�س مت�سدق .. لكن يف الأخر 

ماو�سلت�س فيه حاجه ناق�سه وحلد دلوقتي م�س عارفه هي اأيه !!.

.....
لأ طبعًا اأنا ماقلت�س اأين عملت فيلم بورنو ... هم كانوا بي�ساألوين عن راأيي فيها واأنا قلتلهم اأن افالم البورنو �سناعة �سوء 

احنا معاها ول لأ وفيها ا�ستثمار باملليارات.. وموجوده على الإنرتنت ويف كل حته .. واأنا عملت م�ساهد جن�سيه قوية 

“دانتيال” م�سهد حممود حميده وي�سرا دا جرئ جدًا ب�س داخل �سياق درامي للفيلم لكن طبعًا  يف اأفالمي .. يعني يف 

ماعملت�س اللي ال�سحافة ن�سبتهويل.. �سحافة بقى!!.

�ضهــــادات
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يف ال�سفحات التالية ثالث �سهادات وردت يف �سريط ال�سوت لفيلم “ب�سوتها العايل .. يف �سينما اإينا�س 

الدغيدي” الذي قدمه واأخرجه الطالب نور الدين على كم�سروع فيلم ت�سجيلي بال�سنه الثالثه مبعهد 

ال�سينما وهو عمل هام ا�ستحق تقدير جلنة حتكيم م�سروعات الطلبة وحظى بتقدير جيد جدًا واهتم 

الفكرية  وروؤيتها  ومواقفها  معا�سريها  وراأى  التعبري  يف  واأ�سلوبها  اأفالمها  اثارتها  التي  بالق�سايا  فيه 

والفنية باأ�سلوب يجمع بني التحقيق والت�سجيل، حملاًل و�سارحًا ومف�سرًا من خالل حديثها عن م�سوارها 

مثل  كبار  لأ�سماء  اختياره  خالل  من  اأت�سح  ما  وهو   .. ول�سينماها  لها  انحيازه  عن   ، كمخرج  كا�سفًا،   ..

لل�سينما، والأ�ستاذة  الناقد القدير �سمري فريد والأ�ستاذة الدكتورة عزه حليم الأ�ستاذ باملعهد العايل 

الدكتورة غادة جباره عميدة املعهد العايل لل�سينما ال�سابقة للتعليق على م�سريتها الفنية وال�سهادات هي 

ن�س ما ورد على ل�سانهم، تقريبًا، عاك�سًا روؤيتهم وموقفهم “�سوتًا و�سورة” من �سينما اإينا�س الدغيدي.

�سهادة الناقد الكبري
�سمري فريد

l اإينا�س الدغيدي تعترب اأول خمرجه �سينمائية يف م�سر ويف العامل العربي ويف العامل الإ�سالمي ويف التاريخ الإ�سالمي 

كله ت�ستطيع اأن تنجز 16 فيلم روائي طويل من 85 حتى الآن .. وهي تعترب الوحيده من نوعها حتى هذه اللحظه.

l هي امتداد لربكات وح�سن الإمام .. واإ�ستغلت معاهم م�ساعده .. وهي تنتمي عمليًا اإىل ما ي�سمى الواقعية اجلديدة 

يف التمانينات .. اللي هي ال�سينما اللي كان فيها حممد خان .. وداوود وخريي ب�ساره وراأفت امليهي وعاطف الطيب .. 

طرحها ملا يعرف بق�سايا املراأه .. كان طرح طبعًا جرئ جدًا و�سجاع .. ويف نف�س الوقت م�س فج .. م�س �سارخ .

اأح�سن ممثله يف  فيلم يح�سل على جائزة  واأول   .. الدغيدي  اإينا�س  اإخراج  فيلم  اأول  كان  القانون” ..  اأيها  l “عفوًا 

 .. فتحي  جنالء  قبل  اأخرى  ممثله  مافي�س  حتالقي  رجعت  فلو   .. ط�سقند  مهرجان  يف  فتحي  لنجالء  دويل  مهرجان 

خدت جايزه خارج احلدود امل�سرية اأو العربية.

اأنه لي�س من اأجنحها من الناحية التجارية .. لكن هو من اأح�سنها  اأفالمها يف راأيي رغم  l “حلم رخي�س” من اأح�سن 

.. هو اأكرت فيلم �سجاع على الإطالق يف اأفالمها .. هو فيلم مل�س م�سكلة لي�س لها حل حتى الآن .. طول عمر م�سر وغري 

م�سر من الدول فيها �سوق الرقيق دا املوازي اأو املواري امل�سكوت عنه .. لكن يف م�سر امل�ساأله زادت جدًا وهي تناولتها 

ب�سجاعه جدًا” 

م�ساألة بيع البنات ال�سغريين .. جواري يعني .. هو نوع من �سوق اجلواري املغلف باأوراق ر�سمية فهي عربت عنه ب�سكل 

ممتاز.

