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 عًا أمحد زكي.. سالمًا على روحك ودا 
 

جاء إلينا ـ هذه المــرـ ـ فــي جســد اللنــا  الدمــال    مــد  "الموت"

األســرورـ.. ليذنــذنا اليــو  لدــتا إلــى لتاهــات  الــنج  ازكــي.. ر ــ  هــذ

وصلات األطباء في الدــال ا   ك المرض والخوف والموت.. لتحدياً بذلك

يخت نــت فــي ناليــاه  األنيــرا بــ  كــا  الكنــ  الــذ لالذه فقد كا  التمثي  

 .البلورية المليئة بالكثير لن المشاعر واأل اسيس

 ياتــت ل لــي ب.. بــ   نــت   عر   هذا الدمال  قب     يكم  لشــرو 

تا ر   ليجد  الخسارـ والحيرـ تدلو وجوه الكثيرين لمن ينتظرو  شلائ 

ً   لتنليذ المشاريع الكثيرـ التي كانت لكتوبة   لت.  نصيصا

نجمنا   مد زكي.. اللنا  المثابر لــن ر ســت إلــى  نمــ. قدليــت.. 

 تنــ عشنا لدــت صــدوده إلــى القمــة لنــذ بــدء فــي الســبدينات.. ولتدتنــا كا

 قيقية بتلــك األدوار والشخصــيات المتميــ ـ التــي قــدلاا نــال  لشــواره 

صــيات كثيــرـ لتنوعــة شــاهدناها لــن ناللــت.. لــ  السينمائي الروي . شخ 

لمث  آنر يؤدياا غيره. نصوصــاً  تلــك الشخصــيات الشــدبية   خي    نت 

والبســيرة التــي نشــاهدها يوليــاً فــي  ياتنــا.. تــذله   مــد زكــي فــي هــذه 

الشخصــيات.. شخصــيات لــن الربقــة اللقيــرـا البديــدـ عــن  نلــ النوعيــة 

رـ يقــد  وجاــاً  كثــر صــدقاً شخصــية األفنــد  التركــيا ورال فــي كــ  لــ 

 للمصر  األصي .  

ذ  النج  األسمر   مد زكيا يستحه بجــدارـ لقــ  زلاً.. ب د جاتقاع

نجــ  الثمانينــات والتســدينات. فــنحن  لــا  فنــا  لجتاــد جــداًا ياــت  كثيــراً 

على  ساب الك ا يللت األنظار لع ك  دور جديد يقدلتا و عمالت   فبالكي 

لة لت في فــيل  "شــليقة ولتــولي" و تــى آنــر تشاد لت بذلكا لنذ  و  برو 

لي الوزير"ا لــروراً بالدديــد لــن األفــال  والشخصــيات التــي ت "لدا فالل

  ققت نجا ات كبيرـ على لستوى الجماهير والنقاد على السواء.

وي  لن األداء التمثيلي الخال ا جاء بدــد لدانــاـا رلاهذا المشوار 

والنجا ات.. طريــه قردــت ولن نال  طريه صد  ولليء باإل باطات  

إليــت لــن شــارـ وا تــرا  جمــاهير    لا وص   مد زكي  تى يص  إلى  

لنقرع النظيرا جدلت يتربع على قمة النجولية.  صد الدديد لــن الجــوائ  
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 فضــ  لمثــ  لصــر  لدــدـ  عــوا    ئ االمحليــة والدوليــةا وا تكــر جــو 

 لتال قة.

اــرب لــن ك  هذا جاءا بدد    شــدر   مــد زكــي بذنــت يريــد    ي 

  عينيــت  ــين كــره  ــ   لــن  و دتت بذ  طريقةا ب  كا  يريــد    ياــرب

كلمة يتي .. لذا ل  يجد سوى بيــوت األصــدقاء ليحــاو     يضــحك..  تــى 

 دود  نت كبر قب  األوا .  ظن الرل  الرر  ال

  مد زكي ـ ذات لرـ ـ بذنت ل  يضحك بمــا فيــت الكلايــةا ولــ    رذك

مت بمــا فيــت الكلايــة.. و ــين  راد    ياــرب يبك بما فيت الكلاية.. لكنت ص

ا وجــد فــي التمثيــ  لتنلســتا فــالتحه بدالمــت يــو  كــا  يكمــ  الكــال إلــى 

 دراستت الثانوية.  

ت لثــ  لــ ث لإناا لخسارـ عظيمة بلقدا  فنــا  كبيــر ك يتكــرر  بــداً.. 

ــود  ــت ا لحم ــي رس ــي.. زك ــاري  الدرب ــده  الت ــذ  نل ــار ال ــو  الكب النج

 .المليجيا سداد  سني

لذ  سيتركت لراغ اونحن في "هنا البحرين" بدورنا نشدر بمدى ال

علينا    نحتلــي باــذا اللنــا   تــى فــي هذا اللنا  الدمال .. لذا كا  ل الاً  

ال .. إنــت يســتحه لنــا خ لا"الموت"ا ونص. هذا الددد تكريماً لت وللنت  

ولــن لحبيــت  كثــر لــن ذلــك.. وداعــاً   مــد زكــي.. ســاللاً علــى رو ــك 

 هرـ.الرا
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 أمحد زكي 
 لرابح احلصان ا 

 

النج  األسمر   مد زكي ا يستحه بجدارـ لقــ  نجــ  الثمانينــات ا 

ا  ب  ونج  لستقب  السينما المصرية  يضاً . فنحن  لــا  فنــا  لجتاــد جــداً 

يات  كثيراً بالكيف على  ساب الكــ  ا يللــت األنظــار لــع كــ  دور جديــد 

ي ولتــول اد لت بذلك ا لنذ  و  برولة لت في فيل  شليقةيقدلت ا و عمالت تش

و تى اآل  ا لروراً بذفال  إسكندرية ليت ا الباطنية ا طائر على الرريــه 

ــى 70ا الدوالــة  ــا  ا النمــر األســود ا لوعــد عل ــو  كتن دشــاء ا لا ا عي

البر ء ا زوجة رج  لاــ  ا والدديــد لــن األفــال  التــي  ققــت نجا ــات 

 الجماهير والنقاد على السواء .   كبيرـ على لستوى

 ات ا هذا الذ  قردــت باإل باطات والنجاولليء  طريه صد  ا  

  مد زكي  تى يص  الى لا وص  إليــت لــن شــارـ وإ تــرا  جمــاهير  

قمــة النجوليــة .  صــد الدديــد لــن  ىلنقرــع النظيــر ا جدلــت يتربــع علــ 

لدــدـ   الجوائ  المحلية والدوليــة ا وإ تكــر جــوائ   فضــ  لمثــ  لصــر 

  عوا  لتال قة .

  ازيه للحافظة الشــرقيةب ا و هــ بال ق 1949ولد   مد زكي عا  

هذه المحافظة لشاورو  بالكر  األهب  ا  تــى قيــ  عــنا  بــذنا  ع لــوا 

وهو يــذوب رقــة ونجــالً . يحــد    بالقرار . و  مد زكي ل هب  شرقاو 

بإ ترا  شديد   المر ـ فال يترلع لدينياا  و لوجااا . ويحد  الرجا  الكبار

لي    تلقاه لرـ وا دـ  تــى تــرف  ا ويك  ا ويدال   قرانت بمودـ لتناهية

ك  دعاو  الغرور التي تلتصه بــت ا وتــرد الســاا  التــي يرلقوناــا عليــت 

 مد زكي فتى نقي بر ء .    الى صدور لرلقياا ا وتصيح بذ 

لات والده وهــو فــي عالــت األو  ا وت وجــت والدتــت بدــد ر يــ  

  تلاصــي  ت فــي كــ لباشرـ .. فتدلقت بذهدالــت كلمــة يتــي  ا وتغلغلــ الوالد  

عينيت ا فداش  تى اآل  في سكو  لستمر ا يتلرج على لــا يــدور  ولــت 
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بدمــه ا   تنــ روســاً فــي وجدادو     يشارك فيت . ولاذا  صــبح التذلــ  لغ

  تى  صبح ناصية تالزلت في ك   طوار  ياتت .

 دتــت بذيــة طريقــة ا بــ  وعندلا  راد   مد زكي    ياــرب لــن و 

ن كــره كلمــة يتــي  ا كــا  ياــرب الــى نيــت  ــي لن     عي    راد    يارب

وهمــا تــذكال  بيوت األصدقاء ليحاو     يضحك ا وكانت قدلاه تتآكال   

رر  الدــود  نــت كبــر قبــ  األوا  . لا   رصلة الشوارع ا  تى ظن الرل 

  بينــت وبــين والذ  ساه  في تكبير الرلــ   كثــر ا هــذا الصــدا  المتواصــ 

اية ا ول  يبــك بمــا فيــت الكلايــة .. ت الكلالدال  الخارجي ا ل  يضحك بما في 

ولكنت صمت بما فيت الكلاية . و ين  راد    يارب الى الكال  ا وجــد فــي 

لمت يو  كا  يكم  دراستت الثانوية ا ولحســن ادب المسرل لتنلست ا فالتحه 

لا   مــد زكــي فصــار فــي  ظت بذ  ناظر المدرسة كا  ياوى التمثي  .  

نــراج المســر ي علــى لســتوى طــالب يــ  واإلفتــرـ وجيــ ـ هاويــاً للتمث 

 المدارس .

وهذا لدناه بذ    مد زكي قــد إكتشــف اللــن فــي  عماقــت لبكــراً ا 

ستت اإلبتدائيــة ا ولدرســتت اإلعداديــة ا ردلفكا  رئيس فريه التمثي  في  

الــى المداــد الدــالي   ث  لدرسة ال قــازيه الثانويــة . وهكــذا تحــدد طريقــت

لــن قســ  التمثيــ  بتقــدير   1973ت عا   خرج لن لللنو  المسر ية ا الذ  ت 

 لمتاز ا وهو نلس التقدير الذ   ص  عليت في ك  سنوات الدراسة . 

ط عاصــلة لــن الضــحك .. ســ و لقد لمس   مد زكي قلــوب النــاس  

ــا ا وهــي  ــي واجــت الجماــور با ــى الت كــا  هــذا نــال  المســر ية األول

  ا د  إلــالدرسة المشاغبين . فمــن  ولــت للــوك الضــحك   عــا  لسر ية

سديد صالح ا يونس شــلبي ا  ســن لصــرلى ا عبــد . فرغلــي .. وهــو 

اد بذنت قن التلميذ الغلبا  الذ  يدرف عليت ناظر المدرسة . وقد كت  عنت ال

 كا  الدلدة في جنة الضحك في هذه المسر ية .

د الدرجــة الثالثــة فــي دور إ    مــد زكــي ا ال بــو  القــدي  لمقاعــ 

ا للت األنظــار إاليــت بشــدـ عنــدلا قــا  بــدور مصرية  المسارل الالسينما و 

بين الكوليديــة الــذ  الرالــ  اللقيــر الجــاد فــي لســر ية لدرســة المشــاغ

 بمالبست القديمة . ةسيتصد  عليت ناظر المدر

بدد ذلك تنق  لن المسرل الى التليل يو  الى السينما ا وكانــت لــت 

كــ  دور إليــت ب ت وصوكت في الســا ات الــثال  ا وللــت األنظــار  جوك

يقــو  بــت .. وترجمــت هــذه األعمــا  المتلوقــة الــى جــوائ  ا وهنــا بــد ت 
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فــي   در فيــت تحــدالحرب عليت ا وذلك للحد لن نرورتت . ولصدر الخرــ 

 ثالثة لواقف سينمائية وتليل يونية  

يــا  ا فقــد قــا  الموقف األو   ين قا  بدور البرولة في لسلس  األ

لقارنة بينت وبين لحمود ياســين ا قاد  لن بدور طت  سين ا وعندلا  جرى ا

الذ  قا  بنلس الدور في الســينما . و ــين تجــر  المقارنــة بــين لــن لثــ  

 فــال  ولسلســ  ا فمدنــى هــذا      مــد   لائة فيل  ا وبين لن لثــ  نمســة

 زكي قل  الى لكانة ل  يسبقت الياا   د!

بــدور البرولــة فــي فــيل  شــليقة  ي بــرز  ــين قــا والموقــف الثــان 

 لا  سداد  سني . وك يا  لا قي  في الليل   و في سداد  ســني   تولي اول

 نما الما  هو البادرـ بحد ذاتاا ا والتــي هــي إصــرار ســداد  ســني   ا إ

 يكو    مد زكي هو بر  الليل  .

طنيــة والموقف الثالث كا  في دور ثانو  ا هو دوره فــي فــيل  البا

ياســين ا  يــث      ولحمــودا بين عمالقين ســينمائيين همــا فريــد شــوقي  

الجوائ  إناالت على   مد زكي و ــده ا وهــي شــاادـ لــن لجــا  لحايــدـ 

نلــوس  عضــاء   يفــ ين ا قد ترك بصــماتت  على  نت ا وزغ  وجود الدمالق

 لجا  التحكي  .

ى بددها جاء فيل  طائر على الرريه ا وجاءت لدت الجــائ ـ األولــ 

  ا  و بمدنى  صــح ف األو .. وهكذا وجد   مد زكي لنلست لكاناً في الص

ا   1982 لر لنلست بذظافره طريقاً الــى الصــف األو  !! وقــد كــا  عــا   

ا ونالفــاً   1983ا فــي عــا   ل اللنا  األسمر .    هو اإلنرالقة الحقيقية لاذا

ما بنسبة لك  التوقدات ا فقد ر ينا   مد زكي لنسحباً عن األضواء والسين 

ونشاطاً . ولــن الدجيــ      يوية   كثر    1984للحوظة ا ليدود في الدا   

هذا الشاب الريلي ا البديد الوسالة ا جاء الى عاصمة الســينما الدربيــة ا 

 سالتت .  و ب للتوناً برشد   باظة ا المدروف  

 

ــا   ــاس بالجم ــة الن ــن بقي ــ  ع ــذ  ك يتمي ــك  ال ــالة  و الش والوس

 تيــا  الشاشــة الحــاليين والســابقين . فاــو لــيس فــيوالحالوـ لث  لدظــ  ف

 سين فامي  و  نور وجد  لثالً ا ولكنت نموذج عــاد  ألشــخا  جما   

عاديين يقابلا  المرء ويتدال  لدا  ك  يو  في الرريه .. فــي المركبــات 

 الة ا وبقية األلاكن التي يتردد علياا الناس .دلا
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 صــبحت غالبيتــت لــن إ  جماور السينما الذ  تليرت نوعيتــت ا و 

كــي ا اللتــى األســمر الــذ  ك يدتنــي ز  مد    في  الكاد ين ا يرو   نلسا

 بملبست وك يذه  الى الكوافير للرد شدره األشدث المجدد .

ره اللنــي ا ك يمكــن إك او والحديث عن هذا النج  الكبير وعن لشــ 

   يكو  في صالحت . لذلك ســندعت هــو يتحــد  عــن نلســت ا عــن  ياتــت 

تلج فــي لــا يخــ  خصــية ا عــن بداياتــت لــع اللــن والوســط اللنــي ا عــنالش

 .دوانلت

 يقول النجم األسمر: 

جئت الى القاهرـ و نا في الدشرين   المداــد ا الرمــول والمدانــاـ 

لدت ا عندلا تكو  قد قضيت  ياتك في   سن والوسط اللني وصدوبة التجا

رـ . ثــ  األفــال  ال قازيه لع  ناس بسراء بال عقد عظمة وك هستيريا شا

ذـ ا يو  عيد ليالد  الثالثين ا نظرت .. وفج والوعود واآلك  واأل ال  ..

الى السنين التي لــرت وقلــت    نــا ســرقت .. نشــلوا لنــي عشــر ســنين . 

 ً تلط األشــياء فــي نلســت .. اإلبتســالة بــالح   خــ ت   عندلا يكبر الوا د يتيمــا

يع البكاء ا ك  بتســ  والح   بالضحك والضحك بالدلوع !   نا إنسا  سر

لة القدر لمصرلى  لين ا  قر  فيت و بكي تاب لي ا ك  ل ل . صحيح آنذ ك

....  دن  الى السينما و جلس ألشاهد ليلودرالا درجة ثالثة فذجد دلوعي 

ا  نرج لن الدرض وآنذ في تحلي  الليل  ا قــد  جــده لدتسي  و بكي ا عن 

ي  بكي بشك  غيــر طبيدــي ا سخيلاً و ضحك لن نلسي ا لكني  لا  المآس

ولــن ك يبكــي هــو فــي الناايــة إنســا  يحــبس يدــي ا   و ربما هذا هو الرب 

  اسيست ويكبتاا . المثقلو  يستدملو  كلمة إكتئــاب ا ربمــا  نــا لكتئــ  ا 

تشاؤ  شديد التلاؤ  .  ن   الى  عما  اليــذس ا وتحــت لا عتقد  نني شديد  

ا عــال  نلســاني ا ســاعدني    عثر على  شدة ساطدة لألل  . لــد  صــديه

ـب ويؤكد    هذا كلت يدود الى الرلولة اليتيمــة األنيركثيراً لفي السنوات  

 ا  يا  كا  هناك ولد يود    يحنو عليت   د ويسذلت لا بك .

فــي الدشــرين .. فــي الدشــرين شــدرت  ين في الداشرـ كنــت وكــذن 

يــو  عيــد بذنني فــي األربدــين . عشــت دائمــاً  كبــر لــن ســني .. وفجــذـ ا  

نشــال ..  يــاتي ليلودرالــا شــبابي  ليالد  الثالثين .  دركت    طلولتي و 

كذناا لن  فال   سن اإللا  . والد  توفي و نا في السنة األولى .  تى بــي 

ا وهــاهو يتركنــي ويمــوت .  لــي كانــت   ان ول  يكن في الدنيا سوى هو و 

زوجاا ا   فال ة صبية ا ك يجوز    تظ  ع باء ا ف وجوها وعاشت لع
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ر يت  لــي للمــرـ األولــى و نــا وـ . و وكبرت  نا في بيوت الدائلة ا بال  ن 

في السابدة .. ذات يــو  جــاءت الــى البيــت إلــر ـ   ينــة جــداً ا ور يتاــا 

لتنــي دو     تــتكل  ور لــت . شــدرت ب ق  تنظر الّي بدينين  ــ ينتين ا ثــ 

عندلا تنظــر  بإ تواء غري  . هذه النظرـ الى اآل  تصحبني ا  تى اليو 

فــي الســابدة لــن عمــر   دركــت  تنظــر .الّي  لي فالنظرـ الح ينة ذاتاا  

 نني ك  عرف كلمة  ب و   ا والى اليو  عندلا تمر في  وار لسلســ   و 

 رج ويستدصي علّي نره الكلمة .ح ب  فيل  كلمة بابا  و لالا ا  شدر

ا جداً عندلا كنت طالباً في لدرسة ال قازيه الثانوية ا كنت لنروي 

ــة عجي  ــي برريق ــي ذهن ــع ف ــياء تنرب ــن األش ــة   ت لك ــاس ا ب ــرفات الن ص

إبتسالاتا  ا سكوتا  . لن ركني المن و  ا كنت  راق  الدال  وتراكمــت 

ي  نــرج لــا فــي كــ لحاجة لكي  صــر، ا في دانلي األ اسيس وشدرت ب 

دانلي . وكا  التمثي  هو المنلذ ا فلي دانلي دوالــات لــن القلــه كتــ ا  

ي بالحــ  وتحيرنــ ي ا فذصبح المسرل بيتي . ر يت الناس تات  بي تال قن 

 ا فقررت    هذا هو لجالي الربيدي .

بدد ذلــك بلتــرـ إشــتركت فــي لارجــا  المــدارس الثانويــة ونلــت 

ارس الجماورية .  يناا سمدت  كثــر دل  جائ ـ  فض  لمث  على لستوى

  الــى لداــد لن شخ. يامس   الولد ده إذا  تى القــاهرـ ا يمكنــت الــدنو 

ث  الحجــاز ا فــي النا يــة األنــرى كانت لالتمثي  . والقاهرـ بالنسبة الّي  

لن الدــال  . الســنوات األولــى فــي الداصــمة .. يالاــا لــن ســنوات صــدبة 

 تيت الى القــاهرـ  عتبــر  ننــي  جــدت   ال  ولثيرـ في الوقت ذاتت . لن يو 

 لرتين .. في إلتحا  الدنو  الى المداد ويو  التخرج .

ت تاــدر تي كانــ ويواص    مد زكي .. ويقو    ثالثــة  ربــاع طــاق

لبــاقي لللــن .  صــد  لــن في تلكير  بكيف  تدال  لع النــاس ا والربــع ا

لــن لــرـ    كــ الدم  على الخشبة الساعات التــي تقضــياا فــي الكــواليس .  

شدرت بذنني لقاور ا صغير ا لدقد بدد  تمكني لن التلاه  لــع النــاس . 

 وســط اللنــي المصــر  .. لشــحو  بــالكثير لــن النلــا وســط غريــ  ا ال

ف والقله ..  شــاهد النــاس تســل  علــى بدضــاا بحــرارـ ا و و  لــا والخو 

يــدير   ــده  ظاــره تناــا  عليــت الشــتائ  ويقــذف بالنميمــة . لــع الوقــت 

ارب ا  دركت    الناس فــي الناايــة ليســت بيضــاء وســوداء ا إنمــا ج ت وال

واألنضر واأل مر واألصــلر ..  شــكا  هناك المخرط والمنقط والمرقط  

 و لوا  .
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ــو  علا ــا لدي ــو  لين ــد الللســلة وك الدل ــا ك  جي الجــة اإلنســا  ..  ن

الدويصة ..  نا رج  بسيط جداً لديت   اسيس يريد التدبيــر عناــا .. لســت 

  لذه  سياسي وك غيره ا  نا إنسا  لمث  يبحث عن وسائ  للتدبير ج ر

هذا الدصر يديش وسط عواصف لن الماديات عن اإلنسا  . اإلنسا  في  

 السينما في بالدنا تظ  تترر  إليت بسرحية .ية ا و الجنون 

هدفي هو إبن آد  ا تشريحت ا الســير ورائــت ا لال قتــت ا الكشــف 

نلف الحوار المباشر . اإلنسا  ولتناقضــاتت ا   و هعما وراء الكلمات ا لا

ت غيرنــا .. المدانــاـ هــي    إنسا  ا إذا  ل  بدمه يشباني ويشباك ويشب 

عناصر لامة ا لكن الجوهر وا د . الجنــو    ثقافاتوا دـ .. الربقات وال

لو د ..  روب و سلحة و ل  ونوف ودلار ا كتلة غربيــة وكتلــة شــرقية 

دنف نلست والقله ذاتت . واإلنسا  هو المرحو  . لا  ا الدال  كلت غار  في

ل  .. هناك غباء عا  وإنســا  ليس هناك ثورـ  قيقية في    لكا  لن الدا

 لرحو  .

نما   ينــةا ظريلــةا لحبرــةا  ديتاــا فــي الســي التــي  الشخصــيات

 المــةا لتذللــة.. تداطلــت لــع كــ  األدوارا غيــر  ننــي  عتــ  بشخصــية 

نــا ا فياــا  ربــع نقــالت فــي اإل ســاس .. فــي ت إسماعي  في فيل  عيــو  ك

در بالحــ  يصــبح طلــالً البداية الولد عدواني جداً كريت جداً اا وساعة يش

دال  والــى اآلنــرين .. ألو  لــرـ الحــ  ا الى ال.. الرلولة تجتال نظرتت  

وهاهو يبتس  كما األطلا  ا ث  يدود يتو ش لن  جــ  المــا  ا ثــ  يحــاو  

بت .. كلاا نقالت تقتضي عناية ناصة بــاألداء . فــي او التبرئة ا ث  يلقد ص

  و  في الــديكور و  ــر  علبــة  عيو  كتنا  جملة  تدبتني جداً ا جدلتني

ة كالــ  تســذ   إنــت بتحبنــي يــا إســماعي   فكيــف . لديح سجائر بذكملاا .

يجي  هذا الولد الميكانيكي الذ  يجا  لدنــى الحــ  ا و   شــيء عنــت   

ش إيت هو الح  ا لكن إذا كــا  الحــ  هــو  نــي  كــو  فريجيباا    نا لا ع

ش فيــت غيــرك فــي الــدنيا ا عاي   شوفك بإستمرار ا ولما بشوفك لــا يبقــا

بحبك . سررا  ور ــت  دور  ــو  الــديكور   . يبقىوعاي ك لّيت  نا بس .

نمس لرات عشر .. لحظة يبول إبن آد  بحبــت ا لحظــة نقيــة جــداً ا كبــد 

ل  تكن لن القلــ  فلــن تصــ  .. وا ــد ليكــانيكي   اذ   ترلع لن القل  .. إ

 ً فــي الجالدــة ا وإنمــا   يدبر عن الح  ا ليس توفيــه الحكــي  ولــيس طالبــا

 اللحظة  صد  لقرة في الليل  .. هذه ليكانيكي يديش لحظة    .
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على الشاشة ا تذله   مد زكي في شخصيات لن الربقة اللقيــرـ ا 

ال في ك  لرـ يقد  وجااً  كثــر رو   البديدـ عن شخصية األفند  التركي ا

ــا  ذ ــن اإلنس ــر ع ــ ـ التدبي ــتلا بمي ــي  ا وإ  ــر  األص ــدقاً للمص   ص

ت الســينما كثيــراً   تغيــرالمرجع الشدبي .. يلسر   مد زكــي ذلــك القــو  

عما كانت عليت وزادت الشخصيات تدقيداً . السينما الواقدية اليــو  ليســت 

فقط ا ب   يضاً تلك التي تتحــد    عرتلك التي تن   فياا الكاليرا الى الشا

 عن إنسا  الحاضر بك  لشاكلت و فكاره ودوانلت .

 ذ  التركيبــة الشخصــية إنتللــت بــإنتالف مــد زكــي بــ كما يرى  

ار التــي  داهــا   صــحيح لدبــت دور صــدلوك  و هالشــي فــي  فــال  األدو 

  هند وكاليليا و طــائر علــى الرريــه و كابوريــا ا لكــن كــ  دور ذا   ال

لختللة . شخصيات اليو  غالباً رلادية ا ليســت بيضــاء وليســت   ةي شخص

ست شريرـ تمالاً ا ولا على الممث  سوى سوداء .. ليست نيرـ تمالاً ولي 

ـ التي لن  ولت  تى يلا     عليت    يجاــد ويجتاــد كثيــراً الحيا  لال ظة

 في سبي  فا  هذه الحا  .

آنــر  تــى  ىلــ والواقع      مد زكي عرف كيف ينتق  لــن دور ا

لو ل  تكن هناك قواس   ساسية لشتركة بيناا . فاو اللالل الساذج في فــيل  

وكاليليــا   هند  ا ولقتن. اللر  الاائ  على وجات في فيل    الالبر ء  

ا وإبن الحي الذ  قد ياوى إنما يحج  ويخج  في فيل  كابوريا ا كمــا هــو 

طريقتت فقــط فــي   ىضابط اإلستخبارات القاسي الذ  يلا     الوطن عل

فيل  زوجة رج  لا  . والثابت المؤكد هنا قــدرـ   مــد زكــي علــى تقــدي  

 ناا ناتجــة يدتقد ي ولقنع في ك  هذه الحاكت المختللة ا لقدرـ  داء طوع

عن إهتمالت لنذ الصغر بالمال ظة و   التدبير .  يث يقو    إنت نــت 

ا  شدر بــت ا لــذلك مع  الكثير لن األ اسيس والرغبات الكالنة في التدبير

تراني  تى اآل  ك  هت  بالمدـ التي ستظار فياا الشخصية علــى الشاشــة 

رصــة جديــدـ فياــا فب  بالشخصية نلساا إذا إستراعت إثارتي ووجدت  ا  

 للتدبير عما بدانلي .

ــة  ــاألدوار ذات الربيد ــدي  ب ــر  و الب ــت دوبلي ــو  عن ــرف     يق ي

ا   مــ   نبوبــة غــاز لشــتدلة ا نــ ت   الخررـ ا ويقو   نت في فــيل  عيــو  ك

علقــة   و لقى بنلست لن سيارـ لسرعة في فيل  طائر على الرريه ا و كــ 

مد زكي بذ  عــد  إســتخدا  تقد    . ويد  70ساننة  قيقية في فيل  الدوالة  

البدي  يدري اللنا  قدرـ وتدريباً  كثر ا وقد  ملت هــذا اإلعتقــاد علــى    
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ل  نلست للماكيير الذ  كسا  و دهن وجات س ينا  في ثالجة الموتى بدد     

يل  لوعــد علــى ب رقة الموت والجرول الدالية كمــا إقتضــى دوره فــي فــ 

نلت عليت برلة الليل  ســداد  ســني ى    دالدشاء . وقد بقى في الثالجة ال

لتكشف عن وجات وتتدرف عليت بدد    صدلت زوجاا السابه بســيارتت . 

تل   إقلا  الثالجــةعلى   مــد زكــي ا سإ  وقد  عيد تصوير المشاد ا الذ 

بضع ثــوا  لــن عدـ لرات  تى ك تذتي اللقرة التي ك تستغر   كثر لن  

ربتــت دانــ  الثالجــة     سســت عــن تج   وقت الليل  لقندة للمتلرج . يقو 

بذ   عصابي كلاا تنسح  وكذنما توقلت دقــات قلبــي و نــا   ــاو  تمثيــ  

 دـ ألنبت  عصابي و نذرها .شب لقرة الموت .. وقد ضغرت على قدلي  

وفي فيل  طائر علــى الرريــه  صــر علــى تدلــ  الســبا ة ا عنــدلا 

ا ة ا د الســب نت المخرج لحمــد نــا     يســتدين بالبــدي  فــي لشــاطل  ل

بإعتباره ك يدــرف الســبا ة ا نصوصــاً عنــدلا علــ  لنــت بــذ  التصــوير 

د قــا  اعــ ا  ا وعنــدلا  سيبد  بدد شار ونصف . فقد إنتلى  والي  سبوع

لمحمد نا  لاز اً   تح   عد  المانش !! فرد عليت   إزا    قــا     نــا 

ــى الغــ  ــي . و ث عازلــك عل ــاد  األهل ــا  الســبا ة بالن ــاء داء بجــوار  م ن

وساما هناك ا ذه    مد زكي الى غرفة المالبــس ا وإرتــدى المــايوه جل

ات رلــ  .. ث   يا المخرج نا  .. وقل  في  ما  السبا ة وقا  بدبوره عدـ

بحركات فنيــة . وعنــدلا نــرج لــن المــاء قــا  لمحمــد نــا    لقــد ظللــت 

 يد المدرب . يولاً على 15 تدرب هنا 

ويتدــذب كثيــراً لــن  جــ  يدــاني  هذا هو   مد زكي ا اللنا  الذ   

لرؤية التمثيليلة لن نال  شخصياتت التي يؤدياا .. ياــت  توصي  اللكرـ وا

ا لذلك فاو يكره التمثيــ  فــي اإلذاعــة .   ءاكثيراً بتلاصي  الوجت  ثناء األد

ك  لا بدانلت لن   فك  شخصية يؤدياا تستنرقت وتحل ه وتتحداه    يظار

ينجح كثيراً في ذلــك .. فنــا  قــ     تحد  و   اسيس .. وهو كذلك يقب  ال

تجد لثيلت وسط هذا الك  الاائ  لن الممثلــين المصــريين .. إنــت  قــاً فنــا  

 عالمي .

 حسن حداد 
 1996ليو وي 3
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 قالو يف وداع أمحد زكي 
 

 رغدة ورحلة األصدقاء:

بر الااتفا كذناا ك تريــد تتماسك رغدـا وترتجف وهي تتحد  ع

هــي تاــرب لــن وصــف المــوتا فــي اجتــرار وتقــو  و   د تماسكااا   تلق

كــي  ويــو  اك ــد لاليا  والساعات واللحظات اكنيرـ الى جوار   مــد ز

ديةا لكن في المســاء التــالي ســاءت  الــة ي ب قب  الماضيا كانت اكلور ط

يالت اكنيــرـا ا مد زكي الصحية وتدهورتا وكا    مد يشدر بذنت في  

ا  بصــوت لرتلــع و ريــد ا  ت بكــى وقــ وكا  لــنلدال جــدا إلــى درجــة انــ 

انرج لن المستشــلىا واطلبــي وزيــر الصــحةا وعــاي  اشــوف الــدكتور 

 ا مد عكاشة«.

طلبت ا مد لني في قمة توتر ا   اوتضيف رغدـ  انا بد ت  قو  بم

نوا فيما دن  هو فــي شــبت غيبوبــة كاللــةا ولــن الواضــح ا  اكطبــاء كــا

زيارتــتا ونصوصــا   اليــت لــن  يدلمو  بااا فلوجئت بمندا  ك  المقربين

 اناا واعتقد انا  فدلوا ذلك كنا  يدلمو  انت لن يليه لرـ انرى.

ا عنــدلا كــا  ةقوتشير رغدـ إلى ا  ا مد زكي في المــرات الســاب 

يصحو لن الغيبوبة او اغلاءتت يسذ  عمن لدتا وتقو   وكا  يلقي علينــا 

نا علــى ننا تدودات« رغبة لنت في ا  نرمئن عليتا إلى درجة ابد  النك

ذلكا وفي ا دى المرات قا  لي  عندلا نخرج لن هذه اكزلــة يــا رغــدـ 

تــ  كاسوف نذه  في ر لة يكو  فياــا كــ  اصــدقائيا وطلــ  لنــي ا   

لدــت قائمــة اكســماء التــي ســترافقت فــي الر لــةا وكــا  كلمــا صــحا لــن 

 نا اس  وفال « ضمن القائمة غيبوبتتا يتساء   ه  سجل

ا مــد قائمــة ع ا مــد قائلــة  لقــد كتــ  رياتاــا لــ وتختصر رغدـ ذك

اصدقائت لكي يقضي لدا  اجازـ يبتدد فياا عن األل ا لكنــت ر ــ  وتــرك 

جاعاا وانــا وصــديقاا وتحــدى المــرض الــى شو القائمة كلااا كا  فارسا  

بوبــة كالدــادـا آنر لحظة في  ياتتا و تى هذه اللحظة اشدر بذنت فــي غي 

 وسوف يصحو لبتسما.  
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 را:حنيب يس

انة يسراا فقد كز  البكــاء والنحيــ  صــوتاا علــى الاــاتف اللن الا  

وقالت  وا مد ليس صديقاا انت  ه  واكثر لن ا ــبا  فــي  يــاتيا عنــدلا 

ا وانني لت« ل  اتضايها لكن عنــدلا قــالوا ذلــك عــن ا مــدا اناــرت و لقا

اكنيرـ كالمجنونــة لــا بــين المستشــلى   وغضبت جداا وكنت نال  اكيا 

ين اتصــاكت اكصــدقاء لنبحــث لــت عــن دواء جديــد او فا ولــا بــ والاــات 

وصلةا  و لنخلــف عنــت لحنتــتا وانــا اشــدر اآل  بدــد  تصــديه ر يلــتا 

فذ مــد كــا  يمــأل  يــاتي و يــاـ الجميــع باكلــ   اواشــدر بخــوف  قيقــي

 والح  والصداقة والدلوية.. . ير مت.  

 

 . الوالد واحلبيب:زكي.مىن 

ي وقلــن الــا  ا مــد زكــي علــى ات الالئــ لنى زكيا اصغر النجمــ 

شاشةا تقو  عنت  كا  ا مد بالنسبة الــي الوالــد والحبيــ  واليــو  اشــدر ال

اللنية واكنسانية بشــك  عــا ا وك اصــد   يبذنني افتقد شيئا لاما في  يات 

ايخة« جدا وليســت انت لات فدالا واشدر با  نبر الوفاـ لجرد اشاعة وب 

  قيقية.  

 

 نفسي: حنان ترك.. فقدت

دلا تلقــت  نــا  تــرك نبــر وفــاـ ا مــدا وكانــت فــي اكســتديو ن ع

تصور ا د لشاهد لسلس  وسارـ« اناارت واوقلــت التصــويرا وانــذت 

قرآ  لكناا غالبت دلوعاا وقالت على الااتف  الحقيقة انت لاتصلي وتقر   

شــدرت بــذنني فقــدت جــ ءا لــن  عنــدلا لــات الرا ــ  عــالء ولــي الــدين

ا مد زكي اشــدر بــذنني فقــدت نلســيا فذ مــد     فبر ي  ياتيا والا اليو 

كا  المث  اكعلى والقدوـ وهو اســتاذنا جميدــاا . ير مــتا ودنلــت فــي 

 اناارت في زيارتاا للمستشلى فور اعال  الوفاـ.   ا  هستيريا بكاءا بدد
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 املمثلة بوسي 

ــ  ال ــ  الد ي ــا  ال لي ــيك ــد زك ــا    م ــ  اللن ــ   را  ــع بح يتمت

لدــال  الدربــي كافــةا وقــد تميــ  بتنــوع  دواره لــن  رجــاء ا  الجماور فــي

ا وكا  القريبو  لنت يشدرو   نت يتو ــد لــع البواب إلى ال عي  السياسي

يؤدياا إلــى  ــد  ناــا كانــت تتــرك تذثيرهــا عليــت وعلــى   الشخصيات التي

الذ  عبر عنت الماليين بدــد  شخصيتت. وربما يكو  الح  الجارف الكبير

قد عوضت عن ك  األشياء التي كانت ناقصــة ي لريضا     سقط   مد زك

فــي  ياتــت. اللنــا  ك يمــوت طالمــا بقيــت  عمالــتا وســيظ    مــد زكــي 

 اللت وتاريخت اللني الذ  ك يندثر.  ف لوجودا في  ياتنا لن نال   

 

 حمفوظ عبدالرمحن.. فنان عبقري:

فــيل  و لــي « الــذ   ظ عبــدالر منا لؤلــفويقــو  الكاتــ  لحلــو 

  ا  يكم  تصوير لشاهدها ولقد فقدنا وا ــدا لــن اهــ  مد لن دو ر   ا  

الدربيا لن الصد  تدويضتا ولقد اقتربــت جــدا لــن اللنانين في الوطن  

« وكنــت فــي لر لــة التحضــير لللــيل ا 56قدلنا وناصــر    ا مد زكي لنذ

رـ شــككوا فــي قــدرـ ا مــد وسمدنا لدا تدليقات كثيرـ لن شخصيات كبيــ 

دالناصرا وعندلا عرض الليل  كــانوا جما  عب  زكي على تجسيد شخصية

 او  لن اتص  بت لشكره.

ويضيف لحلــوظ  الشــيء نلســت  ــد  لــع بدايــة التحضــير للــيل  

نــي شخصــيا شــدرت بــالخوفا وكنــت لتــرددا فــي ن او لي « إلى درجــة  

  انــا لــري  يــا الكتابةا فاتص  بي ا مــد زكــيا وقــا  بــالحرف الوا ــد

ا  علــّي  فــذهبت اليــت لســرعاا واكطمئن استاذناا ه  ترغ  في زيارتي  

فإذا بت يجدلنــي اشــاهد بروفــة قــا  بتصــويرها كغنيــة وقارئــة اللنجــا « 

إلى درجة البكاء الدانليا وقلــت لــت  وكا  التصوير بال لاكياج فانبارتا

 بالحرف الوا د  وانت عبقر  يا   مد«.  

 

 ه مشرف:هند رستم.. وج

فاــو فنــا  قــو ا ى ر يلــت  وتقو  هند رست   وانا   ينة جــدا علــ 

« 56ا شــاهدتت فــي فيلمــي وناصــر  ووجت لشرف لمصرا التدنــي عنــدل
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ي   ــافاا لقــد لح ووايا  السادات« والغرابة ا  ناايتت شبياة بناايــة عبــدال

ــا لــات  ــدلي  ولــات لــن دو  ا  يكملاــاا كم كــا  يجســد شخصــية الدن

 يكم  لشواره اللني.   الدندلي  قب  ا 

 

 ه أمه:حسن يوسف.. كما ولدت

عا اللنا   سن يوســف ك مــد زكــي بــذ  يكــو  لثــواه الجنــةا دو 

وقا   لقد اغتس  ا مد زكي لن ذنوب الدنيا باذا المرض وآكلتا ولــدى 

ت دلي  على    . لت لكــي يصــ  اليــت نظيلــا كمــا ولدتــت الــتا ت لشدـ از

  . عليت لن اللنانين المقربين الى قلبي    وادعو لت بالر مةا وكا  ر مة

 

  :(ماد الدين أديب )منتج فيلم حليممي عاإلعال

كا  ا مد زكي و تي اللحظات األنيرـ في  ياتــت وقبــ  إصــابتت 

ئ  للرئيس لبارك الذ  وفــر لــت كــ  اإللكانــات ادبالغيبوبة يوجت الشكر ال

الســؤا  عنــت كمــا كــا   الدالجية سواء دان  لصر  و نارجاا وكا  دائ 

ابنا بارا بذلــت و ســرتت عكــس   .عنت  يضا    السؤا عوض تاج الدين دائ .د

 لا  شيع في اآلونة األنيرـ  

 

  :يوسف شعبان

ليس فــي لصــر بــ  فــي   قدنا فنانا كبيرا ووا دا لن  عمدـ التمثي 

   .الدال  الدربي كليت وكا   نسانا بمدني الكلمة لثلما كا  فنانا كبيرا

 

 :نبيلة عبيد

يما وه  ك   ياتت لللن ا مــد فنانا عظنسرنا    بقالت لن بيروتل

فنا  ك يدوض بك  المقاييس ولن يتكرر وقدرتت اللنية علي تقمــ.  زكي

  لاا الشخصيات ك نظير
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  :ييدحممد هن

فقدت السينما المصرية اليو    د  ســاتذتاا وعبــاقرـ اللــن الجميــ  

  .لدظي  الشال ر   . اللنا  ا

 

  :شهرية ومني عبد الغني

ير   اللنا  الجمي  ونرال  لحبيت بكثــرـ الــدعاء لــت      نسذ  . 

  .وقراءـ القرآ  لت

 

  :كمال الشناوي

عــن قــرب ويــر  اعمالــت   ترفــ كنت  ناديت بذفضــ  لمثــ  فمــن يد

ة يلمس لد  إجادتت وذوبانت في الشخصية التي يؤدياا وكنت رئيســا للجنــ 

وكنــت  56ناصــر كا بلــيل تحكي    د المارجانات وكا  ا مد زكي لشــار

اغم  عيني و فتحاا فذجد  لالي عبد الناصر ولــيس   مــد زكــي وهــذا 

   .دلي  قاطع علي عبقريتت في األداء

 

  :زيزلعحممود عبد ا

فقدنا اليو   نا ع ي ا وزليال رائدا و نر عباقرـ اللن ا مد زكي 

 وترك لنا ثروـ سينمائية كبيرـ. إنسا  غير عاد 

 

 ري:صفية العم

يرـ  لت بنا بلقــدنا نجــ  فــي  جــ  ولكانــة   مــد زكــي ـ كب نسار

صا   األدوار المتمي ـ وقد لمست هذا بنلسي  ينما قدلنا لدا فيل  البيــت 

   .ابالبو 

 

 املخرج السينمائي حممد خان 

ليئــة جمدتنــا لدــا بــدايات ســينما  نــرى فــي لرلــع الثمانينــاتا ل

ال  التي تحققت فــيل  ولن األ  باأل ال  والرمو اتا وناصة الذكريات.  
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"زوجــة رجــ  لاــ " الــذ  يجســد فــي ر يــي لوهبتــت اللــذـ فــي تقمــ. 

ئــةا ولــن اماليــةا ولكناــا  قيقيــة لئــة ب شخصية ليســت بالضــرورـ تاريخ 

الحياـ. جمدتني لدت ستة  فال  وكادت تجمدنا  فال   نرى عديدـ وســتظ  

 لدا تجمدنا عبر األزلا  لاما كا  اللرا .   فاللنا 

 

 لقليوبي خمرج سينمائي كامل ا د. حممد

  مد زكي هو  ه  لمث  في تاري  الســينما المصــريةا ور يــي    

عبد الوهاب و   كلثو .   دملح نسارتت ك تق  عن نسارـ فنانين لن وز   

يــره عــن إ  لوهبتت غير قابلة للتكرار. وقد ظارت  هميتت الكبرى في تدب 

هــائال لكــي يثبــت ح كلا ــا رجــ  الشــارع المصــر  ببســاطتت. وقــد كــاف

وجودها وكا  يحتلا  تى  وائ  التسدينات بالحــذاء الــذ  جــاء بــت ســيرا 

   يلتحه بمداــد اللنــو   ب على األقدا  لن لدينتت ال قازيه إلى القاهرـ ق

 المسر ية. إ  وفاتت نسارـ شخصية  يضا. 

 

 نمائي صالح هاشم الناقد السي

نات في السينما   السبدي  قه   مد زكي بحضوره اللني   ال  جي 

ذا الجي  لكــي يكــو  البرــ   و الشخصــية المصريةا عندلا انتار رواد ه

  عــاطف الريــ  الفــ    الرئيسية في  فاللا  الواقديــة الجديــدـ. فشــم  فــي

ولحمد نا  وداود عبد السيدا واستراع    يغير إلى األبد صورـ البرــ  

نجو  كبــار   لخا شمو،"اللتى األو ". كا    مد زكي على الشاشة شا و  

لن  لثــا  روبــرت د  نيــرو وجــاك نيكلســو  لــن  يــث قــوـ الحضــور 

 ياا.  دؤ ي   والقدرـ على التقم. إلى  د الذوبا  واللناء في الشخصية التي

 

 أسامة فوزي خمرج سينمائي 

ربمــا فقد جيلنا بوفاـ   مــد زكــي لمــثال ناصــا لــن طــراز رفيــع  

وقد ترك   مد زكــي بصــمتت لدربيةا  يكو   ه  الممثلين تذلقا في السينما ا

 على لا قا  بت لن  
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  :كابنت طيار جهاد جويفل

كمــا   مــا قرب األصدقاء لللنا    مد زكي يقو  لقد فقدنا فنانا عظي 

  .كا  فنانا غير عاديا ل  يتكرر فقد كا  صديقا غير عاديا ايضا

 

  :معايل زايد

عملــت ادقا فــي نســرنا فنانــا  صــيال وإنســانا لحترلــا وزلــيال صــ 

لد الدهر يتمتع باا  جيــا   عري للنت ك   ياتت لذلك ستبقي  عمالت باقية  

  .وا لسالالا  اللا  الا  والدتت ولحبيت الصبر و   ..و جيا 

 

  :لبلبة

كا    مد زكي يدرس الشخصية التي يقدلاا دراسة لتذنيــة وكــا  

دالــ  حــ     يت في هذه الشخصــية لنــذ دنولــت األســتوديو وكــا  ي يندلج  

لدت ال لالء  س  الشخصية التي يجسدها ولثلما كــا  فنانــا لمتدــا كــا  

  . يضا إنسانا  نونا علي اللقراء

 

  :وحيد حامد

عمره شديد اإلنال  للن التمثي  ونرج لن البالتــوه   و عاش ط

 إنالصت لللن شديد   ..األنير  علي المستشلي ولن المستشلي إلي لثواه

 

  :مسرية أمحد

مد زكي صدلة لنــا جميدــا و نــا   ينــة ولصــدولة ألننــا ا    لوت

وقد عرفتت عن قرب  ينمــا قــد    ..لن الصد  تدويضت  ..فقدنا فنانا كبيرا

   ب.البر ء لإنتاجي فيل   لن

 

 سناء البيسي:

ي لع إ  لن لتــك لاش .واند في وشك ولاشي .كده برضت يا   مد

كــده   .لقاســاا لحبــوك علــي غيــركوك    لاــاالدالية ك   د غيرك لرسو   
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 برضت وانت اللي فيا  وانت اللي  للة عليا  و نت اللي لدجو  فن وانت

نظريــة    التــاري  لمكــن يديــد نلســت   تاللي فقــت الجــن وانــت اللــي  ثبــ 

ــار  ..بشخوصــت ودروســت ــا   مــد لــرول ..لل ــر را ..نــال  ي ــح للب ي

وداع يا   مد لن غير      ..الصمت  لغادر واد  النب  لواد   ..الغربي

وعــد بلقــاء ك فــي الغــد وك بدــد غــد وك  تــي بدــد ســنين فخــال  رال 

ولنــين يــا   ..الــداء األلــد  الخال  ورال    بصي. لن  لــ  للشــلاء لــن

  مد كــا  ييجــي الشــلاء بدــدلا دنلــت فــي جــ  غيبوبــة بــرز، انســال، 

البصــيرـ   عنــك غرــاءترجع لنا لنــين بدــد لــا كشــف    ..ول لن الجسدالر

   ..لتر  لن طاقة اللناء علي ر ابة دار البقاء

 

 املوسيقار نصري مشة 

وجــود  و هــ لا  ققت   مد زكي في وجــوده لــدى المشــاهد الدربــي  

نا  أل  الجماور كا  يشدر  نــت لمثــ  جــاء لــنا  ولــن بيــنا ا وكــا  

 لحت الخارجية ينتمي إليا ا علــى نــالف لــا كــا بتكوينت الشخصي ولال

ي السينما المصرية في الماضي. وقد تدال    مد زكي لع بدــ  سائدا ف

الشخصيات التي  داها لن الخارجا ولــع شخصــيات  نــرى لــن الــدان  

يشاا و او  إعــادـ تكويناــا لــن جديــد. وقــد اكتشــف نــال  اعوالخارجا  

 ياتــت الكثيــر لــن التكــري  الــذ     التت المرضية لحبة الناس لت ونا  في

 رقد هادئة قاندة بما  ند  عليت ..    رو ت ت يستحقت. ولد

 

 الصحفي والناقد السينمائي وائل عبد الفتاح 

بط بــين  ياتــت ريــ   مد زكي هو الممث  الو يد الــذ  اســتراع    

وتمثيلت في اللترـ األنيرـ لن  ياتت.  سرورـ   مد زكي تتمث  في تمكنت 

ة  و  نــت ي البدايــ ناعة بر  عاد  ل  يكن لن الممكن    يصــندت فــ لن ص

ووجت بالرف ا لكنت تمكن لن فرضت ونجح فــي توصــيلت للنــاس. وكــا  

د بينــت و د كبر لا  ققت   مد زكي لن نجال يكمن في نجا ت في كسر الحــ 

 وبين الشخضيات التي  داها. 
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 برهان علوية.. أفضل أفالمه هي املقبلة:

اس جداا هو فنا  الشد . نــرج لــن النــ   زكي كبيرـ  نسارـ ا مد

ج لن لدرستا ا لوهبتت تكمن في قدرتت على التقم.. ليس لمــثالً وتخرّ 

ا لــ و دور وا د ب  لمث  يؤلف الشخصية ث  يمثلااا اكلر الذ  نلتقده عمل

في الدال  الدربي. لقد كسر ا مد زكي قاعدـ يدتمدها الكثير لــن الممثلــين 

 دور لا كما هو دو  اية إضافات. وتقو  على  داء 

يــتقم. الــدور تمثــيالا  ا ك  لرـا وبقدر لاكي يدهشن كا  ا مد ز

يصبح ج ءاً لن شخصيتت الحقيقيةا فيُضلي لونا جديدا اليااا فذداء الدور 

وتلكيره واذا بشخصيتت تنصق  بــذدواره بقــدر لــا صــق    تيمت ج لع  يات 

فــي دانلــت وكــ  إضــافة   اكدوار في شخصت. الذهاب واكياب  اضــرا 

 ت باآلنرين.  في عالقت كا  يدبّر عناا بنضوج  

كــا    مــد زكــي يقــتح  عمــه الشخصــية ويذنــذ لناــا لــا يريــدا 

 ا ألنني مدالملاجذـ البشدة هي    يُداهمت المرض وهو لا زا  في هذا ال

اعتبر     ه   فال  ا مد زكي هي تلك المقبلةا فبحس  عمــره ونضــوجت 

ات اً وشخصــي لقو  إنت لن المؤكد  نت كــا  يخبــا لنــا  دواراللني يمكنني ا

 غنيةا وعندلا توفّاه . انذ ك  شيء لدت.  

التقيت بت اكثر لن لرـ عن طريــه لحمــد نــا  ونيــر  بشــارـا 

لت يرســ  تجربتــت الغنيــةا لقــد كانــت لديــت ال  ببتت شخصيا ووجدت ا  ك

 قدرـ ايصا  تجربتت لن نال  كاللت و ديثت.  

 ر لســينمالسينما والتمثي  فــي لصــرا ونســارـ اكبــ نسارـ لفقدانت  

صــنع ســينما الدال  الدربيا ف كي لن النجو  المتميــ ين الــذين بإلكــانا   

 .  نطتكّو  الذاكرـ وتبقى فيااا فمستقب  السينما هو ذاكرـ الو 

استريع القو  إ  ا مد زكي صــنع ســينما عربيــة ولــيس لصــرية 

و لــري  وطلبــت ا  يمثــ  فيلمــاً ثانيــاً فقطا ولا اصراره على التمثي  وه

وهــو يدلــ  لــا ســيلحه بــتا اك دليــ  علــى عشــقت غيــر   قــت نلســتافي الو 

 اكعتياد  لما يقو  بت.   

 

 غسان سلهب.. أهم من أفالمه :

ض  لن اكفال  التي قــدلااا هــو  هــ  فالمث  كذ مد زكي يستحه  

 لن اكفال  التي لث  فياا.  
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ونتا د لخــرجين يدرفــو  كيــف يســتغلنتذسف ا  فنانا لثلت لــ  يجــ 

كلمة.  ضوره قو  بغ  النظر عن لستوى الســينما يجابي للبالمدنى اك

اإلفراط والمبالغة فــي األداء وليتــت وجــد في الدال  الدربي. كا  يبتدد عن 

 حقونت.  ت سلخرجين ي 

كمشاهد ولــيس كمخــرجا كنــت  ودّ     شــاهده بــذفال  ك تســتدم  

 يكتم  الليل  بدناصره لجتمدة.  وجوده كذداـ لن دو     

 

 كل بيت: ار.. دخلأسد فولدك

لما ك شّك فيت    ا مد زكي لن  ه  الممثلين في لصرا هــو لــن 

دلــت غيــر لي هؤكء الذين قدّلوا طريقــة جديــدـ فــي التمثيــ ا فــذتى كــ  لــا  

 اعتياد .  

لقد جدلنا لرضت ننتبت إليت اكثرا وجدلنا نــتلّمس قربــت لــن النــاس 

لبيــت  و ءاً لن اسا فدندلا لِرض   مد زكي شدر الجميع بذ  ج ك  النا

فرداً لن الدائلة او قريباً قد لــرضا والســب  فــي ذلــك يدــود إلــى طبيدــة 

دو  ا  يدرفــوا لــا ي روا ي تمثيلت التي جدلتت يدن  ك  بيتا فك  الناس كان 

يدانيت هذا الممث  الذ  ل  يكن بديدا عن الناس ب  كــا  جــ ءا لــنا  فاــو 

 ا .  لنسبة اليا  ابن البلد ورج  الدائلة واكنسبا

  يصــ  الــى الدــال ا أل  اكفــال  المصــرية بحــد ذاتاــا لــ  ا لــ ربمــ 

تص ا فذفاللنا في الدال  الدربي لوجاة الى سو  ضــيقةا والســينما بحــد 

ا غيــر واضــحة المدــال ا ولصــر هــي البلــد الرائــد عربيــاً فــي هــذا اــ ت ذا

تلكير بتوزيع الليل  الى الخــارجا اكلــر المجا ا و تى في لصر ك يت  ال

السدي الى تحقيه نوعية افضــ ا ويكتلــي الــبد  بترجمــة     يحد لنالذ

 سيناريو اكفال  عن لثيالتاا اكجنبية.  

ينما المصــرية نجــد أل مــد ســ لفي نااية اكلرا عندلا ننظــر الــى ا

لــبس   زكي لكاناً ناصاًا  ذ انت قدّ  لــا لــ  يلدلــت غيــره لــن الممثلــين فقــد

ــذا الرريــ  ــي ه ــة ولشــى ف ــدلالشخصــيات التاريخي ــي ها وعن ــاه ف ا ر ين

شخصية طت  سين قلنا إنت  جاد تقم. الــدورا فلاجذنــا بدــدها وكــا  لنــا 

والســادات. كــا    رالتدليه ذاتت عنــدلا قــا  بتجســيد شخصــية عبــد الناصــ 

يتجّر  على فد   شياء ل  يجّرباا   د لــن قبلــتا و عتقــد انــت لاــذا الســب  
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لمــا أل مــد نشــاهد في نا نسمع الجميع يقو  سنذه  الى الســينما كــي  صبح 

 زكي وليس فيلما لمخرج لدين لثال.  

 

 نادين لبكي.. اكرب من الدور:

يُقــا   ا  مد زكي لمث  عظي ا هو او  لن يخرر فــي بــالي عنــدل

 لي >>لمث  لصر <<.  

  نت كثيراً للقدانــتا لــا ليــ ه ا  شــكلت الخــارجي لــ  يكــن همــت 

كولــى. لثــّ  الدرجــة ا  على اكطــال ا بــ  اعتقــد انــت اهــت  بذدائــت ب اكو 

ر فياــا   دواراً لختللــةا وكــا  فــي كــ  لــرـ يــدن  عمــه الشخصــيةا يغيــّ

ت الشخصــية التــي نــ ا ة  نت يصدّ الكثيرا يقلباا ر ساً على عق . الى درج 

 يمثلاا.  

لــا يثيــر إعجــابي بــتا كممثلــةا هــو غنــى اكدوار التــي قــا  باــا 

 عرنا.  ااا  لا علويتت الراغية فمّستنا و ّركت لشاوتنوع

 عتبر شخصياً انت لث  الكثيــر لــن اكفــال  التجاريــة وك  عتقــد   ك

اك   تســ انت كا  يريد الدالميةا اذ انــت يملــك كــ  المدريــاتا والدالميــة لي 

 شارـ على نرا  اوسع وترتبط كثيراً بالدالقات والمدارف.  

ذ ر لــن الــدور وكــا  الممثــ  ينقــ في بد   فاللتا كا  زكــي  كبــ 

اإلنراج او السيناريو. هذا القو  ك ينربــه علــى غري على  الليل  كك  وي 

 زكي  قت وبرز بشك  لمي .    ك  افاللتا هناك افال  انذ فياا

ا مد زكي ُظل ا فلو كانــت اكلــور كــذلكا    ك استريع ا  اقو  إ

 لما كنا سمدنا بت.  

 

 رندى األمسر.. مدرسة حبق:

ا الــذ  <<56مثــ  عظــي ا يكلــي    نــذكر فــيل  >>ناصــر ل هــو 

 تت اكبداعية.  ساو  بغناه لسيرـ فنية كاللة بحد ذاتااا كي نتلمس قدري 

لذ لــا ن ي بالنسبة إلّيا شخصياًا اعتقد ا  ا مد زكي عم  بذكاءا ل  

 هو لرلوب لنت و س  ب   ر  على إضافة الكثير.  

الخبــرـ التــي التلكاــا غياب   مد زكي نســارـ كبــرىا ألنــت بدــد 

 سر اللنا  وتجربتت.  نخ سف ا  والمؤ   اصبح لدرسة بحها
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لا قدّلت يُمكن ا  يليد الكثير لن اكجيــا  المقبلــةا وعظمــة اللنــا  

 ا مد زكي بك  تذكيد.     اهي ا  يبقى لن نال  فنت و فاللت وهذه   

 

 عصام أبو خالد.. استثنائي وفتاك بفنه:

عنــت  مد زكــيا  شــك فــي ا  يقــو    نا لن جي   صغر لن جي  ا

على لستوى السينما المصريةا الدربية والدالمية. ستثنائي  ا د سوى انت ا

 يتجاوزو  اصابع اليد الوا ــدـ اســتراعوا قلي  لن الممثلين المصريين ك

 ى لستوى هذا الممث .  لا  ا  يصلوا

انرله لن بيئة لتواضدة فوص  الى لا وص  اليــتا وهــذا إنجــاز 

بصــلتت لــيس فقــط فدلت يستحه ا  نتوقف عنــده بصــلتت إنســاناً و   كبير. لا

 لمثالً. قد يُقا  الكثير عن   مد زكي وعن كونت شخصية ك تتكّرر.  

ــاهي  ــي المل ــح ف ــاق  الواض ــذا التن ــو ه ــت ه ــي في ــا يُللتن ــن ل   لك

اكجتماعية والبيئية التي نرج لنااا تناق  بــارز علــى لســتوى لــا هــو 

هو لحافا فــي بيئتــت اكجتماعيــةا و ــر إلــى   لقبو  ولا هو غير لقبو .

ي فنتا كا  يدتبر    التمثي  واللــن ك  ــدود لامــاا  تــى ولــو دد لدى ف ب 

 كانت األفكار السياسية التي قدّلاا في بد  اك يا  بديدـ بدــ  الشــيء

ا يؤلن بت شخصياً. كا  جريئا و را على المســتوى السياســي ايضــاا مع

ــن القضــايا و  ــر ل ــر وكلــس الكثي ــن الممكــن    تثي ــي ل الشخصــيات الت

 يرين.  لدى الكث الحساسية 

  مد زكي شخصية شرسة بمدنى ايجابيا       الدواطــف لديــت 

ور رلــ جارفة الى ابدد لدى ويدري ك  لا لديت للدورا هذا الرج  ك يمر 

الكرا ا يستحه ا  يغار لنت الممثلــو  غيــرـ لختللــة عــن الحســدا غيــرـ 

اكن ا وغالبــا لــا كانــت هــذه الدالقــة تدفدــت الــى الــ تتذتى لن عالقتت بلنــت

لة فنجد لستواه التمثيلــي فــي لكــا  والســيناريو المكتــوب فــي لكــا  لختل

 آنر.  

  كــ ربما ل  يكن   مد زكي في  اجة الى ا  يص  الى الدالميةا ف

شيء اصبح اليو  صناعةا اعتقد انت كا  يرّك  على    يكو  قديراً بلنــت 

 .  عوض ا  يكو  شايراً 

اك بمانتــتا قــادر ا  يضــيف ا ساســا و  وطاقــة فــي انلدــاك  هو فتــّ

 الاكن يدج  اآلنرو  عن الدنو  الياا.   
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 برناديت حديب.. أعطى من قلبه:

المؤسف انت ل    نللن  ه  اللنانين المصريين الدرب والدالميينا  

يدن  الدالمية كدمر الشريف فاو يستحقاا. ك  اكدوار التي لدباــا كانــت 

 وجريئة وتاّ  المواطنين بمختلف طبقاتا .    صدبة

الحقبة لن التــاري  واســمت ســوف يتخلــد فلــيس  عال  هذههو   د  

ك  لن يمث  يبقى في التــاري ا  لــا ا مــد زكــي فســوف يبقــى فــي الدقــ  

  التي صنداا ستكو  بكــ  تذكيــد ارشــيلاً لــذاكرـ الشــد  الفوالقل ا واك

 المصر .  

لويــةا يكن يمث  ب  يــؤد  بصــد  وع  ه  لا في   مد زكي  نت ل 

يحبونتا ول  يكن كذلك لوك  نت  عرى لن دلت وقلبــت   الناس  وهذا لا جد

 ورو ت.  

 

 فادي أبي مسرا.. غري مفهوم النجومية:

فــي التمثيــ  عنــد الدــربا فدــادـ   ةي غيّر   مد زكي للاو  النجول

  لــن كانت هناك لواصلات لحددـ لشك  وطبيدة الممث  الدربــيا اذ كــا

يالً لن نا ية  نــرى ي كا  جمالملتَرض ا  يكو  وسي  الشك ا   مد زك

 وبرريقة لختللة عن ك  لا كا  سائداً.  

هو شاعر الممثلينا يملك  سا فرريا يمي ه عن اآلنرينا ودائمــا 

بصمات ناصة بغــ  النظــر عــن المخــرج. ربمــا لاــذا الســب    كلا يتر

س  الى المخرجين الذين عمــ  نُسبت اكفال  الى ا مد زكي عوض ا  تُن 

 لدا .  

ً   ظاــر زكــي لــن نــال  ادوارها فــذتى  ناصــاً بمجتمدــت التصــاقا

 تمثيلتا بديداً عن الكالسيكية والنمرية فيتا لتقرباً تقرباً لمي اً لن الناس.  

لحبة رو ية لمي ـ في قلبيا وفي قلوبنا جميدــاا لقــد   يكأل مد ز

 ولوتت.      كا  لمثالً استثنائياً في  ياتت ولرضت
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 اهلل: االعالمية الكويتية امل عبد

عالقتي بذ مد زكي كانت لتمي ـا ولمتدـ على فتــرات طويلــة    ا

لن السنين. تدرفت عليت وعلــى اســرتت الصــغيرـ عــن قــربا  ــين كــا  

نــة الرا لــة هالــة فــؤاد. كــا  ا مــد انســانا رقيــه المشــاعرا ان لت وجا الل

كا  بسيرا فــي نجوليتــت ولجــدها يتحسس همو  اآلنرين في ك  وقتا و 

ر يلت ا  نني وابكــاني فدــالا ا  ع اءنــا ا  هــذه اتت. ا   وبسيرا عند وف

 ُسنة الحياـ. 

 

 املخرج خالد الصديق: 

الســينمائيا لــذا  اعجبت بذ مد زكي لنذ ا  بد  يتذله فــي لشــواره

كنت  ريصا على ا  يشاركني في برولة فيل  وشاهين« وباللدــ  جــرى 

للــيل  ركة فــي اد اك    ظروفت  الت بينت وبين  ضوره للمشــاتوقيع الدق

عندلا بد  التصوير. لقد ا ترلت اكثرا وشدرت بذهميتت كلنا  يدرف لاذا 

ت علــي ا  تــ ريريد  ين ا سست انت اعتذر عن الدم  لخشيتت لن عــد  قد

 يقد  الشخصية كما يج .

ليــت نجمــا كا  انسانا بمدنى الكلمةا والسينما الدربية فقدت في ر  

 لوهوبا كا  في قمة النجولية.  

 

 صالل: اهيم الربإ

بداية اقد  تداز َّ وزلالئي اللنانين الى ذويــت والســا ة الســينمائية 

يتــرك لســا ات   يواللنية الدربية بوفاتت. ا  فقدا  نجو  الثا  ا مــد زكــ 

شاغرـ في السا ة السينمائية ك يمكننا ا  نسدها ونحتاج الى سنوات عدـ 

 ذتي لن يملؤها.كي ي 

ينــت وبــين اللنــا  الرا ــ  ـ جمدت ب وبين الصال  ا  لقاءات عديد

ا    ضرت اكثر لن لرـ تصوير افاللت وكانــت ذكريــاتي ا مد زكي وق

ا مــد زكــي ســيبقى  لدــت قــد بــد ت لــن ولدرســة المشــاغبين«ا ا  اســ 

 لنقوشا في ذاكرـ اآلجيا  المقبلة.  
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 جاسم النبهان: 

ينمائية ولسر ية اكثر ا ة اللنية بذعما  سا  ا مد زكي وش  الس

ستخلد للترـ لن الــ لن. كــا  لخلصــا فــي عملــت وصــادقا فــي ن رائدة  ل

ي اداهاا وتمكن لن انتــرا  جــدار اللنــا  الوســي ا تجسيد الشخصيات الت 

 السينما الدربية.    ليكو  نمر

 

 الدكتور خالد عبداللطيف رمضان: 

المســرل وهــو فــي الســنة ا  تواجد اللنا  ا مد زكي على نشــبة  

في ولدرسة المشاغبين« كا  ينبا بميالد   للمسرل  الدالي  اكولى بالمداد

يــة فــي كــ  فنا   قيقــي جــادا وصــا   اتجــاه لدــينا لــت نصوصــية فن 

مسر ية القليلة نير شــاهد علــى ذلــكا لالايقدلت لن ابداعا ولد  تجاربت  

ت« ووهــالو لشيرا الى ا  ولدرسة المشاغبين« ولسر ية والديا  كبــر

وزكــي فنــا  لتنــوعا ولــ  جمــاهير.  شلبي« لا زالت عالقة فــي وجــدا  ال

يحصر نلست في ادوار لدينــةا بــ  صــا  وجــا  فــي الســينما والتلل يــو  

شخصــية عميــد اكدب   وكا  لمي ا فــي كــ  لــا يقــد ا  يــث قــد  للــدرالا

الدربي طت  سين واذه  الجميع بادائت وفي السينما قــد  البــواب ورئــيس 

المبــدع    مــد زكــي  ماورية بشك  لدهشا وبرريقة لختللة فياا رولالج 

 واللنا .  

 

 علي املفيدي: 

ا  السا ة اللنية الدربية فقدت ا د  عمدـ اكبــداع الجــاد فــي اللــن 

 مالا .عاوانل. اللنانين الذين يحبو   

واضاف  ا  ا مد زكــي اشــبت بالريحــانيا فــي  بــت لللــنا  يــث 

التي كا  يلقياــا فــي فــيل  عبدالناصــر ولقــد   انني كنت لن لتابدي الخر 

على  قبة عبدالناصــر وقــد ذكرنــي باــا زكــي لــن نــال  لــا   نت شاهداك

قدلت في هذا الليل ا كذلك لرافدتت في فيل  وضد الحكولة« وكذنــت يقــارع 

الدال  الدربي وينرله بلسا  ك  انسا  يتحــد  اللغــة الدربيــة.   يفاللساد  

 ا  البسراء في اللنا ويدبّر عن همولا .  لقد استراع زكي ا  يكو  لس
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 نصور: صور املنم

ا مد زكي فنا  صد  جاء في زلن صد ا وهو اشــبت باللنــانين 

قن ت يــ الدظماء في الدال  الدربيا لث  عبدالوهابا وعبدالحلي ا كنــت كــا  

فنت بشك  عــا ا ويقــد  شخصــيات شــديدـ الصــدوبةا كنــت كــا  ك يحــ  

ة تي يقتنع باــا. لقــد اثــرى زكــي الســينما الدربيــ سوى اكدوار الصدبةا ال

 تنتدش لن نال  لا قدلت لن اعما  لاا نصوصية.  وجدلاا

 

 :الناقد السينمائي كمال رمزي
قــت علــى و لإ   داء زكي يدد إضافة للــن التمثيــ  لشــيرا إلــى    ت 

لدظــ  ا لممثلــين المصــريين يرجــع إلــى قدرتــت علــى اإلبــداع الشخصــي 

يدــة بتلاصــي  الشخصــية قبــ     يؤدياــا ربرريقــة رف  والجدية في اإللما 

توى تنتمــي إليــت و ــده ا فدنــدلا قــد  شخصــية الــدكتور طــت  ســين المس

شدرنا    جسد زكي كذنت تحو  إلى آذا  وكانــت لاللــح وجاــت تجســيدا 

 والدناد لدا”.    للد يمة

ــد  فــي  فاللــت بانورالــا لشخصــيات تدرــي تلاصــي      زكــي ق

ع المصــر  نــال  ربــع القــر  األنيــر رلــن واضــحة لخارطــة المجتمــ 

قمة كانت  دواره لدرضــا شــديد الثــراء والصــد  بلضــ  ش إلى الاأل را

عينيت اللتين تجيدا  تجســيد وتلخــي. اللحظــة المركبــة كمــا فــي المشــاد 

” وهو نربة ناصر في األزهر. نظرـ عينــي 56ر ناصر  فيل األنير لن 

والتصــمي  والشــدور  زكــي وهمــا تكــادا  تــدلدا  تدبــرا  عــن الخــوف

 ا”.رادـ  يضبغموض المستقب  وقوـ اإل

 

 :املخرج املصري عادل أديب
إ  زكي صور لدظ  لشاهد دوره في فيل  ر لي ” و هماا لشــادا 

تحت الماء” و رقارئة اللنجــا ”.   نلالبداية والنااية وهما  غنيتا ررسالة  

اللــيل   و ضاف  دي  المشــرف علــى إنتــاج فــيل  ر لــي ” إ  المتبقــي لــن

د الحلــي  فــي شــوارع غــاني عبــ لشــاهد قليلــة جــدا عبــارـ عــن نلليــات أل

 بيروت وباريس والمغرب.
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 :حممود سعد رئيس حترير جملة “الكواكب” املصرية
للغاية ك تتكرر إك لــرـ   ـإ  زكي ركا  لمثال فريدا ولوهبة فريد

 عا ”.  300 و  تى   200وا دـ ك  لائة  و  

 

 :ة موريسالناقدة املصرية ماجد
ليــ ا  ويصــبح   ع فــي كلــةإ   داء زكي التمثيلي يمكــن    يوضــ 

اني جيلــت ألنــت رالو يــد الــذ  تمــاهى لــع  كثر عمقا وثقال لن  عمــا  فنــ 

ولن الربيدــي     الشخصيات التي  داها بصد  يص  إلى درجة الجنو .

يص  هــذا الصــد  إلــى النقــاد والجماــور. رو ضــافت    زكــي تلخــي. 

ا  يدمــ  ير لوجودـ اآل  في الوسط اللني في لصر إذ كلنموذج وقيمة غ

بال  سابات كتحقيه شارـ  و لكانة لدى سلرة لا  و اكتساب ثروـ ولكنت 

 لــا   كا  لخلصا للنت بصورـ دفدت النــاس إلــى تصــديقت بــال    تنظيــر.

النقــاد فوجــدوا فــي  عمالــت لســتوى رفيدــا”. و شــارت إلــى    لــواطنين 

بوعي فرر  في التدبير عن  با  لــت اإللســاك لصريين عاديين  اولوا  

ماذج الحقيقية في الحياـ  تى    بد  هــؤكء ركتبــوا فــي ســج  بقية الن ب 

ال يارـ في المستشلى الذ  كا  يدالج بت  ناــ  لســتددو  للتبــرع لــت بــذ  

 .. لن الما  إلى األعضاء كي يواص   ياتت”.ءيش

 

 :الناقد طارق الشناوي
ناريو”ا إك جاوز  دود    ن.  و ســي إ  زكي رلمث  شاعر  يت 

يد زكي لشخصــيتي كــ  لــن الرئيســين الــرا لين  نــور ر    تجس نت اعتب 

” لــ  56وجمــا  عبــد الناصــر فــي رناصــر السادات في ر يا  الســادات”  

ك  طاقتــت لضــيلا ر عتقــد    زكــي يظاــر  فضــ    يمكنا زكي لن إظاار

. و في الليلمــين كــا  الكاناتت عندلا تتال لت  رية تحديد سمات الشخصية

 ن إك  نت جسدهما بشك  رائع”.الرا لي   لقيدا بشخصية الرئيسين



 

33 

 حليم/ أمحد.. وجع النجمي 
 

 نظـــرا لتقمصـــت الشـــديد ولدايشـــتت الشـــديدـ ألدواره ناصـــة * 

ــا  ـ زوجــة رجــ  لاــ  ـ ناصــرلالالبــر ء ـ  ـ  56تخشــيبة ـ عيــو  ك تن

نا األسمر لــن الدديــد لــن األلــراض عاني نجم  بالسادات ـ لدالي الوزير

 .ضغط ـ القولو  الدصبير ة ـ الالق لناا

آنر لا  صاب زكي سرطا  الرئــة ثــ  تــدهورت  التــت بدــد عــا  

 .ن واستسقاءرب وانتشر السرطا  في الكبد والغدد الليملاوية بال

 

الدكتور عــوض تــاج الــدين    اللريه الربي المدالج أل مد زكي  * 

سر عبد القــادر دكتور ياال ,الدكتور   مد غالي  ستاذ القل   ,حةوزير الص

الدكتور  شرف عمر  ســتاذ األلــراض  ,الدكتور شيلاليا  ,لتخص.  ورا 

 .ةلصدري هشا   سني  ستاذ األلراض ا  ,الباطنية

 

ــمر *  ــدلي  األس ــي للدن ــه الرب ــويدا   اللري ــي س ــدكتور زك  ,ال

ــانر ــد ,البروفســير ت ــارال ــد الغل ــدكتور هشــا  عيســ  ,كتور ياســين عب ي ال

 .روجرز  .د  ,شاكر سرور .د  ,فيسر لاكبثوالبرو 

اكستسقاء  صاب عبد الحلي  وهاجمت وهو في آنر زيــارـ لــت فــي 

روجرز بدمليــة زرع كبــد إك  نــت كــا    .   يقو  د  لند  وكا  لن المقرر

 .لرعوبا لن اللكرـ

 

ــنج    مــد زكــي يضــا ك كــا  ا ..المــرض لــع بدايــة ر لــة *  ل

 .علي  د الموهبة بتيجي األلراض بين قائالءه المقر صدقا
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 شهادات عن حليم.. وأمحد 
 

حلــوـ لا  عبدالحلي  كا  دائ  اإلصــرار علــي البحــث عــن الكلمــة  *

اللا  عندلا كا  يشتد   ,ول  يتوقف لحظة وا دـ عن الدم   ,واللحن الدظي 

 .رضعليت الم

ات للمخــرج  ســن هــذه كلمــ   كا  لمثال شديد الراعة واكلتــ ا   *

 .اإللا  في   د  واراتت

  مد زكي لري  بالدم  ك يتوقف عــن الحــديث عــن   اللــت   *

فــي ظنــي هــو يملــك نصــف لوهبــة  ,اهوالشخصيات التــي يتمنــي تجســيد

مائي شــديد والو يد لن  بناء جيلت الذ  لت رصــيد ســين   ,السينما المصرية

 .التنوع والثراء

 أبوشادي ائي علي  الناقد السينم 

 

بالرغ  لن لرور ك  هذه األعوا  علي ر ي  الدندلي  األسمر  *

وهذه لكانــة  , آلاألو  علي السا ة الغنائية  تي ا إك  نت لازا  المررب

األصي  ذ  الموهبة الحقيقيــة التــي صــقلت بــالدل   ك يحتلا باا إك اللنا 

 .لدراسةوا

 الدكتور زين نصار 

 املوسيقي م النقد  أستاذ ورئيس قس

 

كا  يغني الحل  والمشروع القولي الذ  كا  يدبر عــن تدرــش  *

 دمــ ح الدمالقــة صــالل جــاهين وكمــا  الرويــ  ول النــاس وكــا  بجــواره

 .الموجي وبليغ  مد  فصندوه كما صندا 

 الشاعر أمحد فؤاد جنم

 

تيــار الكلمــة حر  علي التوص  إلي ان كا  عبد الحلي   افا ي  *

تغريتاا باألداء النغمي األكثــر توضــيحا واألقــو   وعلي المناسبةالجديدـ 
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ونضوعت لنظا  عالجــي وغــذائي  تذثيرا ورغ  اعتال  صحتت المدروف

والمونتاج لــن  علي  ضوره اللدلي لدمليات التسجي   ظاو صار  كا  ي 

 .رالثالنة  و التاسدة لساء  تي لرلع اللج 

 فرج العنرتي 

 

ي غنية الدربية وفي المحافظة علــ ه في األلدبد الحلي   افا دور *

ورغ  تحرره لن رول التخت الدربي فاو ك يدد التــدادا  ,رو اا الدربية

ادتت لــنا  لكنــت كــا  يســتوع  األغنيــة لت ســ ا لمن ســبقوه لــن لغنــين لــع

لــي   ســن وجــت المؤد  الحــديث ع استيدابا كالال ويحاو     يقو  بدور

لمشــاهير المغنــين  لحاكــاـ لميكرفــو طريقــة  دائــت ووقوفــت  لــا  ا فلــي

و ســلوب  اقتداء كالال با  فــي المظاــر الخــارجي ,الجماهيريين الغربيين

 .األداء

 هدي طعيمة 

 ة يقيناقدة موس

 

 شبت ك  لن عبدالحلي  و  مد زكي بذبرا  األســاطير اليونانيــة  *

 ,واءا الخا  في الغناء والتمثي  علي  د ســ سحرهم يملكا  فاما ,القديمة

لــذلك صــدقناه فــي  ,كلمات  غانيت علي المســرل بدالحلي  كا  يذوب فيع

ر دو  لــذلك صــدقناه فــي ,شخصــياتت و  مــد زكــي يــذوب فــي ,ك   اكتت

هــو  .والمحالي ,والتاجر ,والصدلوك والضابط والموظف ,اللالل البسيط

 يات لذلك  سميت سا ر السينما المصريةك  هذه الشخص

 ان ائي رفيق الصب ينم د الس الناق 

 

كانت تنقصت اللغة فقــط ليصــبح  ,يملك  لف وجت ,علريت تمثي  *

يملكو  اإل ساس والوعي علي  ني ذلن لمثلينا القالئ  ال فاو  ,فنانا عالميا

ا  بيننــا وكــ  ,ســو  فــيل  وا ــد إســكندرية ليــت الرغ  لن  ننا ل  نقــد  لدــا

إك  ,اــات النظــرف وج كنــتال راتكتمــ  نظــ  الدديد لن المشــروعات ولــ 
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لــن الدمــ    نني  عشقت و ند  علي  نني بدصبيتي  ضــدت فرصــا  نــر 

 .لدت

 املخرج يوسف شاهي 

 

وعبدالحلي   ــافا يدــرف  ,ا  تظار في عملتن للاعظ  شخصية  *

    ك يكــ  وك يمــ  فــي ,يريد بالجدية والتلاني لاذا يريد وكيف يحقه لا

يقضي شاورا في لونتاج  غنيــة فــي  داد أل علي استد ,شا يخ. الدم 

استدداد أل  يتنــاقش فيمــا  علي ,سبي  الوصو  إلي  قرب درجات الكما 

 .لل لن  بايخ. الدم  دو   س

 من كلمات املخرج الراحل حسي كمال 

 يف إحدي حواراته الصحفية عن عبداحلليم حافظ 

 

تلــاني آلنــر مد زكي ي و    ,عظمة اللنا  تظار لن نال  تلانيت *

لــع كــ  فــيل  جديــد يتدالــ   ,طــرل األســئلة ,التلكير ك يتوقف عن ,قررـ

 , تي يشــ  ويشــتد عــوده ,يتعل يحابي ,بجواره يقف ,لدت كابنت الصغير

 .وبشخصياتت هذه هي عالقة   مد زكي بلنت

 كمال رمزي الناقد السينمائي  
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 أمحد زكي .. بطاقة 
 

 .دالر منلتولي عب  ـ   مد زكي

 .ال قازيه لدينة  1949نوفمبر 18ـ ولد في

 .ـ برج الدقرب

قســ  تمثيــ   ةي   رلللنــو  المســ  ـ  ص  علي بكــالوريوس المداــد الدــالي

 .بتقدير التياز 1973وإنراج عا 

 هيث   ت الو يدلناا ابن  ـ ت وج لن اللنانة هالة فؤاد وانج 

 .لـ بد  لشواره اللني في المسر

وال يتــو   وكدنــا فــي لنــد  هــالو شــلبي  ـ  و  لسر ية شارك فياا النار

 .لدرسة المشاغبين الديا  كبرت

بســتا   ,ك شــيء ياــ  ,اللســا  المــر ,الغضــ   ةيــ ن و ـ المسلسالت التليل ي 

 .وهي هو   ,اليتي  والح   ,األيا  ,الشوك

ورف    ,ة الجاللةدلوع صا ب   ,السمو   غرا  صا     ـ لسلسالت إذاعية

 .   يقدلاا في لسلس  تليل يوني
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 جوائز أمحد زكي ..  
 

المارجانــات   نل    ص  اللنا    مد زكي على الدديد لن الجوائ 

المحلية والدربيــة والدوليــةا ونــا  الدديــد لــن التكريمــات لــن الجمديــات 

نيــة. اهــد اللجتماعيــةا وكرلــت بدــ  الرؤســاء الدــربا والمداللنيــة واك

وكزلتت الجوائ  لنذ بداية ظاوره وقب     يحصــ  علــى  دوار البرولــة 

 المرلقةا ولناا 

 

  المــدارس الثانويــة اجــ رال  و  جــائ ـ تمثيــ  فــي  ياتــت كانــت لــن .1

 .بال قازيه

دمــر شاادـ تقــدير لــن وزارـ الثقافــة عــن دوره فــي فــيل  رالـ    1978 .2

 لحظة”.

ا  جمديــة اللــيل  عــن دوره لن لارج جائ ـ الممث  المساعد  ـ    1978 .3

 شليقة ولتولي”.  في ر

الســينمائي    ص  علــي شــاادـ تقــدير لــن لارجــا  القــاهرــ    1979 .4

 .توليلو  ةالدولي عن فيلمت شليق

لارجا  جمدية الليل    ص  علي جائ ـ الممث  المساعد لنـ  1979 .5

 .وليعن دوره في شليقة ولت 

 يل  روراء الشمس”.ل  عن فشاادـ تقدير لن جمدية اللي ـ  1979 .6

ال قــازيه لســقط ر ســت  ت  تكري    مــد زكــي بقصــر ثقافــة ـ  1985 .7

 .ةولنحت لحافا الشرقية  لين ليتكيس درع المحافظ
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فــيل  زوجــة رجــ  لاــ     ص  علي جائ ـ   سن لمث  عن  ـ    1986 .8

 لن لارجا  دلشه السينمائي الدولي

 . ءالبر جائ ـ   سن لمث  عن فيل  ـ  1987 .9

فيل  زوجــة رجــ   جائ ـ جمدية الليل  كذ سن لمث  عن ـ  1988 .10

 .لا 

جــائ ـ   ســن لمثــ  عــن دوره فــي فــيل  رزوجــة رجــ  ـ  1988 .11

 ا  دلشه السينمائي الدولي.رج لا  لا ” لن

اإلســكندرية الســينمائي  جائ ـ   سن لمث  لن لارجــا   ـ    1989 .12

 .ك تكليولي عن فيل  الر ـ وا دـ  الد

جمديــة اللــيل  عــن فــيل    ـ   سن لمث  لن لارجا ائ ج   ـ    1990 .13

 .اكلبراطور

الســينما عــن فــيل   جائ ـ   سن لمث  لن غرفة صناعة  ـ  1990 .14

 يارو ب اك

المركــ  الكــاثوليكي   جائ ـ   ســن لمثــ  لــن لارجــا     ـ    1990 .15

 .رعن فيل  البيضة والحج  39الـ

لألفــال   األو  القــولي جائ ـ   سن لمث  لن المارجــا ـ  1990 .16

 .الروائية عن فيل  الاروب

 تكري  في لارجا  القاهرـ السينمائي الدوليـ  1991 .17

 .1991ي في  باريس  ب ردلتكري  في لداد الدال  اـ  1991 .18
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جائ ـ   سن لمث  لن لارجا  المرك  الكــاثوليكي عــن ـ    1992 .19

د  عــا  ة”. * لق    سن لمث  في استلتاء إذاعة لن فيل  رضد الحكول

1992. 