ع�سان كده الفيلم امتنع يف دول عربية كتري .. ودي �سهادة جميلة .. املخرج اللي مالهو�س اأفالم ممنوعه .. خمرج فاتر 

وبيعرب التاريخ والتاريخ بيعربه.

l املخرج اأو الفنان احلقيقي .. �سواء كان رجل اأو امراأه .. يجب اأن يكون �سد فكرة املجتمع الذكوري .. لأنه متعار�س 

مع الطبيعة .. متعار�س مع احلقيقة .. املجتمع م�س ذكور ب�س .. املجتمع ذكور واإناث.

l امراأه واحده ل تكفي” يبدو من عنوانه كاإنه فيلم ذكوري .. اأو ممكن تالقيه كفيلم ذكوري .. كل ال�سراع على الذكر 

.. لكن ممكن كمان تاأخذه من زاوية تانيه .. اإن جمرد ال�سراع على الذكر هو تعبري عن حالة هي برتف�سها .. ممكن 

قراءته من هذه الزاوية اأي�سًا .. لكن هو فيلم ملتب�س يف احلته دي .. ممكن يكون فيه متجيد للذكورة ب�سكل اأو باأخر 

.. ي�سبح اأمر غريب ملخرجه امراأه ميكن يكون دانتيال فيه رد على دا.

.. وهو عنده هذا احل�س  الغيطاين  الليل” . ودا طبعًا طبيعي لإنه عن ق�سة جمال  “كالم  ليها  �سيا�سي  اأكرت فيلم   l

ال�سيا�سي .. فيلم طبعًا من اأوائل الأفالم اللي ك�سفت عن الف�ساد يف ع�سر مبارك.

يعني مثال النا�س اللي Sorry – �سوري – يف التعبري يعني اللي اخالقها بني فخذيها .. اإذا كان مفهومهم لالأخالق .. اإن 

بنت تفتح ال�سباك فتتقتل .. دا م�س اأخالق .. دي م�س اأخالق خال�س .. دا ل اأخالقيه.

l تكنيكايل )تقنيًا(.. she is very good .. يعني بالعربي هي خمرجة متمكنه جدًا من لغة ال�سينما .. والتعبري 

بلغة ال�سينما .. ماعندها�س اأي �سعف حريف خال�س .. اإنها تلميذة بركات وح�سن الإمام.
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l الهجوم عليها هو هجوم اأ�ساًل من �سحافة �سفراء اأو من .. عقول �سعيفة .. واأقالم مالها�س اأهمية .. مالها�س قيمة – 

احلقيقة .. ملها�س اأي عمق .. وهجوم �سطحي وعابر .. واللي بريفعوا ق�سايا .. املحامني اللي بريفعوا ق�سايا .. والكالم 

دا .. كل الكالم دا لن يغري من حقيقة مكانة اإينا�س الدغيدي يف ال�سينما امل�سرية ويف الثقافة العربية.

هي معرتف بيها متامًا يف م�سر ويف املجتمع العربي .. وبريحب بيها يف مراك�س ويف اأبو ظبي وحيث تذهب .. على م�ستوى 

فاإينا�س  ذلك  ومع   .. والكتاب  وال�سحفيني  الثقايف  امل�ستوى  على   .. ال�سينما  جمهور  ول  ال�سينمائيني  ب�س  م�س  كمان 

الدغيدي معروفة كوي�س جدًا يف الأو�ساط الثقافية عمومًا يف اأوروبا واأمريكا.

l يعني اأجمل ما يف اأفالم اإينا�س الدغيدي .. الأفالم وامل�ساهد واللقطات التي ل تخرجها اإل امراأه.

l اأنا م�س مقتنع خال�س مب�ساألة اجلريئة دي .. اإينا�س الدغيدي ح�سلت على قدر قليل من احلرية لكي تعرب عن نف�سها 

.. فاإنا ح �سميها اجلميلة .. هي جميلة �سكاًل ومو�سوعًا واأخالقًا .. وهي اأم جميلة وخمرجه جميلة.

�سهادة الأ�ستاذة الدكتورة/ عزة حليم 

الأ�ستاذ باملعهد العايل لل�سينما – م�سر 

 l اأول واحد �ساعدها جدًا .. كان �سالح اأبو �سيف .. �ساعدها هنا يف املعهد يف الإ�سراف على م�سروع التخرج .. وبعدين 

ا�ستغلت مع بركات.

l مع بركات .. كان يف نوع من اأنواع ال�سداقة العائلية .. كان هو حمت�سنها .. اإن هي زي بنته .. بي�ستغل بيها .. اأنا 

فاكره حتى هي ملا طلعت معاه يف فيلم اأفواه واأرانب .. قالها الأ�سل اأحلى من ال�سورة .. فاإحنا مكتفني بالأ�سل .. ع�سان 

كده ماجرب�س معاها جتربة اإنها متثل تاين .. هو اعترب اأن هي كبني اأدم حقيقي اأحلى كتري من اللي طلع على ال�سا�سة.

l ح�سن الإمام .. من ال�سعب التعامل معاه .. يعني عايز نوعية خا�سة من ال�سخ�سيات .. �سخ�سية تبقى قوية وعارفة 

�سغلها .. وعارفه مت�سي �سغلها .. ويف نف�س الوقت تتقبل الكالم ال�سديد بتاع ح�سن الإمام .. واأعتقد اأن فيه جزء كبري 

من ال�سغل بتاع ح�سن الإمام .. لو رجعت لالأفالم اللي هي ا�ستعلت معاه فيها .. ح تالقي فيه �سوية اختالف عند ح�سن 

فاإن هي تقعد وت�ستغل معاه .. وتبقى حتى   .. امل�ساعدين بتوعه بيبقوا معاه فيه  اللي  اإنه بيتاأثر بالكالم   .. الإمام 

م�ساعده اأوىل معاه .. فاحلقيقة اأنا راأيي اأن اإينا�س الدعيدي اإن�سان فعاًل متميز.

l اإينا�س الدغيدي .. كل مو�سوعاتها من يوم مابتدي مو�سعات مهمة جدًا .. وبتتناول م�ساكل داخل املجتمع حقيقية 

اإينا�س  Vulgarity فاجلاريتي )�سوفية( .. هي  اإنها بتناق�سها حتى بنوع من الرقي .. مابتعمل�س فيها  .. واأنا راأيي 

طول عمرها اأفالمها بتثري ق�سايا .. لإنها مابتخد�س م�سلمات .. ودي احلقيقة دي ميزه يف اإينا�س .. يعني اإذا كان حد 

ح يعتربها عيب .. لأ .. هي ميزه يف اإينا�س.

l م�سهد اإن رغده بت�سرب اأحمد زكي يف منطقة ح�سا�سه .. يعني هي ميكن نوع من اأنواع ال�سخرية .. اإن املجتمع بريكز 

ذكورة الرجل يف منطقة معينة .. مالها�س دعوه بقى باأخالقه .. بت�سرفاته باأي حاجة.

حاكم  اللي  فعاًل  اإن   ... ب�سراحه  وتواجه   .. تك�سف  اإنها  اإينا�س  من  جراأه  كانت  فعاًل  الليل” هي  كالم  فيلم  l “يف 

حاجات كترية .. هم طبعًا رجال الأعمال الكبار ... بع�س النا�س يف ال�سيا�سة .. وبي�ستغلوا بقى ال�سعاف وحاطنهم 

الواجهة وبيحاربوهم حرب �سعواء.

ي�سرا يف اخر ابتهدلت يف الفيلم .. واأ�سرف عبد الباقي .. هما الثنني .. يعني م�س عارفني يعملوا اإيه.

فيلم “كالم الليل” .. بينتهي بال تعليق .. ل تعليق .. وبتعمل �سدى .. يعني هي بتعلق على اللي حا�سل .. يعني هي 

�سايفاه اإنه �سئ �سارخ .. يعني م�س قادره تقول اأكرث من اللي قالته .. وميكن دا نوع من اأنواع ال�سخط على املجتمع .. 

يعني نف�سها اإنه يح�سل تغيري .. نف�سها اأن مبارك مَي�سي النا�س دول .. اإن مبارك نف�سه مي�سي .. يعني ميكن من وقتها 

كان النا�س بتفكر اإن كفايانا .. كفايانا.

l داميًا عندها �سراعات املراأه مع املراأه .. عندها دي موجوده .. وبتعر�سهم التنني قدام بع�س .. وبتعر�س التناف�س 

اللي حتى بني امل�ستويات .. اأدنى امل�ستويات ما بني بع�سهم وبع�س .. موجود عندها”.

l ممكن نقول انها تندرج يف �سينما املوؤلف .. من �سمن �سمات �سينما املوؤلف اإنه بيختار مو�سوعاته .. ب�س هي عندها اأنها 