ــن لارجــا  قرطــاجـ  1992 .20 ــ  ل ــينمائي  جــائ ـ   ســن لمث الس

الدولي والرئيس التونســي زيــن الدابــدين بــن علــي يمــنح   مــد زكــي 

فــة واللنــو  وقلــده الوســا  وزيــر الثقافــة التونســي المنجــي اقث لا وسا 

عــن فــيل   لمرك  الكاثوليكيلمث  لن لارجا  ا بوسنينت جائ ـ   سن

 .ضد الحكولة

 .لند  فاز بلق    سن لمث  في استلتاء إذاعة ـ 1992 .21

لقــ    ســن لمثــ  فــي اكســتلتاء الســنو  الــذ   جرتــت ـ  1993 .22

 رصوت الدرب”.  و   اإذاعتا رالشر  األوسط”

تكري  لن التلل يو  الدربي األلريكــي لــع اللنانــة يســرا ـ    1993 .23

ــ  ــى لق ــي اكســتلتاء الســنو   لحصــولاما عل ــة ف   ســن نجــ  ونجم

ــو  للت  ــات لل ي ــي الوكي ــة ف ــات الدربي ــين الجالي ــي األلريكــي ب الدرب

 المتحدـ األلريكية.

 تئــ ادرع ناد  رهليوليــدو” تقــديرا لمشــواره اللنــي وعرـ    1999 .24

الســينمائي وإثرائــت للحركــة اللنيــة باألعمــا  اكجتماعيــة واإلنســانية 

ا  الدربيا وكــا    مــد زكــي هــو اللنــا  والوطنية التي شكلت الوجد

يحص  على هذا الدرع بدد كوكــ  الشــر     كلثــو  قبــ    ني الذ الثا

 عالا. 40
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وسا  اكستحقا  لن الربقة األولى لن الرئيس المصر  ـ    2001 .25

 عن دور الرئيس السادات في فيل  ر يا  السادات”.  كراب  سني ل
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 فيلموغرافيا أمحد زكي ..  
 

 املخرج   ـلمـيـالف امـعـال
 ________________ _____________ ___ ______ 

 حممد راضي    أبناء الصمت  1974
 حممد راضي    صانع النجوم   1977

 حممد راضي    وراء الشمس   1978

 اهي يوسف ش    إسكندرية ليه   1979
 رأفت امليهي    عيون ال تنام   1981

 حممد خان   عشاء  ل ا موعد على   1981

 خريي بشارة     70رقم  امة  العو  1982

 يوسف فرنسيس    املدمن   1983
 أمحد فؤاد   االحتياط واجب   1983

 حسام الدين مصطفى    درب اهلوى   1983
 أشرف فهمي   الراقصة والطبال   1984

  فاضل صال    الربنس   1984

 عاطف سال    النمر األسود   1984

 حييي العلمي   الليلة املوعودة   1984
 عاطف الطيب    التخشيبة   1984

 همي أشرف ف    سعد اليتيم   1985

 صالح أبوسيف      البداية  1986

 عاطف الطيب    الربيء   1986
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 علي عبداخلالق    شادر السمك   1986

 عاطف الطيب  احلب فوق هضبة اهلرم   1986

 راهيم حسن إب    اب  البو   البيه  1987
 علي عبداخلالق  أربعة يف مهمة رمسية   1987

 حممد خان   م  زوجة رجل مه  1988

 ة عرف   شريف   ثالثة  ل ا الدرجة   1988

 حممد خان   وكاميليا  هند    أحالم  1988

 شريف حييي    والد اإليه   1989
 طارق العريان    اإلمرباطور   1990
 غيدي إيناس الد   امرأة واحدة ال تكفي   1990
 علي عبداخلالق   البيضة واحلجر   1990
 خريي بشارة    كابوريا   1990

 علي بدرخان     والنساء الراعي   1991

 يف حييي ر ش    املخطوفة   1991

 عاطف الطيب    وب  ر اهل  1991

 عاطف الطيب    ضد احلكومة   1992

 حممد خان    مسرت كاراتيه   1993

 طارق العريان     الباشا   1993

 راهيم حسن إب    من  سواق اهلا  1994

 غيدي إيناس الد    إستاكوزا   1995

 علي بدرخان   الرجل الثالث   1995

 حممد فاضل    56ناصر   1995

 بدرخان علي      نزوة  1996
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 ي أمحد علي د جم     البطل   1997
 جالل نادر     حسن اللول  1997
 عادل أديب    سترييا  ي ه  1998
 شريف عرفة  وة ل ح إضحك الصورة تطلع   1999

 داود عبدالسيد    اخلوف  ض  أر  1999

 حممد خان    أيام السادات   2000

 سيف   مسري    معايل الوزير  2002
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 خاص إخباري  تقرير  
 الراحل ض عند فناننا  ات املر عن تطور 

 2004منذ فرباير  
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بعد أشهر طويلة من الصراع مع املرض.. أمحد زكي يستسلم 
 ويفارق احلياة وأحباءه 

  GMT 10:30:00ـ  2005س رام 27ألحد ا

لــع  إيــالفا القــاهرـ ـ لحمــد عبــد الــر من  بدــد صــراع طويــ 

ا  اللنــ  صــبا ا يــا  ر ــ   8لــرض الســرطا  وغيبوبــة تالــة اســتمرت 

ا مد زكي عن عمر يناه  السابدة والخمســين. ونــاض المصر  الكبير  

زكي لدركة شرسة ضد السرطا  وكــا  قــد  وشــك علــى إناــاء تصــوير 

 يــا    4ل  يمالــت ليلــار  الحيــاـ قبــ      المرض    " لي " إك  ت  د   فالل

ـ الدندلي  الذ  عشقت زكي وتمنــى    يجســد  ياتــت لن  لو  ذكرى وفا

ً ئي سينما جنازـ ستشيع بدد صالـ الظار غد اكثنــين . وعلمت إيالف    ال  ا

لن لسجد عمر لكر  بالقاهرـ وتحت رعايــة صــديقت عمــاد الــدين  ديــ  

وعد الد اء ولكانت وهنــاك توقدــات  تى اآل  لول  يتحدد     لنتج فيل   لي 

لألذها  الجنازات الشــايرـ فــي تــاري  لصــر لثــ  بذ  تديد جنازـ زكي  

و  وعبد الحلي   افا . قد  زكي نحــو عبد الناصر و    كلث   يسرئ جنازـ ال

ثالثــين فيلمــا وبــرع فــي  داء الشخصــيات التاريخيــة لثــ  عبــد الناصــر 

المخــرجين ويتلــرد بــين د كبيــر لــن  وعم  لع عــد  نوالسادات وطت  سي 

خي. وتقم. الشخصية . والرا   كا   قرانت بقدرتت البارعة على التش

اا ابــن و يــد هــو هيــث  الــذ   لة هالة فؤاد ولت لن رااللت وجا لن اللنانة  

 كا  يرافقت باستمرار في ر لة المرض.

ــور   وكانــت صــحة ا مــد زكــي تــدهورت نتيجــة لمضــاعلات ال

الــى الكبــد والغــدد اللملاويــة فــي الــبرن.   ه وانتشــارهاني في صدرطرالس

ذلــك لــن استســقاء بروتينــي كمــا اصــي  بالتاــاب رئــو  وعــانى نتيجــة 

وكا  اللنا  الذ  يتمتــع بشــدبية كبيــرـ في الشد  الاوائية".  د   اوضيه  

اكتشف اصابتت بسرطا  في الرئة قب  سنة تقريبا وبد  عالجت فــي لصــر 

تمرار بــالدالج الكيميــائي. وبدــد ل  لنت اكســ باريس  يث ط  ث  انتق  الى

فريه طبي صيني.  وتدرض ا مــد زكــي نــال    عودتت ساه  في عالجت

الذ  كت  لت السيناريو لحلــوظ   نا  عبد الحلي   افااللعن  تصويره فيل   

عبد الر من ويقو  بانراجت شريف عرفة الى جلرات فــي اوردـ الركبــة 

الذ  اناى لنــت لــا يقــارب ا  التصوير  يدود كستكم  والساقين اك انت كا 

تــي يتضــمناا اللــيل  باســتثناء لشــاد الوفــاـ.  في المائة لن المشــاهد ال  90
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قالــت  لــال  اشــدا بمناســبة بدايــة لمنتجة لغــود نيــوزب اة اشركوكانت ال

تصوير الليل   ضــره غالبيــة نجــو  الســينما المصــريين وبدــ  النجــو  

 دقاؤه وزلالؤه.ذ  يكنت اصار الح  الاظالدرب وكانت لناسبة ك

"رســائ  البحــر" لــداود   وكا  لن الملترض ا  يبد  بتصوير فــيل 

لمدــالج نصــح فــي نسي اك ا  الربي  اللرفيل  عبد الحلي  اعبد السيد قب   

 ينت اللنا  المصر  بدد  القيا  بذلك ك  الليل  يتضــمن لشــاهد لرهقــة. 

زكي كا  يــرف  الحلي        في فيل  عبد   و كد الداللو  لع اللنا  الرا  

د  كبــر لــن المشــاهد الحصــو  علــى فتــرات را ــة كبيــرـ ويصــور عــد

كــي التــي دظ  لشاهده لع لنــى زت لكان المحددـ لتا وفي األيا  األنيرـ  

تلد  دور فتاـ قريبة لت وصالل عبد. في دور صديقت ولحاليــت لجــد  

ت الكبــرى شــبانة شــقيقت   الدمروسي و ســميرـ عبــد الد يــ  فــي دور عليــة

وظ عبد الر من للنانة سميرـ عبد الد ي  هي زوجة الكات  الكبير لحلوا

كتبــت   ثو  في المسلســ  الــذ كل      لؤلف الليل  وكانت قد لدبت دور والدـ

  يضا لحلوظ عبد الر من .

 

 

 أمحد زكي يف "العناية املركزة" بسبب جلطة يف العنق 

 05-مارس-27

مصرية اللنا  ا مد زكــي لسينما الا  نج  ا  نلإيالفا القاهرـ  اع

الــى نقلــت لغرفــة الدنايــة المركــ ـ. وقــد اصي  بجلرة في الرقبة لما دعا 

الحالية للدالج بدد اصابتت   سنةا يخضع نال  اللترـ  54كا  ا مد زكيا  

بســرطا  الرئــة. وقــا  الربيــ  ياســر عبــد القــادر وندمــ  اآل  بذقصــى 

إ  اللنا    مــد وسط«  لس  الشر  األوـجاودنا«. و ضاف في تصريح ل

اثر هذه الجلرــة وسيســتمر باــا   زكي نق  إلى غرفة الدناية المرك ـ على

 تحت اشراف األطباء.  لمدـ يولين لحين اذابتاا

رز  عمالــت اللنيــة تجســيده شخصــيتي الــرئيس المصــر  ابــ  ولــن

« والرئيس السادات الذ  اغتيــ  56الرا   عبد الناصر في فيل  وناصر  

سادات«. كمــا جســد شخصــية الكاتــ  طــت  ســين وايا  ال  في  1981   اع

ربي. ولن  شار  فاللــت والاــروب«ا وارض الخــوف«ا عميد األدب الد
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 داءه لــدور صــد  فــي ولدرســة ولــة«. ويــذكر النــاس لــت كح ووضــد ال

 المشاغبين« لع عاد  إلا  ونجو  المسر ية الشايرـ.

 

 

 الطبيب الفرنسي يفحص أمحد زكي

 05-مارس-26

قاهرـ شافلييت نبير األورا  اللرنســي الــذ  يتــابع إلي ال  يص  غدا

 .وســيقو  الربيــ  بلحــ   ,لنا    مد زكي لنــذ إصــابتت بــالمرض الة ال

وســيبحث الربيــ  اللرنســي   .ر لة غيبوبــة عميقــةاللنا  الذ  دن  في ل

آنــر التقــارير الربيــة لــع اللريــه المدــالج بمستشــلي دار اللــؤاد برئاســة 

 .ادرر عبدالقساي .د

 

 !هل ينقذ أمحد زكي؟ "شيفاليه": الغيبوبة .. يف سابع يوم

 2005مارس  25الجمهورية ـ  

  اللرنســي ير شــيلاليت نبيــر األوراساعة.. يص  البروفس  72بدد  

ظره "علــي   مــد زكــي"  يــث إلي القاهرـ.. ولن ضمن برنالجت القاء ن 

ي ســبقا.. ونلــ لــه علياــا لت لإنت لتداقد لع لستشــلي دار اللــؤاد ل يــارات  

ناصة      لصدر طبي    يكو  شيلاليت قد  ضر نصيصا كج  زكي..

اه  الســرطا  الدديــد د    الحالة دنلت في لر لة تحتاج إلي لدج ـ بدد  

جا ـ الجس  و وقف عملاا إلي  د كبير.. هذا وقد اســتمر اللنــا  الكبيــر  

 .  ية المرك ـغرفة الدنا يفي غيبوبتت المتصلة لليو  السابع علي التوالي ف

ا  كمــا هــي و كد سمير عبد المند  ابن نالة زكي    غرفتت لــات 

كر إلــي الشــركة ت الشــ . ووجــ لحجوزـ باسمت وباا.. الكثيــر لــن  اجاتــت.

 نتجة لليل   لي  علي لواقلاا اإلنسانية المتكررـ.. وعد  المتاجرـ بت.  الم

  عــال  لــن نــالإلووجت عبد المند  نداء إلي الصحليين و جا ـ ا

ريــة" قــا  فيــت  ارجــو    يحتــر  رجــا  اإلعــال  نصوصــيات "الجماو 

 و  راراللنــا  لــع والدتــت واســرتت وهــي لنرقــة رفــ  التوغــ  فياــا لــ ا

ار    تحقه بد  الصحف ســبقا علــي  ســاب إنســانية تكرارا.. ولن الد

 اللنا  و ياتت الخاصة. 
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 وفد من محاس يزور أمحد زكي 

 05-لارس-24

راغمــت لــن را  .  ذكــر المركــ  مت  بشــار دبشار دراغ  اإيالف

وفدا لــن  ركــة المقاولــة اإلســاللية  مــاسا زار  الللسريني لإلعال    

اصــمة المصــرية القــاهرـا بدــد إنتاــاء زكي في لشلاه في الد  مد   اللنا   

 جلسات الحوار بين اللصائ  هناك.

لحمــد  ةوبحس  المرك  الللسريني فذ  وفــدا لــن الحركــة برئاســ 

ــد فــي قســ  الدنايــة عضــو لكتب  نــ ا  ــذ  يرق اــا السياســي زار زكــي ال

 بمستشلى دار اللؤاد بالقاهرـ.   المرك ـ

الوفــد عبــر لــن   ولت بدد زيارـ زكــيا ا ونق  المرك  عن ن ا  ق

نية تجاه اللنا    مــد زكــيا ورداً علــى نال  ال يارـ عن المشاعر اإلنسا

وقــت   ن صــحتت فــيشــدر بتحســ   الزيارـ زكي لللصائ  الللســرينية عنــد

مي ـ لن اللنــا    مــد سابها واعتبر ن ا  زيارـ زكي بذناا للتة طيبة ول

 نية.  ي رزكي تؤكد تضالنت لع القضية الللس

 مــد زكــيا إك  نــت لــ  يــنَس غــ  لــرض اللنــا   وقا  ن ا  انت ر

 قضايا األلة الدربية وعلى ر ساا القضية الللسرينية.

لللســرينية اللصــائ  القــر وفــود  اوكــا  زكــي زار رغــ  لرضــت

ي والتقــى بممثلــي هــذه المشاركة في  ــوار القــاهرـ يــو  الجمدــة الماضــ 

وكلا ت   الللسريني في جااده  دشاللصائ ا و عرب عن تضالنت "لع ال

 ضد الددوا  الصايوني الغاش ".

و شار المرك  الللسريني لالعــال     اللنــا  زكــي  بــدى  رصــاً 

لمقاولة اإلساللية  ماس ثلي  ركة انا ا لع لم  على اكلتقاءا وبشك 

 مقاولة والجااد"."لإلعراب عن تذييده لخيار ال

صــائ  الللســرينية بجــوار ويقع اللنــد  الــذ  ينــ   فيــت لمثلــو الل

ئ  المستشلى الذ  يرقــد فيــت ا مــد زكــيا الــذ  زار لمثلــي هــذه اللصــا

قبــ       دعندلا شــدر بتحســن فــي  التــت الصــحية وتنــاو  الغــداء باللنــ 

يث يمــر ت الصحية ثانيةا ويت  إدنالت لغرفة الدناية المرك ـ   نتكس  الت ت 

 بحالة صحية  رجة وبغيبوبة تالة.
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ه الصحية واسـتمرار ا يف حالته منعطفا خطريأمحد زكي يواج
 الغيبوبة العميقة

 05-لارس-24

دنلــت الحالــة      األهرا  اليوليا عـالء ال لـر ووليـد الشـــرقاو 

لندرلــا نريــرا  لــس  يــث دنــ  المر لــة  ا مــد زكــي ية لللنــا ح صــ ال

السرطاني انتشار الور  في الكبد لع استمرار الغيبوبــة الرابدة لن الور   

جلرات لتدددـ بالم  وك يــ ا  يتــنلس طبيديــا تي تدد انرر لرا لاا و لا

دو  اكســتدانة بــذجا ـ صــناعية لكنــت يحتــاج فــي بدــ  األ يــا  إلــي 

 .ي لما قب بنسبة  عل  نجرعات  وكسجي 

المدالج و كد   ياسر عبد القادر رئيس اللريه الربي  .صرل بذلك د

ت ر اللؤاد وشــارك فيــ لي دابمستشنال  المؤتمر الصحلي الذ  عقد  لس  

األطباء المدالجو  وه  ا مد غالي رئيس المجلس الربي ولمــدول علــي 

عبــد ياســر  .د لدير المستشلي وتالر النحــاس وعقــ  نتــا  المــؤتمر  كــد

لريه الربــي  نت يت  اكتصا  والتنسيه بصلة دورية ولنظمة بين ال  القادر

ي تقدي  تقرير يولي إلــ   ليإ  المصر  والبروفسير تير  شيلاليت باإلضافة

وقد زار ا مد زكــي  لــس وفــد   .لحمد عوض تاج الدين وزير الصحة  .د

ير ن نالتــت ســمويرافقــت ابــ  الممثلية الدراقية الدائمة لجالدة الدو  الدربية

 .عبد المند  ونجلت هيث 

 

 

 اية زكي يف حاله حرجه للغ

 05-لارس-23

ا   لى دار اللؤاد الثالثــاءالقناـا القاهرـ   علن لصدر طبي بمستش

اللــ. اللنا  ا مد زكي دن  في  الة غيبوبــة اثــر تدرضــت لجلرــة فــي  

   اسبوعين.   اكيمن لن الدلاغا هي اكسو  لنذ دنولت المستشلى قب 

وت  نق  زكي لــن غرفتــت الخاصــة الــى غرفــة الدنايــة المركــ ـا 

تــدن  يــت  الاكطباء انت لا زا  يتنلس بشك  طبيدي وا  كا    يانا    وقا 

وكسجينا ول  يرر  جديد على انتشــار لــرض الســرطا  فــي بإعراءه اك

 الكبد والغدد الليملاوية والمددـ والرئتين.  
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ناء و يــده هيــث  الــذ  ور باســتث ا  المشــان لوت  لنع ال يارـ عن ال

 الة فؤاد.  نجبت لن زوجتت الممثلة الرا لة ه

ير فــيل  ل لــي ب وكا  زكي نق  إلى المستشلى نال  قيالــت بتصــو 

د  فيت دور المررب الرا   عبــد الحلــي   ــافا وقبــ     ينتاــي الذ  يؤ 

 المشاهد الناائية في الليل .   لن تصوير

 90ل     زكي  ناــى  نتجة لللي نيوزب الم  و كد صا   شركة لغود

 في المئة لن لشاهد الليل . 

يدتبــر لــن  هــ  الوجــوه التــي ظاــرت   1947عا     لمولودوزكي ا

دربيــةا واظاــر لوهبــة ناصــة فــي  داء شة السينما المصرية والعلى شا

ــدكتور طــت  ســين وشخصــيتي ال ــي ال ــد اكدب الدرب رئيســيين دور عمي

لســادات فــي ايــا  وانــور ا 56فــي ناصــر  الــرا لين جمــا  عبــد الناصــر

 السادات. 

الخــوفب ولزوجــة رجــ  لاــ ب   ولن  ه   فاللت اكنــرى لارض

 راـ وا دـ ك تكليب.  الاروبب ولضد الحكولةب ولالول

ا  زكي تدرض لنوبة رئوية  ادـ قب  عا  كشلت عن إصــابتت كو 

بمرض السرطا  وذه  إلى الداصمة اللرنسية للدــالج وتحســنت  التــت 

لكيميائي لما شجدت على البدء في تصــوير فــيل  ل لــي ب الدالج اد تلقيت  دب 

عبــد  شريف عرفت وتوقيع عقــد لتصــوير فــيل  لرســائ  البحــرب لــداودلع  

 السيد. 

 

 

 لصحية للفنان امحد زكي بعد دخوله الغيبوبةحلالة اتدهور ا

 05-لارس-24

ء اداكد اللريه الربي المشرف على عالج اللنا  ا مد زكي اكرب 

حية تتلاق  اثر تدرضت لجلرات لتدددـ في الم  رغــ  تلقيــت لتت الصا   ا

 الدالج.

حافي ا  وقا  رئيس اللريه الربيــ  ا مــد غــالي فــي لــؤتمر صــ 

 ا  بو ــدـ الدنايــة المركــ ـ فــي المستشــلى ورغــ  انــت "ا مد زكي ك يــ 

ت يــت  اعرــاؤه جرعــات لــن اكوكســجين اكثــر لــن يتــنلس طبيديــا اك انــ 

 بواسرة انبوب في دان  المددـ". تت اك ت  تغذي ي و السابه 



 

54 

ور ســرطا  حالة لتوقدة فــي اطــار ترــ واوضح الربي  ا  هذه ال

لة الثالثة التي تشاد  دو  اللنا  ودنولت في المر  الرئة الذ  يداني لنت  

"جلرات في الم " لضيلا ا  الحالة الصحية ك مد زكي ك تسمح  اليــا 

 ا  عالج كيميائي.  باعرائت

ي  اللرنسي البرفيسور شوفاليت المدــالج الــى صو  الرب وينتظر و 

  .  اكيا  الثالثة المقبلة لمتابدة  الة ا مد زكي عن كث القاهرـ نال

 

 

 أمحد زكيحقيقة زواج رغدة و

 05-لارس-22

إيالفا لحمد عبدالر من  لحمد عبد الر من لن القــاهرـ  وســط 

د زكــيا بــد ت لنــا    مــ دهورـ للت ماألنباء المتتالية عن الحالة الصحية ال

مة اللنية " التي تدتمد علــى شائدة قوية تنتشر بشك   قرب ألسلوب "النمي 

لجميع وتحتمــ   كثــر عليت لن وقائع يشادها اتذكيد  د  واستخدا  دكئ   

لن تلسيرا وكا  الحد  هو  وجود زاوج بين اللنانة رغدـ و  مــد زكــي 

يــالف عبــر لشــائدة إلي وصــلت اضــ اا ت  قب  عا  . ونال  األســبوع الم

تحتمــ  عــدـ تلســيراتا    كثر لن لصدر والك  كما  شرنا يؤكدها بوقــائع

شــلى دار بجــوار   مــد زكــي فــي لست   لناا تواجد رغدـ المستمر والدائ   

اللؤاد ولا لاا لن سلرة في لنع الــ وار عنــت عنــدلا كانــت  التــت تســمح 

  ة يســرا أللــع اللنانــ  بال يارـا وواقدــة  نــرى تقــو  إ  رغــدـ اشــتبكت

لندوه عناا وهــو   األنيرـ جاءت ل كي لحملة بذطدمة يُحباا لكن األطباء

ســمي دة تذكيدا لوجــود دور رئ الا ر تت رغدـ إضرار بصحتتا ور تت الش

لاا في  ياـ النج  األسمر ولع المدرفة المسبقة بذ  زكــي يلضــ  الســيدـ 

بــات   ا الــ واجرغدـ لاذ  حالبيضاء الشقراء ذات الديو  الملونة فإ  ترشي 

 لنرقًيا .

مير عبد المند  ابــن نالــة إيالف اتصلت هاتليا باللنا  التشكيلي س

رضتا الذ  نلــى   عن ل  لدت لنذ اإلعالربين لنت والمقي زكي و  د المق

بدوره وجود  ص  لاذا ال واج  ووصــف رغــدـ بالصــديقة المقربــة التــي 

ــا  إ  ذلــ  ــرا  ا  وق ــ  اك ت ــي ك ــا زك ــى كيكــن لا ــي عل  لســؤوليتت النل
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إناــا لــ  تكــن الشخصية ونلف لن واقدة الخناقة بين رغدـ ويســرا وقــا  

 بالحج  الذ  تحد  الناس عنت .

لشوار اللنا    مد زكي فقالــت   شايرـ رفيقةالمدت لة      لا اللنانة

غــدـ تقــو  باــذا الــدور لدــدـ  ســباب  ولاــا صــداقتاا الدميقــة أل مــد إ  ر

ــدرات  االمحبــوب لــن كــ  زلالئــت ــ  ق ــة اا اللائ ث ــى النظــا  و رعاي ــة عل ق

بــاء فاــي ســيدـ قويــة تتحمــ  هــذه لصــالحت وشــؤونت والتدالــ  لــع األط

 المواقف .

عــدـ  فــال   برزهــا   ع زكــي فــي   رغدـ ظارت لالجدير بالذكر  

 ريا" و"استكوزا " ."اإللبراطور"ا كابو 

 

 

 جلطات متعددة باملخ أدت إيل غيبوبة عميقة ألمحد زكي

 05-سلار-22

لازا  النج  الكبيــر ا مــد زكــي  اليوليا وليد الشرقـاو را   األه

ناية المركــ ـ الد  وت  نقلت لساء  لس األو  الي غرفة  ,ر بحالة الغيبوبةيم

 .دهور  التت الصحيةعق  ت 

ياسر عبد القــادر رئــيس اللريــه الربــي المدــالج بــذ    .و صرل د

 .لي يقو  بــإبالغ د  مد غا  .ة دساالمجلس الربي بمستشلي دار اللؤاد برئ 

ســكا  بترــورات الحالــة  وك لحمد عوض تــاج الــدين وزيــر الصــحة وال

دــددـ فــي المــ   دت  دثت نتيجــة لجلرــات لت   ةوقد تبين    الغيبوب   ,بذو 

 ..إلي هبوط في الضغط وفقدا  الوعي

و شار إلي    برنالج الدالج الحالي يركــ  علــي بدــ  الدقــاقير 

وظــائف المــ   يــث تســببت الجلرــة فــي تلــف تحســين    اعد علــيست التي  

وقد زارتت  لس والدتــت وشــقيقت وعــادا الــي لحافظــة   ,بد   نسجة الم 

اطنين واللنانين إلي المستشلي لالستلســار كما توافد عدد لن المو   الشرقية

 .عن صحتت
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 الفنان امحد زكي يدخل يف غيبوبة بسبب جلطة يف الدماغ

 05-لارس-22

طبي بمستشــلى دار اللــؤاد الثالثــاء ا  اللنــا  ا مــد صدر  لن لعا

ي  الة غيبوبــة اثــر تدرضــت لجلرــة فــي اللــ. اكيمــن لــن زكي دن  ف

 المستشلى قب  اسبوعين.  ي اكسو  لنذ دنولتاغ هالدل

وت  نق  زكي لن غرفتت الخاصة الى غرفة الدناية المرك ـ وقــا  

يانــا يــت  التــدن  ا  ا  وا  كــ  اكطبــاء انــت لــا زا  يتــنلس بشــك  طبيدــي

شــار لــرض الســرطا  فــي باعراءه اكوكسجين ول  يرر  جديد علــى انت 

 ئتين.الرالكبد والغدد الليملاوية والمددـ و 

المشــاور باســتثناء و يــده هيــث  الــذ  رـ عن اللنا   وت  لنع ال يا

 انجبت لن زوجتت الممثلة الرا لة هالة فؤاد.

تصــوير فــيل  " لــي " لــت ب قيا  وكا  زكي نق  الى المستشلى نال

حلــي   ــافا وقبــ  ا  ينتاــي الذ  يؤد  فيت دور المررب الرا   عبــد ال

ة "غــود نيــوز" يل . واكد صا   شركالل  لن تصوير المشاهد الناائية في

 في المئة لن لشاهد الليل . 90المنتجة للليل  ا  زكي اناى  

رت اــ ظيدتبــر لــن اهــ  الوجــوه التــي    1947وزكي المولود عا   

اشة الســينما المصــرية والدربيــة واظاــر لوهبــة ناصــة فــي اداء لى شع

ــدكتور طــت  ســين وشخصــيتي الرئيســيي دو  ــي ال ــد اكدب الدرب ن ر عمي

" وانــور الســادات فــي "ايــا  56ناصر في "ناصــر را لين جما  عبد الال

 السادات".

ولن اه  افاللت اكنرى "ارض الخــوف" و"زوجــة رجــ  لاــ " 

 "الراـ وا دـ ك تكلي".ة" و حكوللاو"الاروب" و"ضد  

  عا  كشلت عن اصــابتت وكا  زكي تدرض لنوبة رئوية  ادـ قب 

 التــت نت  للرنسية للدــالج وتحســ وذه  الى الداصمة ا  بمرض السرطا 

بدد تلقيت الدالج الكيميائي لما شجدت على البدء في تصوير فــيل  " لــي " 

ود عبــد لــدا  بحــر"لا  "رســائ   لع شريف عرفت وتوقيع عقد لتصــوير فــيل

 السيد.
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 ان أمحد زكينقل أجهزة العناية املركزة ايل غرفة الفن

 05-لارس-21

تدرضــت   و  مد عبد الداطي  بدد  األهرا  اليوليا وليد الشرقاو 

للــؤاد  جاــ ـ الدنايــة لحالة غيبوبة عصر  لس نقلت إدارـ لستشلي دار ا

حية  رجــة لة صش  اي د يث  نت ي  ,المرك ـ الي غرفة اللنا    مد زكي

 ديقــة المستشــلي   وكا  اللنا    مد زكي قد تجو  صبال  لس فــي  .جدا

  فــي  الــة غيبوبــة ت دنــ علي كرسي لتحرك وبمجرد عودتت الــي غرفتــ 

ــنلس ب  ســب  تدرضــت لضــيه فــي التــنلس اســتل   إنضــاعت ألجاــ ـ الت

 .الصناعي

لت    وقا  لحمد عبد السال  صديقت ورفيه عمره    ا مد زكي قا

ســدة  نا  صارع المــرض ولتمســك بر مــة . الوا  للغيبوبة لباشرـب  اق

لــن اســتكما    تمكنو تمني    يدعو لي الناس ألتجاوز هذه المحنة  تي  

 ب.لي فيل    

وك ت ا  إدارـ المستشلي تمنع عنت ال يارـ علي الرغ  لن توافــد 

اره لســاء مــا زك..تعدد كبير لن اللنانين ولن المواطنين لالطمئنــا  عليــ 

س الجماوريـــة  ســـالة البـــاز المستشـــار السياســـي لـــرئي . لـــس األو  د

 .لالطمئنا  علي  التت الصحية

 

 

 اية املركزةيف العن أمحد زكي

 دام أجهزة التنفس الصناعي .. ومنع الزيارةتخإس

 05-لارس-21

الجماوريةا لحمد الصاي    علنت لستشلي دار اللؤاد ظار  لــس 

وت  استدعاء اللريه الربــي المدــالج لللنــا    مــد زكــي ..  ارئو ر الة ال

راده.. بدــد    شــادت  التــت انتكاســة  دت إلــي دنولــت غرفــة بكالــ  افــ 

. اســتخد  األطبــاء فــي الســابدة والنصــف 1401اية المركــ ـ رقــ   بالرع

لساء  لس "جااز التنلس الصــناعي".. وتقــرر لنــع ال يــارـ ناائيــاً عنــت 

  راسة لشددـ  و  غرفة الدناية.  رض  وف   ث باستثناء ابنت هي 
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نــت ن توصيف الحالة بشك  دقيه ألذكرت لصادر طبية  نت ك يمك

ال  لس لن غرفتــت ذكر      مد زكي نرج صب دن  في  الة غيبوبة.. ي 

إلي  ديقة المستشــلي.. وجلــس باــا بدــ  الوقــت.. ولكنــت رفــ  تنــاو  

كانــت  التــت لســتقرـ مــا  . ك.ةلي المحالي  الربي الردا  لكتلياً باألعتماد ع

  تي  د  اكنقالب الملاجا ظار  لس.  

 

 

 زكي جلس يف حديقة املستشفي.. رفض تناول اإلفطار دأمح

 05-لارس-21

ـ.. إلي عد  وجود تغييــر يــذكر فــي الربية األنير   شارت التقارير

الحالة الدالة لللنا    مد زكي وذلــك بدــد اللحــ. الربــي الشــال  الــذ  

 برز لا جاء فيت ضرورـ زيادـ نسبة صــلائح الــد    كا . و .نضع لت  لس

م  علي رفع الكلــاءـ الدالــة للجســ  وقــد نــرج لــن غرفتــت الحمراء والد

ديقــة المستشــلي.. ولكنــت رفــ  تنــاو  وجلــس قلــيالً فــي    ل  لــسصــبا

إفراره.. وهو لا ت  تلسيره طبياً بذ  فقــدا  الشــاية راجــع كعتمــاده شــبت 

 المحالي .    يهطر  نالمرله علي الغذاء ع

ي طلبــت.. وقــد وكت ا  ال يارـ لمنوعــة.. إك فيمــا نــدر وبنــاء علــ 

قاربــت.. وكانــت بدــ    قية لــعالتقت بت والدتت التــي  ضــرت لــن الشــر

صحف والمجالت قد نشرت بذ  نالتــت هــي التــي زارتــت وهــو لــا نلــاه ال

 هافاو ت سمير عبدالمند  ابن نالتت الذ  قا  إ  والدتت ا  نالة   مد زكي  

  !. 

 

 امحد زكي يف كامل وعيه رغم حالته الصحية احلرجة

 05-لارس-20

ــس  ــبال  ل ــا  ص ــرقاو   ق ــد الش ــوليا ولي ــرا  الي ــاء األه األطب

ا  ا مــد زكــي وهــ   طبــاء األورا  والمــ  واألعصــاب المدــالجو  لللنــ 

 ــد  التحاليــ  واإلشــاعات وقــرروا اســتمرار والصدر باكطالع علــي ا

ياســر عبــد  .وصــرل د .جرعة األدوية المسيلة للــد  دـيا ب الدالج الحالي 

وعيــت يس اللريه الربي المدالج با  اللنا  ا مد زكي في كال   القادر رئ 

يــدعو الــي  ,التــي يمــر باــا والتــي شــادت اســتقرار  غ  الحالــة الحرجــةر
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وا   ,التلاؤ  ناصة وانت لن النادر  دو  استقرار في الحاكت الحرجــة

ك دانــ  المستشــلي لــن غرفتــت إلــي الحديقــة باســتخدا  حــريت   يا مد زك

كمــا   ,و ضاف انت لن يحد     تغير في طريقــة الدــالج  ,كرسي لتحرك

الشــار  28ليت سيذتي إلي القاهرـ لمتابدــة  التــتوفيسير تير  شافي   البر 

 .الحالي

 

 ارمحوا أمحد زكي

 05-لارس-19

ــر من   ــد ال ــد عب ــاهرـ ـ لحم ــة حــدي  الــ إيــالفا الق   لــن تغري

دا الجميــع فــي إعاللية لكثلة لمرض اللنا    مــد زكــي فــا  كــ  الحــدو 

ــ  وا ــات بــ  لحظــات األل ـ للتــى لصــر لمدانــاســبا  غريــ  لنشــر يولي

را دو  لراعــاـ لشــدوره  و شــدور  ســرتت ولحبيــتا الكــ  يجــر  األسم

وراء     ركة  و كلمةا  تى تناولت لربــه فــو   صــبح نبــراًا و تســب  

جد  الناس في  الة قله لستمر علــى الرجــ  الــذ   عرــاه  ي  ف  اذك  ه

لــر يذنــذ شــيئاًا و  صــبح النــاس يتدــاللو  لــع وفاتــت وكذناــا   فنــاً ولــ 

ساعة دو  شائدة وفــاـ جديــدـا   12 "ا وك تمر  د " وليس "قد يحد"يح 

 وصلت إ داها لمسالدت شخصياًا فا  إعاللنا "فارغ "إلى هذا الحد  .

الرئيس لبارك والدولة بحالــة اللنــا  يــندكس  ا تمهاث  لن قا  إ  

على الاواء لباشرـ ك تضــار الممثــ  الكبيــرا لقــد في صورـ بث لباشر  

صاك هاتليا لن الــرئيس بذ مــد زكــي بد     كت     ات لر بالوص  األ

رفـــع رو ـــت المدنويـــة لوهـــذا لحتمـــ  وجـــائ  جـــداب وســـاعده علـــى 

 الشلاءلوهذه لبالغة ك تليد   داب .

الخبــر الــذ  نشــرتت القــدس الدربــي عــن طلبــت تصــوير  كــا ثــ  

اقــع إلى الليل  وكذناا جنازـ عبد الحلي ا ولألسف نقلتت لو   جنازتت لتضاف

ــح ا ــ  الص ــت وبد ــن كنترن ــي ل ــد الت ــحيلة الوف ــا ص ــالن.ا ولنا ف ب

الملترض    لاا لراســالً لقيمــاً بالمستشــلىا فلمــاذا لــ  يدــرف لراســلاا 

ر في لند ا ه  أل  الخبر لثير في شــكلت صدت   ةلبالخبر وجاءت بت صحي 

شة لضــمونتا فبجانــ  نلــي ســالح جبــرا  المنــتج ننشره وننقلت دو  لناق

الف هــذا الخبــر واعتبــره شــائدة " فــي اتصــا  لــع إيــ " لــي  اللني للــيل   

ــازـ ا مــد زكــي ســيت   ــو  إ  جن ــ  يق ــإ  الدق ــةا ف ــر لنرقي ســخيلة وغي
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 لــر  -إذا تقــرر عرضــت ناقصــا–  لتصويرها بالربعا ولكن إضافتاا لللــي 

 .لتروك للظروف وليس لوصية اللنا 

  ا لقــد جدلونــا نــتكل  عــن جنــازـ رجــ  ك يــ ا   يــاً ا إ  رواانظ

رض ا مــد زكــي تحتــاج لوقلــة قبــ     يــذتي نبــر التغرية اإلعاللية لمــ 

 .وفاتت وك يصدقت   د لن كثرـ الشائدات 

 

 أرجوكم .. إرمحوا امحد زكي . 

 ف غيبوبة كاملةمشارعلي  أمحد زكي

 05-لارس-17

ــة  ــدهورت الحال ــاهرـ  ت ــدا الق ــي الوف ــد زك ــا    م ــحية لللن الص

غيبوبــة. ت علي لشارف الــدنو  فــي  حالة عد  تركي   اد وباو صي  ب 

 كد الــدكتور هشــا   ســن ا ــد المشــرفين علــي  الــة اللنــا  انــت لقارنــة 

  يدور فــي كالال  حب  شد  رجا و ص  باليولين السابقين يبدو ا مد في  الة

كــي لــن غرفتــت لنــذ اطار تحسين  داء لقاولتت. ول  يخرج اللنا    مد ز

ــ  ــرـ الت ــرـ اكني ــت الم ــين وكان ــبال اكثن ــاهص ــدقاء ي ش ــا اكص ده فيا

والمتواجدو  بالمستشلي. كما يسدي المقربو  لن ا مــد زكــي كنراجــت 

قــي والت   لن  الة اككتئاب التي كزلتت لؤنرا ودفدتت للصــمت والد لــةا

الخيــارات  لدكتور ياسر عبدالقادر بالربي  اللرنسي شيلالييت لبحث كافــةا

 الممكنة نال  اكيا  المقبلة.

المســبو  قــد وضــع ســتو  غيــر ز المناعــة للموكــا  تــرد  جاــا

لشكلة كبيرـ  يث تنتشــر الخاليــا الســرطانية بكثافــة اللريه المدالج الا   

 شديدـ.  

 

 اجد ةجاحلالة الصحية ألمحد زكي حر

 05-لارس-17

ــد الشــرقاو  و  مــد عبــدالداطي   ك تــ ا  األهــرا  اليــوليا ولي

ـ وقــد نضــع لســتقروغيــر  الحالة الصحية لللنا    مد زكي  رجة جــدا  

ياســر عبــد .اوكت طبية لتذوي  الجلرات وصرل لن بــاريس د لس لمح 

القادر رئيس اللريــه الربــي المدــالج انــت تقــرر اســتمرار تغذيتــت بــالحقن 
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وتوافــد ل يارتــت لــن   . و بالل  لع ت ويده بجرعــات األوكســجيند   وري لا

اليلــي ت الداللنانين  لس بمستشلي دار اللؤاد لديحة يسر  ويسرا وعــ 

 .ولني زكي وكري  عبد الد ي   ولحمد هنيد 

 

 أمحد زكي أفاق.. واآلفاقه غامضة

 05-لارس-15

عات لســات المالبيــا ا القــاهرـ  وك يســتريع   ــد لدرفــة لــا ســتح 

ي األلــراض القليلة المقبلة«! ل  يجد الدكتور هشا   سن ر فت انتصاص

ــة اللنــا    مــ  ا غيــر هــذه د زكــيالصــدرية والمســؤو  عــن لتابدــة  ال

تدليقا على  الة اللنــا ا الــذ  تراو ــت  التــت لــا بــين الغيبوبــة   الكلمات

زكــي   واكفاقة  تى ظار  لس.. وبدد ساعات لن الغيبوبة التالــة اســترد

 ا وعاد الى  التت الربيدية.  وعيت

يــ   ثبتــت    وظــائف جســ  ا مــد وقا  الدكتور هشــا ا ا  التحال

ضــار وبدــ  باكرهــا  وطلــ  شــوربة ن   كي بحالة جيدـا لكنت يشــدرز

اللو  والبي ا فور افاقتت لن الغيبوبــةا واســتجابت لــت ادارـ المستشــلى 

 يه الوريد.  لع اكستمرار في تغذيتت عن طر

 كتــوبر تدليمــات   6ـ لستشلى دار اللؤاد بضــا ية  دارت اردو ص

مــد زكــيا واقتصــارها علــى ثالثــة  فــراد فقــط ســمح لاــ  بدد  زيــارـ ا  

 ا وســكرتيره الخــا  وابــن نالتــت. ويقــو  واره وه  ابنت هيث لة بج باكقا

ــ  بدــ  الملاجــآت  ــا تحم ــة ربم ــت ا  الحال ــدكتور هشــا   ســن ر ف ال

 لا بين الغيبوبة واكفاقة«. الة والح   وفدرجة الحرارـ غير لنتظمةا

 

 

ة الرومي حضرت من لبنان بطائرالفقي زاره عصرًا.. وماجدة 
 خاصة

 05-لارس-11

الدين  زار  نــس اللقــي وزيــر رـ ـ سحر صالل  ةا القاهالجماوري 

ال  عصر الس اللنــا  ا مــد زكــي و ضــرت لســاءا اللنانــة لاجــدـ اكع

تســترع رؤيتــت والتقــت لــع    ل  ااالرولي في طائرـ ناصة لن لبنا  ولكن 
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اللنــانين يســرا وآثــار الحكــي    ابن نالتــت .. وشــملت قائمــة ال يــارات لــن

ن  ســن شــحاتة وسف فوز  والكــابت يد  وي وعمر الحرير  وايناس الدغ

 والبر  األوليمبي كر  جابر.  