مابتكتب�س هي ال�سيناريو .. لكن التنفيذ بتاعها ... ليها �سمة يف التنفيذ.

l مانقدر�س نح�سر اإينا�س يف اإنها هي �سينما املراأه، فع�سان هي مراأة عملت �سغل عن املراأة كوي�س .. لأ .. هي ميزت نف�سها 

باختيار املو�سوعات.

l يعني هو �سيجموند فرويد بيقول اأن ال�سينما بتعرب عن الإن�سان وم�ساكله .. دا من زمان اأوي .. �سينما اإينا�س الدغيدي 

بتعرب عن دا فعاًل.

l اأ�سلوب اإينا�س الدغيدي كمخرج .. يعني ميكن ما يت�سح�س ب�سهوله .. ليه .. لأن لزم نقعد على ال�سينما وندر�سها .. 

اأحنا نا�س كتريه .. املخرجني التانيني اللي اأن اتكلمت عليهم .. بقالهم �سنني طوال وقاعدنا ودر�سنا �سغلهم .. ممكن مع 

بداية الدرا�سة لها نو�سل لأ�سلوب لإينا�س الدغيدي.

l “هي قالت اأن البنت من حقها اأن يبقى عندها م�ساعر .. وحت�س مب�ساعر ويبقى عندها عالقات .. لكن لزم حُتط 

لنف�سها حدود لأنها عاي�سه يف جمتمع ليه تقاليده وليه نظامه .. لكن برده حتة عقاب املجتمع وعقاب الأهل .. دا 

برده نوع من اأنواع اأن هي مابت�سجع�س البنات على الإنطالق ول الإنفتاح على العالقات .. لأ .. هي بالعك�س قالتلها اأن 

عالقتك يف النهاية ح تعملك م�سكله .. يعني عي�سي م�ساعر وعي�سي كل حاجه لكن ليها حدود”.
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�سهادة الأ�ستاذة الدكتورة / غادة جبارة

عميد املعهد العايل لل�سينما »ل�سابق«

l اأفالم اإينا�س الدغيدي كانت بتت�سم باجلراأة ال�سديده .. كانت بتقتحم مناطق ماحد�س اقتحمها قبلها .. وماحد�س 

اقتحامها باملبا�سرة دي اأو باجلراأه ال�سديدة دي ... ماحد�س اقتحم املناطق دي غريها .. هي يف بع�س الأفالم عرت 

املجتمع متامًا .. لإن هي كانت بتتكلم من مفهوم حن�سي بحت .. فمنطقة اجلن�س اأو املفهوم اجلن�سي اأو العالقات اخلا�سة 

جدًا دي كانت داميًا من التابوهات اللي ماحد�س كان بيقربلها .. ولو حد كان بيقربلها .. كان بيقربلها من بعيد دون 

اقتحامها ب�سكل كبري.

l هي ليها اأ�سلوب .. ليها �سكل كده معني يف تقدمي النماذج الفيلمية بتاعتها.

l هي بت�سدم اجلمهور بفكرة اإنها تقول ت�سريحات �سوية حاده جدًا .. لو النا�س بداأت جترد الكالم وتاأخذه يف منتهى 

ب�ساطته وماحتملهو�س اأكرت من معناه .. ح تالقي اإنها ت�سريحاتها دي هادية جدًا .. ولو ف�سرناها وقعدنا نتناق�س فيها 

واحده واحده ح نالقيها كده .. ب�س داميًا اجلمهور .. الآراء احلادة اأو الآراء املبا�سرة ال�سريحة جدًا عادة اجلمهور 

ل يتقبلها”.

l اإينا�س الدغيدي .. �سرخة امراأة جريئة يف جمتمع بيخاف وبيدفن راأ�سه زي النعام.

اإينا�س تكتب عن اإينا�س
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قراءات نقدية فى اأفالم 

اإينا�س
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من حوارات

اإينا�س
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اإينا�س فى ال�ضحافة الأجنبية
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فيلموجرافيا
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قائمة اأفالم اإينا�س الدغيدي وفق تاريخ العر�س الأول جتاريًا