ورف  اللريــه الربــي التدليــه ناائيــا علــي  التــت.. وقــالوا اناــ  

ا بالتقرير الذ   صدره الدكتور عــوض لو كت او يبحثو  ترورات لرضت..  

و علن فيت    المرض قد انتق  لــن الرئــة إلــي ساعة    48تاج الدين.. لنذ  

. وصــدوبة فــي التــنلس ..اكتلــوا التليــف اللملــاو .  بدــ   الكبد.. و ــد

 بالتدليه با  الحالة لستقرـ .  

وعلمنا لن لصدر لوثو     زكي ل  يصور لن لشاهده في فــيل  

%.. بخالف لا  علنت المخرج عاد   ديــ  المشــرف علــي 20   و  لي  س

ــث  ــاج  ي ــ  صــوروا اكنت ــا  انا ــن 90ق ــت ل %.. و ضــاف المصــدر  ن

 يل  بدو  زكي.  كما  اللالصدوبة است 

 

 

اتصـال الرئيــس مبـــارك بـحــمد زكــي رفــع مـن حــالته 
 املعـنوية

 05-لارس-11

ــور ت  ــاهرـ ـ عــالء ال لــر  ف ــوليا الق ــت قلاألهــرا  الي تصــا  اكي

ارتلدــت   التليلوني لــن الــرئيس لبــارك لالطمئنــا  علــي  التــت الصــحية

لبــارك علــي   لــرئيسالحالة المدنويــة لللنــا    مــد زكــي ووجــت الشــكر ل

 .ت بمتابدة تلاصي   التت بالرغ  لن لشاغلت الكثيرـاهتمال

ياسر عبدالقادر رئيس اللريه الربي المدالج بذ  اللنــا    .صرل د

رت  التــت بشــك  للحــوظ علــي الــرغ  لــن المخــاطر ســتقي اكــ ز  مــد 

بت  تي  نت تجو  صبال  لــس فــي  ديقــة المستشــلي  الصحية التي تحيط

و كــد    الحالــة الصــحية   ,مرضــي  علي الــ وار والالسال  و ر  علي

لن النا ية الدلمية لستقرـ دو   دو     تدهور جديد بدلي  عد  دنولت 

الج الغــذائي عــن طريــه الحقــن الوريــد  الدــ   وبد   , لس الدناية المرك ـ

والــذ  ســوف   .ي زيادـ لمكنــة لمناعــة الجســ علي  ل  الوصو  إلي  عل

 . اليو تظار نتائجت  
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ليــة للكشــف عــن وظــائف الكبــد انــذ عينــات لدمو ضاف  نــت تــ   

والكلي والسكر بالد  والبروتينات وانت لن يت   اليا انذ الدالج الكيميــائي 

ولن نا ية  نر  يت  اآل  اكتصــا    ,الة الصحية لللنا الح سن  ح ت إك بدد  

لــن عــدد    بير الدالمي البروفيسير شيلاليت لبحث الكانية  ضوره لــعبالخ 

 .علي اللنا    مد زكيالخبراء للكشف 

 ,هشــا   ســني   يشارك في فريه الدالج طاق  طبي يض  الدكاتره

ولحمــود  ,و شــرف عمــر  ,غــالي  و  مــد  ,و ســن لتــولي  ,وتالر النحاس

ر اكعــال  والكاتــ  عــاد   مــوده وقد زاره  لس  نس اللقي وزي   , بوزيد

ســرا وإينــاس الدغيــد  جــابر واللنــانو  وي   كــر   البر  األوليمبي الدالمي

 .وعمر الحرير 

 

 رسائل حب بي أمحد زكي و هيفاء

 2005لارس   7المصراو  ـ 

يح المرربــة اللبنانيــة هيلــاء ترشــ تــ    هــو اســ  اللــيل  الــذ "   رسائ "

البــدء فــي مــد زكــيا و ســوف يــت  برولتــت لــع الــنج      وهبــي لشــاركة

 يكــو وف و ســ  ." لــي " تصــوير ي لــنتصويره بدــد انتاــاء   مــد زكــ 

التي رفضــت اكنضــما  لنجــو  بيبســي  هو  و  فيل  لايلاء "رسائ    "

 .يل اللفي   كوتقدي  سلسلة لن اإلعالنات لتشار  في الشر  األوسط

 

أزمـــة يف فـــيلم حلـــيم.. بســـبب "موبايـــل" بكـــامريا مـــع 
 رس"!!"كومبا

 05-لارس-01

"الكولبــارس" يتســب  الجماوريةا سحر صالل الــدين  كــاد   ــد 

زلة دان  بالتوه تصوير فيل  " لي "  يث ت  ضــبرت يســج  بدــ  في  

  رجــ لقرات بكاليرا "الموباي " الذ  يحملت.. وعلي اللور ت  لسح لــا  ال

 واستبداد الكولبارس فورا.    ويرهتص

للسلر لنتصف الشــار الحــالي لن نا ية  نر  يستدد   مد زكي  

  اكلينــك  يــث ي تدور دان  لستشــلي لنــدلند  لتصوير المشاهد الت إلي  
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يولا.. يدــود   30كا  يدالج عبدالحلي  في آنر  يالت.. ويستغر  التصوير  

  . لليللن ا  يستكما  لا تبقبددها إلي استديو جال  ك

كا    مد قــد صــور بدــد نروجــت لــن المستشــلي ولدالجتــت لــن 

  تصــوير رة السا  لمدـ يولين في   د المسارل بشارع الار   يث ت جل

لن تحت الماء" و"قارئة اللنجا " وكا  في قمة اندلاجــت  غنيتي "رسالة  

و فض   اكتت التمثيلية  تي بكي  غلــ  الموجــودين فــي اكســتديو تــذثرا 

الحالة الصــحية لــت.. ولالزلــة الكحــة لــت لمــا جدــ  األطبــاء رغ   ائت  دذب 

الكــال  كــة و ونت لن الكال  لع   د دان  البالتوه و   يسمح لــت بالحريمند

كاليرا وفي وقــت الرا ــة يــدن  غرفتــت ولدــت شــريف عرفــة فقط  لا  ال

 لمراجدة المشاهد لدت.  

ير لتصــو فــي ا  توالت     مد بذك يتجاوز األربع ساعات المحددـ ل

  لشــاهد كما كا  يلد  لن قب  األزلة األنيرـ لكنت رفــ     تصــور  

ش  ــد ضــالن للــي   لن دونت وعلي  د قولت " ريد     لث  كــ  لشــاهد 

 ا لش عاي   اجة تتذج   و تتوقف بسببي".  عمره و ن 

ويت   اليــا باســتوديو جــال  تصــوير لشــاهد زكــي والتــي تحكــي 

رســالة لــن تحــت المــاء" وجــار يــة " غن   ددلشكلتت الصحية التي وقدت ب 

لي  كما ت  الدثور  نيرا علــي الممثــ   اليا البحث عن لمث  يشبت سائه   

 ورشيد.  جيتار الرا   عمر ن ف الالذ  يؤد  دور عاز

 

 تـجيل تصوير حليم حلي شفاء أمحد زكي

 05-فبراير-18

 الة لن اإلرها  الشديد  صابت النج  األســمر   مــد زكــي  ثنــاء 

 و لي «  دت إلى تذجي  سلره إلى لند  والمغرب.  يلمتير فو صت 

لن إيااب سلرا   تذج  سلر الــنج    -هرـ  نالينا القاليد  إيست  

لي " إلى لند  والمغرب لتصوير المشاهد زكي وفريه عم  فيل  "      مد

ض لاــا  ثنــاء الخارجيــة هنــاك بســب   الــة اإلرهــا  الشــديدـ التــي تدــر

نقلت إلى المستشلىا  يــث كــا  لــن   تدعتي اسضاالتصوير األسبوع الم

ــي  فــي نلــس المنتظــر ســلر   مــد زكــي إلــى  لنــد  لتصــوير لشــاهد  ل

المغــرب لتصــوير لقاءاتــت ند ا ث  السلر إلــى ا بلالمستشلى التي توفي فيا

 لع الملك الرا   الملك الحسن. 
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وكا  النج    مد زكي تدرض األيا  الماضية لحالة لن اإلرهــا  

وير  دت إلــى  ــدو  جلرــة فــي القــد  اليســرى لمــا التصــ نــاء ث  الشــديد 

رـا ى الدناية المرك ـ في المستشلى التي يدالج فياا بالقــاهاستدعي نقلت إل

لتصوير المكثف الذ  وضدت شريف عرفــت لخــرج وذلك بسب  برنالج ا

الليل  لالنتااء لن التصوير في ستة  سابيع فقــط تحقيقــا لرغبــة زكــي فــي 

 وير الذ  ينتظره لاليين المشاهدين.  التصلن    اداكنتااء سري 

ـ وارتبــاط عبــد رات السياســة بدــد الثــورويرصد فيل  "  لــي " فتــ 

ة وفترات لرضت األنيرـ فــي لمحات لن  ياتت الداطلي الحلي   افا باا و 

 بيتت بحي ال لالكا و نيرا وفاتت في لند  بالمستشلى.  

 رفــتايف عرشــ الليل  لــن تــذليف لحلــوظ عبــد الــر من وإنــراج  

ذ  ويشارك   مــد زكــي البرولــة كــ  اللنــا  الســور  جمــا  ســليما  الــ 

ت  لــي  رافقــ سيجسد في الليل  شخصية   د الشخصيات الصــحافية التــي  

اللنــيا و يضــا الممثلــة الســورية ســالف فــولخرجي التــي   طوا  لشواره

 ستقد  شخصية اللتاـ التي   باا عبد الحلي   افا ولكنت ل  يت وجاا.  

رولة الدم  اللنانة المصــرية ســاير رجــ  التــي في ب   يشارك  كما

اد  ســني وعالقتاــا بالدنــدلي  األســمر عبــد الحلــي  ســتقد  شخصــية ســد

 سيناريو الليل  شائدة زواجاما.  لن المنتظر    يكذب  يث   افاا   

 لا اللنانة لنى زكي التي كا  لن المنتظر    تقد  شخصية ســداد 

شخصــية "نــوا  نصــر ." اللتــاـ قــد   ا لت هر سني في الليل  فقد تبد  دو 

  سراا وكانت لجنونة بتا وهي اللتاـ التــي الحالمة التي عشقت عبد الحلي 

 .  فاتتانتحرت بدد و 

جميــ  راتــ ا واللنــا  الشــاب  ا اللنــا  الكبيــرويضــ  اللــيل   يضــ 

يوسف الشريف الذ  سيقد  شخصية الموسيقار بليغ  مد ا والدديــد لــن 

 ا  الكوليد  لحمد هنيد .  اللن نا   ي ب نجو  الشرف لن  

 

 أمحد زكي يستعد لـ »بن الدن«

 05-فبراير-03

بــن كد « يلدــ  في تكت  شديد يجــر  اإلعــداد للــيل  عــن  يــاـ و

 مد زكي وذلك بدــد    ينتاــي لــن تصــوير فــيل  و لــي «. وقــد برولتت  

ســاعات   9  مد زكي إلى التمثي   يــث  نــت يصــور  اليــا    انلتحت شاية
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ســاعات كحــد  قصــىا لكــن   4لخرة وضــدت لكــي يمثــ      ارغ     ايولي 

 كد على    و ماس ا مد زكي لنحت طاقة زائدـ« وفقــا الربي  المرافه  

 الشر  األوسط«.لة ولصحي 

الجديــد وبــن كد « يتــولى اكشــراف علــى لادتــت الدلميــة  يل اللــ 

 الكات  الصحافي عماد الدين  دي ا ويكت  لت السيناريو والحوار لــد ت

تظر    يخرجت عاد   دي ا الذ  سبه    انرج أل مــد زكــي . وين الدد 

 سنوات 7وهيستريا« قب    فيل 

 

 
 أمحد زكي يعود لستديو جالل

 05-يناير-26

ــد ــا  ا م ــر اللن ــي عــاد ل ـ انــرى لبالتوهــات ســتديو جــال  زك

كستكما  تصوير لشاهد فيل  " لي  " لع الممث  السور  جما  ســليما  

ديه لقرب لدبد الحلي   ــافا شــايرا وكــا  و صلى  ح صالذ  يقو  بدور  

ن وتوقــف بســب  اجــازـ الديــدا فــى نلــس الوقــت التصوير قــد بــد  ليــولي 

الــى دلشــه وســتدود عنــد   ورية ســالف فــوانرجىة الســ سافرت المممثلــ 

اقتراب تصوير لشاهدهاا فيل  " لي  "يجمع عدد كبيــر لــن النجــو  وهــو 

ولــن المنتظــر فــة عر في لــن تــذليف لحلــوظ عبــدالر من وإنــراج شــر

 عرضت نال  لوس  الصيف.

 

 

 ع رسائل البحرأمحد زكي يعــود مــــ

 04-نوفمبر-24

ولاــذا  ,اتكبيرـ علي تجاوز الصــدوب يملك النج    مد زكي قدرـ 

وعنــدلا زاره  ,لســينما الدربيــةنجح في    يكو  وا دا لن  فض  نجــو  ا

 ,ز اآلك او تجــ  يالمــرض لنــذ عــا  توقــع كثيــرو  نجــال   مــد زكــي فــ 

 .وباللد  نجح في اكنتصار علي لرضت

وبشك  جــاد لتصــوير فــيل  رســائ  البحــر   ستدد  اليا  مد زكي ي 

ث   لي  للمخــرج  ,ديسمبر المقب  12د يو داود عبدالسيد وبالتحدي للمخرج  
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د    يرمئن إلــي    لــد  ولكن قب  البدء في التصوير  را  ,شريف عرفة

وصــرل   ,قب  وصــو  الخبيــر اللرنســي شــيلالييت  ,ةحي صلوصلت  التت ا

بدالقادر  ستاذ عالج األورا  بذ  اللحــو  التــي  جراهــا الدكتور ياسر ع

ــا  ا ــتملت للن ــي اش ــد زك ــدات   م ــ  د  ودككت  ورا  واش ــي تحالي عل

وقــا    ,لقردية علي الصدر والبرن والحوض ولسح ذر  شال  للدظــا 

وتبين  دو  ضدف نليف بمناعــة الرئــة ة اي غلإ  النتائج كانت لرضية ل

دــالج عالجــا طبيديــا وضــرورـ اكبتدــاد عــن ولاــذا تقــرر    ي  ,اليمنــي

لع اكستمرار في ل اولة نشــاطت الجااز التنلسي    د تجادالمؤثرات التي ق

وكا    مد زكي قا  بإجراء بروفة لصورـ لشخصية  لي    .اللني المدتاد

ودعــا   مــد زكــي عــددا لــن   ..اللــيل   يرصــو ت لوذلك في إطار اكســتدداد  

ة لــن البروفــة ولدرفــة آرائاــ  و جمــع الجميــع ثانيــ   50 صدقائت لمشاهدـ

 .لدندلي إلي ا  علي  نت تحو 

 

 

 الفرنسي حيدد موعد التصوير ألمحد زكي بيبالط

 04-نوفمبر-20

يص  إلي القاهرـ  و  ديسمبر القــاد  الربيــ  اللرنســي المشــرف 

 مد زكي د. شيلالييت  يــث يقــو  بدمــ  لتابدــة كاللــة ا   اللن   جعلي عال

راجدة آنر اللحوصات واألشدات لوضــع تقريــر ناــائي وذلــك لحالتت ول

د زكي إلي باريس. وكا  د. ياســر عبــدالقادر كا  لقررا سلر   م  د   بد

المشرف علي لتابدة  الة النج  األسمر في لصر بالتنســيه لــع الجانــ  

شيلالييت وتقرر فياا  نــت اذا اســتقرت الحالــة   لع د.جلسة    اللرنسي قد عقد

زكي في لتابدة  و  ديســمبر ســيت  التصــريح لــت بــالوقوف   الربية أل مد

ديسمبر القاد  لتصوير فيل  " لي ". وقا  د. ياسر الكاليرا ابتداء لن  ا    ل

عبدالقادر  نت يقو  بدم  لسح ذر  وتحالي  لرـ علي األقــ  كــ   ســبوع 

 لحين زيارـ الربي  اللرنسي.ترـ الل هذنال  ه
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 3د زكـي يصـور العنـدليب علـى  األوىل تبدأ خالل أيام.. أمح
 راحلم

 2004 كتوبر   30

ــاه ــدالوهاب داود  ي  -رـ الق ــذا عب ــة ه ــريف عرف ــرج ش ــد  المخ ب

سبوع تصــوير المشــاهد األولــى لــن فــيل  رالدنــدلي ”ا وذلــك بدــد    األ

الــذ  كتبــت السيناريســت يو ناري ســ ينتاــي لــن وضــع اللمســات األنيــرـ لل

األســمر عبــدالحلي   ــافا   لحلوظ عبدالر من عــن قصــة  يــاـ الدنــدلي 

لــه علــى    يــت  فريه الليل  قــد ات وكا   ويلد  برولتت النج    مد زكيا  

البدء في تصوير المر لة األولى لن الليل  في نااية شار  كتوبراتشــرين 

و ا والمر لــة الثالثــة األو  ن ااألو ا ثــ  المر لــة الثانيــة فــي ديســمبراك

قســي  الدمــ  باــذا الشــك  لدــد  وقد ت  ت   2005واألنيرـ في لارساآذار ا

ين لــت بذنــت  صــبح ت األطباء المدــالج ذكيداإجااد   مد زكي صحيا رغ  ت 

في  الة صحية جيدـا و نت يقترب لن الشلاءا ناصة  نت كا  قد تدــرض 

ستشــلى دار ي لة فــ صــ التدهور في الوضع الصحي لت ورقد في  جرـ ن 

لــذ  ر ــ  فــي لرلــع اللؤادا لتذثراً بوفاـ صــديقت اللنــا  لمــدول وافــي ا

يا و وضــح الــدكتور الاضــماألسبوع الماضي لتــذثرا بســرطا  الجاــاز  

 سن البنا الربي  المدالج ل كــي  نــت كــا  المتوقــع    يحــد  لــت انايــار 

اذا ول  فيااو عصبيا بما يؤثر في  التت نظرا لصداقتت القوية لع لمدول  

ث  جريت لــت ت  نقلت على اللور إلى المستشلى ليكو  تحت الرعايةا و ي 

 بد  اللحوصات التكميلية.

لــع الموســيقار تمرـ  اليــا جلســات عمــ  لســ ويدقد شريف عرفة   

عــن الغنــاء والموســيقا فــي اللــيل ا وذلــك   عمار الشريدي المسؤو  األو 

ضــداا ضــمن وو  ي الدباــدف ترتيــ  األغــاني الوطنيــة والداطليــة للدنــ 

”  و ســـيا  األ ـــدا  الدراليـــة بدـــد تصـــويرها برريقـــة رالكليـــ 

لنانــة لنــى زكــي لى الاللوتولونتاجا كما تردد    عرفة قد وقع انتياره ع

يا  بدور النجمة الرا لة سداد  سني وإ  كا  هو ل  يؤكد هــذه األنبــاء للق

يبــد  تــى     مــ د و يكذبااا رافضا الحديث عن تلاصي  الليل ا  و فريــه ال

ى وقتنــا هــذاا في التصويرا بينما  كدت لنى عد  علماا باذا الترشيح  تــ 

ةا ء المخــرج شــريف عرفــ ا ســواقائلة إ   يا لن فريه الليل  ل  يتص  باا

  و المنتج اللني  سين القالا ول  يبلغاا النج    مد زكي بت.
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فــي الوقــت نلســت كــا  اللنــا    مــد زكــي قــد  جــرى لنــذ فتــرـ 

كياج لع الماكيير اللرنسي ردولينيــك” لتقريــ  الشــبت بينــت لمات اارانتبا

للــ    35عبدالحلي   ــافاا وتــ  تصــوير هــذه اكنتبــارات بددســات    وبين

 واصلة.ساعات لت  8لى لدى ع

يذكر    شريف عرفة جاء كمخرج للليل  بدد اعتذار لجد    مد 

 بــين  هعلي كرتباطت بتصوير لسلس  تلل يوني كا  لــن الصــد  التوفيــ 

يــة ك ويره وبين الليل ا ناصة      مد زكي وقتاا كا  في  الة لدنو تص

ما كشــف لجــد  ح ا كيمكن    تتحم  فكرـ التذجي  فكا  اكعتذار هو ال

علي عن سب  آنر وهو اكنــتالف فــي وجاــات النظــر بينــت وبــين   مد  

الكات  لحلوظ عبدالر من في شــك  تنــاو   يــاـ عبــدالحلي ا لكنــت تمنــى 

 ولحلوظ وشريف عرفة التوفيه في هذا الدم .كي  د زم  أل

 

 ب من قرية احللواتلته.. مع العندليأمحد زكي يبدأ رح

 2004 كتوبر   30

شــاهد اجــازـ عيــد اللرــر تصــوير المللنا    مد زكي عقــ     ايبد

اكولي لن فيل  ' لي '  يث قرر المخرج شريف عرفة ا  يبــد  التصــوير 

ر س الدنــدلي  وعــدد لــن القــر  قط لســ  ةي لــن قريــة 'الحلــوات' بالشــرق

بتصوير بضدة لشاهد قليلة لــن اللــيل    المجاورـ. وكا    مد زكي قد قا 

ذين ابــدوا دهشــتا  لــن ن المقــربين لنــت الــ دود لــ وعرضاا علي عدد لح 

قدرتت علي تقم. رول وشك  الشخصية. يذكر      مــذ زكــي كــا  قــد 

ت بصدلة لوفــاـ ابت اص  ددقضي يولين بالمستشلي تحت لال ظة اكطباء ب 

 صديقت اللنا  لمدول وافي.

 

ي تقـوم بـدور سـعاد العنـدليب: مـىن زكـ   دور العمر ملىن يف
 حسني

 04-سبتمبر-19

للقيــا  بــدور  النجمة الشابة لنى زكي  انتار المخرج شريف عرفة

النجمة الرا لة سداد  سني في فيل  لالدنــدلي ب الــذ  كتبــت لحلــوظ عبــد 
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ي  اكســمر الرا ــ  عبــد الحلــي   ــافا نــدلالد  ـالر من  ــو  قصــة  يــا

   مد زكي.   والذ  يقو  ببرولتت النج 

ر المقب  بدــد    تذجــ  ويبد  تصوير الليل   وائ  تشرين  و ا كتوب 

 كثر لن لرـ بسب  لرض   مد زكي.   

وتقو  لنى  اليا بتصوير فيل   نر هو ل بو عليب لــع كــري  عبــد 

الــا لــدور ســداد  ســني الــذ  غ تمتتلــر  الد ي  وتسدى لالنتااء لنت  تى

كانت الترشيحات قد انحصــرت لنــذ  لمت بت ك  الممثالت الشابات وإ   

رفــة لــؤنرا ك  تــى  ســماا شــريف ع  تــرالبداية في لنى زكــي و نــا

بانتيار لنى للدور لتقف  لا    مــد زكــي لجــددا بدــد    لدبــت لــن قبــ  

يــت كــري  ك فشــار   دور ابنتت في فيل  لاضحك الصورـ ترلع  لــوـب الــذ

 عبد الد ي   يضا. 

 

 

معجبة بـمحد زكي :  محد زكيأملانية تضرب عن الطعام ألجل أ
 ليالً  1:30توقظه يف الـ 

 04-سبتمبر-02

ــ  ــةا الق ــ  تجــدالدربي ــا   اهرـ  ل ــت اللن ــي  في ــذ  يق ــد  ال إدارـ اللن

المصر    مد زكي بدا لن إيقاظــت عنــد الســاعة الوا ــدـ والنصــف بدــد 

ســنةا  32    صــرت لدجبــة  لمانيــة تبلــغ لــن الدمــرد  بد  النتصف اللي 

 ئنا  على صحتت ورفضاا ترك رسالة لكتوبة لت.على لقائت لالطم

ــود" ر بــإعال  "وترــور األلــ  اعتصــالاا بباــو اللنــد  هيلجــا كل

ــن ــراباا ع ــا   وإض ــت باكتص ــيا وقال ــد زك ــي   م ــى تلتق ــا   ت الرد

تاا فــي  لمانيــا بذناــا ســر   غبالمسؤولين بالسلارـ األلمانية بالقــاهرـ وإبــال

ي الــذ   ضــرت إليــت لــن لضربة عن الردا  بالقاهرـ  تــى تلتقــي زكــ 

  لمانيا.  

مانيــة التــي تدمــ  للقاء لع المدجبة األل  ور   النج  بتحديد لوعد

عــدد كبيــر ع وكســيما بدــد    "تضــالن"  كسيدـ  عما  إلنقاذها لن الجو 

هدـ   مــد زكــيا وقــد لشــافي  لن األلما  المقيمين في اللند  لداا رغبة

المــند  لمصــافحة الســيدـ  رس  النج  المصر  لدير  عمالــت ســمير عبــد 
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لصــحوباً   ناصــاً لــن   مــد زكــييبــاً  وتحديد لوعــد للقائــت وإعرائاــا كت 

   بإهداء للشد  األلماني يتناو  سيرتت اللنية.  

ولــا إ  ر ت المدجبــة األلمانيــة صــور زكــي  تــى انلجــرت فــي 

ــت لــن ى إلــ  تالبكــاء و شــار  ناــا تدشــه فــن   مــد زكــي وتدرفــت علي

ــة  صــدقائاا المصــريين الم ــت اللني ــع  عمال ــا وشــاهدت جمي قيمــين بذلماني

لاا فــي إ ــدى ضــوا ي بــرلينا صورـ لت بمن   1000ر لن  وتحتلا بذكث 

 500رســالة الكترونيــة و جــرت  2000كمــا  ناــا  رســلت لــت  كثــر لــن 

لمصــر  األســمرا إك  ناــا ا ج ن لــ لحادثة هاتلية لع اللند  للوصو  إلى ا

ــى إجــازـ لــ  ــا اضــررها للحصــو  عل ــا فشــلتا لم ــي  لماني ــا ف ن عملا

 والحضور لمصر.

 

 بطولة »العندليب«الرومي توافق على 

 2004س  سر غ 27

الر  ا عما   وافقت اللنانة اللبنانيــة لاجــدـ الرولــي علــى القيــا  

برولة فيت اللنا  الا  اكببرولة الليل  الدربي الجديد والدندلي « الذ  يشار

  من.ا مد زكيا قصة وسيناريو و وار لحلوظ عبدالر

يــة واعتبرت الرولــي اللــيل  فــي تصــريحات صــحلية ولحرــة فن 

يخاا اللني الذ  عرفت فيــت بخياراتاــا المدروســة جديدـ« تضاف الى تار

  فيل  وعودـ اكبن الضا « ليوسف شاهينا والملت لة على صديد التمثي 

 لما غنت في فيل  واآلنر« لن انراج شاهين ايضا.لث ت  ي فوالذ  غنت  

ة  يــاـ المرــرب المصــر  الرا ــ  والدندلي « قصويتناو  فيل   

فيــت زكــي بدــد اصــابتت بمــرض  افاا وهو  و  عم  يشــاركعبدالحلي    

 السرطا  الدا  الماضي.

 

 أمحـــد زكي يستعد لبدء نشاطه الســــينمائي

 2004 غسرس   18

  مد زكــي للوقــوف  لــا  الكــاليرا واســتئناف ر  بي كليستدد النج  ا

و لالــت اآل  عــدد لــن الســيناريوهات لــن بيناــا  لــي    ,نشاطت السينمائي

ورســائ    ,إلنراجــت لجــد    مــد علــيلت اللنيــة ولرشــح  د   الوهو    

 .البحر وعمارـ يدقوبيا  الذ  كتبت و يد  الد
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د لبــدء تصــوير ددااســت  إنني اآل  في  الة   وقا  اللنا    مد زكي

ن لــن كتابــة الســيناريو فيل   لي  بدد    انتاي الكات  لحلــوظ عبــدالر م

 .لليلمية الالزلةة بتوفير المادـ المنتج وقالت الشركة ا  ,بشكلت الناائي

إنني  ترلع للدم  لع لخرج في قيمة    وعن فيل  رسائ  البحر قا 

وسبه   ,لن بين  ه  المخرجينبر  يدت   فاو   ,داود عبدالسيد اللنية واإلنسانية

 .الذ   عتبره   د  ه   فاللي   قدلنا سويا فيل   رض الخوف  

القــادر  ســتاذ فقــا  الــدكتور ياســر عبــد   لا بشذ   التــت الصــحية  

ــت سيخضــع نــال  األ ــة عــالج األورا  إن ــ  للحوصــات طبي ســبوع المقب

ــدر ودككت األورا  ــي الص ــة عل ــدة لقردي ــ   ش ــمن عم ــذهو  ,ستتض  ه

الربي  اللحوصات تذتي في لوعدها المحدد الذ  ت  وضدت بالتنسيه لع  

 .اللرنسي شيلالييت

 

 صاويدموع أمحد زكي يف مركز ال

 04-يوليو -31

ــر   ــريج ــرض المخ ــي الد ــة عل ــات لكثل ــاوع بروف ــد لر ج نال

المسر ي 'دلوع ضا كة' الذ  يمث  ا تلالية ناصة باللنــا  ا مــد زكــي 

لت  ثناء المرض.. لع تداعيات ألشخا  اثروا في   يةلسن لويناقش الحالة ا

الل جــاهين وســداد  ســني وعــاطف الريــ  ولمــدول  ياتــت ولــنا  صــ 

 مد زكي بحضور اك تلالية التي لمسر ية كقناع   سرـ اوافي. وتسدي  

سيحضرها عدد لن نجو  اللن.. و كد المؤلف فر ات جنيد   نت اســتدا  

ض الــذ  يشــارك فــي برولتــت دــرال  يبددد لن قصائد صــالل جــاهين فــ 

الكاشف ولحمد الجبالي وســمية لجموعة لن المواه  الشابة لنا  لحمد  

 لثاني لن  غسرس.لنصف االجنايني ويقد  الدرض في ا

 

عاد ملمارسـة حياتـه بشـكل طبيعـي: أمحـد زكـي يبـدأ العـد 
 التنازيل لتصوير فيلم »حليم« 

 04-يوليو -30

لي البدء فــي تصــوير د ع  م  طل    مد زكي لن المخرج لجد 

د  بدــد    اســتقر ر يــت علــى    فيلمت الجديد والدندلي «  و  سبتمبر القا
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قصة  يــاـ المرــرب طت اللني لن نال   ف نشاتكو  بداية عودتت كستئنا

لشــاريع ســينمائية  نــرى تحــت  4عبدالحلي   افا على الرغ  لن وجود 

 يده  اليا جاه ـ للتنليذ في    وقت.  

 

 بريدية وإلكرتونية ألمحد زكيلة رسا مليون

 04-يوليو -19

ــنج  المصــر  ــى ال ــى لــدا تلق ــة   مــد زكــي عل ر األشــار الثالث

عبر الااتف  و إلكترونيــة  و   رسالة لا بين لكتوبة الماضية  والي لليو 

 بلند  رلسيس هيلتو  على  2007بالبريد الداد  في لقر إقالتت بالجنال  

يرا لن الــدعوات بالشــلاء ووصــلات نل   ئ اني  القاهرـا وقد شملت الرس

وقصــائد شــدر واطمئنــا  علــى صــحتت عالج بالر  التقليــد  والشــدبي  

 وغيرها.

  رلســيس هيلتــو  عبــر ارـ فندالتي  جرتاا إد  وطبقا لإل صائية

اإللكترونيــة التــي تتــولى إدارـ جميــع  نــواع الرســائ    F.C.Sلنظولة الـ

 18ب  نــال  اللتــرـ لــن  تقاســ   يالتي تص  لن كء اللند ا فإ    مــد زكــ 

ــى  ــ  لنيســا ب الماضــي و ت ــو ال 18 بري ــالي يولي ــالة  422ح ــف رس  ل

ا  ــوالي ســالة بالبريــد لناــ  لــف ر 187إلكترونية لن جميع دو  الدــال  و 

 لــف رســالة  391 لف رسالة لن دان  لصــر فقــطا فــي  ــين تلقــى   50

  لــف باقــة ورد وصــلت زكــي لــن  17نرية عبر الاــاتفا هــذا بخــالف  

طــردا لــن جميــع   3250لن المصريين والدــرب باإلضــافة إلــى    بيتلدج 

ن الدــال  يحمــ  بدضــاا " بــة البركــة" لــن الــيمن وليــاه زلــ   لــ  نحاء  

ة لن الصين والسودا  ونباتــات بريــة للدــالج لــن دودية و عشابا طبي الس

لوريتانيا وغــذاء للكــات نحــ   رســلت عربــي لقــي  بالــدنمارك جلبــت لــن 

 لى آكف المصا ف والسبح والتدويذات.إ  فةاض وزبكستا ا باإل

 

 أمحد حيضر لـ »حليم«

 04-يوليو -17

 من ضــرورـ طل  النج  ا مد زكي لن الكات  لحلوظ عبــد الــر

اعداد وتجاي  والبدء في تصوير فيل   لي  نــال  اجتماعامــا اكنتااء لن  

اعات للتحضير للدم ا واكد انت علــى اســتدداد للدمــ  لمــدـ لمدـ نمس س
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ت يوليا بال كلــ  وك للــ  فيمــا تــدن  الربيــ  الخــا  الــذ  عاسا  رعش

لى ضــرورـ تحديــد برنــالج عمــ  ك مــد قبــ  التصــوير ولوافقــة اشار ا

عتماده على اك ي يد على اربــع ســاعات يوليــاا اكطباء عليت وا  لجموعة

 تتدرج  تى ست ساعات فيما بدد.  

 

 

حـل راال أمحد زكي يستعد لتصوير ثالثة أفالم ويقدم شخصية
 عبداحلليم حافظ

 04-يونيو -28

ة  يدــيش اللنــا  المصــر    مــد لحمــود شــحات   -الحياـا القــاهرـ  

طـبـــاء المدــالجو  لرا ــة بدــد    ســمح لــت اككي هذه األيا   اكً لــن از

بم اولة نشاطت اللني لــرـ  نــرى بدــد تغلبــت علــى آك  الشــاور الخمســة 

وية. وكا  زكي سافر امي كالخضوع للجرعات الالماضية التي قضاها في  

حية بدــد لر لــة الدــالج الى فرنسا األســبوع الماضــي لتقــوي   الــت الصــ 

قرر الربيبا  ي  وبناء علياا  ر وتحالاكولى, و جرى فحوصاً كاللة للصد

اللرنسي شيلالييت والمصر  ياســر عبــد القــادر ايقــاف الدــالج الكيمــاو  

الدــالج الكيمــاو    فان ولتابدة  الت ك  شارين ولــا إذا كــا  ســيت  اســتئ 

زاره عــدد لــن  لرـ  نرى. وفور عــودـ زكــي لســاء الخمــيس الماضــي,

تصــوير األفـــال  لواعيــد   صحاب شركات اكنتاج الكبرى لالتلــا  علــى  

التـي وافـه عـلى بـرـوكتاا وهي " لي " و"لــن ضــار راجــ " إضــافة 

 ري و صــ الى "نقي  الد اب". وتشير ك  الدكئ  الى      مد زكي سيبد  ت 

ولمــدول   "نقي  الد اب"  وكً لكونت الجاه  تمالاً بذبرالت يســرا ورغــدـ

بدء التصوير.   يد لوعدوافي ويبقى فقط انتيار المخرج المناس  لت وتحد

ذكر    لارجا  القاهرـ الدولي الداشر لألغنية الذ  يُقــا  فــي شــار آب يُ 

لاا دقــ   يل غسرسب المقب  قرر تكري    مد زكي عن لجم  األغاني التــ 

اا األغــاني التــي في  فاللت والتي كقت رواجاً كبيراً في الدال  الدربي, لن 

لكبيــرـ بلضــ  الشــدبية ا  األغاني داها في فيل  "استاكوزا", ونجحت هذه  

 التي يتمتع باا النج  األسمر   مد زكي.
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 اخريا يعود العماله الفنية

 يكالطبيب الفرنسي يقرر وقف العالج الكيماوي المحد ز

 04-يونيو -26

لن باريس   يدود الي القاهرـ نال  ساعات النج  ا مد زكي عائدا

ذ  نســي د. شــيلالييت الــ اللريبــت  التي قضي باا عدـ ايا  التقي ناللاــا برب 

اجر  لناظرـ لع طبيبت المصر  د. ياسر عبدالقادر.. وقد اقر الربيبــا  

او القــاهرـ  سي رايقاف الدالج الكيميائي ولتابدة  التت ك  شارين فــي بــا

.. ووافــه الربيــ  لدم  اشدة لقردية علي الصدر وتحالي  دكئ  اكورا 

د وقــد اســتقب  ا مــ  اللنــي. اللرنسي علي ا  يســتذنف ا مــد زكــي نشــاطت

زكي هذا الخبر بسدادـ كبيرـ وتحسنت  التت المدنوية فور تذكيد اكطبــاء 

ور شــاال لــت بالكانيــة الدــودـ للنــت. وكــا  ا مــد زكــي قــد نضــع طــوا 

  الماضــية لســت جرعــات لــن الدــالج الكيمــاو  المكثــف ر   الربيبــا

اعلات اللرنس والمصر  ا  اســتجابتت كانــت جيــدـ رغــ   ــدو  المضــ 

خلاض المناعــة وســيولة الــد  التــي تســببت فــي  ــدو  التي تمثلت في ان 

جلرات في اوردـ الرقبة واستقر ر   المناظرـ بين الربيبين علــي وقــف 

وقد قا  ب يارتــت  ــات  ســيف النصــر ســلير لصــر فــي   . و االدالج الكيم

هاني هند  المستشار الربي المصر  في باريس كمــا فرنسا بحضور د.  

 ر  قنص  عا  لصر في باريس.سليرـ ناهد الدشعليت الاطمذنت  

 

 

 أمحد زكي يعود لباريس الستكمال عالجه

 04-يونيو -17

ســافر ي س  علن لصدر لقرب لن اللنا  المصر    مــد زكــي  نــت

طا  الرئــة السبت المقب  إلى الداصمة اللرنسية كستكما  عالجت لن سر

 اريس.ولى لب بدد لرور  ربدة  شار على زيارتت الدالجية األ

وزه لر لة الخرر في لصــر    يحــدد لــت األطبــاء ي بدد تجاوينتظر زك

اللرنسيو  نرة الدالج المقبلة التي يذل     تنتاي بشــلائت التــا ا ناصــة 

    استقرت  التت وت  وقف انتشار المرض في الرئتين.  ددب 
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الذ  عم  لدت   مد زكي في فــيل  -لسيد  داود عبد ا  و كد المخرج

تجة لليلمت لرسائ  البحرب  بلغتــت بشــك     الشركة المن   -الخوفبل رض  

كــي ببرولتــت فــي لباشر  نت يستريع    يبد  تصــوير فيلمــت الــذ  يقــو  ز

 ب .قملانوفمبراتشرين الثاني 

باط وقد عاد   مد زكي إلى القاهرـ قادلا لن باريس في فبرايراش

كــي قــرر ر زالماضي لبدء لر لة الدــالج الكيميــائي لــن المــرضا وقــر

ــى ل ــت و صــدقائتا الدــودـ إل ــين  هل ــائي ب صــر كســتكما  عالجــت الكيمي

نصوصا    طريقة عالجت لــن تختلــف فــي لصــر عناــا فــي المستشــلى 

 اللرنسي.

لنتصــف فبرايراشــباط بــالحقن الكيميائيــة لمــدـ ذ  لنــ   وعولج زكي

بددها تقيي  وضدت الصحي و ددت إلكانية عودتت إلى تسدة  سابيعا وت   

ا  ناا الجاة التي  ــددت نــوع الخاليــا ما  الدالجا نصوصكستك  باريس

 التي تسببت في المرض.

واعتبر الربي  المدالج ياسر عبد القادر    توقف بــذ  المــاء لــن 

يدتبر استجابة للدــالج الــذ  بــد  فــي بــاريسا وغــادر زكــي إلــى   ني ت الرئ 

للدــالج علــى نلقــة الدولــة بقــرار لــن الــرئيس المصــر   ســني  بــاريس

 لبارك.

 

 

يعــود ملمارســة حياتــه  خــاص: أمحــد زكــيفنــان مــن طــراز 
 الطبيعية

 04-يونيو -16

اللنا  المصر  الشاير يدود لمقر اقالتت في القاهرـ بدد ا تجابــت 

 ظار لمدـ شارين بسب  عالجت.  ن عن اك

اللنــا  الســينمائي الشــاير   مــد قالت تقارير إنبارية اكربداء     

ر إقالتــت بذ ــد لقــ لصــحية لــؤنرا عــاد إلــى  الذ  تدهورت  التــت ا  زكى

 فناد  القاهرـ وبد  يمارس  ياتت الربيدة.  

وقالت صحيلة الشر  اكوسط إ  زكي الذ  ا تج  عن اكنظار 

ب  الدالج عاد إلى اللند  الذ  اعتــاد    يقــي  فيــت نــال  سب لمدـ شارين  
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تقــي شر عالــا الماضــية وبــد  يــ او   نشــرتت المدتــادـ بــت كمــا الالستة ع

 وتناو  الغذاء لع عدد لن  قاربت.  ج سينمائي زارهولنت 

يذكر      مد زكي لصاب بســرطا  الرئــة وكــا  قــد ســافر إلــى 

تــدهورت  التــت الصــحيلة فــي   ثفرنسا للدالج ث  عــاد إلــى القــاهرـ  يــ 

المركــ ـ كذابــة جلرــات ســدت نيسا ا بري  الماضي ونقــ  إلــى الدنايــة  

 ا.  ي إذابتا وردـ الرقبة ونجح اكطباء ف

د زكــي قــد  كــد لوكالــة اكنبــاء اكلمانيــة لللنــا    مــ وكا  صديه  

ــة  ــب   ال ــي بس ــالج النلس ــع للد ــع سيخض ــا  سيخض ــارين    ا  فن ش

نتيجة للدالج الكيمــاو  واكوضــاع اكنيــرـ التــي   تب اككتئاب التي  لمت  

 .  تدرضت لاا  ياتت

 

 أمحد زكي يف فرنسا خالل أسبوعي

 04-يونيو -08

 ألســبوعين المقبلــين إلــى فرنســا    مــد زكــي نــال  االــنج   يسافر

لتقيي   التــت الصــحية بدــد المر لــة األولــى لــن الدــالج الكيمــاو  الــذ  

لريه الربي المدالج أل مــد زكــي قــد لا   ربدة  شار ا وكا   نضع لت لنذ

باكتلا  لع الربيــ  المدــالج والمشــرف  وقف جرعات الدالج الكيماو   

قا بجرعات لخلقة فيما نضــع نلوا الدالج ك  س ليستذعلى الحالةفي باري 

ــبباا  ــي س ــات الت ــا واكلتااب ــة واألنيمي ــالج المناع ــرـ لد ــك اللت ــال  تل ن

 الكيماو .  