)إخــراج(
عفوًا اأيوها القانون    1985

زمن املمنوع    1988

التحدي   

امراأة واحدة ل تكفي    1990

   ق�سية �سميحة بدران 

القاتلة    1992

دي�سكو .. دي�سكو    1994

حلم رخي�س    1995

ا�ستاكوزا    1996

دانتيال    1998

كالم الليل    1999

الوردة احلمرا    2000

مذكرات مراهقة    2002

الباحثات عن احلرية    2005

ماتيجي نرق�س    2006

جمنون اأمريه    2009

)إنتــاج(
ا�ستاكوزا 

دانتيال 

الوردة احلمرا 

مذكرات مراهقه

الباحثات عن احلرية 

ماتيجي نرق�س

جمنون اأمريه 

 )تمثيــل(
اأفواه واأرانب 

امراأة واحده ل تكفي 

)تأليف ومشاركة في السيناريو(
عفوًا اأيها القانون  - زمن املمنوع - دانتيال
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عفوًا .. أيها القانون 

اأفالم م�سر العربية )1985(اإنتاج :

اإينا�س الدغيدياإخراج :

اإبراهيم املوجي – اإينا�س الدغيدي – عن فكرة لنبيل مكاوي ق�سة : 

اإبراهيم املوجي �سيناريو :

اإبراهيم املوجي حوار :

�سمري فرج ت�سوير :

�سلوى بكري مونتاج :

ماهر عبد النور ديكور :

عمر خريت مو�سيقى :

جميل عزيز �سوت : 

اأداء :
جنالء فتحي–حممود عبد العزيز–فريد �سوقي– ليلى طاهر-هيامت- 

)الوجه اجلديد( راندا

زمن الممنوع 

داميوند لالإنتاج ال�سينمائي )1988(اإنتاج :

اإينا�س الدغيدياإخراج :

حممد البا�سو�سي ق�سة :

حممد البا�سو�سي – اإينا�س الدغيدي �سيناريو :

حممد البا�سو�سي – اإينا�س الدغيدي حوار :

عبد املنعم بهن�سي ت�سوير :

�سلوى بكري مونتاج :

اأجمد �سرف ديكور :

عمر خريت مو�سيقى :

جميل عزيز �سوت :

اأداء :
ليلى علوي – اإميان البحر دروي�س-مرمي فخر الدين-اإيهاب نافع-�سويكار-

ح�سن م�سطفى
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التحدي 

�سكرين 2000 )1988(اإنتاج :

اإينا�س الدغيدي اإخراج :

م�سطفى حمرم ق�سة :

م�سطفى حمرم �سيناريو :

م�سطفى حمرمحوار :

عبد املنعم بهن�سي ت�سوير :

�سلوى بكري مونتاج :

ماهر عبد النور ديكور :

حممد هالل مو�سيقى :

جميل عزيز �سوت :

اأداء :
نبيلة عبيد-فريد �سوقي-فاروق الفي�ساوي-حممد خريي )�سيف الفيلم( 

– املنت�سر باهلل-يو�سف داود

امرأة واحدة ال تكفي

افالم م�سر العربية )1990(اإنتاج :

اإينا�س الدغيدي اإخراج :

عماد الدين اأديب ق�سة :

عبد احلي اأديب �سيناريو :

عبد احلي اأديب حوار :

حم�سن ن�سر ت�سوير :

�سلوى بكري مونتاج :

ماهر عبد النور ديكور :

هاين �سنوده مو�سيقى :

جميل عزيز �سوت :

اأداء :
اأحمد زكي-ي�سرا-يون�س �سلبي-�سماح اأنور-ح�سن م�سطفى-فيفي عبده-

�سعيد عبد الغني-اإينا�س الدغيدي
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قضية سميحة بدران

الإحتاد امل�سري لالإنتاج ال�سينمائي )1990(اإنتاج :

اإينا�س الدغيدياإخراج :

في�سل ندا ق�سة :

عبد احلي اأديب�سيناريو :

عبد احلي اأديب حوار :

عبد املنعم بهن�سي ت�سوير :

ر�سيدة عبد ال�سالممونتاج :

ماهر عبد النور ديكور :

جمال �سالمه مو�سيقى :

جمدي كامل�سوت :

اأداء :
نبيلة عبيد – يو�سف �سعبان – �سالح قابيل

 – هيامت – حممد وفيق

القاتلة 

الأهرام لل�سينما والتليفزيون )1992(اإنتاج :

اإينا�س الدغيدياإخراج :

ماجدة خري اهلل ق�سة : 

ماجده خري اهلل �سيناريو :

ماجده خري اهلل حوار :

كمال عبد العزيز ت�سوير :

�سلوى بكري مونتاج :

ماهر عبد النور ديكور :

راجح داودمو�سيقى :

جمدي كامل �سوت :

فيفي عبده – فاروق الفي�ساوي – اإميان – ح�سن ح�سني – ه�سام عبد اهلل اأداء :
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ديسكو ... ديسكو

اأفالم م�سر العربية )1994(اإنتاج :

اإينا�س الدغيدياإخراج :