 

 

حب وامتنان ألمحـد زكـي بكلماتـه   تامر حسني يقدم رسالة
 وأحلانه

 04-يونيو -01

ــة و  -القضــاـ  عمــا  ـ ســارـ ــ  لــن الرلــوز اللني ــ  جي بدــد ر ي

ادت الرريه للجي  الجديدا بد ت ي  سست لللن اكصي ا ولالمصرية الت 

لمــن   رلوز فنية جديدـ بالظاور لن لمثلــين ولغنــين وللحنــين وغيــره 

  لــا لبــث بالر يــ  عــن هــذه الحيــاـ يــ ج دنلوا لدترك اللنا اك ا  هذا ال
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ادراعلى للئــت. ولدــ  الشــد  الدربــي بــد  تاركا فراغا يبــدو ا  ك   ــد قــ 

د شــوقيا  لينــة رز ا عــالء ا فبدد ر ي  فري لمتروكةيشدر باللراغات ا

ولي الدين ولحمود لرسي في السنوات القليلة الماضيةا لــ  نلبــث اك واذ 

  فــي وضــع صــحي  ــرج  فــؤاد و دبلنانين لــن كبــار اللــن الدربــي يرقــ 

الصد  فــي صــراع لــع الــداء   الماندسا وا مد ال كي الذ  بد  لشواره

عو بالشــلاء قف يــدا وا ــدـ تــدصر ا  ت الخبيث. وليس لن الغري  على ل

ل كيا الــذ  شــك  ظــاهرـ فنيــة فــي اللــن الدربــيا واســتراع ا  يجســد 

ا ــد   رادواره بصد  وبراعــة بالغــة. ولــيس لــن الغريــ  ايضــا ا  يظاــ 

ؤثرـ بالشــلاء اللنانين الشباب الممتنين للن زكيا داعيا لن نال  اغنية لــ 

 وطو  البقاء لت.

يــة لــن لر  ســني ظاــر لــؤنرا بذغن فالمغني المصر  الشاب تــا

زكــيا والتــي دعــا لــت فياــا   كلماتت و لحانتا اللاا نصيصا لن  ج    مد

تمتدت بلنــت ســ ابالشلاءا ولؤكدا على انت رل  فني تدلمت لنت األجيــا ا و 

. فتــالر  ســني طويالا ولا تــ ا   تــى اليــو  تذنــذ درس المدرفــة بــاللن

ائيات بثاــا اليــو  اللضــ  غنيــة ت شاب اوفى المدل   قتا وقد  لت بما تدلمــت  

كافةا ولن المؤكد ا  زكي اليو  يشدر بلر ة عارلة لمدرفــة ا  جاــوده 

رغ  لــن لــ ال  تذه  سدىا وا  الجي  الجديد لن الشباب لــا يــ ا  علــى  

 تذثره البالغ بالغرب يقدر رلوز اللن الدربي األصي .

 

 يقه الطبي براءة.. بشهادته شخصياً رف

 الكيماويبعد ه .. ويلجـ للفندق أمحد زكي يطلق حليت

 04-لايو -16

كتبت سحر صالل الدين   رس  اللنا    مد زكي بخراب عاجــ  

إفشــاء  ســراره   ةإلي نقابــة األطبــاء يبــر ء فيــت فريقــت المدــالج لــن تامــ 

اش األيــا  الماضــية كمري  والتشاير بت. ويُذكر    اللريه الربي قد عــ 

وهو لا يلــتح يحات ناائياً.. ذية تصر الة لن اإل باط.. ورفضوا اإلدكء ب 

بــاب اكجتاــاد الدشــوائي لــن هنــا وهنــاك. هــذا وقــد غــادر   مــد زكــي 

اللنــد  فــي   يلالمستشلي لساء السبت بدد جرعة كيماوية جديدـ.. وعاد إ

اكزعــاج.. جنا ت المخص. لــت.. وعلــه علــي بــاب الغرفــة كفتــة عــد   

 ه المدــالج بغرفــةد اللريــ وقرع نروط اكتصا  التليلوني ناائيــاً ويتواجــ 
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 نر  لالصقة لــت فــي نوبــات عمــ  لتصــلة لمتابدــة  التــت  وكً بــذو .. 

وكــا  قــد عــاش قبــ  جرعــة الســبت  ياتــت بشــك  عــاد  جــداً.. باللنــد  

لــه ل  وجبات طدالت كا  يتناولاا وسط الن كء الذين ك ظوا  نت  طغ و 

ية لرتلدــة لة لدنو لحيتت وكا  شديد التجاوب والم ال لع الن كء وفي  ا

ا جدلت يرف  اكستمرار بالمستشلي بدــد الجرعــة األنيــرـ. ولــن وهو ل

ء انــ نقابة األطباء يقــو  لنــدوبنا نالــد عبــدالدلي  إ  لجنــة آداب المانــة.. ب 

د.. علي الخرــاب الــذ  تــ  تحويلــت إلياــا لــن نقيــ  األطبــاء  مــد  الســي 

 ســرار   ن إفشــاءويحم  اس    مد زكي هو وثيقة براءـ لللريه الربــي لــ 

 وك صحة لما تردد عن التحقيه لع األطباء باذا الخصو .    المري ..

 

 دعوات بالشفاء ألمحد زكي يف حضرة ذكر.. احتفاال باملولد!!

 04-و لاي -02

جمع كبيــر لــن اللنــانين واللنانــات المحتــرلين اجتمدــوا فــي بيــت 

راءـ لســال  بقــ كبير لال تلا  دينيا بليلة لولد النبي عليت الصــالـ وا  لخرج

 كري  والصالـ علي صا   الذكر  الدررـ.  القرآ  ال

اللنانو  فــي نتــا  الحضــرـ.. دعــوا جميدــا بالشــلاء لللنــا    مــد 

ة غيــر المتوقدــة.. لــن شــي  الجلســة لللتــ لــن ا  زكي.. وبكي بدضا  تذثرا

دــرف   مــد زكــي شخصــيا لكنــت يحترلــت لثــ  الدينية الذ   كــد  نــت ك ي 

اا السماء فقد تجاوز زكي الــى دعوات قد استجابت ل  الالماليين. ويبدو  

 د كبير  زلتت لع جلرتي  وردـ الرقبة.. ولارس جوكتت الصــبا ية فــي 

 لــن المستشــلي الــذين التثلــوا لن  ك   ح ل ديقة المستشلي.. وسط  صار  

ى    جموع اللنانين   جمت عن زيارتــت لتدليماتت بمنع ال يارات عنت  ت 

 ا ترالا لرغبتت.  

الج الكيمــاو  قاهــة.. قبــ  اســتئناف الدــ ويقضي زكي  اليا فترـ ن 

وابد  اللريه الربي دهشتت لن الشائدات التي انرلقت  و  لوتــت نــال  

ار بدك لناا شــائدات ســقوط شــدره تمالــا لتظ  نمدت  األيا  الماضية.. ث 

ا جدلــت يــرف  زيــارات الــ لالء والمحبــين.. وإصــابتت بالصــلع وهــو لــ 

بالكيمــاو  ولكنــت يتمتــع بشــدر   ثر بدرجة ضديلة جــدار تذوقالوا إ  الشد

 كثيف في ر ست. 
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 عالج نفسي ألمحد زكي

 04-لايو -01

 ال ن نــ ســ ح اســتمرت الحالــة الصــحية للــنج    مــد زكــي فــي الت 

ن لتابدــة الساعات القليلة الماضية و كــد د. ياســر عبــدالقادر المســئو  عــ 

ــة ال التــت إنــت تقــرر    يبــد  بدــد غــد اكثنــين المر   ثانيــة لــن الدــالج ل

لكيماو  ولمدـ شارين ث  تدرض النتائج على طبيبت اللرنسي "شــيلاليت" ا

ض لــراألفي باريسا ولن جاة  نرى بد  الدكتور   مــد عكاشــة  ســتاذ ا

ت لنلسية  ولى جلســات الدــالج النلســي أل مــد زكــي إلنراجــت لــن  التــ ا

جاــة الحــاكت ولوا  النلسية السيئة وإقناعت بذهمية الجرعات التــي يتلقاهــا

ية التي  صبحت تنتابت بصورـ دائمة ورفضــت تلقــي الدــالج وذلــك الدصب 

 ذنــ على اثر إصابتت بجلرة فــي  وردـ الرقبــة ودنولــت الدنايــة المركــ ـ ل

 في  الة  رجة.    لينيو 

 

 ةنقل أمحد زكي للعناية املركزة يف حالة حرج

 2004 بري    25

س اللنــا  الكبيــر   مــد   نقــ   لــ األهرا  اليولي ـ لحمــود لوســي

كــي إلــي غرفــة الرعايــة المركــ ـ فــي لستشــلي دار اللــؤاد فــي  الــة ز

ي زكــ   دمــ ياسر عبد القادر الربي  المدالج لللنا  بذ     .وصرل د.رجة  

فات و جريــت لــت اإلســدا ,   وضدت لنذ  لــس تحــت المراقبــة المســتمرـت 

 .الة  رجةفي     وهو اآل  ,  الالزلة لتدرضت إلي انتنا  في التنلس

 

 لفرنسي يضع خطة جديدة لعالج أمحد زكييب االطب

 2004 بري    17

تبــد  هــذا األســبوع الجولــة األولــي لــن المراســالت الربيــة بــين 

متابدة لرا   ترور لــرض اللنــا    مــد زكــي وســب  س لاري ب و القاهرـ  

 وقا  د. ياسر عبدالقادر الربي  المدالج انت  جــر   كثــر  عالجت الجديدـ.

لرنسي د. شيلالييت لدرض  الة   مد زكــي بدــد تصا  لع الربي  اللن ا

    وضح آنر التقارير واإلشاعات استمرار نق. المناعة لديــتا وطلــ  

ه التقارير في  سرع وقت إلبداء المشورـ فــي   هذإرسا  الربي  اللرنسي
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دالج وهو األلر الذ  يلكــر فيــت األطبــاء فــي القــاهرـ إك تددي  برنالج ال

لالييت الذ  وضع نرــة الدــالج لــن البدايــة لــع ينتظرو  ر   د. شي    نا 

 األطباء المصريين..

 

 امحد زكي يعاني ضعف املناعة

 2004 بري    11

مة المصرية القاهرـ انت تذجــ  ســلر لداصفي ا  قالت لصادر طبية

س الذ  كا  لقررا  لس الســبت لتقــوي   التــت اللنا  ا مد زكي إلى باري 

او  وذلــك لضــدف فــي جاــاز ات لــن الدــالج الكيمــ دور 3الصحية بدــد  

المناعة وبحس  صحيلة األهرا  فا  لتابدــة  التــت نــال  اللتــرـ المقبلــة 

تباد  المدلولات بين الربيــ  ا   إرس   ستت  بين القاهرـ وباريس لن نال

قــادر  ســتاذ عــالج األورا  بالقــاهرـ. اللرنســي شســيبليت ود.ياســر عبــد ال

لمنــاعي  تــى يتقبــ  لدــالج رفــع جاــازه ايخضــع  ويذكر    ا مــد زكــي  

الجرعات الكيماوية بكلاءـ فــي المر لــة المقبلــةا وقــد ابلــغ د.ياســر عبــد 

ا مــد زكــي ووافــه   الــةبح   ني القار وزير الصحة د.لحمد عوض تاج الــد

   الربي المصر  بباريس.على الخرة الدالجية لت التي سيتابداا المكت 

 

 

 محدالفنانون ميتنعون عن زيارة أ

 2004 بري    10

ـ لكت  والبيا «  التنع اغل  نجو  اللن عن زيارـ   مــد هرـ  القا

زكي باستثناء يســرا ألنــت هــو الــذ  يــ وره ا بدــد     صــبح المستشــلى 

  للنو  والدالج فقطا فقد  صبح نروجت المتكــرر  لــرا عاديــا كال  درلج 

 بيــوتا ااء لصالحتا وكســر  ــدـ الملــ  واكلتقــاء لــع األصــدقاء فــي  إلن 

لا  على استئناف نشاطت بدد ر لتت المرتقبة إلى باريس والمراع ا واكت 

لنتصف  بري  إلجراء فح. شال  بدد انتااء جرعات الدالج الكيماو  

ات الدالج باألعشاب واإلبر الصينية. وكــا  طبيبــت  ســن لسج    ن إلى جا

 ذكــر انــت ســيت  لللنــا  زكــي إجــراء فحوصــات لقرديــة وتحاليــ   البنا قد

 ـ تقيي  الحالة وتجاي  تقارير تؤنذ لدت إلى فرنسا.ت األورا  إلعادلدكك
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لن نا ية ثانية فقد  صاب اللنا    مد زكي اكتئاب شديد لما دفــع 

ن علــى عالجــت إلــى رفــ  ســلره إلــى لداــد جوســتاف في شرملاألطباء ا

  جديدـ على يد الربيــ  الدــالمي شــيلالييت..  ــد  بلرنسا إلجراء فحو 

صديه عمره اللنــا  لمــدول وافــي الــذ  بدد زيارـ زكي ل  الجديدالترور  

دن  هو اآلنر لستشلى القصر الديني للدالج لن لشاك  صحية  رجــة 

ين بجــوار وافــي الــذ  تجمدــت بــت عت ســا  ـفي البنكرياس.. وظ  زكي لمد

قــد  زكــي لــن قريتــت بمحافظــة  ســنة بــد ت  ــين 30صــداقة تدــود إلــى 

ماا وو ــدتاما افــي  ثنــاء دراســتاعلــى و   الشرقية إلــى القــاهرـا وتدــرف

المداناـا وظــ  وافــي األقــرب إلــى قلــ  زكــي علــى الــرغ  لــن اللــار  

زكــي ى  علــ   ةالشاسع في النجوليةا و ــين  لــت  ولــى النكســات الصــحي 

اء وافــي وقادتت إلى لدرفة  قيقة لرضت الخريــرا لــ  يشــك أل ــد باســتثن 

لستشــلى دار   تت إلىالذ  ظ  بجواره.  تى سلره إلى باريسا وبدد عود

اد  قا  لدت في المستشلى إقالة دائمة لمتابدة سير عالجت واإلشــراف اللؤ 

نــذ ل مــاادعلى رعايتت بجان  اللنانة رغدـا و نيــرا فــا  القــدر الــذ  جم

 ثالثين عالا وعلى الحلو والمرـ« جمداما  يضا في المرض.

األطباء المسئو  عن لتابدة سير نرــط عــالج ا مــد زكــي   يهفر

لــدكتور لحمــد عــوض تــاج الــدين وزيــر الصــحة جرى اتصاكً هاتليــاً با 

ت علــى صــحتت وقــد تــ  ك اطتــت علمــا بــالترورات األنيــرـ التــي طــر 

إرسا  صور األشدة وآنر نتائج التحاليــ  و   رـهااكتلا  على بقائت في الق

نسي شيلالييت في بــاريس ألنــذ التدليمــات الخاصــة الربية إلى طبيبت اللر

سابيع المقبلة بدد    يخضع لنظــا  طبــي لكيماو  نال  األدالج ابنظا  ال

 نا  لتقوية جااز المناعة دان  الجس .

 

 

 أمحد زكي يف باريس خالل ساعات

 2004 بري    10

القاهرـ نال  ساعات اللنا    مد زكي لتجاا الــى بــاريس   ردايغ

لتــت شدات وفحو  طبية جديدـ لع األطباء اللرنســيين لتقيــي   اإلجراء  

 9علي ثال  دورات لن الدــالج الكيميــائي بواقــع حية بدد     ص   الص

جرعات والتي كا  قد قررها لت الربي  اللرنسي الشاير شــيلالييت. و كــد 
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در المشــرف علــي عالجــت والــذ  يصــا بت فــي ر لتــت اقــ لاد.ياسر عبــد  

تقييمــا لحالــة   مــد زكــي لتحديــد نظــا  الدــالج  لــا لباريس انت ســيجر   

   و إجراء إضافة  و تددي  علياا كمــا الدالج الكيماو   ر جرعاتباستمرا

سيت  تحديــد درجــة المناعــة ولــد  تذثرهــا بــالدالج.. وقــا  د.ياســر عبــد 

ولي التي تمت في القاهرـ قد تحقه فياا نجا ا ألا  جالقادر    لر لة الدال

 لشجدا

 

 

 تصوير فيلم حليم يف مؤمتر صحفي عن بدء اإلعالن

 04-لارس-27

ــ  الصــوافـ  كتــ  ــدلي  األســمر ا قا  وائ ــا  لــت  ســرـ الدن للن

ــونراد  ــد  ك ــس بلن ــؤتمرا صــحليا  و   ل ــي   ــافا ل ــد الحل الرا ــ  عب

 ,  فيل  سينمائي يحكي قصة  ياتتو  لإلعال  عن اإلستدداد لبدء تصوير  

ي يكتبت و يــد  الــد ويخرجــت لجــد   بــو باإلضافة الي لسلس  تليل يون 

  لصحلي لحمود سدد ك  لــن داره الكات  امر الذ    ضر المؤت   .عميرـ

إيااب طلدت وجما  الدد  لنتجي الدملين ولحمد شبانة إبــن شــقيه عبــد 

إناــ  يتمنــو  الشــلاء    راد األســرـفــ  وقــا     .الحلي  والمخرج عاد   ديــ 

ألنــت   ,يســتريع    يــؤد  شخصــية  لــي الداج  لللنا    مــد زكــي  تــي  

 .للجماورتوصيلاا  الو يد القادر علي 

 

 زكي يؤجل الرئيس واملشري دأمح

 04-لارس-26

المخرج نالد يوسف قا  ب يــارـ اللنــا    مــد زكــي بدــدلا تنــاو  

يميائي وقد ناقش نالد يوســف اللنــا  الكبيــر كلالجرعة الثالثة لن الدالج ا

الليل  السياسي والرئيس والمشير« والذ  تحمــس   في الكانية بدء تصوير

لصــحية اكنيــرـ ناصــة وا    مــد تدرضــت كزلتــت ازكي قبــ  لت   مد 

زكــي ســوف يجســد شخصــية المشــير عبــدالحكي  عــالر. تبــد  اك ــدا  

د شخصيتت نور الشريف في سج بدالقتت بالرئيس جما  عبدالناصر الذ  ي 

ة وبدء التنظي  السر  للضــباط الكلية الحربية وصوك الى  صار اللالوج 

عالقتــت بالوســط اللنــي قوات المسلحة و الدا  للاك رار  تى  صبح القائد  
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والبوليس السياسي والمخابرات المصرية وزواجت لن برلنتي عبدالحميــد 

ذ اللنــا    مــد زكــي بــدء جــ روصوك الى اكنتالف  و  انتحــاره. وقــد  

ا لن الدالج الذر  الذ  يدــالج تصوير الليل  لددـ  شار  تى يتدافى تمال

ريف و  مد بدير وعــ ت علو  ونور الش فيت ليلىبت  اليا. الليل  يشارك 

 ابو عوف وتشارك يسرا فيت بمشاد كضيلة شرف.

 

 

 أمحد زكي يتلقى عالجًا صينياً 

 لارس-22

ــا   بــد   لــس األو  اللنــا    مــد زكــي « القــاهرـ ـ لكتــ  والبي

يد  فريــه لــن األطبــاء الصــينيين جــاءوا لر لة جديدـ لن الدالج على  

فداليتت في عالج سرطا  ت دواء نا  ثبت  إلعرائ   نصيصا إلى القاهرـ

الرئة التي يداني لنت زكيا ويتضمن الدالج الصــيني عــدـ لرا ــ ا تبــد  

شــديد فياــا. ويؤكــد األطبــاء    اب يادـ المناعة التي يداني زكي لــن نقصــ 

الج تستغر   سبوعا يت  بدده إجراء الصينيو     المر لة األولى لن الد

كا والمدــروف        نجــح الدــالج   مدرفــة هــ تحليالت وصــور  شــدة ل

زكي سيغادر القاهرـ إلى بــاريس بدــد اكنتاــاء لــن المر لــة الثانيــة لــن 

 الدالج الكيماو .

 

 

 سرح العامليملاتكريم أمحد زكي يف يوم 

 لارس-20

اللنــا    مــد زكــي  قــررت إدارـ لداــد اللنــو  المســر ية تكــري 

 27  تقــا  يــو ك تلاليــة التــي لمداــد وذلــك فــي اباعتبــاره   ــد نريجــي ا

لارس بمناسبة يو  المسرل الدالمي. و كد د.   مد سخسو، عميد المداد 

و ضــاف     ائــت اللنــي..   التكري  يذتي تقديرا لموهبة   مــد زكــي وعر

ة يــو  المســرل المداد قــرر استضــافة الكاتبــة فتحيــة الدســا  إللقــاء كلمــ 

يونســكو لمسرل التابع لللدولي لالدالمي  يث ت  انتيارها لن قب  المداد ا

لتكت  الكلمة التي يت  إلقاؤهــا فــي كــ  لســارل الدــال  فــي هــذه المناســبة 

 الخاصة.
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 اً بشار األسد.. يطمئن علي.. أمحد زكي تليفوني

 لارس-16

باللنا    مد  جر  الرئيس السور  بشار األسد اتصاكً تليلونياً..  

د رغدـ التــي ترافــه   مــ   نةنازكي.. اطمذ  ناللت علي صحتت.   كدت الل

زكي بشــك  شــبت لســتمر..    المكالمــة جــاءت فــي وقتاــا تمالــاً..  يــث 

ــة المناعــة.. بدــد الجرعــات  ــاط نتيجــة قل ــة إرهــا  وإ ب يدــاني لــن  ال

و  كيماويــة واإلشــداعية التــي يتلقاهــا.. ناصــة بدــد الجرعــة الرابدــة يــ لا

ي يحصــ  علــ السبت الماضي.   شار طبيبت  سن البنــا..    زكــي ســوف 

ــ  اللرنســي إجــازـ لــن الدــال ــي    يراجــع الربي ــاد .. عل ج الســبت الق

"شيلاليت".. بدد انتااء الجرعات الكيماويــة التســع.  كــا    مــد زكــي قــد 

وض  و  لشاريع سينمائية قادلة في لقــدلتاا فــيل  " لــي " الاستذنف الت 

ي بت لحلوظ عبد الر من وتوقف فــي الســابه ألســباب إنتاجيــة فــ الذ  كت 

 ا للح .  طريقا

 

 

 يبدأ العالج اإلشعاعي زكي أمحد

 04-لارس-10

ياسر عبــد   .بد  النج    مد زكي عالجا إشداعيا لنذ يولين وقا  د

ــتاذ عــالج األور ــادر  س ــي   االق ــالج يجــر  عل ــاهرـ إ  الد ــة الق بجالد

استخدا  اكلكترونــات ويســتمر  تــى بدــد غــد لنرقتين في الصدر وذلك ب 

ع للجرعــة الكيماويــة الرابدــة لســتقرـ وانــت سيخضــ لحالة  و شار إلى    ا

السبت المقب  وتتبقي بدــد ذلــك جرعتــا  وبدــدها يريــر   مــد زكــي إلــى 

 .فرنسا لتقيي  لد  استجابتت للدالج

 

 

 أمحد زكي يعتذر لرسائل حبر

 04-لارس-10

ن الدــالج الكيمــاو    السبت جرعة جديدـ لاللنا    مد زكي اليو 

بلغ   مد زكــي المنــتج  ســين القــال ألطباء  سبوعيا.. وقد االذ   دده لت ا
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 اعتذاره عن فيل  'رسائ  بحر' بددلا تــردد    لؤللــت ولخرجــت داود عبــد

آنر بسب  لرضــت رغــ  الحمــاس الكبيــر    ث السيد قد سدي كستبدالت بمم

لللــيل . كــا    مــد زكــي قــد اســتقب  فــي   الذ   بداه   مــد زكــي لــن قبــ 

يــر لحمــد  ســنين هيكــ  ود. الي الكات  الكب لي التو األسبوع الماضي وع

 سالة الباز المستشار السياسي للرئيس لبارك كما زاره د.زكريا ع لــي 

  الســلير الصــيني بالقــاهرـ ب قرئيس ديوا  رئــيس الجماوريــة. كمــا اســت 

كــي  ثنــاء وجــوده بالمستشــلي ووســيكا وزوجتــت. ويقــر  اللنــا    مــد ز

متع بــرول لدنويــة ر فت المياي ويت للمخرج  سيناريو فيل  'نقي  الد اب'  

 عالية كما يستدد لتصوير  لمت األكبر فيل  ' لي '.

 

 

 ال خوف من اخنفاض املناعة

 سالملاجرعة إضافية ألمحد زكي..مبستشفي 

 لارس-08

جاا لمستشــلي غادر اللنا    مد زكي لستشلي دار اللؤاد  لس لت 

عاد الذ  يتناولت و   للدالج  لساعدـ  السال  لكي يذنذ جرعة إشداع إضافية

بددها لمستشلي دار اللؤاد لرـ  نر .  و كد د.  سن البنا طبيبت المدــالج 

ج.  وقــا  إ  الدــ ال    زكي لن يخرج لن المستشلي إك بدد انتااء لر لة

حالي  د  لت وكــ  هــذا المناعة انخلضت اكثر لن السابه بدد اجراء عدـ ت 

الثالثــة .. وكانــت الجرعــة  وف لنــتفي اإلطار الربيدي وليس هناك    ن 

قوية وقد  نذها  لس األو .  و ضاف ا    مد زكي  ري. دائمــا علــي 

ذ  ســ ي لدرفة ك  صغيرـ وكبيرـ عن  التت..  يــث يجلــس لــع األطبــاء و 

ب  عن  ســباب هبــوط المناعــة ولــاذا ســيحد  فــي المر لــة القادلــة وســ 

نتــائج  ضــع فيــتشدوره ببد  اآلك  لدرجة انت قا  بدمــ  جــدو  لنلســت ي 

 ويقو  بمقارنتاا بالنتائج السابقة. التحالي   
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 الضربة اجلوية« بانتظار امحد زكي»

 لارس-08

ا مــد زكــي    لنــااكدت لصادر فنية ا  اصابة ال  -الر      -عما   

كيماويــةا وســوف   بسرطا  الرئة دفدتت الى بدء عالج لكثف لــت بوســائ 

زكــيا ويمثــ  فيــت نــ  يدرــ  لشــروع فــيل  كــا  يجــر  اعــداده لــن جا

ة الرئيس  سني لبارك نال  فتــرـ توليــت رئاســة القــوات الجويــة شخصي 

 1973المصرية في السبدينيات وقيادتت الضربة الجوية لحرب ربمضا   

كنتصار القوات المصرية. واكد لمدول الليثي رئــيس جاــاز   تلادالتي  

ا وانــت زكيينما ا  اكستددادات للليل  تجر  رغ  لرض اللنا  ا مد  الس

وف يت  بدء الدمــ  فــي اللــيل  ا لشــيرا الــى ا  قصــة اللــيل  فور تدافيت س

يددها  اليا السيناريست عــاطف بشــا  وســوف يخرجــت المخــرج لحمــد 

ي رئيس قراع اكنتاج المصر  الســابه قــد اكــد كز ت  فاض . وكا  لد

والضربة الجوية« سيوضع علــى قائمــة اولويــات قرــاع ا  لشروع فيل   

تا وقــا  انــت تــ  طــرل الموضــوع علــى ر صدور الموافقة عليــ فو   اكنتاج

صلوت الشريف وزير اكعال  لرر ت على الرئيس لبارك لبــدء التنليــذا 

لبارك لوافقتت ك مد زكــي عقــ    ئيسوهو لا ت  باللد   يث اعرى الر

 عرض فيل  السادات.

 

 

 ل وسفري الصي يزورون أمحد زكيباز وهيكعزمي وال

 04-لارس-03

عــة الثالثــة يبد  السبت المقب  فــي الجر  مد زكي قا   نت س  نا الل

وزاره  لــس   .لن الدالج الكيميائي الذ  يخضع لت لنذ عودتت لن باريس

ريا ع لي رئــيس ديــوا  رئــيس الجماوريــة كز.دفي لستشلي دار اللؤاد 

مستشــار السياســي لــرئيس الجماوريــة والكاتــ  الكبيــر  سالة الباز ال.ود

ره  لــس األو  ووســيكا ســلير الصــين كمــا قــد زا .ين هيكــ ســن لحمــد   

بالقاهرـ وقرينتت و بلغت تحيات واهتما  الرئيس الصيني بحالتــت الصــحية 

شــريف عبــد اللتــال نائــ  المــدير .د  اه ضر  وسل  لت نال  ال يارـ التي

تســاعد علــي تقويــة المناعــة وهــو عــالج   ب عشــاب  لالربي عالجا صينيا
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واعتذر   مد زكــي بشــك  ناــائي عــن   .ي للدالج الكيميائييللساعد وتكم

 .للمخرج داود عبد السيد  برسائ  بحر  لالقيا  ببرولة فيل 

 

..أصــابا أمحــد زكــي يفستشالعــالج الكيميــائي واإلقامــة بامل
 باالكتئاب

 وج.. نفكر يف السماح له باخلر د. البنا: أشعة الصدر مطمئنة

 04-لارس-03

زكي يداني لن  الــة اكتئــاب للنا    مد  البنا إ  ا   وضح د.  سن

لناعتــت عــن لدــدكتاا الربيديــة. كنتيجــة لباشــرـ لجرعــات   بسب  نق.

التــي التقرــت لمنرقــة   ةألشــدالدالج الكيميــائي.. لشــيراً إلــي    صــور ا

ا إ  األطبــاء يلكــرو  فــي الســمال الصدر لؤنراً لرمئنة جداً.  قــا  البنــ 

ولة بد   نشــرتت اللنيــة المستشلي قريباً لم ان  للنج  األسمر بالخروج ل

دفداً للملــ  الــذ  بــدا واضــحاً عليــت لــن طــو  فتــرـ إقالتــت بالمستشــلي.  

لن الوقت. ث  صــحا فــي   ويلة وضح إ    مد زكي نا   و   لس للترـ ط

قله والتــوتر اســتدعت بقــائي إلــي ساعة لتذنرـ لن اللي  علي  الة لن ال

 . كا  طبيدياً جداً.  ندلا استيقا صبا اً.وع  جواره  تى ياد  ويرمئن..

 

 العالج الصيني ألمحد زكي يثري أزمة يف مطار القاهرة

 04-لارس-01

  مد زكي عاللــات   ان  ثار الدالج الذ   رسلتت الصين لدالج الل

مدــالجين للــنج  األســمر  و استلاا  عديدـا سواء على لســتوى األطبــاء ال

القــاهرـا  ة الثانيــة لــن لرــارالجرعــ على لستوى الجمارك التي  ج ت  

وبدد تدن  المسئولين بوزارـ الخارجيــة المصــريةا  ُفــرج عــن الجرعــة 

لحمود كار    رو ُرسلت إلى   مد زكي في المستشلى. كا  السلير الدكتو 

رـ لــن الســلير لساعد وزيــر الخارجيــة للشــؤو  اآلســيوية قــد تلقــى لــذك

ــا بتــ  ــ  فيا ــاهرـ طال ــة دن  وزووســيكت ســلير الصــين بالق ارـ الخارجي

فراج عن جرعة الدواء الصينية الثانيةا وعلــى اللــور عــرض الســلير لإل

األلر على السلير لخلف قر  لساعد وزير الخارجية الــذ  وافــه علــى 
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لخاطبة الجمــارك لإلفــراج عــن الجرعــة. كــا  ســلير الصــين قــد   ةسرع

 ا لــن ادرـ بالده بإرسا  الدواء لللنا    مد زكي باعتباره رلــ عرض لب 

. وفــي اتصــا  هــاتلي لـــ والقــبس« بــاللريه الربــي رلوز اللن المصر 

المدالج أل مد زكي بمستشلى دار اللؤادا  كد األطبــاء إ  اللنــا  يخضــع 

كيماو ا وا  الــدواء الصــيني لــ  يصــ   تــى اآل ا   ج اليا لكورس عال

تناولت كما  شيعا وقا  األطبــاء إ  األدويــة الصــينية هــي و  مد زكي ل  ي 

ر  البدي ا وهــو الدــالج باألعشــاب والنباتــات ناصة بما يسمى ال   دوية

الربيديةا وهو ليس عالجا بالمدنى الملاو ا ولكن الر  البدي  ي يد لــن 

 ا وهو لا  جدا في األلراض الســرطانية أل  جســ  سج لدرجة المناعة با

 لكثير لن جااز المناعة نال  لر لة الدالج الكيماو .المري  يلقد ا

 

 اب يزوران أمحد زكيبابا شنودة ووزير الشبلا

 04-فبراير-21

 ,زار  لس قداسة البابا شنودـ الثالث برريــرك الكــرازـ المرقســية

وقــا  إننــا نــدعو لــت   ,يدــالج فيــت   ذلــ اللنا    مــد زكــي فــي المستشــلي ا

واطمذنــت علــي  ,علــي الــدين هــال  وزيــر الشــباب.كمــا زاره د  ..بالشلاء

وقا  الربيــ    .ت وره يوليا اللنانة رغدـ  بينما  ,تن  مالةنة فاصحتت اللنا

ياسر عبد القــادر  نــت ســيبد  اليــو  الجرعــة الثانيــة لــن الدــالج .المدالج د

 . يا  ليباشر الدالج  10وقع نروجت بدد يولين ليدود بددت ي و   ,الكيماو 

 

 اختيار امحد زكي لدور البطولة يف فيلم "ملشري والرئيس"

 04-فبراير-07

د يوسف ولمدول الليثي نقيــ  الســينمائيين لــن مخرج نالانتاي ال

التدديالت الناائيــة علــى ســيناريو فــيل  "المشــير والــرئيس" وتــ  اكتلــا  

على البدء في تنليذ الليل  لع بدايــة شــار يونيــو المقبــ . وتــ    يئ بشك  ناا

الجيةا  لة عانتيار النج    مد زكيا الذ  عاد لؤنرا لن باريس بدد ر

ية الرا ــ  عبــد الحكــي  عــالر لصــورا عالقتــت بــالرئيس لتجســيد شخصــ 

الرا   جما  عبد الناصر وبد  األوضاع السياسية في لصر فــي تلــك 

المشير قد  ثار ضجة كبيرـ لنذ اإلعال  عنت كمشــروع    اللترـ. وكا  فلي 

ث  عربــت اللنانــة برلنتــي عبــد الحميــد  رللــة المشــير عبــد ســينمائي  يــ 
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على الليل  و كــدت  ناــا لــن تســمح بظاــوره   عالر عن اعتراضاالحكي   ا

غيــر    المخــرج وكاتــ  الســيناريو لســتمرين فــي عملامــا لــن نا يــة 

الدالقــة بــين المشــير عبــد الحكــي  عــالر   لي التجايــ  لللــيل . ويتنــاو  اللــ 

صر و ثرها على األوضــاع السياســة والدســكرية والرئيس جما  عبد النا

 38ما لنذ    كانا طالبين في الدفدــة  ناو  الدالقة بينانت يت في لصر كما ا

بالكلية الحربية واقالتاما في شقة وا ــدـ  تــى الناايــة المذســاوية لر يــ  

شير والرئيس  و  فيل  يتناو  هذه الدالقة بجر ـ.. ملاالمشير. ويدتبر فلي   

 وا  لقراع اإلنتاج بالتلل يو  قب  عدـ ســنوات إنتــاج فلــي  بدنــ وقد سبه ل

 ت النج  ا مد زكي دور البرولة.ب ولد  في 56ناصر  

 

 الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة أمحد زكي بسرطان الرئة!

05/02/2004 

ــا   ــر    -عم ــا -ال ــلت اللحوص ــا   تكش ــا اللن ــع لا ــي نض الت

رئــة. وقــا    ــد المصــر    مــد زكــي  نــت لصــاب بمــرض ســرطا  ال

ــا  المصــر  إ  اللحوصــات ال ــي يجرالمدــالجين لللن ــي فرنســاا ت ياــا ف

تناو  لسحاً كالالً لجسده لتحديد  ج  انتشار المــرضا الــذ  بــد  لــن ست 

ب اكســ لنرقة الرئتين. وكا  النج  يداني لن التااب رئو   اد نتج عن ان 

دار بلور  ونضــع للدــالج لمــدـ  ســبوع فــي لن لــت ثــ  انتقــ  لمستشــلى 

لتــرات   5الي  ا   ــو اللؤاد و جرى لت األطباء عملية ب   للميــاه وتــ  إنــ 

ن الرئةا هذا وفارقت السيجارـ يد زكي بدد     كــد لــت األطبــاء    لاء ل

 ةي  ياتت في نرر. ولدى لغادرـ النج   و  لن  لس إلى الداصمة اللرنس

للــو  باريسا بدت عليت لسحة لن الح   اندكست على لالبست الداكنــة ا

 عيــد تقــوي  ا    التي يرتدياا وقــا  لـــوالوطن« ســذ او  و نــا فــي فرنســ 

اللنيــة بدــد األعمــا  التــي قــدلتاا للســينما المصــرية والدربيــةا  لســيرتي

 اوبحقيبتي عدد لن سيناريوهات األفال  الجديدـ التي ســذنتار وا ــدا لناــ 

 وجتــت إ  شاء . فور عودتي. يــذكر    الــنج  لــ  يتــ وج بدــد ترليقــت ل

مــرض اا لللن لتذثرـ ب اعت الاللنانة هالة   مد فؤاد التي وافتاا المنية بدد 

 السرطا  ولت لناا ابن وا د يدرس بالجالدة  اليا.
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 أمحد زكي 
 جمنون الفن.. وفوضوي احلياة 

 والوجه املضيء للسينما املصرية 
 

هم ما كتب عن الفنان أمحد زكي  أل   رصد 
 يف الصحافة العربية 

 ب تاريخ نشرها ة حسمدرج 
 

 إعداد وحترير 

 حسن حداد 
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 د زكي طور امح االمربا 

 الالم يف الغربة مرباطور مع ا حكاية صراع اال 
 البساطة  هذا اإلنسان االستثنائي زكي األداء.. عبقري 

 

 تا  تــي وروبا  لملر لدواص  سلل  تكن الغربة يولا هدفتا وك ا

المــرض كتبــت عليــت    يدبــر   لو كانت تمنحت تذشيرـ الدالمية لكــن لدنــة

عافيتــتا وهو في كالــ       يتجاوزها الحدود التي رف البحار ويتخري

وغرفة صــغيرـ يحــيط بــت األطبــاء  ليستقر بت المراف علي فراش  بي 

 بــاريسا ســيةن رواألدويــة فــي لستشــلي لداــد جوســتاف بالداصــمة الل

 لتحالي  واألنابي عت األوها ا وتثير لخاوفت نتائج التقارير الربية واتتناز

 .األ  ا   ولياه الرئة التي تغر  قلبت في دوالة

 ائر علــي الرريــه'..   سســتلرـ قب  فيل  'طــ   ينما ر يتت ألو 

بذنت ابني..  ريد    اطبر  عليت..  شجدت..  دفدت للدم   زيــح عنــت تــال  

تس  وك تخرج اكللاظ لن بين شــلتيت..   سســت  نــت ت يب تجدل التي  ج الخ 

تاا و نا ج ءا كبيرا لن السيناريو.. قا  لي وق  تريع وكنت قد قر تلن يس

 :لدا  في اكستوديو 

 الشغ    تتلرجي علي •

  سست  نت نايف لن وجود     د غري .. فل   قــف ولشــيت.. 

بــالح   مه المليئــة  الشديدـ الد  نظرتت الشديدـ الريبة  وانشغلت عنت ولكن

الخجــ  ولــن كــو  صــريع  نت ســوف ي  ظلت لدلقة في نيالي.. و  سست

لاجــذـ.. وكانــت الم ..وشــاهدت اللــيل  يتدفه فنا.. كذبني تمالا نلت عليت..

تو ش اكداء في صد  نار .. اداؤه ترك  ثــره فــي النــاس كــ  النــاس ل

الــواد   ك الحينداء في ذلكالي اللنا  الكبير فريد شوقي الذ  شاركت  قا 

باللرجة و نا بالث  لداه.. ده  جدا ده للاجذـ..  نا كنت لستمتع ده.. عجي 

 .صارو،

 !!كنت أوحش واحد

فــي التليلــو   ره وادائــت جــدا فرلبنــيعن الليل  لتذثرـ بــدو  وكتبت

 نجال..   وتمت  بددـ عبارات شكر تقرر
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لن ده ش.. ايت ال  و يا  ني ارفع صوتك ده انت لمث  لت  فقلت لت  

  وقاطدني  !!اكقناع ده.. ده كذنك سوا .. بيجو بجد . ايتكلت.

 ! لالا ند  للدرجة د ا نا ناس علي قد  النا يا  •

 ..لــش  اســس بنلســك وك ايــت انت  واغتظت لن نجلت فقلت لت

 !ط  يا سيد  فريد شوقي كا  بدمرك.. وكنت  و ش وا د في الليل 

  جلة وقا لج الم فارتلع صوتت بضحكتت

 ..ايوه كده شجدينا.. كده تمالا •

وكدت اشدر بذلك وكا  يتــنلس قتت لضاي  كا  اكطراء يقترب لن

اليــت ي يــد يصــ  بمــا    ــد.. كــذ  ا ســاس النــاسفنا وك يريد    يقاطدت 

فنــت  جرعة الخج .. لع ا  اللنا  دائما يرتلع بقدر اعجــاب النــاس      

 .يرتو  لن هذا اكعجاب

الدبقريــة  الي قــدر عــا  لــنتثنائي يص  زكي فنا  اس ولكن   مد

لمتلقــي  نــت ينتظــر س  و يسدده وك يريــد    يشــدر اوك يامت رد فد  النا

 !! ده باكداء الجيداكعجاب.. كذنت لستمتع و رـ اشا لنت

يشــيرو  الــي  دوارهــ  وتلاصــيلاا  كثيرو  لن اللنانين واللنانات

اللنــا   ي ولكــنا  بمــا اعرــ ســ ن باعجــاب شــديد وهــذا وارد ك ســاس اك

د عــرض اللــيل .. وينتظــر الجمي    مد زكي يدتبر    الحكاية انتات عنــ 

  بت!   القاد  وكذنت  و  عم  يقو  الدم 

 حركة العي

فيل  عبدالناصر درس ك  شيء بدقــة شــديدـ لدرجــة       ينما قد

ع ارالتي ل  يكن يدرفاا   د واســت   وكد عبدالناصر تدجبوا لن التلاصي 

ينقــ  قدليــت علــي  دياا كا  عبدالناصر  ينما يخرــ لياا.. ويؤ    يص  ا

 د زكــي لــذلكل  في السا  نتيجــة الــدوالي.. وتنبــت   مــ التوالي لبد  اك

 !!تر الجسدس الا ـ ونلس تو وجاء كذنت هو نل

النقلــة الشــديدـ اكنــتالف  و ينما قد  فيل  السادات ل  نتصور هذه

الليــ   بدــد لنتصــف 2ل  الساعة ي بدد اللي ن مبين شخصيتي ال عيمين وكل

 يا  ني  را  عليك..  تدم  فينــا ايــت  تفقلت لت قب     ينره سو  اسم

 اج .. ط  طلدــت ازا  الدين يار  سادات..  تي  ركةتاني.. نن عين ال

  التي تدود علياا لدي ضحك وقا  كلمتت

 .......لش للدرجة د  •
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د نــي   نــت بدــ ثر علــي الن ؤ تــ     قلت للدرجة د  ون... كيف اســتردت

  دقا  وهو يصرنع الج   !كده تدم   ياـ فاطمة رشد 

  .....وعبــدالحلي !! ك  فض  لار  لني .. وهنــدرس الموضــوع •

 .....  جا  إ  شاء

يا ولد .. ق  بالساللة.. قــ  لتمتدنــا .. قــ  لتدرينــا قرــرات لــن    ق

. لــيس .اللذـ.. انل  المرض عنك فــنحن يــا ولــد  نــدعو لــك قدراتك

الشــديد الصــد  الممتــع الســا    نحــ  فنــك الراقــينحبــك فقــط و   كننا

الــا لم  لــيس  .. فانــك اكبــن الغــاليقنع ولكن كننا نحــ   نلســنا فيــكالم

 .لتداا اداؤك  ند .. ولكن لك    ..

 هو وهي وغريها

اللنانة الرا لة سداد  سني وقــد التدتنــا لداــا برائدــة ســناء  قالت

الد ي ـ يســرا فــي ت لداا ولع وهو' وتسابق البيسي وصالل جاهين 'هي

للدور صيغة كاللة.. فــي شــليقة  ي يدري  مد زك  الراعي والنساء قالت

وفي لوعــد علــي   باطلصديد  المحاط بك   نواع اكولتولي كا  الولد ا

 الدشاء كا   ال  السيدات الرقيه الحساس.. وفي الراعي والنســاء كــا 

  كبيــر  مــد زكــي لمثــ اك ســاس..    الرج  الذ  يدــيش اللحظــة ويشــبع

  .حظةا تنافس في ك  لهو وهي كا  بينن  واثبت تلوقا للحوظا في

 قم يا ولدي

نا ندــيش فيــك الوعكة اثبتت  ن  جدا .. هذهالقل  والو  يا لن سكنت

بالشــلاء الداجــ ..  لســت الــذ  اعريتنــا  لدعاء لكوتحيا فينا.. دين علينا ا

و ــد  التــي ترلــ  لــن  ولــد .. لســت ار يه اللن يا   مد.. يا زكي.. ي 

 .ميع لجي  الدعاءالمولي شلاءك.. ولكن لصر كلاا.. انت س
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 ورية التمثيل مجه   رئيس 
 كل القواعد الذى كسر  أمحد زكى  

 عبد الوهاب داود 
 

ــة التراجــع المســتمرـ لنجوليــة الكبــار علــى شاشــة  فــى ظــ   ال

القــادر علــى لنافســة   نــا  الو يــدزكــى هــو الل  السينماا ظــ  الــنج    مــد

شباك التــذاكر بمــن فــيا  عــاد  إلــا . الــنج  الشباب ونجو  الكوليديا فى  

  تاــريج  و إســلاف  و ه  علــى إيــراداتا دو علــى تحقيــ القــادر  الو يــد

استجداء للضحكات. النج  الو يد الــذى يبــد  ُكتــاب الســينما بــالتلكير فيــت 

لي انية يرلباا للدمــ ا   نتجو  بذىوير   الم  اعند إقدالا  على فيل  جاد

 لدرض لمجرد رؤية اسمت على األفيشات.  ويذه  الجماور إلى دور ا

تكــن وليــدـ  مــد زكــى لــ صــدد إلياــا اســ      هــذه النجوليــة التــى

د  فــى  غلــ  األ ــوا ا ولــ  الصــدفةا  و ضــربة  ــا للاجئــة كمــا يحــ 

 قــ  اللنــياين فــى الح للتخضع لقوانين النجولية المدروفة لدى جميع الدا

عتبــاره الو يــد الــذى فسوف يظ  هو اكستثناء الو يد ألهــ  قواعــدهاا با

ــين عبقر ــة وب ــين النجولي ــع ب ــة األديجم ــيااء التمي ــى والحضــور اللن  ثيل

اكستثناء الو يد لقاعدـ    النج  ليس بالضرورـ لمثال جيــداا فكثيــر لــن 

 نرجــوا لــن يا ا وإذالــ إالنجــو  اآل  ك يســتريدو   داء  ى  دوار تســند 

وينكشف قنــاع النجوليــة اإلطار المرسو  لا  تتاافت الاالة المحيرة با   

ج  الوســالة وبيــاض كســر  ــا  يــد الــذىال ائف عــن ك شــيءا هــو الو  

ــوب ال ــقت القل ــمر تدش ــ   س ــا   و  نج ــةا فك ــرط  و  للنجولي ــرـ كش بش

 كلــ وتصافحت الديــو  علــى شــريط الســينما المصــريةا والو يــد الــذى يم

ى ر فى ك  األوضاعا  تى قي  إنــت الممثــ  الو يــد الــذلى التدبي القدرـ ع

ت عنــدلا نلداكت وجات وايمكنت التمثي  بظارها وتستريع    ترى تدبيرات  

 لكاليرا.  يدرى ظاره ل

هــذه النجوليــة والمحبــة التــى تحــيط اللتــى األســمر فــى لشــواره 

روس بتا والد  ترالصد  هى نتاج الدديد لن الخبرات والمواقف التى ل
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وفا   ســرار تدلماا طوا  لشواره لمن  ر  على اكستماع إليا   التى  

 لحبتا  للحياـ.  

ا غــادرـ إلــى بــاريس ظاــر الخمــيسوقب  صدوده سل  الرائرـ الم

الدديــد لــن الخالس لن فبراير الجــار ا كــا  الــنج    مــد زكــى يغالــ   

فــى   تا واأللــ اــ ج المشاعر المتباينة التى تصارعت بدانلتا القله على و 

با  القلــه عليــت ا وابتسالة   ينة تتوج شلتيت التنانا لكــ  لــن  صــاعينيت

 ض الوطن.  إلى  ر ـ سالماو  اطت دعاؤه  لت بالشلاء والدود

و   الحيــاـ لــرت علــى ذهنــت المجاــد فــى   ة لع اللنر لة طويل

لحظات عابرـا ر ى ناللاا ك  لن   ــبا  و  بــوها وقــد  واجــ  الحــ  

تت لع الحياـ وصندوا لنــت ذلــك الــنج  دوه فى رقصلك  لن سان   والدرفا 

اللــذ فــى   المدرسة الخاصة فى األداء التمثيليا والحضور  الدنيدا صا  

ذى تغالبت الدلوع إذا لا شاهد عينــا   ينــةا التصويرا الرل  ال  بالتوهات

وتجل  اللر ة قسمات وجات إذا لا صلا لت وجــت ال لــا ا يشــاكس الــدنيا 

 والاا كما علمت صالل جاهين  ســتاذه سخرية لن  بالضحك وال  ويا لاا

ابا رق. لــع الحيــاـا والرجــ  الــذى ا تضــنت عنــدلا كــا  شــ األو  فى ال

  النجوليــةا فدــاش فــى لن لــت خرــوات  ثيثــة علــى ســلا يحبــو ب صــغير

سنوات طويلةا كوا د لن  بنائتا ل  يبخ  عليت بذى شــيءا لنحــت ر يــه 

اا وتــرك لــت الدديــد لــن وا  الــدني واللــن و  ــ   عر لتت الرويلة لــع اإلبــدا

 اكتساب القلوب وكشف  غوارها.   سرار المحبة والقدرـ على 

لــن  شــرى عبــد الــر من فــى الثــالن عولد اللتى األسمر ا مد زك

ى رعاية جــده بدــد فى لدينة ال قازيه.. تربى وعاش ف1949نوفمبر عا   

ســن هنــاك لــن      وفاـ والده وزواج والدتــتا وفــى لدرســة الصــنايع كــا

التحــه   ير لح  لللنو ا شــجدت علــى التمثيــ  المســر يا بدــدها ظت لد

صالل جــاهينا الثانى والده  بمداد اللنو  المسر ية بناء على تشجيع لن

األو  على دفدتتا ليشارك بددها فى  كثــر لــن عمــ    1973عا   ليتخرج  

الــذى    ناجح. فى هذه اللترـ كا  الجميــع يدرفونــت بذ مــد الشــاعرا اللقــ 

سر ية "لدرسة المشاغبين" ووضــع لــن ناللــت  ولــى عليت لن ل ص   

 ات تمي ه بين ذلك الجي  لن النجو .  بصم

صــدبةا بدضــاا مواقــف اليقابــ  الكثيــر لــن الولكن اللتى األسمر  

اا عندلا رشح لبرولــة فــيل  "الكرنــك" كانت كليلة بذك يكم  المشوارا لن 

ذلــك رشــح   رتتا وبدــدلسمرـ بشــ   جت  لا  اللنانة سداد  سنى ورفضت المن 
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رنا  وتدر  التصــوير ألكثــر لليل  "شليقة ولتولي" لع المخرج على بد

ت لــت لمــا صالل جاهينا ولساندت و ى لت ألب الرلن لرـا ولوك تشجيع ا

استراع    يكم  الحل  الذى كا  قد بد  رس   ولى نرواتت بنجــال كبيــرا 

أليــا "ا لمسلســ  "ا تــى رشــح    ةيــ فبد  يقد  بد  األدوار الثانويــة والثان 

 النقدى والجماهير .  والذى  قه لن ناللت نجا ات على المستوى  

جــاءه نلــس المــوزع الــذى   ودارت األيا  بدد تلك النجا ات  تــى

 فى بداية  ياتت يرل  لنت الموافقة علــى برولــة   ــد  فاللــتا فقــد  رفضت

انتقــ    مــد زكــى لــن لقــ  "  مــد الشــاعر" إلــى لقــ  آنــر هــو 

ــولتر"" ــ الترل ــبح   م ــى .  ص ــدرالى ف ــولتر األداء ال ــو ترل ــى ه د زك

 دى  باظــةلا األنيرـا  صبح لقياسا للجودـا ولثلما كــا  رشــ الدشرين عا

  تددد النجو  فى جيلتا  صبح   مد زكى هــو لنجولية الراغية رغلثاك ل

 لقياس األداء رغ  تددد الموهوبين فى جيلت.  

كــا  هنــاك إك إذا    ع لــوهبتا مــ لوأل  شذنت شذ  كــ  النجــو ا ك ت 

يدثر على فيل  لث  "البر ء"  و دور يلجر هذه الراقة ويستل هاا فدندلا  

حك الصورـ على الرريه"  و "اض  و "طائرلار "  "الح  فو  هضبة ا

ترلع  لوـ" تنشط ناليا اإلبداع وتتلبست الشخصية الدرالية التى يؤدياــاا 

 لن  فال  لتمي ـ.لما قدلت  المصرية   امولاذا يدتبر اليو   برز نجو  السين 

 2004فبراير  15العربي المصرية ـ 
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 أمحد زكي 

 عباس بيضون 

 

ء فإ  الشلا  السينما واذا كنت  رجو لتك  عرف ا مد زكي اك لن  

زكي اللنا  سبيلنا الــى ذلك بالربع ليس سببا كافيا لكتابة لقا ا ليس ا مد 

ا فذ مــد لــى اللنــا سبيلنا ا   ي . األلر بالدكسا المرالمري ا مد زكي  

 زكي اللنا  فوا د.    زكي لريضا هو كك  لري  آنر  لا   مد

الســينما المصــرية ليســت وســالة ا مــد زكــي لمــا يســتح  فــي 

ة المحروقة قلما كانت لرغوبــة لالبرــا  الــذين يتحــدرو  فالسمرـ الحادق

  ـ لن طبقات ليسورـ او لتوسرة. اذا كا  هيك  يرو  افي ا يا  كثير

بلونــت الضــارب الــى الســواد فــإ  تــذبي لخرجــي ا  نجــوك الســادات كــ 

ســمر اللــاتح الحنرــي واكينما عن هذا اللو  ألبرالا  لن النوع نلست. الس

بحس  ســذاجة بصــرية دارجــةا عــن اصــو  ثقافيــة واكبي   لوا  تن ا  

وطبقية وربما بسيكولوجية لستحبة للتيا  الشاشة اكو ا بمن فيا  اولئــك 

نا  لن فئــات شــدبية او فقيــرـ.  ــين ك يــد  اكفال  بذيوصلو  في    الذين

يا بــين نالقــي او نلســ لو  الى نموذج طبقي وثقافي يــد  الــى نمــوذج اال

ه لبلتح الخاءب ترــابه نســبي فــي هــذه الســينما لبض  الخاءب والخل  الخله

شــبيت بــذلك الترــابه الملــروض فــي الســينما ذاتاــا بــين دنيلــة الممثــ ا 

شــركائت فــي اللــيل ا وإلــارات وجاــت حجوبة عــن  ا نلية ولان الملترض ا

ريك يــؤد  عــادـ الــى للارقــتا فمــا هــو لحجــوب عــن الشــ   و ركاتت لما

ج في وجت الممث  هو نالف لــا كذ  لا يراه المتلر  لن للمتلرجاظاهر لد

يراه الممث  الشريك. لنق  اناا سذاجة بصــريةا لنقــ  اناــا ســذاجة طبقيــة 

ء المنبــت والخلــه والــنلسا تحم  سيماالايئات     ايضا نابدة لن تصور  

كســمر رجة لن التغري  اذا علمنا ا  اللو  الحاد  الكناا قب  ك  شيء د

  الوا د قابال للبرولــة اك بوجــت مصريين. هكذا ك يكو غال  على الهو ال

فيت سيماء اكجان  او لا يتراءى فــي ســذاجة بصــرية انــرى انــت ســيماء 

ارب للسوادا وعلــى الــرغ  مر  اد  ضا ندل  اسمكاكجان . ا مد زكي  

وك اا لذلوفة وعادية فليست لت لاابــة عمــاد  مــد   لن لرف هيئتت اك ان 
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وجت عمر الشــريف. الغريــ  ا  ك التذثير البالغ لكر  سر ا  و  الوـ ش

ابراك ك يشكو  لن فرط الجما  لث  لحسن ســر ا  لــثال كــانوا كــذلك 

 طية.  مة استقراتره  ذ  س  نبما في وجوها  وقالاتا  ل

للســينما المصــرية. لقــد لذا يدلّ  وجت ا مد زكي على لقلــ  آنــر  

ت دـ في لصرا انــ جة الواقدية الجدي البر  األنس  لمو   كا  ا مد زكي هو 

بر  لحمد نا  بالتيازا وك يكلي هنا ا  نتكل  عــن شــغف نــا  بالحيــاـ 

دي  د ا  التقــ يــ ب الشدبية فاي لــن >>تيمــات<< اللــيل  المصــر  عمولــاا  

ذ  يختلــف. الحيــاـ كلــور  واكلكترونــي ا يانــا لاــذه الحيــاـ هــو الــ اللول

ادـ لتنــت و ساســت نا ا فاي عــ   الليل  عند  الشدبية ليست لن اكسسوارات

ــ   ــو ث ــاا فا ــا او طرائلي ــا فولكلوري ــى ليلودرالي ــت ك يبق ــدي  نلس ا  التق

ا والررائلــي  يديناليكي نقد  ولنق  انت طبيدــي عــاد  لقابــ  اكك وتيكــ 

ديــد لاــذه الحيــاـ ي هو في  دواره الشدبية البرــ  الدــاد  الــذ  ي ا مد زك

ل الخيــارات صراعات وطــر  ت والخوض فيقدرتاا على توليد اكشكاليا

. لقد التلك لنذ البداية تلك القدرـ علــى اكنســال، عــن النمــوذج والمصائر

عمــاد   ك نتخيــ   ان التمثيلي شبت الكوليد  والنمري لألدوار الشدبية. اذا ك

اك فــي دور الدمــدـ   في دور فال ــي فاننــا ك نتخيــ  عبــد. غيــث   مد

هــود لصــر    فــي دور روبــننــور الشــريف  والمستبد الريلــي الشــرير و 

ن ا مد زكي و ده يمث  الســائه والمتســكع والصــدلوك بــدو  فال ي. لك

هــذا ذا   ا  يتخذ لاا انماطا او يجد لاا انماطــا. انــت يمثلاــا بــدو  ا  يكــو 

لة على اعادـ او يتجاوب لع نماذج قبلية. يمثلاا بقدرـ هائ ض ترفياي  غر

ــرا ــى اب ــا وعل ــى ابتكاره ــا وعل ــدلاا وتن نلقا ــاتاا و ضــ ز ج ورها اقض

قدية الجديدـ المصــرية يمكــن ا  نــتكل  عــن ا مــد زكــي الخا . لع الوا

كممث  جديد او كمدرسة جديدـ في التمثيــ ا بــ  يمكــن الكــال  عــن ا مــد 

ممث  السينمائي الذ  يــتخل. كليــا تقريبــا لــن   جديد للبصدد للاو   يزك

وكت تــذكرنا المرــ كر  المســر ي المصــر  او اكر  الملحمــي لاذا ا

ه عنــد فريــد شــوقي وعبــد. غيــث لــثال. لــا ية المصريةب كما نراالملحم

صندت ا مد زكي هو البرــ  >>الدــاد << بــدو  شــرح ليلــودرالي او 

نع البر  الدــاد  الــذ  لــيس لكلور ا صترفيت فو    و للحميا وبالربع بد

 نلست ويقف ك  لحظة الا  نياراتت.  نمرا والذ  يبتكر  

ي. ولــن ثــ  اســتثنائ يلد  ذلك لــوك انــت لملا كا  أل مد زكي ا   

الســينما المصــرية الصــد  ا  نجــد لمــثال باــذه الراقــة فــي كــ  تــاري  
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المصــرية الســينما    يفــ فالدربية عمولا. ا مد زكي بخالف اللتيــا  اكو   

فــي الغالــ  لــن نصــي   مث  ذو  رفة عالية جدا. الحرفة الداليــة كانــتل

 ى ســبي  المثــا  لحمــودا  نتــذكر علــ لــى. يمكننــا اكدوار الثانيــة ك األو 

المليجــي وتوفيــه الــدقن وصــالل قابيــ ا واكرجــح ا  ا مــد زكــي بــين 

وصــ  بلنــت   انادرين وص  الى اكدوار اكولى بلنت ك بســيمائت ولظاــره

ا  يديــد جبلاــا   دال ا  يملي فنت على هذه اكدوارا ب  استراعواستراع ف

ج الشخصــية لــن رـ على انــرالك هذه القدوتكويناا فتمثي  ا مد زكي يم

دية لمكنة. ليست المتانة والقدرـ اللورية على استظاار الشخصية      ا

بــ  هنــاك   اوتقديماا بك   ضورها هما فحس  لا يمي  تمثي    مد زكي

نمرــي الــذ  قت هذا >>الخر << او هذا الكسر في المثا  الي نلس الو ف

ريتاــا ى  ــد كبيــر   خاصــةا ا  الــ يجد  لك  شخصية يمثلاــا فرادتاــا ال

نلية والقدرـ على تجديد نلساا. فرادـ كانت تمنح شخصــيات وليونتاا الدا

ننــا كما مد زكي ظال لن غرابة ناصةا لن استثنائيةا وقــوـ طــابع. لــذا ي 

ليــة زكــي لمثــ  لــن نــوع آنــرا انــت ك يكتلــي بحرفــة عاا  ا مــد    القو 

تــي ت الخاصــة الخاصةا غرابتــ كحرفة المليجي لكنت يضيف الياا نكاتت ال

رها. اذا كانت فاتن  مالة هي دائما الحساسة الرقيقةا تلو  الحرفة وتحر

 سي ونور الشريف هو دائما الشا ا ولحمود ياسين هو الرائــه الاــادئ فلــ 

ــ  وجــت لصــا  . انــت النصــاب والصــلدوك  ي علــى ذلــكأل مــد زك

مثــ  ل . انت المي واللتى المغو  والضابط الما  والشا  و...اوالبروقراط

قم. ك  اكدوار. لــع ذلــك فــإ  أل مــد زكــي يقلد نلست والذ  يت   الذ  ك

طابدا ناصا و>>غريبا<< يضيلت الى كــ  شخصــياتت. دوره ك يصــندت 

ــنع دوره و  ــت يص ــدثنا ذالكن ــ ا تح ــور ع ــن  ض ــاواني ع ــره وش ار  وش

بصدد نور الشريف ولحمود ياسين بقدر لــا   وللترس فإننا ك نتحد  عنت

قالئــ  الــذين   ا  ا مــد زكــي لــن الا مــد زكــي. بــ   عنــت بصــدد نتحــد

يذكروننا بذ  قوـ الممث  هي اكولى وهي اكبــر لــن قــوـ الــدورا ك نبــالغ 

بقوتــت. يــذكروننا   يخضــدنا  مثلــين فــنامب اذا قلنا بذنت لن قليلين يــذكروننا  

سو  وانتوني هوبكن  فاكثنا  هما قبــ  كــ  على سبي  المثا  بجاك نيكول

ت ولثلاما لــدعو كــ  ا هو قب  ك  شيء لدب د زكي لثلامتمثي . ا م  شيء

 لرـ الى التلو  على نلست. 

 ين لد  السادات بــدا ا مــد زكــي فــي دور بــالغ التركيــ ا فلــي 

دــ  دور الــرئيس الــذ  كــا  فــي الممثــ  يلادات كــا  ســ لتمثيلــت لــدور ا
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رناعيا كممث . لد  ا مــد زكــي الــدور المــ دوج  ضوره لسر يا واص

لذ  يلدبت الســادات. لدــ  والسادات والممث  ا  ا  ا مد زكي  المثلثا كب 

ا مد زكي بحرفة فاقت التصــور وبشــغف هائــ  وفظيــع. كــا  هنــا اللــن 

وـ تجدلــت فــو  ص  الــى ذرلن الذ  ي لاالذ  يلتا  صا بت ولكن كا  هنا  

. لد  زكي السادات الى  ــد جدــ  لنــت الدور وربماا الى  د لاا نارجت

للــارس الخلــي ة التجلــي اا اضاف الممثــ  فــي لحظــ دلية كبيرـ وفانتازيا

والتلنن شبت الاذياني. اتدبتني قوتت في الواقعا لكن الواضــح ا  الــدرالي 

لاء أل مــد نرجــو الشــ   ج غــريبين.او والكوليد  كانا هنــا فــي اعــتال  وز

لمثلينــا وربمــا اكبــره  فــي كــ   زكــي لكناــا ايضــا لناســبة لنحيــي اكبــر

 تاريخنا السينمائي.  

 2004فبراير  20ر ـ السفي
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 بورتريه 
 اقف يف مسرية الفىت الشرقاوي و م

 أمحد زكي الذي أعاد الزعماء إىل احلياة 
 

 نر بروبرتآلالبد  يقو  عنت انت لجنو  فنا ويشبات البد  ا

ع فــي غربــة وا  باتشينو. وهو لجرد انسا  بسيط نشــذ وترعــرد  نيرو  

ســيملونية  شــجاعة والــى ت الى قصــيدـاليتي  لكنت استراع ا  يحو  ا  ان 

اكبداع التمثيلي الراقي. فجذـ تدبت ناليا الحيــاـ لــن اكنتظــار رائدة لن  

 الروي  ولن قله اللنا  اكصي  الذ  ك ينتاي.

ح اللراش بدــد ا  تســربت ناليــا محبوب طري نجمنا ال  حب فجذـ اص

وب المناك لتحت  لسا ات اكشــرا  واللــرل. لــن قلــ   المرض الى جسده

كلنا  عربــي اثــرى الســا ة س  لك باقات ال هور    مد زكي نرتحبك يا  

السينمائية الدربية بذجم  اكفال  ونــدعو لــك بالشــلاء الداجــ  لتدــود الينــا 

 ن الجمي .طريه الل ىلقريبا طائرا لغردا ع

 عماد النويري 
 

 مان: القاهرة ـ عالء طه وحممد سلي
لباشــرـ   دان  فيلال الرئيس المصر  الرا   السادات التــي ترــ 

ن لئــة فنــا  ووعالــ «ا وكانــت الســيدـ جياــا  على الني  ازد   اكثر ل

في الشريط الســينمائي الــذ  السادات ترق  لا يحد ا وتتابع سير الدم   

مخرج لحمد نا  وســكوت« لتصــوير ذـ صال الزوجاا. فج   ـيصور  يا

فــت مامة بين ا مــد زكــي لفــي شخصــية الســاداتبا وليرا د المشاهد ال

ــي ــين لف ــا ال ــىشخصــية جيا ــه الصــمت عل ــا ا ودارت   ب. واطب المك

الكــاليراا وبــد  ا مــد زكــي يــؤد  دوره الــذ  باــر الجميــعا واســتغر  

وكــا    دا وليرفتالا بين ا م  الجميع في الحوار الذ  كا  يدور بسالسة

زكي بنبــرـ لرتلدــة  ويــا جياــا «..   يبدو النقاش بيناما عائليا فقا  ا مد



 

107 

يــس«ا فارتبكــت ك  علو   وند  يا رسادات ترد بشيدـ جياا  الفاذا بالس

واتجاــت اكنظــار صــوب جياــا    CUTليرفت الينا وصال المخــرج  

عينياــاا الــدلوع لــن  السادات التي ل  تتمالك نلساا وسرعا  لا انامــرت

ي يدتــذر لاــا ويقبــ  تجات لسرعة نحو السل ا فذسرع الياــا ا مــد زكــ وا

 يدها.

بصورـ لرابقــة لنــذ ســنوات ولا  د  لع جياا  السادات  د   

ينمــا لدــ    مــد زكــي فــي بدايــة  ياتــت اللنيــة برولــة المسلســ    عديدـ  

 ديــ  يوني الشاير واأليا «ا فبدــد عــرض المسلســ  اصــرت ابنــة عمالتلل

مــي    طت  سين على لقابلتت لع المخــرج يحيــى الدلدربي الرااكدب ال

  ســجلاا الدلمــي الــذ  وهي تبكي وقالت لت بالحرف  ســ  روايــة يحيــى

ة قب  ر يلــت  و نــت فدــال والــد  بشــحمت ولحمــتا مت في ذكرياتت اللني بقل

 وعندلا كنت استدد للقائك كنت اؤه  نلسي لمقابلة والد «.

اور لت عــن فيلمــت وناصــر اادـ الجمئت كانت شادلكن الذروـ في ا

ادات الضــخمة التــي  ققاــا هــذا اللــيل  لــن دور «ا فبديــدا عــن اكيــر56

كــا  هســتيريا  و  دانــ  قاعــات الدــرضلتصــليه المــدلدــرضا فــا  اا

ناصة عندلا كا  يتادج صوتت في طبقة قريبة جــدا لــن الــ عي  الرا ــ  

 .اـ السويس  شركة قن ي لعبدالناصرا وهو يدلن بميدا  المنشية تذ

 مجهور عريض
لســذلة لكــررـ.. فــال يختلــف   ولد  الحديث عن براعة ا مد زكي

 هــ    زكي هــو اكثر لن لناسبة ا  ا مد    عليتا فدمر الشريف اكد فيا د  

لمث  لصر  في األعوا  الثالثين اكنيرـ. وقا   ونسارـ لو عنــده لغــة 

 المية«.دلانكلي ية سليمة لصار لن اشار نجو  السينما ا

 ضال عن ذلك ك ي ا  هــو الممثــ  المصــر  الو يــد فــي جيلــتفو 

والــذ    رعالشــاالذ  لت جماور عري  لا بين النخبة المثقلة وجماــور ا

لميــ ـ وجميلــة تتنــاو  لوضــوعات غيــر تجاريــة   يستريع ا  يقد  سينما

وتحقه اكيراداتا هو نج  شباك ك يق  لوهبة عن روبــرت د  نيــرو او 

هــو  الــة   -دمر زاد نضجت ولمدت لوهبتت  قد  في ال. وكلما ت .و آ  باتشين 

لصادر   شخصيتت  لا  لكن الذ  ل  يتحد  عنت   د  لا للاتيح  -ئية  استثنا

ك  هذا اكبــداع  ربمــا يحتــاج اكلــر إلــى تحليــ  قة بدانلت التي تبث  الرا
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نلسيا وإلى قراءـ  ياتت جيداا وجمع تلاصــي ا وروايــات لــن المقــربين 

 ة.لحظة بلحظن عايشوه ي ذلنت ال

 اليتيم يف وقت مبكر
اكبــن الو يــد تقــد  ا مــد زكــي بانــت    لوسوعة الممثــ  المصــر 

ذ   نا  األبا صــار بدد وكدتت لباشرـا ا  انت ل  ي لدائلتتا والده توفي  

يتيما في وقت لبكر. وربما زاد لن لذســاتت زواج  لــت الســريع بدــد وفــاـ 

ولــ  يكــن   بــدالر من.يتــت جــده عب ررف على ت والده لن شخ. آنرا فذش

ــى اكعدا ــي  فحصــ  عل ــي التدل ــا ف ــالتحه لتلوق ــدرجات ضــديلة ف ــة ب دي

ن  ســن  ــا لوهبتــت ا  لصنايع«ا ولفي لدرسة وابالدراسة المتوسرة  

ناظر هذه المدرسة كــا  يحــ  المســرلا ولمــح لوهبــة دفينــة دانــ  هــذا 

 الشاب فشجدت على تقدي  لسر يات  لالت المدرسة.

اللنانين المبتــدئين ل يــارـ القــاهرـا ن لجموعة  ية دعوـ لب لوقا  بت 

و  بمداــد اللنــ  ه ال يارـ غيرت لجرى  ياتتا فقــد التحــه بدــدهاولد  هذ

المداد شارك في لسر ية وهــالو شــلبي«ا ا واثناء دراستت في المسر ية

لتبد  انرالقتت اللنيــة. ولــك ا  تتخيــ   يــاـ ا مــد   1973وتخرج في عا   

ســطا يتــي  األبا ابــن الدائلــة ؤهــ  المتو صــا   الم  اشــ زكي كممثــ  نا

ــدن . لــ  ــاـ واللقــ لتوســرة ال ــن المدان ــت نســيجا ل ــا كان ــد انا ر ن المؤك

  طاقاتت للخروج لــن عنــه تاج لنت ا  يستنلر ك. وهو لا ا  والمصاع .

 ال جاجة!!

وبمقدار لا كانت نروات ا مد زكي في البداية بريئة بمقــدار لــا 

يقــد  اقــرار نجــ  لــن لوهبتــتا و يدلــن عــن    مــ كانت ناجحة وكا  كــ  ع

 ال الــذ  لــ  تشــبئت وشــائج الشــللية او الدالقــاتالربقة اكولىا وهذا النجــ 

لجميع الى  الة لن اكدلا  مسرـا تحو  بشاادـ اللاهي  الس  الخاصةا او 

لتصليه الجماور للمديحا وهو لا جدلت قلقا بشــك  دائــ ا اعصــابت كذناــا 

الرمول تلســر و دتــت ن الخوف و لة ل يج لا  سلك كاربائي عارا وهي  

 في اللناد  وتدهور صحتت إلى  افة الخرر.وفشلت في زواجتا واقالتت  

 الثمرة الوحيدة
كــا  يلاــث وراءهــا ا مــد زكــي   النجال هو الثمرـ الو يــدـ التــي

ة لشواره اللنيا فل  يدنر لاكا وفي وعكتت الحالية لــ  يســانده ســوى طيل

بدالجت على نلقة الدولة. الذ  الر  ني لبارك  س  تدن  الرئيس المصر   
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المقــرب لنــت جــدا طــار  الشــيميا يقــو  بوضــول  لــدير انتــاج افاللــت 

ء شــديدا فمــع ناايــة يــذكر كنــت يدرــي بســخايمتلــك لــاك  مد زكي ك  وا

تصوير ا  فيل  يرل  لني كشلا باســماء الدــاللين ويــوزع علــيا  لدظــ  

التــي قــرر   ف اكلــوا رات ل  تكــ ملاجرها ول  يصد  ا د انت في ا دى ا

اك ا  انذ وعربو « فيل  ل  يكــن قــد   توزيداا على الداللين فما كا  لنت

بالرا ة اك في   عاش و يدا وك يشدر  الداللين..  د ووزعت علىصوره بد

الف جنيــت   50الى    40اللند . وانا ادفع بنلسي فاتورتت في اللند  لا بين  

ونلقــات نجــ    لــى لصــاريفبالنســبة إ  اك  شارا وهــذا المبلــغ بســيط جــد

 كبير«.

ـ   ا مــد زكــي لــري  لنــذ فتــرويؤكــد طــار  الشــيمي علــى ا

ا لــن الردــا ا كمــا انــت عصــبي للغايــةولمنوع لــن تنــاو  انــواع عديــدـ  

ويقــو   ولكــن علــى المســتوى اكنســاني لشــاعره فياضــة يحــ  الجميــع 

 ويساعد ا  لحتاج«.

لــع كــ     ويدــيش  و قــ ويصف ا مد زكي بانت عاشــه التمثيــ  وي 

يــ ا واذكــر عنــد   شخصية البر  الذ  يجسدها ويتقمصاا بشــك  غرفيل

كصــرحابت فــي اللنــد   ي ذهبــت اليــتتصــوير فــيل  وســوا  الاــان « اننــ 

كــا  يرتــد  لالبــس الســائه واثنــاء نروجنــا شــاهد ســيارـ للتصــويرا و 

 .تفانرـ تقف الا  باب اللند ا فإذا بت يتركنــي ويســرع نحــو باباــا ليلتحــ 

بتاــا نيقةا فانحنى لاا فذسرعت بــانراج نقــود لــن  قي اا سيدـ  ون لت لن 

تا فتركاــا ى وجاــت عرفتــ لتدرياــا لــت كبقشــيش لكناــا عنــدلا نظــرت إلــ 

 انصرف وهو يبتس «.و 

 احة وصدقرص
وعلى طريقة  بناء البلد وا اديتا  عن والجدعنة« يقــو  صــا   

يحــ  ا    اكبر لكتــ  ريجســير فــي لصــر ا مــد تــرك  و  مــد زكــي ك

ادـ  و  دا واذا اتله علــى شــيء يحــ  تنليــذه لــن دو  زيــ حك عليت ايض

ــد ــف وك ال ــت ك يحــ  والل ــا ان الصــرا ةا  ورا «ا ويحــ نقصــا ا كم

د زكــي لــن نــال  عملــي وانــا صــغير بجانــ  تدرفت على طبيدة   مــ و 

والــد  الــذ  عمــ  لــع والــد  اكثــر لــن فــيل  كــا  المســؤو  فياــا عــن 

شخصــيا لدــت فــي لجموعــة   عملي انا  الى جان   اسالممثلينا والكولبار

 وضد الحكولة«ا ووالباشا« ووالاروب«ا وو يا   لن اكفال  اتذكر لناا
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كــي ك تلارقــت الدصــبية لي الــوزير«. وا مــد زو نيرا ولدــاالسادات«ا  

واكنلدا  ناصة في وقت الدمــ  فمــثال فــي فــيل  وضــد الحكولــة« اعــاد 

ين بــتا ولــا رـ المدجب ة بسب  كث لصلرـ لتوا  17تصوير لشاد المحكمة  

 نلدا  كنت يح  الادوء«.يسببونت لن ضوضاءا وكا  شديد اك

 ابن البلد
وهو   وبابوا مد«  هناك اس  كلع لشاوردان  استديوهات لصر  

في لجا  الســينما لاندس الصوت المدروف ا مد عباس لحمدا لت نبرـ  

اعد  ياتــت كمســ   عالــاا بــد 15عالا ـ ولنــذ ا  كــا  عمــره   30ت يد عن  

ثــة افــال  وعن عالقتت با مــد زكــي يقــو   وعملــت لدــت فــي ثالصوتا  

 ا خــرج لحمــد نــااراتيــت« للموالبدايــة« لصــالل ابوســيفا وولســتر ك

تكلــي« كينــاس الدغيــد . وعنــدلا تدرفــت عــن قــرب   ووالر ـ وا ــدـ ك

تكتشف انت ابن بلدا عندلا يدن  اكستديو يتحــد  ويضــحك لــع وطــوب 

لحــاج  بينــت كــنج  وبــين الدمــا  صــر لكســر انقــو  فــي ل  ااكرض« كم

دد ذلــك تجــد ا ويحد  هذا في اكيا  اكولى للتصويرا ث  ب وباقي الممثلين

وعــاش عالماــاا وهنــا تختلــف نبــرـ م. شخصيتت بــالليل ا  ا مد زكي تق

 صوتت.

صوتت بربيدتت غير لرتلعا وهــذه كانــت تمثــ  لشــكلة لمســؤولي 

ا ا  نحصــ  علــى وكــا  علينــ   يرفع صــوتتا  الصوتا فاو ك يستريع ا 

ج الكال  بك   واستا هو يشدر بالكلمة نبرتت كما هيا نصوصا انت يخر

لة صوتت كانت تســب    والبداية« ا  لشكاتذكر في فيلث  يخرجاا. و اوك  

لــي قلقــا شــديداا  يــث لــ  تكــن اكجاــ ـ قــد وصــلت الــى هــذا الحــد لــن 

دلنــي اســج  ة التــي تج في الرريقــ   رالتكنولوجيا الحديثةا وكنت يوليا افك

 لباا المخرج«.الصوت بالذبذبةا والنبرات التي ير

  لــع ا مــد فــي الا لاندس الصوت عبدالد ي  عمارـ الــذ  عمــ 

والرجــ  الثالــث«ا وونــ وـ«ا ووالبيــت البــواب«ا افــال  والاــروب«ا و 

  السادات« فيروى عن ا مد زكي قائال  ووالبرنس« وج ء لن فيل  وايا

ت البــواب«ا فــي لنرقــة ال لالــكا وكــا  يل  والبيــ ر لشــاهد فــ و صــ وكنا ن 

ربــاء  قيقــي د المشاهد الا  لــدن  الدمــارـا واذا بمحصــ  كاتصوير ا  

ا ويقو  لت  انت يا بــواب عــاي  فلــوس يتجت نا ية ا مد زكييذتي فجذـ و 

الكاربــاء. ولــ  يتوقــف التصــويرا واذا بذ مــد زكــي يســتمر فــي اكداءا 
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بربيدتــتا وباللدــ  اســتخدلت ر المشــاد  بــاءا ويصــو راويدفع فــاتورـ الك

لتقمصــا وكا  لشادا ناجحاا وا مد زكي يذتي لن بيتت    اللقرة في الليل ا

لجميــع علــى هــذا اكســاسا فذثنــاء لدبااا ويتدال  لــع اصية التي سي الشخ 

تصوير فيل  وايا  السادات« كنا عندلا نريد لنت شيئا ك نناديــت اك بســيادـ 

 الرئيس«.

  لت لع ا مد زكي فيقو   وفي فــيل  ن لوقف ثاي عمارـ عكح وي 

 6شــاهد ثالث« لع المخــرج علــي بــدر نــا ا صــورنا ا ــد الموالرج  ال

لراتا فقلت لا ا وأل مد زكــي  6كذلك الصوت سجلناه لتتاليةا و   لرات

.. فتمسكت بر يي 4ا فقا  ا مد  ك اكفض  رق   3افض  تسجي  هو رق   

ه لشــروبات غازيــة لكــ  ثــة صــنادي سذ ضر ثال    فاذا بت يتحداني ويقو 

ي صــحيحاا الــا اذا كنــت  نــت األصــح فســتذتي فريه الدم  اذا كــا  ر يــ 

المياه الغازيــةا ليس لن اج  صناديه    شدرت بالخوفو  وا د.. و بصند

ولكن لن التحد  نلست كنت فنا  كبير ولديت ا ساسا ول  اتراجــع وقبلــت 

خوف  كثــرا شــدرت بــال  باكســتديو   نالتحد ا وعندلا تجمــع كــ  الدــاللي 

الصــوتا وتركــت المكــا  بديــداا فرلبت لن المساعد الخا  بي تشغي   

يصــر، وينــادينيا  3لتســجي  رقــ  بدــد ســماعت افــاذا بذ مــد زكــي 

 حضننيا وهو سديد بنجا يا ودقتي.وي 

 أهدر صحته بالكتمان
ــاو   ــالج الكيم ــآك  الد ــا ب ــوع  الي ــي الموج ــد زك ــى ا  ا م عل

فــي اهــدار صــحتت بالكتمــا  والصــبر   ى  د كبيــرة ساه  الئ رلسرطا  ال

ايا .   لة برد لددـفقد ظ  يدالج نلست بنلست على ا  لا لديت ن   على اآلك ا

دديد لن المرات إلى درجة ا   ما  غرفتــت فــي الر فدلت قب  ذلك الوهو  

ا د فناد  الخمس نجو  لليء بدشــرات علــ  اكدويــة المبدثــرـ فــي كــ  

وكا  يتناو  لن دو  استشــارـ   لقرب لتب  وصف صديه  د  لكا  لعلى  

 لن ادوية. الربي  لا يشاء

يخاف ا  يشــله وقد كا   ريصا على انلاء تقريره الصحي كنت  

عت از كبير بالنلس وهذا يدرفت ك  المقربين لنت.. على ا د عليتا ولديت ا

ــر ــدهش ال ــ  والم ــا  ا  الغري ــة بذي ــذه الوعك ــ  اصــابتت با ا   اكو  قب

مدروفين وهو صــديه لــت والــاله وصــيتتا وطلــ  الكتاب التدعى ا د  سا

 عد  الكشف عما فياا اك بدد ر يلت.  لنت
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ــت ل ــاج طــ والثــاني لــا يروي قــرب ار  الشــالي اســاعده فــي اكنت

ســادات«ا  يــث يقــو   شخصية لت اثناء تصوير ا مد زكي لليل  وايا  ال

الباطنــة دان  قســ   اوكنا نصور لشادا في لستشلى القصر الديني القدي 

على الدــالجا فجلــس   هو لستشلى ك  لرضاه لن اللقراء غير القادرينو 

ذا بــت ينــاديني المشــادا وا  مرضــى لتصــويرا مد زكي على سرير ا د ال

ا وعندلا اقتربت لنت قا  لي بادوء شديد  تدرف انا سذلوت علــى هالسا

  و اهــذا الســريرا وســتجمدو  لــي المــا  لدالجــيا ودفنــي« فبكيــت و ــ 

 نصرف. لكني لال  ل  انس كاللت!!عني ث  ا  التخليف

 

 ه االجباري مع املرض خاص عن دور يف برنامج  
 أعتزل بعدهما اختياريا أمحد زكي: أحلم بفيلمي  

 

مدنويات لرتلدــة للغايــة علــى شاشــة اللضــائ ة د زكي ب ظار ا م

المصرية اكولى والقناـ اكولى اكرضــية فــي  لقــة ناصــة لــن برنــالج 

 اكو .لساء الس  ي« اذيدت  ت لولي 

انــت يريــد ا  يمثــ  دوريــن تحد  عن ا اللت لا بدد الشلاءا فقا   

يــة الضــربة الجو     ا الــدور اكو  عــنالكبار وبددها يدت   فقط في لسيرـ

ودور اللواء  سني لباركا قائــد القــوات   1973اكولى في  رب اكتوبر  

 لو .ني سدد زغطو الجوية  ينااا والدور الثاني عن لسيرـ ال عي  ال

لــ  انتــره   وعن لرضت اجاب  وانت الدور الو يد في  ياتي الذ 

نت كشف لي  ــ  المرض اـ لاذا  وعلّي ا   عايشت لرغما. المي ـ الو يد

اس ابتداء لن الرئ س المصر  الــى كافــة الجمــاهير المصــرية وتقدير الن 

 والدربية«.