عبد احلي اأديب ق�سة :

عبد احلي اأديب �سيناريو :

عبد احلي اأديب حوار :

حم�سن ن�سر ت�سوير :

�سلوى بكري مونتاج :

ر�سدي حامد ديكور :

ح�سني الإماممو�سيقى :

جمدي كامل�سوت :

اأداء :
جنالء فتحي – حممود حميده – �سريف منري – �سالح ذو الفقار – 

عمرو عبد اجلليل – مرينا – ميار الببالوي

لحم رخيص

هوليود العرب )1994(اإنتاج :

اإينا�س الدغيدياإخراج :

�سالح فوؤاد ق�سة :

�سالح فوؤاد �سيناريو :

�سالح فوؤاد حوار :

كمال عبد العزيزت�سوير :

�سلوى بكري مونتاج :

خليل حممد خليل ديكور :

م�سطفى ناجي مو�سيقى :

جمدي كامل �سوت :

اأداء :
اإلهام �ساهني – كمال ال�سناوي – حممود قابيل – جيهان 

مكي – جيهان �سالمة – حممد هنيدي
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استاكوزا

فايف �ستارز لل�سينما والفيديو )1996(اإنتاج :

اإينا�س الدغيدياإخراج :

عن م�سرحية تروي�س النمرة ل�سك�سبريق�سة :

عبد احلي اأديب �سيناريو :

عبد احلي اأديب حوار :

حم�سن اأحمد ت�سوير :

�سلوى بكري مونتاج :

عادل املغربي ديكور :

ح�سني الإماممو�سيقى :

�سيد حامد �سوت :

اأداء :
رغدة – اأحمد زكي – ممدوح وايف – ح�سني الإمام – دينا 

رزق  – اأمينة 

دانتيال

فايف �ستارز )اأفالم اإينا�س الدغيدي( )1998(اإنتاج :

اإينا�س الدغيدياإخراج :

هالة �سرحانق�سة :

م�سطفى حمرم – رفيق ال�سبان – اإينا�س الدغيدي�سيناريو :

م�سطفى حمرم – رفيق ال�سبان – اإينا�س الدغيديحوار :

ماهر را�سي ت�سوير :

�سلوى بكري مونتاج :

عادل املغربي ديكور :

�سامي ن�سري مو�سيقى :

�سيد حامد �سوت :

اأداء :
ي�سرا – اإلهام �ساهني – حممود حميدة

 – عزت امل�سد 
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كالم الليل

كوريكت لالإنتاج الفني  )1999(اإنتاج :

اإينا�س الدغيدياإخراج :

جمال الغيطاين »الُعري«ق�سة : 

ب�سري الديك – ب�سيوين عثمان�سيناريو :

ب�سري الديك – ب�سيوين عثمان حوار :

ماهر را�سي ت�سوير :

�سلوى بكري مونتاج :

حممود حم�سنديكور :

راجح داود مو�سيقى :

جمدي كامل �سوت :

اأداء :
ي�سرا – جال فهمي – اأ�سرف عبد الباقي – حممود قابيل – 

م�سطفى متوىل – �سيف عبد الرحمن – اأحمد عز الدين 

الوردة الحمرا

فايف �ستارز  )2000(اإنتاج :

اإينا�س الدغيدياإخراج :

عبد احلي اأديبق�سة : 

عبد احلي اأديب �سيناريو :

عبد احلي اأديب حوار :

طارق التلم�ساين ت�سوير :

�سلوى بكري مونتاج :

-ديكور :

ح�سني الإماممو�سيقى : 

-�سوت : 

اأداء :
ي�سرا – اأحمد رمزي – م�سطفى فهمي – ح�سني الإمام 

- �سم�س 
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مذكرات مراهقة

فايف �ستارز  )2002(اإنتاج :

اإينا�س الدغيدياإخراج :

اإينا�س الدغيدي ق�سة �سينمائية: 

عبد احلي اأديب �سيناريو :

عبد احلي اأديب حوار :

ماهر را�سي ت�سوير :

معتز الكاتب مونتاج :

عادل املغربي ديكور :

راجح داوود مو�سيقى :

خالد حماد �سوت : 

اأداء :
هند �سربي – اأحمد عز – حممد رجب – �سلوى حممد 

علي – اإنعام اجلريتلي – �سيف عبد الرحمن – �سم�س 

الباحثات عن الحرية

فايف �ستارز  )2005(اإنتاج :

اإينا�س الدغيدي اإخراج :

هدى الزين )غابة من ال�سوك(ق�سة :

رفيق ال�سبان �سيناريو :