فــيل   واكــد ا  او  لشــروع ســيدود بــت بدــد اســتقرار  التــت هــو 

ي فــيل  ذليف وانراج داود عبدالسيد. واعتبر ا مــد زكــ   البحر« ت ورسائ 

رـا لسنوات اكنيــ افاللت في ا  وارض الخوف« وهو لداود ايضاا لن اه 

 ارا لكنت  تى اك  ل  يحا بالمكانة التي يستحقاا. يث رشح لالوسك

واشار الى ا  غالبية افاللــت تلقــي الضــوء علــى لشــاك  ولدانــاـ 

على ذلك بذفال  والحــ  فــو  هضــبة   وضرب الثلةوالضدلاءا    البسراء

 لاروب«ا والبيت البواب«.الار «ا وا
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زكي جاءت برل  شخصــي لــن يذكر ا   لقة وليلتي« لع ا مد  

ــة وزيــر اك ــع اللنــا  المــري  بذهمي ــذ  اقن عــال  صــلوت الشــريفا ال

 لبرنالج لكي يرمذ  الجماور على  التت الصحية.ظاوره في ا

 

 22-02-2004 القبس ـ 
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 محد زكي.. العازف علي أوتار البشر أ 

 ة حممد محود 
 

ريـــر األداء التمثيلــي كالكتابــةا نـــبش فــي الـــنلس البشــرية وتح 

ت والحركةا وتلــك بــالحبر والقلــ ا لأل اسيس لن إسر الدق ا هذا بالصو 

مثيــ   داءا وكالهمــا الســا  الممتنــعا فــال كــ  الكتابــة كتابــةا وك كــ  الت 

القلي  لنا  لن يملك القــدرـ   خصو ا ولكنوكثيرو  يش  كثيرو  يكتبو ا

صــو  إلــي لكنوناــاا و  في  عما  النلس وسبر  غوارها والو علي الغ

المقاــورـ بحكــ  الخــوف  و   هــا المحبوســةا وربمــالي   اسيســاا و فكارإ

الدادات والتقاليدا وتدريتاا  لالنــا علــي الشاشــة  و فــو  األورا .   مــد 

  علي الشاشة  ياـ شخوصت ذدائت يكت ممثلينا ب لازكي لن هذا النوع لن  

دايشــا ا فيــؤد  ا ا يدن  إلي عوالما ا يدــيش  يــاتا ا ي ينبش في نلوس

نلســت وتحــ  الشخصــية هــوا يخــرج بنلســت لــن    خصية وكذنت هيا كالش

 الكتابة بالصوت والجسد.    -إ  صح التدبير-لكانااا إناا الكتابة الحية 

ــاك ثيــ        فــي فــن التم فاــ  التشــخي. لــرادف للمدايشــة هن

ياــا وفرقا كبيراا فالمدايشة لن الدــيشا ف  فرقا !  عتقد  نت هناك فرقاا ب 

ســولة علــي تقليــد للشخصــية المرالتشخي. فاو صندة    رول و ياـا  لا

الور .. لحاكاـ لوه  صــندت كاتــ  ليجســده لمثــ ا والممثــ  الحقيقــي ك 

ا ولكــن بقــدرهــذا وذاك   تيشخ. بقدر لا يدايش وإ  كا  فن التمثيــ  فيــ 

لقدار التشخي. غلبــت الصــندةا ولك  لمث  قدرات وإلكاناتا فإ  زاد  

المدايشــة هــي جــوهر   الصــد . و عتقــد     قدار المدايشة كــا وإ  زاد ل

للن أل  اللن  ياـا والمدايشــة  يــاـا  يــاـ اآلنــرين فــي اللنــا   و  يــاـ ا

ا يؤديــت بــ  يدــيش لــ   ااآلنرين لن ناللت. و  مد زكي ك يحاكي وك يقلد

  لــا بــين ســرورهاا يــدن  ن شخصيات يقر  الشخصية لن دانلااا يقرل

دقليــةا والنلســيةا صــيلاا الدقيقــةا التلمس لاللحاــا وتلاإلــي  عماقاــاا يــ 

داطليةا والوجدانية يبحث عن جذورهاا  صولااا بــ   نالــت يحاورهــاا ال

ــتيداباا ــ  اس ــدلا يكتم ــيا وعن ــ  نلس ــا كربي ــااا يحللا ــا  ايناقش ويمتلكا
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منرقت هوا بذسلوباا نرله لن دانلتا تتصرف بمنرقاا هي ك ب يلرزهاا ت 

 .  بلساناا ك بلسانتك بذسلوبتا تنره  

يلاا وترويداا بما يتالء  لــع إ  قدرتت علي استخدا   دواتتا وتشك

ات الشخصــية هــو لــا يميــ ها ولــا يلــر  بينــت وبــين غيــره لــن لواصــل

يقة للشخصيةا التي قــد اصي  الدقجسيد التلت و الممثلينا القدرـ علي إبراز  

علــي الــور ا فيحولاا لن لجرد شخصــية لتخيلــة لكتوبــة  ك نلتلت إلياا  

اــا واكقتــراب لناــاا شــدر باــذا التجــاوب لدصية لن د  ولح  فت إلي شخ 

وكذننا ر يناها لن قب ا ب  وندرفاا جيدا.   مــد زكــي ك يــؤد  دورا وك 

اتاا الواقديــة بكــ  لواصــل لــن د  ولحــ  يمثــ  بــ  يقــد   ــاكت إنســانية

د  جــ   لشخصيةا يصدقااا فنصدقاا لدــتا بــ   كــاالحياتيةا يديش  ياـ ا

لــف عــن األنــر    شخصــية يقــدلاا تخت كما تتنلسا لذلك فكــ بذنت يتنلس  

تمالا كحا  البشر ك يتشاباو  إك في كونا  بشرا. فذ مــد "ســبع الليــ "ا 

غــ  انتمائامــا البواب" ر  عبد السميع"القرو  الساذج المسال  يختلف عن  

والضــابط   ختلــف انتالفــا بينــاًا وكليــا عــن اآلنــرالبيئة وا دـ.. كالهما ي 

لضــابط فــي يتصــرف  و يتحــرك كا  "زوجــة رجــ  لاــ " ك  "هشا " فــي

ــة إنســانية تختلــف عــن  "الباشــا"ا كالهمــا ضــابطا لكــن كــال لنامــا  ال

لــع   ك يتشــابت  "األنر ا و"لصرلي نلف" المحالي في "ضد الحكولة

تااا وشكلياتاا ولكــن  تــي ي في "التخشيبة" رغ     للمانة للرداالمحال

ة لاــا تاريخاــا ع بصــا بااا كــ  شخصــي ت  و الشكليات تتربــ هذه الملردا

فتاا لاا بيتاا ولواصــلاتاا المختللــةا وهنــا تكمــن قــدرـ   مــد زكــيا وثقا

تاا ي صــ القدرـ علي اســتخال  تلاصــي  الشخصــية والتــي تمنحاــا نصو 

ثــ ا يلــبس ا عن غيرهــا لــن البشــرا إ    مــد زكــي كممها وتمي هوتلرد

اع وينلصــ  بقــدر اإلقنــ تمي  إلــي الشخصــية  الدورا  و يتلبست الدورا فيس

 عن نلست.  

علي  افة المدايشة الكاللة  تي ك يلقد قدرتت علــي   اقتدارويظ  ب 

نلدــا  كالتحك  في الشخصية يواز  ببراعة بين قدرتت علي الــتحك  فــي ا

ولــن نــال  هــذا ين انلصالت عــن نلســتا عــن  دائــت كممثــ ا تدبيرا وب وال

ــذلك تجــد   التــواز  القاســي نلســيا وبــ  ي فــارس فــي "طــائر علــ  دنيا. ل

سائه الذ  يمكن    تصادفت فــي    لكــا ا وشــكر  الرريه" هو ذلك ال

الكوافير في "لوعــد علــي الدشــاء" هــو هــذه الشخصــية بــدلاا ولحماــاا 

بانكســـاره وإ باطاتـــت.. بتمـــرده  "70دوالـــة لي فـــي "الذاو  مـــد الشـــ 
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ت باســتاتاره وعلويتــ    سن هدهد في "كابوريا" اللقير الداط   ونضوعتا

ولشيتت المتصدلكة التــي تــن  عــن بة وللرداتت الخاصة بقصة شدره الغري 

نل  في تركيبة الشخصية فل  يكن إك  سن هدهــدا و"عيــد" فــي "  ــال  

نلسيا  و اجتماعيــا لــ  يكــن   ر المستقراألفا  غي   اهند وكاليليا" الصدلوك

يس   مــد زكــيا  لــا بك  للرداتت ولكوناتتا ك  هؤكء ه  ولــ إك "عيد"  

كايةا إنت باللد    مد ســبع الليــ  "البر ء" فحكايتت      مد سبع اللي  في

بمشيتت الغريبةا المارولةا وتاد  كتليتا ب  وقلاه الدــري ا وك  عــرف 

اللحظــات   مــد زكــيا بــ  كــا  لحظة لن    يكن في      كيف فد  هذاا ل

لــن كتائــ  األلــن ليــ  الــذ  يمكــن    تقابلــت فــي    كتيبــة    مد ســبع ال

اس   مــد زكــي فــي  يــاـ لن قر  لصر. إ  انغمــ مرك    و    قرية  ال

الشخصية وفامت لاا وإ ساست باا هو الــذ  يدرــي ألدائــت التميــ  نــال  

ة شــدر " ســن ا فتجــد قصــ والحركيــة  ةي ترويع قدراتت وإلكانياتت الصــوت 

رابــة الشخصــية ونروجاــا علــي المــذلوفا هدهد" الغريبة تدبيرا عــن غ

بــ  وســذاجتتا   لتلقائيتت وعلويتتا    المارولة لرادفاشية   مد سبع اللي ول

 لا ذقن "لصرلي نلف" غير الحليقةا ولالبست غير الماندلــة فلــ  تكــن 

ندلا يثوب إلــي ذا لذا فدت في الخرساإك لدادك لرئيا لقبحت الدانلي وانغم

ابط ند ا بــ  وتتغيــر لاللحــتا  لــا نظــرات الضــ رشده تتبد  لالبست وتتا

ت اللظــة إك تدبيــرا عــن شخصــيت المقتحمــة فلــ  تكــن هشــا  الجريئــة 

المتو شةا إنت بالمشــية والللتــةا باإليمــاءـ والنظــرـا بالامســة والتنايــدـا 

تا وجاــر الصــو  وغلظة بامــس بالضحكة والبسمة.. بدلو ونلوتا بحدـ

لــي كيــا  نــاب  شــان. لــت يدــ ف علــي  وتــار شخصــياتت فتســتحي  إ

ميــه والنظــرـ اـ. إنــت بــاللا  الدوره ووجــوده فــي الحيــ اســتقالليتت و ضــ 

لة والتحلي  والمدايشةا يقد  شخصياتت لتحررا لن  غال  التمثيــ ا المتذل

 صــيات التــيخ شوالصندة والتكلف. ولن هنا نستريع القو  إ  ك  هــذه ال

لناــاا فكــ  شخصــية   يكن    لناا   مد زكي ولــ  يكــن هــو  يــا  قدلاا ل 

لناــا  الــةا بمــا ك يتكــررا كــ   كال ك يتجــ  ا ور  كانت هي في  د ذاتاا

 ق ا رسمت   مد زكي ولنحاا "صك الحياـ" بيننا.كيا  لست 

 

 22.02.2004العربي المصرية ـ 
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 أمحد زكي موهبة قتلتها السينما! 
 ل و قاسم ح

 

ينما و  استرا ة   مد زكي ويدود إلــى شاشــة الســ   ك ترنتمنى  

ا لن المؤســف  ننــ عرائت الثر .  لدافى, ونحن نصلي لن  جلت ولن  ج   

بة وكا  ينبغي    يكو  الحديث عنت ولدت فــي نتحد  عنت في هذه المناس

 وقت نشاطت ك في وقت استرا تت.

 ســين"  تطــ عندلا شاهدت   مــد زكــي ألو  لــرـ فــي لسلســ  "

ت  نني  لا  لمثــ  الرج  لمث  عبقر   قاً, وألو  لرـ شدرت    هذا قل

تــذله علــى شاشــة دــد هــذا المسلســ   لشــكلي للكلمــة. ب بالمدنى الدلمي ك ا

ي  دوار كثيرـ يصد   صرها لع لخرجين لصــريين  كثــره  السينما ف

لن الصف األو . وعندلا شاهدتت في تلــك األدوار بقــي   مــد زكــي فــي 

ه في تجسيد شخصية األدي  البصــير,  يــث  سين ودورتي هو طت  لي لخ 

ا الشخصــية ي تكــّو  بمجموعاــ تــذله بالتلاصــي  اإلنســانية الصــغيرـ التــ 

التمثيــ  والــتقم. ســرحياً  و نارجيــاً.   مصة والتي لن دوناا نسميالمتق

وهو اإلنسا ...    إنسا , ولذلك فدندلا نذه  إلى ذلك اإلنسا  إلى تلــك 

ك   ريد    نديد تمثيلاا  و إعادـ صــياغتاامكتوبة ون موجودـ اللاالشخصية  

شخصــية الممثــ  جســيدها لــن نــال   بد لن قراءـ تكويناا والدم  علــى ت 

  الحاضــر  لــا  الكــاليرا. لــن هنــا كانــت موجود على المســتوى المــادال

 شخصية   مد زكي في "طت  سين" لتقنة الترابه ولقندة األداء تمالاً.

 

واعية,  ساسة ولثقلة فــي إطــار ة نادرـ,  بة تمثيلي هو   مد زكي ل

فــي   ن لي اتــت ونجا ــتشخصية و دائاا  لا  عدسة الكــاليرا. ولــ قراءـ ال

تــي تقمصــاا, بغــ  النظــر ين وفي عمو  الشخصيات الشخصية طت  س

عن درجــة النجــال, إنــت كممثــ  يمتلــك المرونــة النــادرـ, لرونــة راقــ. 

مسر ية بنجال, وهو لرياضة الانتبار ا  زاالبالية, لرونة الممث  الذ  اجت 

المخــرج ج لن سجن الكادر السينمائي, ولكــن ســجن  يضاً يستريع الخرو 

ً الدربي ك ثلــين المصــريين وفــي  لــا  طــال بكثيــر لــن المما  دائمــاً قاســيا
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لقدلا    مد زكــي, بحــالوـ وســحر صــوتت, إضــافة إلــى لرونــة جســمت 

 وهي لي ـ يحتاج إلياا الممث .

وافرـ وبغنــى فــي شخصــية   مــد ر إذاً لتــ مثــ  الكبيــ مللكونــات ا

 ف الشــديد والمــر,شتار كممث  لحبوب, لكنت ل  يحقه, لألســ زكي, وهو ا

ة, وعلينا هنا    نقــر   ســباب عــد  ير بالمدنى الكال  للكلمتذلقت كممث  كب 

 صدود نج    مد زكي كقمة تقف باكصرلاف الدالي لكلمة الممث .

ديــك" لــثالً  و ل  "لــوبي  بيــك فــي فــي    عندلا ننظر إلى غريغور

ســة" والبحر" و  نتوني كوين في "  ــدب الكني سبنسر تراسي في "الشي   

ر تــا " "  و صــوفيا لــورين فــي "إللاليت فــي "جــي جــي و لــوريس شــي 

و"فتــاـ الناــر"  و جــيمس ديــن فــي "شــر  عــد "  و ليــف  ولمــا  فــي 

 و  بL"صــرنات وهمســات"  و لســلي كيــرو  فــي "غرفــة علــى شــك  

ريح"... "هاللت"  و كــالرك كيبــ  فــي "ذهــ  لــع الــ وليليت في  لورنس  

ونجد الممث    في عال  التمثي   نقف  لا  عمالقة  والقائمة ترو  كثيراً, فإننا

األدوار, التي لدباا لمثلو  كبار, لتذلقاً لقنداً وسا راً ونجمــاً   في ك  تلك

 .تبمدنى التذله اإلبداعي الذ  تترابه شارتت لع عرائ 

كنــت لوهبة عن هؤكء ب  قــد يلــوقا  لوهبــة, ولك يق       مد زكي

و    والسب  واضح وهــ  تلك األفال   ل  يتذله إلى لستوى تلك األدوار وك

ما فقيرـ إنتاجياً وفي  دواتاا التدبيرية. إنتــاج يريــد    السينما الدربية سين 

 ربــ يخل  كللة الليل  إلى  قــ  قــدر لمكــن  تــى يحصــ  المنــتج علــى  ك

ــائ لــردود لم ــتج الســينمائي المصــ كــن لــن ف ــة, وعــين المن ر    القيم

يــة لــ  تدــد ر, فالســو  الدرب شانصة فقط نحو صــاكت الســينما فــي لصــ 

 ً ــوقا ــينمائي س ــيل  الس ــالحة للل ــن  ص ــدا  األل ــا اند ــرـ  لنا ــباب كثي ألس

اكجتماعي وركو  الناس إلى بيــوتا   لــا  شاشــات اللضــائيات وظاــور 

وعلــى شاشــة الســينما بدــد   اكجتماعيــةفــي الحيــاـ    الكثير لن المحرلــات

ــا ــالي الحرك ــعتن ــي الواق ــا ف ــيادـ  عرافا ــولية وس ــاعي  ت األص اكجتم

ثيرـ وقاسية ليس على حرلات الرقابية  صبحت كاسي الدربي. والموالسي 

المنتج فحس  وإنما على الكاتــ  وعلــى الممثــ .  ســيجة كثيــرـ فرضــت 

ربــي, والمنــتج لمنــتج الدة, فصــار اي ئ شروطاا على  دوات التدبير السينما

ا   فاللاً بمواصلات لشروطة لسبقاً, وآف  المصر  في شك  نا , ينتج

ــة القصــة  ــك ا الســينمائية صــارتكتاب ــة بالضــرورـ بتل لشــروط لحكول

القاســية  القبلــة لحرلــة فــي اللــيل , كــذس الخمــر تســتبد  بكــذس عصــير 
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ن الوجــود الحوار عــ   ,االبرتقا , لقاسات اللستا  تحت الركبة وليس فوقا

قوانين الخله والشــرع, المتغيــر والضجر والمداناـ ينبغي    ك يصرد  ب 

باا   ن ولؤسساتت لسمول المساسـ جداً فال األللت لسافة لحدود  السياسي

وك  جا ـ اكستخبارات لسمول تسميتاا, الحل  ينبغي    يكو  لحــدوداً, 

 ذ ا  وجــودإنتاجيــة إ  بشخصيات القصة يجــ   كّ تتدــدى الــثال  ألســبا

  الدربي التي يمث  المليو  دوكر ستة لمثلين نجو  يستن ف لوازنة الليل

ت لواقــع الت   ا األعلى, وكلما ده تيــال صــوير كانــت القصــة لبدــث ارقلــّ

المنتج, فتنوع لواقع التصوير يناك الموازنة وي يد لــن بنــد المواصــالت 

ابة القانونية نتج والرقاً لن المقب واإلقالة. إذاً,  نت  لا  فيل  لكتوب لك لس

لدربــي هــو ليس لن الكات , كما    نظا  اإلنتــاج اوالرقابة اكجتماعية, و 

ــ  تتذســس نظــا  فــ  ــو رد , فل ــى غــرار ق ــاج عل ــاج شــركات إنت انين اإلنت

إذ  1917السينمائي التي سادت في الدال  لنذ ظاور اللــيل  الروائــي عــا  

وكس ر, رانــك, فــ غولــدين لــاي  تذسســت شــركات عمالقــة لإلنتــاج للتــرو 

ولولبيا...ب شركات تذسســت برســالي  القر  الدشرين, يونايتد  رتست, ك

المصــرف الدربــي يلضــ  رف عمالقــة, فيمــا رـ لدعولــة لــن لصــاكبيــ 

 قار على السينما في استثمار السيولة النقدية.الد

 

  مد زكي كا  ضحية هذا الواقــع, وكــا   لالــت نيــارا   إلــا    

ت فــي ضــائقة لاليــة قــد تدقــد  ياتــت وهــذا سيضــد  فــي اإلنتــاج  يكو  لقالً 

دــيش لدانــاـ لمنتج وبالتالي ي ولية ولترلباتاا,  و    يرض  لشروط االنج 

س هــذا علــى طبيدــة شخصــيتت فــي كــ  ع الســجين. وكــا     اندكــ المبــد

تلاصيلاا التــي يدرفاــا  صــدقاؤه  كثــر لــن غيــره  وكــا  هــذا ســبباً فــي 

  مد زكي.الممث     علإشكالية تدال  المخرج  

لــن لوهبتــت وفــي  فــال    لد    مد زكي  دواراً كثيرـ  قــ  بكثيــر

ذله بســب  قــوـ  يلــة وضــديلة, وتــ ولغــة تدبيرهــا ه لوضــوعاتاا تافاــة

ورها على الشاشة, ولكناــا غيــر لرســولة بدقــة وضــمن شخصيتت و ض

ــاليرا  ــة الك ــوء وبحرك ــ  بالض ــتوى الرس ــى لس ــة عل ــر بائس  دوات تدبي

يــر الســينمائية. لــ  يدجبنــي الكثيــر لــن لغــة التدب   للــردات  كو والتشكي   

الناصــر التــي و تى شخصية عبد  ألفال  واألدوار التي لدباا   مد زكي,ا

   نظــر إلياــا بــذلك اإلعجــاب بــ  وجــدتاا بت الكثيــرين لــن النقــاد لــ  عج 

شخصية لســرحة ولــؤداـ لــن الخــارج. كــا  شــك  عبــد الناصــر ولــيس 
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تقدير  يدود إلى طبيدــة السب  في  مد زكي, و    رو ت هو الذ   داه لن  

فتــرـ اإلنتــاج   ائي القائ  في لصر الذ  يدتمــد علــى ضــغطاإلنتاج السينم

  إتا ــة اللرصــة للممثــ  عدد لمكــن لــن األيــا  وعــد  التصوير إلى  ق و 

لدراسة الشخصية لع نلست ولع المخرج ولع الممثلــين الــذين يشــاركونت 

 القصة.

 

ة التمثيــ , لوهبــة داء وثقافــ رـ فــي األداإ    مــد زكــي لوهبــة نــ 

نمائي فــي ياتت الشخصية ضحية طبيدة اإلنتاج السي عبقرية وفذـ كانت و  

ــاج لربي لصــر ال ــع السياســي واكج تــي هــي نت تمــاعي الدربــي. دــة الواق

الموهبــة الدربيــة تتالشــى فــي لاــ  الريــال السياســية ونتائجاــا الثقافيــة 

كا  ك يلرل ك جيداً.    يدرف ذلاكواكجتماعية, وقراءتي      مد زكي  

كــا   كا  يبكي عندلا يرى نلست علــى الشاشــة.  ألدواره ب   كاد  ج    نت

تــي قادتــت بســرعة وهــذه هــي لقدلــة  زلاتــت اللن ذلك بكثير,    يحل  بذكثر

نحو سرير اكسترا ة. عندلا  نظر إلى   مد زكي كممث  فذنا  نظــر إليــت 

لن الخرــر, اــا لــن لكــا   ينت ع  ني كموهبة نادرـ كا  على   د المخرج 

ي ج المحكو  بشــروط اإلنتــاج الســينمائية فــ ولكن لن  ين يذتي ذلك المخر

زكــي كممثــ   ســب  بقينــا ننظــر إلــى   مــدلدربي. ولاذا اللصر والدال  ا

ونج  عربي لوهوب, ولــ  يظاــر علــى الشاشــة كممثــ  عمــال  يتســاوى 

ياســي الواقــع الس عرــاؤه لــع قدرتــت الكالنــة الدظيمــة, وكــا  هــذا ظلــ 

عربياً بالملاو  المحلي للغة   تماعي الدربي,  يث الليل  الدربي بقيواكج 

كثيــر لــن ج الســينمائي, ضــحاياه الو  الدلمي لإلنتــار وعربياً بالملاالتدبي 

 المواه  الدربية وفي لقدلاا   مد زكي!

 صــلي وبــدلوع  ــارـ و ارقــة لــن  جــ     يشــلى   مــد زكــي 

 هوب  قاً.و مالممث  الدبقر  وال

 2004/02/27الحياة ـ 
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 يكتبها للدستور: عاطف النمر:    ن( * )جنوم خارج دائرة النسيا 
بح  اييس النجومية فـصأمحد زكي.. حطم مق 

 فنانا فوق العادة!! 

  

 اليت  جد   ياتت ليلودرالا تترابه لع  سرورـ الدندلي  !!   •

 اب  ئ ت طدنات زلالئت ولرارـ الغربة دفدتت لتحد  اإلدلا  واكك •

  خرر ويرف  اكستدانة بدوبلير لتحقيه الصد اب الك يا •

 ور !!ل  يتلو  بدقد الدظمة وهستريا الشارـ فاتاموه بالغر •

 

يــة لمشــوار الــنج  األســمر   مــد لما ك شك فيــت    القــراءـ المتذن 

سوف تنتاي بنا إلــى  نــت يشــك   الــة اســتثنائية فــي تــاري  الســينما   زكي

كــ  لــن عرفــت عــن قــرب ا ة فريــدـ للــة إنســاني ا  الدربيةا ويشك   يضا  

يــ  لــن األلــ  دا لن فراغ ا فوراء كــ  لنامــا لشــوار طو والحالتا  ل  تنب 

داا فــي بوتقــة لــن الصــد  يت والدلوع ا انصارت جمي قار واليت  والت وال

فــذفرزت لنــا فنانــا جمــيال قلبــا وقالبــا ا وإنســانا نقيــا تلقــى لــن الردنــات 

جبــا  ا ولكنــت بالصــبر لــا ياــد الوالمدلنــة    ةوالشائدات والحــروب الخليــ 

ســقوط فــي اككتئــاب الــذ   دى بــت فــي لر لــة إلــى التغل  على لدانــاـ  

د ر لة الدالج في لنــد  ـ نرج لن هذه المر لة بدا وبقوـ اإلراد  اإلدلا 

ا بالصبر  يضا  ظار لا لديت لن عبقرية في قار المستحي  ا فذفرز على 

لنجولية رغ   نف الجميــع على قمة ا  جدلت يتربع  الشاشة الدربية فنا راقيا

لاــا عــن  لالاــا و  ال  ر النقاد والجماهير الدريضة التي عبــرا لينا  تقدي 

لن فذنل. لت ا ول  يكــن لثــ  بقيــة  اا ا فنا      اللن للوآكلاا وطمو 

األدعياء الذين اتاموه بالغرور ووجاوا لت الســاا  الرائشــة غيــر عــابئين 

 طلا  ونقاء  ه  الريف البسيط .ببراءـ األالتي تتس     بشلافية نلسيتت

زكي كــ  ذلــك بلنــت وإنســانيتت التــي ك تدــرف الحقــد     مد   جتاز

ا جديــدـ لــع عــدو نلــي جــاء وتكره الغ  ا ها هو القدر يلرض عليت  رب 

فجذـ ليناش في جسده دو  إنذار  و لقدلات ا هــا هــو   مــد زكــي الــذ  

ش األبــي  يحــيط رقــد اللــراالمركبة ي  تر الصدبة والشخصياقار األدوا
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راقي فــي تحيط بت قلوب الماليين لن لحبي فنت البت فريه لن األطباء ا و 

 ا  الرئة اللدين !!لت بقوـ الصمود لقار سرطالدربي ا داعين  الدال  

 )اللقاء األول(
كنــت فــي زيــارـ لســديد صــالح بكــواليس لســر ية للدرســة 

لســا بملــرده جا  -لــرـ    ألو   -تت  دهالمشاغبينب ا في طريقي للخروج شــا

ي ســكو  غريــ  ا شــارد الــذهن يلكــر فــي في غرفتت الصغيرـ الضيقة ف

لاــا    فنــا فــي عجالــة ا  يقنــت يو يت نلوتــت ا تداربديد ا قردت عل  شيء

هذا الشاب األسمر النحي  في  ياتت  شياء كثيرـ تتس  بالغموضا ودود ا 

لاللدتا  ا عيناه اتت لريحة  لالريف ا لاذب ا نجو  ا قلي  الكال  اابتس

س والمكا  وك  المحيرــين بــت ا تــرك فــي تنرقا  بشدور الغربة لن النا

ولــت دو     لو دـ ا يشاهد لا يــدور   اند الي يلض  ا  لسي انرباع بذنتن 

يشارك فيت ا جاء لن يامــس فــي  ذنــي بذنــت إنســا  لدقــد ولغــرورا لــن 

لــ  يكــن   ا لــع  نــت  تيــ يولاا   سست بالحرب التــي بــد  الــبد  شــناا عل

قــف بجــواره  علــى نشــبة شك  نرورـ لا على غيال  الضحك الذين ي ي 

ليديا التي تنبع لــن ت الخا  في الكو لنا  ولت للاول  المسرل ا فاو ليس

قف وليس لن التاريج الــرني. ا ودوره الصــغير الــذ  يؤديــت فــي المو 

 ةالمسر ية يستدر الدرف والتدــاطف لــع الشخصــية البســيرة المرحونــ 

 لمرحو  في  ياتت .اا بصد  االتي يؤدي 

   مد زكي     عن هذه اللترـ يقو 

عمر  ا التحقت بمداد لجئت إلى القاهرـ و نا في الدشرين لن    -

ي دانلي ز ا  لن الرمــول والمدانــاـ التــي عرفتاــا اللنو  المسر ية وف

ع لن يدملو  بــتا فذنــا إنســا  بســيط في الوسط اللني لصدوبة التجانس ل

ال قازيه وسط  ناس بسراء لــ  يتلوثــوا   ت عمر  فيلدظ  سنوا  تقضي 

لوعــود واآلك  لــن اكنتظــار وا  بدقد الدظمة  و هستيريا الشــارـ . تدبــت

 تذتي .... وفجذـ ا توقلت لع نلسي في يــو  عيــد األ ال  واألفال  التي كو 

ليالد  الثالثين ا ونظرت إلى السنوات التي لــرت لــن عمــر  دو     

 ا   سست  نني ســرقت .. ا باطــات القــاهرـ  ل  بت    ا لما كنتئ ي  نج  ش

لثلــي تخــتلط لا يكبــر اليتــي   سرقت لن  ياتي عشر سنوات كاللة. وعنــد

ة بــالح   ا والحــ   بالضــحكا والضــحك ياء فــي نلســت .. اكبتســالاألش

بالدلوع! فذنا إنسا  ســريع البكــاء ا ك  بتســ  ا ك  لــ ل .  دنــ  الســينما 
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الثة فذجد دلــوعي تســي  ا عنــدلا  نــرج لدرجة الث رالا لن ادو ألشاهد ليل

لــن نلســي ا   ده سخيلاً فذضــحكالدرض و بد  في تحلي  الليل  ا قد  ج   لن

غير طبيدي ا  و ربمــا هــذا هــو الربيدــي ا  لا  المآسي  بكي بشك    لكني

 إذ    لن ك يبكي هو في النااية إنسا  يحبس   اسيست ويكبتاا !! ب 

 يب (لد) هو والعن
  عــروش  مد زكي بصدقت اللني    يا  الدنيا ا ويخلخ اع  استر

اا ل  تدد  كــرا لا  ثبت  ن مذلوفة عندالنجو  ويغير لن لقاييس النجولية ال

وســي  ذ  الشــدر األصــلر والديــو  ال رقــاء ا وهــو بــذلك على الممث  ال

ا مايكرر  سرورـ عندلي  الغناء الرا   عبد الحلي   افا الذ  تكاد  يات 

حافظــة ترــابه ا فامــا  بنــاء لحافظــة وا ــدـ هــي لإلــى  ــد ال   تصــ  

ا ك    الحرلا  الداطليولتت لن اليت  و الشرقية ا وك  لناما عانى في طل

اهرـ بغربة اللالل اللرر  بحثا عن قــد  ولكــا  تحــت لناما جاء إلى الق

الشمس ا وسط غيال  لــن النجــو  الكبــار الــذين تربدــوا علــى القمــة وك 

نجح   علياا ا ك  لناما بصدقت وتمرده وصبره    ي ا ما و  أل د  دي ير

لاــو  عبــد الحلــي  لــن لالســاكنة ا فغيــر  في تغيير ك  المدادكت الثابتة و 

وجاء   مد زكي ليغير لن للاو  التشــخي. الســينمائي الغناء التقليد  ا  

ا ولــن لصــادفات القــدر    كــ  لنامــا ارتــبط عاطليــا وفنيــا بســندريال 

فــي ي ا التي   باا  لــي  ووقــف إلــى جوارهــا  سداد  سن   ا الرا لةمن السي 

إلــى جــواره فــي ت لوهبتت ووقلت بداياتاا ا و  بت هي   مد زكي وقدر

كاا برولة فيل  لشــليقة ولتــوليب ولسلســ  اياتت و صرت على    يشاربد

لهو وهيب وفيلمي للوعد على الدشاءب و لالدرجة الثالثةب الذ  ل  يكت  

 !!الجماهير  للت النجا

 )ميلودراما القدر(
فــال  التــي ناا ليلودرالا لن نمط األوصف لي   مد زكي  ياتت بذ

لــا اللاجدــة ه الميلودرالروائع  سن األلــا  ا تبــد  هــذكا  يقدلاا لخرج ا

التي نراا لت القدر لنذ ليالده بمدينــة المنصــورـ بمحافظــة الشــرقية فــي 

لــ  تحــتلا الــدنيا ف  والده عن     ا ل  يكم  عالت األو   تى ر  1949عا   

 وجــت والدتــت بدــد ر يــ  األب بلتــرـ ذاكرتــت بقســمات وجــت األب ا وت 

 ـ جداا  قصير

 ذه اللترـ فيقو       مد ه  ويسترجع
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ك يجوز    تظ  ع باء ا ف وجوهــا   فال ة صبية ال لي كانت    -

وعاشت لع زوجاا ا وتربيت  نا فــي بيــوت الدائلــة ا بــال  نــوـ . ر يــت 

ى السابدة لن عمــر  !!.. ذات يــو  جــاءت الــ و نا في    رـ األولىمل لي ل

لتنــي  ــ ينتين ا ثــ  قب ظــر الــّي بدينــين  البيت إلر ـ   ينة جداً ا ر يتاا تن 

. شدرت بإ تواء غري  . هذه النظرـ الــى اآل  ك   دو     تتكل  ور لت

 تلارقني .  

في السابدة لن عمــر   دركــت  ننــي ك  عــرف كلمــة  ب  و    ا 

لســ   لــالي كلمــة بابــا  و لالــا فــي  ــوار بمس عنــدلا تمــرلــى اليــو  او 

دصــي علــّي نرــه بحــرج شــديد ويست   تليل يوني  و فيل  سينمائي ا  شــدر

 كلمة بساولة !! ب .ال

للحظة تجذرت في دانلت شجرـ اإل ساس باليت  والغربــة ذه الن ه

ـ  يــ وتغلغلت في ك  تلاصي   ياتت ا  صبحت الغربة لــن الداللــات المم

جــر  لــن لة في عينيت ا فداش فــي ســكو  يرقــ  لــا ي رؤها بساو التي تق

 ي وجدانــت بدمــه التذلــ  لغروســاً فــ  ولت دو     يشارك بــت ا  صــبح ا

   طوار  ياتت . ل  يضحك بما فيــت الكلايــة ا فصار ناصية تالزلت في ك

ول  يبك بما فيت الكلاية .. ولكنت صــمت بمــا فيــت الكلايــة . و ــين  راد    

فيــت  في المسرل المدرســي المتــنلس الــذ  يلــرغ ال  ا وجدب الى الكراي 

قــة ا و دتت بذيــة طري  باطن    يارب لنلشاعره المكبوتة ا  راد بدقلت ال

ح   لقار الشدور باليت  كانت قــدلاه تتــآكال  وهمــا  راد    يارب لن ال

تذكال   رصلة الشوارع ا  صبح زبونــا لمقاعــد الدرجــة الثالثــة فــي دور 

اصــ  بــذ  قب  األوا  . ساه  في ذلك شدوره المتو  نت كبر    ينما ا ظنسلا

 لمحيط بت .لدال  الخارجي اهناك صدا  لتواص  بينت وبين ا

 ذاكرتــت ويترجماــا بدلويــة  ــين لازالت هذه اللتــرـ لحلــورـ فــي

 يقو    

لفي الداشرـ كنت وكذنني في الدشرين .. في الدشــرين شــدرت   -

ي ... فدندلا كنت طالبــاً فــي كبر لن سن دائماً    تشبذنني في األربدين . ع

ألشــياء نلسي ا و لكن ا  قازيه الثانوية ا كنت لنرويا جداً علىلدرسة ال 

يبــة ا لــن  يــث تصــرفات النــاس ربوعة في ذهني برريقة عج لازالت ل

إبتسالاتا  ا سكوتا  . لن ركني المن و  ا كنت  راق  الدــال  فتراكمــت 

صر، ا لكي  نــرج لــا لحة لكي  ت بحاجة لردفي دانلي األ اسيس وش

غ لا بدانلي لــن تمثي  هو المنلذ الو يد  لالي ا لتلري في دانلي . فكا  ال
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بح المسرل المدرسي هو بيتــي تي لا ت ا  تال قني ا  صدوالات القله ال

الحقيقي . ر يت الناس تات  بي وتحيرني بالح  ا فقررت    يصبح هــذا 

لارجــا  المــدارس إشــتركت فــي الربيدــي .ف الدــال  الســا ر هــو لجــالي

ها  فضــ  لمثــ  علــى لســتوى الجماوريــة . عنــدالثانويــة ونلــت جــائ ـ 

مكنــت الــدنو  ده إذا  تى القاهرـ ا ي شخ. يامس لالولد  سمدت  كثر لن  

الى لداد التمثي ب . كانت القاهرـ بالنسبة لي لثــ  الحجــاز ا فــي النا يــة 

 األنرى لن الدال  !!

 بة(عص)السنوات ال
ع عــال  ولى في القاهرـ كانت تشك  لت صدالا آنــر لــ ات األالسنو 

لوقــت ا رـ في ذات ات صدبة ولثي آنر غري  عليت .. وصلاا بذناا سنوا

فــي تداللــت لــع البشــر ا وجــذرت  يضــا لــن   سنوات شــكلت جانبــا آنــر

شدوره بم يد لن الغربة واليت  ا كلماتت تشرل ذلك بكــ  علويــة وبســاطة 

    عندلا يقو   

  اقتي كانت تادر في البحث عــن  ســلوب لناســ  رباع ط  لثالثة  -

التــي للن . الساعات  لن طاقتي كا  ل تدال  بت لع الناس ا والربع الباقي  

س المسرل كانــت بالنســبة لــي  صــد  لــن الدمــ  كنت  قضياا في كوالي 

على الخشبة. ك  لن لرـ شــدرت بــذنني لقاــور ا صــغير ا لدقــد ا لدــد  

كنــت  شــدر وكنــت  ســمدا  يقولــو    اس . هكــذاه  لع الن التمكني لن الت 

ســط اللنــي .. ا   سســت  ننــي  عــيش فــي وســط غريــ  ا الو  عنــي ذلــك

نت  شاهد الناس تسل  على لنلا  والخوف والقله ..كو  بالكثير لن الشح 

بدضاا بحرارـ ولا ا  يدير   ده  ظاره  تى تناا  عليــت الشــتائ  . لــع 

بيضاء  و سوداء النلسية   ليست كلااالنااية    يفالوقت ا  دركت    الناس  

 .  !! ب  المخرط والمنقط والمرقط..  شكا  و لواا إنما هناك  

 د !!(ر ومعق) مغرو
هــذه   ا فقد عرفتت وتدرفت عليــت فــيل  يكذب   مد زكي فيما قا   

اللترـ ا سمدت زلالءه يقولو  عنت  نت لغــرور ولدقــد ا شــاهدتت يدــيش 

ا تركيبتــت وفررتــت الســليمة اآلنــرين  نــدلاج لــعكافي و دتت بديدا عــن 

جدلتــت يبتدــد بة ا وصــدلة الدــال  الخــارجي المحــيط بــت وظروفــت الصــد

يــدور فــي دانلــت لــن   ا لــ  يكــن   ــد يــدر  لــا صد ويتذلــ  ويراقــ لير

لشاعر و  اسيس و  ال  وطمول وثقة بالذات فسرها البد  علــى  ناــا 
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نجــالً . ذوب رقــة و ت إنســا  يــ نــ  عقد وغرور ا ل  يقدر   د لن زلالئــت  

ديد ا  و لوجااا . ويحد  الكبار بــا ترا  شــ يحد  المر ـ فال يترلع لدينيا

نوعية البشــر الــذين  هية ا لاذا فذ مد زكي لنرانت بمودـ لتناا ويدال   ق

يدترفو  بلض  اآلنرين ا وك ينسى  بدا لن لد لت يد المدونة األدبية فــي 

فخــر واعتــ از المواقــف يذكر بكــ    لازا  كايو  لن األيا  ا فاو  تى  

صــا   فرقــة اها تجاهــت الكاتــ  والمنــتج ســمير نلــاجي النبيلة التي  بــد

غرفــة الضــيقة الصــغيرـ ذ  ســمح لــت بالمبيــت فــي النين المتحدين الــ اللنا

بكــواليس المســرل لحــين تــدبير لســكن لــت ا وك ينكــر وك ينســى فضــ  

ل جــاهين ا الكبيــر صــالر الرا ــ   عاالمدونة األدبية التي قــدلاا لــت الشــ 

ف يحتــ  ب الرو ي لت ا والذ  تنبذ لت بذنت سو الذ  كا  يدتبره بمثابة األ

لنازع ا كا  صــالل وف تتوجت على القمة بال  ية غير لسبوقة سلكانة فن 

جاهين بالنسبة لت بمثابة البلس  الشافي الذ  يخلف عنت لــا يشــدر بــت لــن 

لدينــة لــن البشــر ع نوعيــات وتذقلمــت لــ  تقار واآل  ولداناـ في عد  فامــ 

 على تجريحت والتشنيع عليت .  وال لالء الذين تدودوا

 ) طاقة االكتئاب !! (
صــي  بــت   مــد زكــي نلي سرا إذ لا قلت    اككتئاب الذ      ك

 ياتــت كــا  وراءه عوالــ  كثيــرـ ولكــن لــن في هذه اللترـ الصــدبة لــن  

لــ  يكــن لنــي الــذ   والوســط ال  ا هماا الواقــع المــر الــذ  وجــد نلســت فيــت

ا لتت يديد  ساباتت في تداللت لع البشــر يتصور  نت باذه الصورـ التي جد

اللــت ب ذنــت البرــ  الشكســبير  ل هوقوف لــع نلســت وكوفرضت عليت ال

الذ  اتخذ لنت عبارتت الشايرـ ل  كو   و ك  كو  .. تلك هي المشكلة ب ا 

دــال  غيــر فــي هــذا ال   يضــيع    الفإلا    يكو    مد زكي كما يريد ا وإ

ن سبي  سوى التحد  وقار ك  لــا يقابلــت لــ   اإلنساني ا فل  يكن  لالت لن

ينظــر إلــى وفررتــت ا وهــذا لــا جدلــت   يتخلى عــن نقائــت  لستحي  دو    

 اككتئاب بملاو  آنر يلسره في قولت    

لالمثقلو  يستدملو  كلمة اكتئاب ا ربمــا  كــو  قــد عانيــت لــن   -

شــديد ي فياا ا و عتقد  نني شديد التشاؤ  و ـ ك ذن  ل شياء كثير  هذا بلد 

 ر علــى  شــدة ســاطدةعما  اليذس ا  عثــ التلاؤ   يضا .عندلا  ن   إلى  

ل  نلســاني ا ســاعدني كثيــراً لفــي هــذه اللتــرـ ب لألل  . لد  صديه ا عا
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و كد لي    ك  لا عانيتت يرجع إلى طلولتي اليتيمة ا  يا  كا  هنــاك ولــد 

 .  يحنو عليت   د ويسذلت لاذا بك   !! ب كي يود   مت   مد زس 

بحت لــت لن هنا تغيرت نظرـ   مد زكي للدال  المحــيط بــت ا  صــ 

ن لثاليــات  ساســية ا هــذه الرؤيــة هــي رؤية واقدية ك تصرد  بما لديت ل

هــو همــت األو    التي شكلت فيما بدد انتياراتت اللنية ا إذ  صــبح اإلنســا 

 قولت   ك الرؤية ب ذات لرـ تل  اوقد فسر لي

بســيط لديــت الدلو  الدويصة ..  نا رج     ل  نا ك  جيد الللسلة وك  -

بــناج سياســي اسة وك ارتبط  تدبير عناا .. لست رج  سي   اسيس يريد ال

لدين ا وك   م   و  ؤيد  يديولوجية ناصة ا  نا لمث  يبحث عن وسائ  

صف لــن ش وسط عواالدصر يدي   اللتدبير عن اإلنسا  . فاإلنسا  في هذ

ــدي  ــى هــذا اإلنســا  الماديــات والجنــو  ا الســينما ل ــت تترــر  إل نا لازال

ــد  صــبح هــ بســرح  ــن آد  ية . لق ا ا تشــريحت ا الســير وراءه دفي هــو إب

لال قتت ا هدفي هو الكشف عــن اإلنســا  بكــ  لتناقضــاتت ا    إنســا  ا 

 . الربقــاتـ وا دـ .ان إذا  ل  بدمه يشباني ويشباك ويشبت غيرنا .. المدا

ا ــد . الجنــو  لو ــد .. عالمنــا والثقافات عناصر لامة ا لكن الجــوهر و 

 ار ا الدال  كلت غار  فية و ل  ونوف ودلعال   روب و سلح المداصر  

نلس الدنف ونلــس القلــه . واإلنســا  هــو المرحــو  . لــيس هنــاك ثــورـ 

 .  لرحو  !! ب   قيقية في    لكا  لن الدال  .. هناك غباء عا  وإنسا 

 ) فلسفة فنان !!(
فلســلة      يدر     وراء لا يرر ت    مد زكي يتكل  بدلوية دو 

ك البــاطن ا تلــ   اضــحة تشــك  لــا يدتمــ  فــي عقلــتعالية جــدا ا ورؤيــة و 

الرؤية التي دفدت بت إلى تحديد انتياراتت للنماذج البشرية التي سدى الــى 

لنا    تتكرر لية يندر  رقتجسيدها على الشاشة بصد  يحسد عليت ا وبدب 

دور إلى آنر بحثــا عــن تشــريح  بــن آنر ا فدرف بتمرده كيف ينتق  لن  

حوك للالل الساذج الري  المضــ رؤيتت ا فكا  ا  ذ  تحد  عنت وفهآد  ال

عليت في فيل  لالبر ء ب الذ  صد     المسجو  السياسي الشــيوعي هــو 

وهــو وتمــرد ا  راعــدو و والــوطن ا و درك بحســت اللرــر  الخديدــة فثــ 

  هنــد وكاليليــا ب ا و بــن اللر  الاائ  على وجات في فيل  ل  ال  لقتن.