رفيق ال�سبان حوار :

حم�سن اأحمد ت�سوير :

مها ر�سدي مونتاج :

عادل املغربي ديكور :

راجح داوود مو�سيقى :

طارق علو�س �سوت : 

اأداء :
داليا البحريي-نيكول بروديل-�سناء موزيان-اأحمد عز-ه�سام �سليم – 

تامر هجر�س – �سمري �سم�س - با�سم مغنيه
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ماتيجي نرقص

فايف �ستارز  )2006(اإنتاج :

اإينا�س الدغيدي اإخراج :

عن الفيلم الأمريكي )Shall we dance( ق�سة :

اأ�سامه فهمي �سيناريو :

اأ�سامة فهمي حوار :

رفيق ال�سباناإ�سراف درامي:

حم�سن اأحمد ت�سوير :

معتز الكاتب مونتاج :

عادل املغربي ديكور :

مودي الإماممو�سيقى :

طارق علو�س �سوت :

ي�سرا – تامر هجر�س – عزت اأبو عوف – راندا البحريي – هالة �سدقياأداء :

مجنون أميرة

فايف �ستارز  )2009(اإنتاج :

اإينا�س الدغيدي اإخراج :

م�سطفى حمرم ق�سة :

م�سطفى حمرم �سيناريو :

م�سطفى حمرم حوار :

ه�سام �سري ت�سوير :

معتز الكاتبمونتاج :

عادل املغربي ديكور :

راجح داوودمو�سيقى :

طارق علو�س �سوت :

اأداء :
نورا رحال – م�سطفى هريدي – �سم�س – ه�سام عبد 

اهلل - هيامت
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اأرقام يف اأفالم اإينا�س

كتاب السيناريو
6 اأفالم عبد احلي اأديب    

1 فيلم  اإبراهيم املوجي    

1 فيلم  حممد البا�سو�سي   

3 اأفالم م�سطفى حمرم    

1 فيلم  ماجدة خري اهلل   

1 فيلم  �سالح فوؤاد    

3 اأفالم  رفيق ال�سبان    

1 فيلم  ب�سري الديك   

1 فيلم  ب�سيوين عثمان   

1 فيلم اأ�سامة فهمي    

مديرو التصوير
3 اأفالم  عبد املنعم بهن�سي    

1 فيلم  �سمري فرج    

2 فيلم  حم�سن ن�سر   

2 فيلم  كمال عبد العزيز    

3 اأفالم  حم�سن اأحمد    

3 اأفالم  ماهر را�سي    

1 فيلم  ه�سام �سري    

1 فيلم طارق التلم�ساين   

المونتيرون
11 فيلم  �سلوى بكري    

1 فيلم  ر�سيدة عبد ال�سالم   

3 اأفالم  معتز الكاتب    

1 فيلم  مها ر�سدي    

مهندسو الديكور
4 اأفالم  ماهر عبد النور   

4 اأفالم  عادل املغربي    

1 فيلم اأجمد �سرف    

1 فيلم خليل حممد خليل   

1 فيلم ر�سدي حامد    

1 فيلم حممود حم�سن    

مؤلفوا الموسيقى 
2 فيلم عمر خريت    

4 اأفالم  راجح داود   

1 فيلم حممد هالل    

1 فيلم هاين �سنوده    

1 فيلم جمال �سالمه    

1 فيلم م�سطفى ناجي    

3 اأفالم  ح�سني الإمام    

1 فيلم مودي الإمام    

1 فيلم �سامي ن�سري   

مهندسو الصوت
5 اأفالم  جمدي كامل    

4 اأفالم  جميل عزيز    

2 فيلم  طارق علو�س    

1 فيلم  خالد حماد   

2 فيلم �سيد حامد    

ممثلون / ممثالت
عفوًا اأيها القانون-دي�سكو .. دي�سكو جنالء فتحي   

عفوًا اأيها القانون  حممود عبد العزيز  

عفوا اأيها القانون –التحدي  فريد �سوقي   

التحدي – القاتلة  فاروق الفي�ساوي   

امراأة واحدة ل تكفي - ا�ستاكوزا اأحمد زكي   

حلم رخي�س  كمال ال�سناوي   

دي�سكو .. دي�سكو – دانتيال  حممود حميدة  

مذكرات مراهقة – كالم الليل – الباحثات عن احلرية  اأحمد عز   

زمن املمنوع  �سويكار    

زمن املمنوع  ليلى علوي   

التحدي – ق�سية �سميحة بدران  نبيلة عبيد   

عفوًا اأيها القانون – ق�سية �سميحة بدران-جمنون اأمريه هيامت    

امراأه واحدة ل تكفي-دانتيال-كالم الليل-الوردة احلمرا-ماتيجي نرق�س ي�سرا    

حلم رخي�س – دانتيال  اإلهام �ساهني   

ا�ستاكوزا  رغدة    

كالم الليل  جال فهمي   

مذكرات مراهقة  هند �سربي   

الباحثات عن احلرية – ماتيجي نرق�س  تامر هجر�س   

إيناس الدغيدي
- مواليد مدينة القاهرة يف 10 مار�س 1953

- بكالوريو�س املعهد العايل لل�سينما 1975 

- عملت م�ساعدة خمرج يف الفرتة من 1974 وحتى 1984 

- قدمت اأول اأفالمها كمخرجة عام 1985 – فيلم عفوًا اأيها القانون 

- اأخرجت 16 فيلمًا من 1985 حتى 2009 

- �ساركت ع�سوًا، ورئي�سًا للعديد من جلان التحكيم يف املهرجانات املحلية والعربية والدولية.

- اأ�س�ست �سركة فايف �ستارز واأنتجت عددًا من اأفالمها .

“امراأة واحده ل تكفي”من  “اأفواه واأرانب” اإخراج بركات، وظهرت يف لقطة النهاية لفيلم  - عملت كممثله يف فيلم 

اإخراجها .

- ح�سلت على العديد من اجلوائز والتكرميات و�سهادات التقدير املحلية والدولية .

جوائز وتكريمات:
- جائزة العمل الأول من اجلمعية امل�سرية لفن ال�سينما عام 1985 عن فيلم “عفوًا اأيها القانون”

- ميدالية طلعت حرب من جمل�س نقابة املهن ال�سينمائية عام 1986 .

- جائزة تقديرية من اجلمعية امل�سرية كتاب ونقاد ال�سينما عن اإخراج فيلم “امراأة واحدة ل تكفي” 

- جائزة اأح�سن اإخراج من مهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي الدويل الثالث ع�سر عام 1997 عن “دانتيال”.

- جائزة الإنتاج املتميز من مهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي الدويل اخلام�س ع�سر 1999.

- جائزة اإخراج عن فيلم “دانتيال” من مهرجان بيوجن ياجن – كوريا ال�سمالية عام 1998 .

- �سهادة تقدير من مهرجان بيوجن ياجن ال�سينمائي 1998 .

- جائزة اأف�سل فيلم عربي من مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل 2001 عن فيلم “مذكرات مراهقه”

- �سهادة �سكر من مهرجان بريوت ال�سينمائي عام 2001 .

- جائزة اأف�سل فيلم عربي من مهرجان القاهرة ال�سينمائي عام 2004 عن فيلم “الباحثات عن احلرية”

�سهادة تقدير من مهرجان جمعية الفيلم الثاين والثالثني عام 2006.
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�ضور من حياتها
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مع حم�سن اأحمد مدير الت�سوير

اإينا�س وي�سرا

مع جنالء فتحى اأثناء ت�سوير دي�سكو دي�سكو

اإينا�س ع�سو جلنة حتكيم مهرجان بريوت مع املخرج ال�سورى حممد مل�س
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فى العر�س اخلا�س لفيلم اإ�ستاكوزا بح�سور عمر ال�سريف

مع مدير الت�سوير ماهر را�سي

جائزة مهرجان القاهرة عن فيلم مذكرات مراهقة

اإينا�س وعبد احلى اأديب واأحمد عز وعلى اأبو �سادي

ندوة فيلم »مذكرات مراهقة« مبهرجان القاهرة ال�سينمائى الدوىل
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ملتقى اأ�سيلة باملغرب - اإينا�س وغ�سان وليلي واإلهام ووزير الثقافة املغربى حممد بن عي�سى

اأبطال ماتيجى نرق�س  - اإينا�س مع ريت�سارد جري

اإينا�س وي�سرا فى عر�س مذكرات مراهقة بح�سور يو�سف �ساهني

مهرجان القاهرة وجائزة اأح�سن فيلم عربىلفيلم مذكرات مراهقة
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مهرجان القاهرة ونبيلة عبيد واإلهام وي�سرا

اأثناء ت�سوير ماتيجي نرق�س وزيارة وحيد حامد لإينا�س الدغيدي

اإينا�س الدغيدى مع املخرج العاملى اليا كازان

مع فاتن حمامة ورفيق ال�سبان  وبركات
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ملتقى اأ�سيلة مع �سمري فريد وعزت العاليلي

مع نور ال�سريف وحممد بن عي�سي فى اأ�سيلة
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