التدبيــر عــن لشــاعره   ت لخجلت يحج  عــنع في الاوى ولكن الحي الذ  وق

يل  ل كابوريا ب ا وهو ضابط لبا ث  لن الدولــة القاســي الــذ  يلاــ  في ف
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الموظــف      الوطن على طريقتت في فيل  ل زوجة رجــ  لاــ  ب ا وهــو 

ت الجنسي في فيل  ت في نض  المجتمع الذ  يداني لن الكب رحو  التائ الم

الشــدارات تمــع الــذ  شــبع لــن  اــر  ب ا ذلــك المج ل الح  فو  هضبة ال

بة ا واألقال  المخدرـ التــي ت ييــف الواقــع والحقيقــة ا وهــو الثورية الكاذ

الصديد  البا ث عن  قــت الــذ  يكشــف تالعــ   جاــ ـ األلــن بمصــير 

 قيقة في فيل  ل الاروب ب . ساب الح   بسراء علىلا

 املهمشة () الطبقات 
ي قــدلاا لنــا ك  هذه الشخو  وغيرها لن الشخو  األنرى الت 

شــرط التشــخي. ا لــ  يقــدلاا بســرحية بملاــو  الجــرال الــذ  يمســك بم

 ــت فــي الســرور الســينما المدتــادـ ا إنمــا قــدلاا وفــه للاولــت الــذ  طر

خصــية األفنــد  الرولانســي ينما لن شد زكي السم  السابقة ا لقد نل.  

اعي ة ا إلدراكت الو ينتقي كلماتت لن كت  الشدر والرولانسي المتذنه الذ   

لثقافية التي همشت طبقات اجتماعيــة اكجتماعية والسياسية وابالمتغيرات  

ل  يكن لاا وجود على الشاشة ا فبحث عناا وعاشــاا وصــادقاا و فرزهــا 

نت إلى كشــف كــ  المالبســات حت يادف لإنساني ب    و بذداء عبقر  وللا

ى فــيل  ل طــائر علــ   ار اإلنسا  على كافة المستويات بد  لــنالتي تؤد  لق

ائية ا وصــوك إلــى فــيل  ل  يــا  نا  عنت  و  جــائ ـ ســينم  الرريه ب الذ 

السادات ب الذ  نا  عنت وسا  اللنو  واآلداب لن الدرجة األولى بتكــري  

 شخصيا .  لن الرئيس لبارك

 فنان املشاهري () 
د زكــي لتحــد  نلســت وتحــد  بديدا عن الخــط الــذ  انتاجــت   مــ 

عميــد األدب   ماء والمشاهير بداية لنن في تجسيد شخصيات ال عاآلنري 

بي طت  سين في ل األيا  ب والرئيس عبد الناصــر فــي فــيل  ل ناصــر الدر

يضــداا فــي   ب والرئيس السادات ا وبقية المشاريع األنرى التي كــا  56

الدنــدلي  ب والمشــير   جسيد شخصية عبد الحلي   افا في فــيل  ل جندتت لت 

زويــ  ا وشخصــية   الدــالمي   مــد ا والدــال  المصــرعبد الحكي  عالر  

ارك في فيل  ل الضربة الجوية ب ا بديدا عن هذا الناج الذ  لــ  الرئيس لب 

 كلــ يخترــت فنــا   نــر يخشــى    يضــع نلســت فــي لحــك المقارنــة لــع ت 

هميــة صيد  ــي فــي  ذهــا  ووجــدا  النــاسا تبقــى  لتي لاا رالشخو  ا

ة ا فاــو فــي كــ  اللقيــرـ المامشــ     مد زكي في تجسيد شخصيات الربقة
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صدقاً للمصر  األصي  فــي صــراعت لــع الحيــاـ رـ يقد  لنا وجااً  كثر ل

المحيرة بت بداية لن لالبيت البواب والباطنيــة اثالثــة فــي لامــة رســمية ا 

 رهــا لــن األفــال  التــي   ــتلا فياــا بميــ ـســمك ب وغي ا شادر ال  بالارو 

 مــد زكــي بحســت بية .لقــد  درك  التدبير عن اإلنسا  ذ  المرجدية الشد

ت في   يا  كثيرـ ا إ  القدر قــد جــاء بــت فــي كائت الذ  ينكره على نلسوذ

فتــرـ تغيــرت فياــا نوعيــة جماــور الســينما ا الــذ   صــبح غالبيتــت لــن 

د هؤكء الكاد ين افجاء إلــيا  اللتــى لست هو     مد زكي ن  و الكاد ين ا  

رد شدره األشدث إلى الكوافير للألسمر الذ  ك يدتني بملبست وك يذه   ا

جاء للقاهرـ للتونا بالنج  الوسي  رشد  إباظــة   المجدد . فاو و   كا  قد

 ا إك  نت  راد    يرس  للاولا آنر للنجولية ك يدتمد على وســالة  نــور

ســانية  سين فامي بقدر لا يدتمد علــى رول وإن الشناو  و   وجد  وكما 

ــي لقابــ  ــا ا ف ــي يؤديا ــع االشخصــية الت ــرارـ الواق ــت   ل ــيش في ــذ  تد ل

بنا إلى النماذج الدادية ألشخا  عــاديين   ارعت ا فاو  راد    يص وتص

 .نقابلا  ونتدال  لدا  ك  يو  في الرريه

 ) بدون بديل !! (
عنــد   مــد زكــي و بــت ات الصد   ه  لمي  نليبقي     قو     

دي  بــذدوار ضــت الــدائ  بــذ  يقــو  عنــت لدوبليــرب  و بــ الشديد لمانتــت ا رف

ين اآلنــرين ا فقــد شــاهدتت الخررـ لث  بقية الممثلــ   اهد ذات الربيدةالمش

 ثناء تصوير فيل  لعيو  ك تنــا ب وهــو يحمــ   نبوبــة غــاز لشــتدلة غيــر 

ولن قبلاا  لقى بنلســت رض لاا ا  كن ا  يتدممعابا بالخرورـ التي لن ال

و  بــذلك في فيل  لطائر على الرريــهب ورفــ     يقــ لن سيارـ لسرعة  

الخررـ ا ويدتقــد   مــد   درب على لث  تلك المشاهدر  و البدي  المالدوبلي 

زكي بذ  عد  اســتخدا  البــدي  يدرــي اللنــا  قــدرـ  كثــر علــى المدايشــة 

ثالجــة المــوتى بدــد   ينا  فــي دفدت على    والصد ا وهذا اكعتقاد هو لا

قتضــى دوره يير الذ  دهن وجات ب رقة الموت كمــا ي     سل  نلست للماك

إلــى    دنلــت عليــت  اءب . و بقــي فــي الثالجــة  للوعد علــى الدشــ في فيل

برلة الليل  سداد  سني لتكشف عن وجات وتتدــرف . لقــد  عــاد المخــرج 

عليت عدـ لرات الثالجة    ل   إقلا ت ستصوير المشاد  كثر لن لرـ ا لما ا

ثــر لــن انــا لنــت بــذ  اللقرــة التــي ك تســتغر   كفل  يغض  ول  يتبر  إيم

. وفــي فــيل  لطــائر    تكو  لقندة للمتلــرج    على الشاشة كبدبضع ثوا   
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على الرريهب رف  استخدا  الدوبلير عنــدلا طلــ  لنــت المخــرج لحمــد 

قتاــا ك  مــد زكــي و ا وكــا     ة  نا     يستدين بالبدي  في لشاد الســبا

تصــوير لمــدـ شــار  نتلــى ناللــت عــن يجيــد الســبا ة ا فرلــ  تذجيــ  ال

ثنــاء اء فــي النــاد  األهلــي. و مد نا  علــى الغــذر ا دعى بدده لح األنظا

جلوساما هناك ا ذه  إلى غرفــة المالبــس ا و رتــدى المــايوه .. ثــ   يــا 

ت بحركــات ه عدـ لرارو المخرج نا  .. وقل  في  ما  السبا ة وقا  بدب 

 فنية .  

د نــا    لقــد ظللــت  تــدرب هنــا وعندلا نرج لن الماء قا  لمحم

 يولاً !! 15

هو اللنــا    تحدثنا عنت فلن ننتاي ا هذازكي الذ  لو  هذا هو   مد  

يحملــت لــن  فكــار للنــاس ا الذ  عانى وتدذب كثيراً لن  ج  توصي  لــا  

ا  خاطــ  عقــولا راقيــة ت من ولن  ج  لا يقدلت لا  لن لتدة بصــرية وســي 

ولوهبتــت وعبقريتــت ببســاطة   وك تخاط  غرائــ ه  ا فنــا  فــرض نلســت

تر كــ  لشــاعره ا تاــ   عصــابت وتتــو ليامــا ا فنــا  تلوصــد  يحســد ع

ألر  إلى إ  ينتاي لن عملــت ا فيتــرك لــا  نجــ ه لحكــ  النــاس ويصيبت ا

ه الر لة ذهويظ  في نلس القله إلى    تذتيت ردود األفدا  وكذنت بدد ك   

يــة المشــوارا فنــا  قــ  هذا المجد الذ  وص  إليت لازا  في بداالرويلة و 

 !. إنت  قاً فنا  عالمي !  لن الممثلين .هذا الك  الاائ      تجد لثيلت وسط

 فدعوا لت لدي بسرعة الشلاء والناوض لن فراش المرض .

 

 2004مارس  16الدستور ـ 
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 تطارده   ماليي القلوب تدعوله وشائعات املوت 

 ساعة يف حياة أمحد زكي   72أصعب   صيل تفا

 حممود حتقيق:خالد 
 

اللتــي  يكن يدركبالرغ  لن سنوات عمره التي تددت الخمسين ل  

يــين بلنــت السينما المصرية الذ   سدد المالاألسمر   مد زكي البراطور  

ادائــت    و ــش المــرض الرهيــ  ســيجبره علــي اعــادـ تمثيــ   وعبقريــة

قدلت في بداية  ياتت الســينمائية ولكــن  الذ  الدمر لحظة لشاهد لن فيلمت

 .عشاقت ولحبيت نال  لشاهد واقدية زرعت اكل  في قلوبلن  

ريوهات اجبارية عاش وفي بالتوه الحياـ ولن نال  لشاهد وسينا

زكي نال  اللتــرـ الماضــية لــدركا    اللــر  بــين الحــ   واللــرل    مد

اللدــين رع المــرض لك ظــ  يصــاذلــ لحظــة و  لحظة وبين البقاء والر يــ 

 . رافدا شدار كتراجع وك استسال

ور بــين اللتــي اكســمر والمــرض التــدت لشــا جــوكت الصــراع

النمــر اكســود الــذ  عــاش  الحكن في صطويلة ولكن الجولة األنيرـ ل  ت 

 ساعة في  ياتت نرصدها بالتلاصي  لن نــال  هــذا التحقيــه 72 صد  

 . الالذ  كتبتت الدلوع قب  اكق

      علن فيت تمــرده علــي المــرض اللدــين وقــرر قت الذفي الو 

ــت بذ ــر  قالت ــاده بمق ــاـ المدت ــوس  ي ــاد  يمــارس بدــ  لــن طق  ــد اللن

يه شــديد فــي التــنلس جدلــت ث شدر بضــ تمالا  ي  الداصمة كاد    يختنه

يقو  شيا .. فقط  كتلي بالنظر  في شبة ع لة عن الدال  .. ول  يسترع   

النج  األسمر إلــي  دقائه لددودـ عادنجدـ وفي طالبا ال  اإلي طبيبة الخ 

األطبــاء    يجــد او  كثيرا الاروب لناا وهناك لفتة بالمستشلي التي غر

 . رك ـ ألنقاذ  ياتتللرا لن إعادتت للدناية الم

اجــراء اللحوصــات واأل شــدة الســريدة     وكانــت الملاجــذـ بدــد

نتيجة ظاور  كنول األصلي تاكزلة الجديدـ ليست نابدة لن ترور لرض

 يين بالرقبــة لمــا  د  الــي انســدادهماجلرتين كاللتين بالوريــدين الرئيســ 
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لدــدودـ انتشــرت ك عناية ... وفــي ثــوا   يوديا بحياتت لو تمالا وكادا     

  مد زكي لات' واناالت التليلونات علي طبيبت الخــا  وطبيبــت ' :شائدة

بخيــر ولــازا   مــر األســوديــع    الن مج الذين  كــدوا لل المدالج ونجلت هيث 

اللحظــات الحرجــة    يرمــئن  ريع فــي هــذهيصارع المرض لكنت ك يست 

 .ما فد  في األزلة األوليجماوره بنلست ك

جــت لشــاعر الحــ   لــد  الجميــع لرضــي ت ال وفــي المستشــلي

 نبار النجــو '    تكســر ' و طباء ولوظلين باألل  وبالدعاء لت.. و اولت

اغالقــت  لذ  يرقد فيت والذ  تــ   الرابه اوتختر   صو   اج  األ  ا 

ســابع ا  تــي للمرضــي المقيمــين فــي نلــس الرــابه الولنع ال يارـ  تمالا  

ع لحالــة قادر الربيــ  المدــالج والمتــاب التقينا بالدكتور ياســر عبــدال وهناك

اكتشاف المرض و تي اآل  والذ  قــا      التــت  رجــة    مد زكي لنذ

في وريد  الرقبة في الوقت الــذ  ك  رتا جلرتا  كبي  للغاية  يث تكونت

ه لا اكتشلنافي الد  او  فيت    نلرط في األدوية التي تحد  سيولةنستريع 

ك  وجــة فــي الــد  وهــذه طبيدــة بشــرية     مد زكي لديــت نــوع لــن الل 

 .نستريع التدن  فياا

 جلطة طارئة

الــذ    هذه الجلرــة الخريــرـ بــالدالج الكيمــاو  وعن لد  عالقة

ذه الجلرــة عالقــة بــين هــ  ي  كــد د.ياســر  ك توجــد   ه   مــد زكــ يذنــذ

ل يــادـ  لتكــوين الجلرــة نظــراالدالج الكيمــاو .. فجســمت لديــت القابليــة و 

 لناا والحقيقة    هذه الجلرة ل  تكنرا  الرئة التي يداني  ل وجة الد  و و 

اعرائــت  نل لرا لتوقداا وعالجاا في  الة   مد زكي صدبا لدد  تمكننا 

نظرا لخرــورـ األورا   المواد التي تحد  سيولة في الد  في لنلقدر الكاا

 .األساس التي يداني لناا في  السرطانية

هذه الجلرة تمنع تدفه الــد  وعن لد  نرورـ هذه الجلرة يقو    

الرقبــة وبالتــالي للجســ  لمــا يســب  لــت انتناقــا وصــدوبة  ر س اليلن ال

الحالة هي التــي ســيررت عليــت  ذهوه الصدرا يشديدـ في التنلس وآك  ف

لن شــبت انتنــا   عندلا عاد الي المستشلي وهو يداني يو  األ د الماضي

 .  شديد في الوجت  لساعات طويلة و صي  بتورال  واستمر الحاك

د.ياسر  الحالة لازالت  رجة للغاية ولن نستريع الحكــ   ويضيف

ة الدــالج تذجيــ  جرعــ   األقــ  وســيت  ســاعة علــي 72علياــا قبــ  لــرور 
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جــ ء لــن  تخل. ســو  لــنالكيماو  هذا اكســبوع  يــث لــ  نســترع الــ 

وريد اكيمــن  يــث بــد ت فــي الــذوبا  ا د  الجلرتين وهي الموجودـ بال

لتت الموجات فو  الصوتية بدد اســتجابة الدــالج بينمــا نواجــت شك اوهو ل

 .األيسر لشكلة لع الوريد

 مــد لدــالج أل  ادر كربيــ قلوعن لد  التداو  بين د.ياســر عبــدا

خرــة الخاصــة لرنســي الــذ  وضــع الوبين د.شــيلاليت ال زكي في القاهرـ

دــة لسذلة الجلرة كانت غير لتوق :د.ياسر قائالللدالج في باريس يوضح 

الــذين  لرنســي فياــا علــي اكطــال  ونحــنوطارئــة وك دنــ  للرــرف ال

ســبوع كنتدالــ  لداــا هنــا ونحــدد نرــوات عالجاــا ولكــن قمنــا نــال  ا

تجابة   مد زكي اللحوصات والتحالي  التي  فادت اس افةضي بدم  كالما

% ا وقمنا بإرســا   50ة  والي سب بن  سرطانية بالرئةفي عالج  ورالت ال

 ســلوب الدــالج  ات الي فرنسا وقرر د. شــيلاليت اعــادـ نلــسهذه اللحوص

   مد ءالرـ  نر  لمدـ ثال  دورات لتتاليةا وكنا قد بد نا فدال في اعر

ظــروف الصــحية جرعة األولي لن الــدورـ الثانيــة ولكــن نظــرا للال  زكي

ن  التــت عــة الثانيــة  تــي تتحســ فسوف يت  تذجيــ  الجر التي يمر باا اآل 

 .الصحية

 ركزةية املالعنا

النلسية أل مــد زكــي نــال  الســاعات األنيــرـ يقــو   وعن الحالة

لدنايــة بقــاء فــي الاك يريــه  د. ســن البنــا طبيبــت الخــا   الحقيقــة انــت

بدــدلا  صــي   ة  يــاـ  و لــوتامرك ـ ولكننا  نبرناه    الحكاية لســذلال

  التــت  قدرتت علي الكال  لما زاد لــن ســوء بتور  شديد في الوجت وعد

 .النلسية

 عصيان

ســاعة لوجــوده بالدنايــة  24عصــيانة بدــد  ولكن   مد زكي  علن

  إلــي لركــ تحويلــت  ددــ ب المرك ـ وطل  الخروج وقمنا بنقلت إلــي غرفتــت 

 .والسيولة تواز  بين التجلط  عناية لرك ـ بلريه طبي كال  لامتت عم 

لســية ناجمــة عــن نلسي لدــالج     ثــار ن   وتقرر اكستدانة بربي 

لتي يمر باا   مد زكي والموجود بغرفة الدنايــة المركــ ـ والتــي  ة االحال

  مــد  انتيار د.  سلبيا علي  عصاب المري ا وقد ت  دائما لاتترك تذثيرا

ت ا وقد بــد  الدــالج خصيت لن ش شة نظرا لصداقتت بذ مد زكي وقربتعكا
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األزلــة   تــي تســتقر الحالــة وتنتاــي صــبال اكربدــاء بكــورس لاــدئات

ــي ج المرضــية  ــة والت ــت   مــد كيتحــرك لــن ســريرـ لحاطــا الرارئ دل

 .بددها ستبد  جلسات للدالج النلسي بالمحالي  الربيةا

وروينــا لــت  يضــا  رورتاــاة و لــد  ن لتت الصــحي اح وقد  نبرناه ب 

ألنــت يحــ  دولــا       ثيرت  ولــت فــي اللحظــات األنيــرـالشائدات التي  

حظــات وال يــارـ اآل  للما بك  لا يدور  ولت  تي فــي  صــد  الل و يك

كبنت هيث  الذ  لــ  يغــادر بــاب  جــرـ الدنايــة  سمح لمنوعة تمالاا ولكن

ئه قليلــةا ونحــن ندلــ     الحالــة قالــد ب يارتت المرك ـ لنذ نق  والده الياا

فدنــدلا ظاــرت  نتــوا  لدقيقــة وا ــدـ فــي انقــاذ  ياتــت رجــة جــدا ولــ  

فــي الداشــرـ رـ انتنــا  وضــيه فــي التــنلس عــراض عليــت فــي صــو األ

األ ــد الماضــي قمنــا بنقلــت الــي المستشــلي فــي  ــوالي  والنصف صــبال

ولــا كــا  المستشــلي   وهو دانــ  الثانية عشرـ ظارا وقد  صي  بالجلرة

 .رد بوادر لااشدر بت  ثناء تواجده في اللند  كا  لج ي 

 شائعة املوت

تثــار  ــو   الــة   مــد زكــي  قد بد ت الشائدات وكانت كثيرا لن

لتقيي  تذثير الدالج عليت لنــذ    عد  سلره الي باريس لرـ  نر لنذ اعال

ود ضــدف جــ و ل  سابيع قليلة عندلا  صبحت  التت الصحية ك تسمح بــذلك

لط قلــه النــاس بحــبا  اعة ناتج عن الدالج الكيماو  وبد  يخت   في المن عا

اــور لجموعــة مالت لتثار علي  لسنة الجمالنج  الذ  دن  القلوب بذع لاذا

تشــير الــي ر يلــت.. وبدــدها بذيــا  قليلــة  صــر علــي  لشــائدات التــيلــن ا

ع رابخيــر لتجــوك فــي الشــو  لغــادرـ المستشــلي وا  يــوه  نلســت بذنــت

فــي  حــد ت في اللند  ولــ  يكــف ولــو للحظــة عــن الت لع  صدقائ وساهرا 

رغبتــت فــي    يقــد  نمــاذج لشروعاتت السينمائية القادلــة وتخيالتــت لاــا و 

ر لة.. يستغر  في   اللاا.. يسكنااا لكنــت م  باا الالبشر ليك  نر  لن

 .اآلك  ل  يسترع فقد سكنتت

صــمت   ضــية لحظــاتامعاش   مــد زكــي نــال  األيــا  القليلــة ال

ولــت وهــي 'يــاه بقــي بجملــة وا ــدـ ألقــرب شــخ.    ة كا  يقردااطويل

فدــ  طبيدــا للمكالمــات  ذلــك رد ر بيحبنــي الحــ  ده كلــت' وكــا الجماــو 

 اب للســؤا  عنــتر والــ وار والــر الت الجماعيــة للشــب وباقــات ال هــو 

 .والتوقيع في دفتر ال يارات
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والحــ   بات اكعجــاملوكا  هو يقر  كلمات الدعاء بالشلاء.. وك

لمستشلي لدرجــة    عينيــت بملرده وهو علي فراش المرض في غرفتت با

غــ  اآلك  الشــديدـ التــي فــي آ  وا ــد ور بالدلوع والرضــا كانت تمتليء

انت لازا  لصرا علــي  ك يتــذل  اآلنــرو   ني لناا   مد زكي اآل  إكيدا

ي النبــذ لدــين و نلــ لاالمرض  أللمتا فمنذ اللحظة األولي التي اكتشف فياا

آلكلــت  ؤه وجماــوره ولحبــوهن الجميعا كا  ك يرغ     يتذل   صــدقاع

 ن اآلنــرينلمرـ ل  تمكنت لــن إنلــاء  وجاعــت عــ ولكن آهاتت الدالية هذه ا

 .عن ابنت هيث  الذ  كا  يحر     يداعبت ويشدره بإنت بخير وك  تي

 الوصية

ــتا فمــع وأل    مــد زكــي لدــروف ــت للن ــا بحب  و  لحظــة  دائم

قــا  ب يــارـ  ليالوقوف علــي قدليــت والخــروج لــن المستشــ  ستراع فيااا

ورـ    يتبنــي التليل يــو  صلوت الشريف وزير اكعــال  و وصــاه بضــر

رض  فاللــت  تــي يــتمكن جماــوره لــن يد  قو  عشراء وتجد المصر 

األفــال  ' رض الخــوف'ا 'عيــو  ك تنــا 'ا  رؤيتاــا تليل يونيــاا ولــن هــذه

هضبة الار 'ا 'زوجة رج   'ا 'الح  فو 'التخشيبةالرريه'ا  ي'طائر عل

اكلبراطــور'ا '  ــال  ' ا''البيــت البــواب'ا 'الباشــا لا 'ا 'الراعي والنساء'ا

 .'الدشاء اروب'ا 'ضد الحكولة'ا 'لوعد عليهند وكاليليا'ا 'ال

وظــ  يتــابع تنليــذ الجاــات المختصــة بدــد لوافقــة الــوزير لتنليــذ 

ــت ــا لدــد     كــا   وصــيتت لكن ــةين ــي هــذا  اتخــاذ  ي ــة ف نرــوات ايجابي

كثيرا لا يسذ  ك  لن  ولــت  هــ   األيا  الماضية كا  الموضوعا ونال 

المســئولو  فــي    هــ  بــد هذه الوصــية سيتبني التليل يو  المصر  فدال

التلاوض علي  ه عرض  عمالي..  وكد .. تــاريخي.. و ضــاف  اننــي 

 .المشــوار يني و كمــ وربنــا يشــل ةفقــد قــدلت  عمــاك لتنوعــ  ..ل   قصــر

دعاء المصريين  تي يدود الي فنــت ولحبــي  ولازا  اللتي األسمر ينتظر

  .ابداعت

 خاصة يـمر بطائرة ئيسالر

 للنا    مد زكي فــياكطمئنا  علي صحة ااهت  الرئيس لبارك ب 

بداية  زلتت المرضية وقرر عالجت بالخــارج.. و ــر  الــرئيس لبــارك 

جديــدـ  يــث كلــف اللــواء ســديد  زلتــت الصحتة في  يلعلي اكطئمنا  ع

ين باكتصــا  باكطبــاء المدــالج  أللنــاء برئاســة الجماوريــةزاده كبيــر ا
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 ربيــة  ج. وتــوفير طــائرـلرـ  نر  للخــار وتجديد عرض سلره للدالج

ناصة اذا استدعي األلــر نقلــت الــي    لكــا  فــي الدــال  وقــد  وضــح د. 

الخــارج أل  لــا للدــالج ب  إلــي الســلر ج  مــد زكــي كيحتــا  سن البنا   

 .    التت ك تسمح بالسلر إلي الخارج هنا كمايمكن عملت هناك لتوافر  

 

 2005مايو  1نجوم ـ ر الأخبا
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 نان قهر الفقر ف

د زكي.. ظلمته السبعينات ومنحته  مح أ 
 الثمانينات جمده الذهبي 

 القاهرة ـ ناهد صالح: 

 

 دائمــا لــع ا يمضــي  ارالبر  كيموتا إنــت لثــ  فرســا  الســالو 

 اكستقرارا فيما تبقــى األرض ويبقــىالريح في تر ا  ك يدرف الرا ة و 

ســمر   مــد زكــي صــراعت لــع هكــذا  ســ  الــنج  األالنــاس الدــاديو ا 

والموتا لؤكدا البدد األســرور  فــي شخصــيتت كلنــا  وإنســا    المرض

  تعندلا قا  لخللا   اسيس األسى التي رآها في عيــو  عــدد لــن زائريــ 

قى لدك  دائمــاا  تــى ناا فستجدوني على الشاشةا  نا سذب تجدوني هإذا ل   

يرلــه الشــدارات   عــن نلــود اللــنا ولــ حد  النج  اليتــي   لو ر لت.ل  يت 

فاء في الاواء استجداء للالشــات المصــورينا وصــرنات الحماسية الجو 

المدجبين لكنت كا  يتحد  لن تلــك النقرــة الغالضــة التــي انرلقــت لناــا 

الحيــاـ  مــة عــن  ولئــك األبرــا  الــذين يمــألو ير القدي ت األســاطارعشــ 

برــ  لتــي يصــارع فياــا الاللحظــة الدجيبــة ا بحضوره  المتمي ا ث  تــذتي

قاء واأل بــاب ويدرــ  البــرالج اليوليــةا و شا كيقاــرا يخترــف األصــد

ويجمد األ ال  عنــد نقرــة لجاولــةا إنــت المــوت الــذ   راد جلجــالش    

 .  ر انسانيي غيقاره عبر تسلط  

دهشــت التــي لنحتــت وعنــدلا ر ى جثــة صــديقت انكيــدو  صــابتت ال

ن اآل ا فدندلا نــاف لذ  يشبت الللوك التحضر االخلود عبر لمارستت لس

وط إلى الغابة قا  لت جلجالش نلــس الكلمــات التــي رددهــا انكيدو لن الاب 

  مــد زكــي لنلســت وألصــدقائت وزواره فــي لستشــلى دار اللــؤاد غربــي 

نسا  ضديفا لش إلنكيدو  ك تتحد  يا صديقي كإقا  جلجارـا لقد  هاالق

ا تا يحــ  صــديقتا فــإذالمقدلــة يحلــا صــا ب إنس الموتا لن يمــ  فــي  

 الداً. سقرا  لرا لنلسياما اسماً ن 
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ل  يجد الرل  اليتي    مــد زكــي عبــد الــر من ذلــك الرفيــه الــذ  

زيه نــة ال قــاي ديشاطره ر لة التحد  التي ناضاا و يدا لنــذ ولــد فــي ل

وبدــد وفــاـ والــده وزواج   1949نــوفمبر الدــا     18فظة الشرقية في  بمحا

تحــه بالمدرســة الصــناعية ما فــي كنــف جــده واللن آنر. تربى يتي   والدتت

بالتمثي  لنذ صغرها وعندلا  ناــى دراســتت الثانويــة لــ  يكــن يحلــ  واهت   

 تلــ بشــيء ســوى الحيــاـ عبــر تلــك الشخصــيات التــي ك تمــوت لثــ  هال

لــى المداــد الدــالي فسافر إلى القاهرـ وقــد   وراقــت إ  لاندورزاوعري  و 

 . 1970الدا    لللنو  المسر ية

كــن شــيئا  انت لحظة اكلتحا  فكر اللتــى فــي التراجــع ل  دلاوعن 

ن يــدرك إلــى  يــن ســتنقلتا غالضا دفدت إلى استكما  الخروـ التي لــ  يكــ 

 ســرل ارتبــكونجــو  الم  و لا  اللجنة التي ضمت عددا لــن كبــار  ســاتذـ

لســين متا لقد قا  وا د لن الكبار الجاتمالا و صابت الوجو   تى سمع اس

 دا هتمث  إيت   الت سكت ليت يا   معلى المنصة  ل

لشــرقاو ا وبقيــة األســاتذـ لــذهوكً  ردش وجال  انظر نحو سدد  

وه  ينادونني باسمي ا لقد كا  رنين اكس  لختللا وكــذنني  ســمدت ألو  

فقلت طبدــاا   ال  الشرقاو   انت بتح  التمثي  األستاذ ج وسذلني ا  الرـ

 د ارتباكي«.  عليت لستقبلي ف ا  لمشاد الذ  سيتوقفوطلبوا لني     قد  ا

لونــت األســمر وشــدره الخشــنا د ذلــك كثيــرا     لقد ذكر   مد بدــ 

ولخاللتت للصورـ النمرية للممث  الوسي  على غرار الربدات الاوليوديــة 

لاــذا   اللتا وكا  يقو  لنلســت دائمــا  كيــفطريه      عثرـ في  فقكانت ت 

نــت بين نجــو  اللــنا لكعري     يصبح لن  الوجت األسود الذ  يشبت وجت

ونة يا  كيانت وهي تخاطــ  عريــ  قائلــة في هذه المرـ سمع صوت ديدل

ا  رو ت ال كيــة الوثابــة تشــع نــورا علــى بشــرتت الســوداء فــتمأل وجاــت 

قــد  لقــاطع لــن لســر ية عريــ  الريلــي ي ه الشاب  لرنجابة وضياءا وان 

 للجنة . دله    لن  عضاء اا وبيت الدلية لانريك إبسنا ول  ي لشكسبير

ئلة المتدلقة بالثقافة اللنيــة ول  يكملوا لدت انتبارات الشلو  واألس

لات الدالةا وكدادـ المتشائمين فسر   مد لا د  على  نــت عــد  والمدلو 

ت  إعــال  النتيجــة بدــد  ســابيع   ا وعندلاالراسبين  نقبو ا واعتبر نلست ل

قدلــة اا فوجــد نلســت فــي للــةا ذهــ  لــن دو   مــاس لإلطــالع علياــ قلي 

الدم  فــي المســرل وقــد   ثنــاء   د  دراستت األكاديميةا ث  بد الناجحينا وب 

دراستت بالمداد لسر ية والنار وال يتو « ث  شارك في دور صغير فــي 
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لبكــراً  ظاــر قدرتــت اللائقــة ا لشادا  قد  فيا  يت لسر ية وهاللو شلبي« ال

لحمود   لين  برزه  اللنا م. شخصيات الدديد لن لشاهير الممث على تق

 المليجي.  

بحبــة القمــح التــي  نبتــت  قــو  ويبــدو    هــذا الــدور كــا   شــبت 

لموهبة لدى النج  المتمي  الذ  برع في تقدي  عشرات النمــاذج المختللــة ا

ا ولــن المــدلن إلــى النصــاب لجماوريــةورئــيس ا ري لن البواب إلى الوز

ذلــك   اازية السلرةا وفــيولن الل. إلى الضابط المري  بانت   والداط ا

وليــديا لختللــة عــن  الــة لمــوت للتا ــا لذســاويا لتلجيــر كالمشاد كــا  ا

واللــار « التــي غلبــت علــى المســر يةا فقــد كانــت الشخصــيات التــي 

ا علــى الخشــبة سقط  لالن المشاد لي  يقلدها   مد زكي كلاا تموت في نااية

األقــرب إلــى  جماور غار  في الضحكا لكن الصورـوهو يتلوى بينما ال

   مد الحقيقية.  شخصية  

ــر ا ــاعر اللقي ــد الش ــية   م ــي شخص ــر ية ه ــي لس لرولانســي ف

ــت الجماــور لــن ولدرســة الم ــذـ تدــرف علي شــاغبين« والتــي كانــت ناف

رف ا فبــد  يدــ والمخــرجين  ناللااا كما تدــرف عليــت عــدد لــن المنتجــين

لــى  ثــرت فــي تكوينــت كثيــراا  يــث عــاد إطريقت إلى السينما بدد  ادثــة  

  المسرل فوجد ورقة صغيرـ  ســل  بدد انتااء عملت فيلسكنت ذات لساء  

الباب تحدد لت لوعدا في لكت  المنتج وكات  الســيناريو لمــدول الليثــيا 

 .  ل  يتوقدت  وطار فر ا إلى هناك في اليو  التالي ليلاجذ بما

فــيل  لــن انتاجــت  لــا     و يحل  بتا لقد عرض عليــت الليثــي برولــة

  الشاب علــي بــدرنا  ر ى   لخرج الليلداد  سنيا ألالنجمة الاللدة س

د البرولة لوجــت جديــدا فقــا  كاتــ  المســرل لينــين الرللــي ضرورـ اسنا

 بترشيح   مد بدد لشاهدتت لت في عرض والنار وال يتو «ا وعاد   مــد

يســتدد للــدور  وهو يرق. فر ا في الشوارعا وبد  المتواضع إلى لسكنت

كانــت ترب لوعد التصويرا  النجو ا وعندلا اق  الذ  سيضدت في صلوف

سناد برولة فيل  الكرنك إلى النج  المدــروف نــور الصدلة قاسيةا لقد ت  إ

الشريف بناء على  سابات انتاجية و لــور تتدلــه بــالتوزيع واكيــراداتا 

شكلية هــي لى ظروفت وتخي     لونت وسماتت المد زكي عنقمة      تدوزا

 ي  الت بينت .  ت ال

تا وبــدا يدمــ  فــي لع الوقت استداد ات انــ  وبين هذه البرولةا لكنت

لن األدوار الصغيرـ فــي الســينما  يــث شــارك فــي  فــال  لثــ  لجموعة  
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الصــمت« ثــ  والدمــر لحظــة« وووراء الشــمس« وبــدور« وو بنــاء 

ة التــي ألدوار كليلة بإظاار لدى الموهب كانت هذه اولتولي«ا و   ووشليقة

حت    لدبت لاللحت لصاللمختلف الذ  لا لبث  تسكن  عما  هذا الممث  ا

ثيراا فذ د  انقالباً في لقاييس النج  بدد تذلقت  نيرا بدد    لدبت ضده ك

ــ   ــي المسلس ــين ف ــت  س ــي ط ــد األدب الدرب ــية عمي ــيد شخص ــي تجس ف

 يى الدلمي بدنوا  واأليا «. الرا   يح ذ   نرجت  لاالتليل يوني  

و علــن سبدينات بذفاللاا التجاريــة ونجولاــا المســتدارينا ال  ولت

الواقديــة فــي الســينما لخرجــو الثمانينــات عــن لولــد لوجــة جديــدـ لــن 

المصريةا كانت بحاجة إلى  برــا  لــن قلــ  الشــارع المصــر ا  برــاك 

ر تــذثرا بموجــة يدـ األكثــ ينما الجدسلتناس   جواء ا  يحملو  لاللح عادية

نيةا لحرب الدالمية الثاالتي اجتا ت إيراليا في  عقاب ا  الواقدية المباشرـ

الجديــدـ بــذكاء تميــ  بــت يف في تكييف لوهبتــت للمر لــة  ونجح نور الشر

 عبر لشواره الروي .  

في الوقت الذ  تراجدــت فيــت  ســماء  نــرى لثــ  لحمــود ياســين 

لتا    مد زكي الذ   صــبح د وفي لقدنجو  الجدلاو سين فامي لصالح  

تذكــدت    الشدر القصــيرا و على يديت يتقب  البر  األسمر صا  المشاهد

الري  ونير  بشــارـا  زكي لع سينما لحمد نا  وعاطفنجولية   مد  

و صبح الممث  الملض  الذ  شارك في  فال  لدظ  لخرجي هذه الموجة 

ذين يديشــو  علــى ماليين الاا بين اللافي ذلك الوقت والتي بحثت عن  بر

وفيــا للبســراء عدت لاللح   مد زكي على    يكو   هالش المجتمع وسا

ــ  ــال واللق ــحاب األ  ــى    راء و ص ــاعدتت عل ــا س ــةا كم ــتقط  المحرم يل

الشخصيات التي يؤدياــا لــن  كثــر المنــاطه إنســانية وإعتياديــة و كثرهــا 

 تذثيراً في اآلنرين.  

هباءا في  ين   عمر   مد  دينيات لنب سلكن ه  ضاعت سنوات ال

تبــاطؤه وتراجدــت لجــده الــذهبيا وشــادت التســدينيات  لنحتت الثمانينيات

الجديــدـ إك بالقليــ   يث ل  يسترع    يدبر األلليةمي لصالح الكيفا بح الك

 لن األفال  والكثير لن األ ال    

 تيرى الكثير لن النقادا كما يرى   مد نلست    سنوات السبدينيا

مــا لــن  يــث مد في المداد هي  كثــر الســنوات زن ت تخرج    التي  عقب 

ثــت عــن لــةا ســواء لــن  يــث بح ني بدد لر لة الرلو التذثير في تكوينت الل

لنــةا وســواء لــن  يــث الحــراك الــديناليكي الــذ  دور يليه براقاتــت الكا
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شادتت لر لة  ك  الرئيس الرا    نور السادات لــن نصــر  كتــوبر إلــى 

ة ـ يوليــو والتشــاير بقائــدها فــي لوجــ ـ علــى ثــورتــال والــردلن إعــال  اك

اكنلتــال فــي  كبــر  ث  بدايــة لر لــة نقــدلايسمى بذفال  ولراك  القوى«ا  

ت باا السينماا هذا باإلضــافة إلــى غليــا   ملة نقد سياسي واجتماعي قال

 .  1977الشارع المصر  الدا  

نلــس   ـوتذجج شدور المصريين الداــد الناصــر  تــرك فــيا  عــ 

شــرية وتتــذله هــذه اللحظــات تتلجــر النمــاذج . الب وفــي لثــ   كبيــرـ

اســي لدردشــة والتقــد السي اتا وت دهــر جلســات االشخصيات وتنتشــرالنك

لناــا   مــد زكــي لخــ و  انلداكتــتا ونماذجــت على المقاهي التي استمد  

اإلنسانية اللريــدـ و مــ  لناــا لدينــاً ك ينضــ  لــن القــدرـ علــى تجســيد 

ـ فــي آ  وا ــد وعبــر   مــد زكــي عــن الة ولدبرة بسيرة دكرالمدنى بح 

 ت.  بناء جي  الثمانينيات والتسدينيا 

النجو  الموهــوبين فــي األداء   كممث  ترلولتر  و صبح   مد زكي

ج  رالي في السينما والذ  ك يختلف اثنا  علــى لوهبتــتا  تــى    الــن الد

 وهبــة   مــدلو الكبير نور الشريف عندلا سئ  عــن اللــار  بــين لوهبتــت  

بالدراســة والجاــدا  لــا لوهبــة لوهبتي سبدو  بالمائةا  ستكملاا قا   إ   

 مــد زكــي علــى لاللحــت لمائــةا هكــذا تلــو   فاــي كاللــة لائــة با   مــد

وهبتت التي  ر  باا صورـ النج  الوسي  صا   الوجت الملــيح بليضا  ل

 والديو  الخضراء والشدر الملو .  

الــة فــؤاد ابنــة الرا لــة هالممثلــة  نلت وج   مد زكي لرـ وا دـ  

اـ د هيــث  إك    الحيــ   مد فؤاد و نج  لناا ابنت الو ي المخرج السينمائي  

ــا  ــة بينام ــ  تســتمر وانتاــت باكنلصــا  قال وجي ــداه  لــرض ل ــ     ي ب

السرطا  اللدين هالة فؤاد وتر   عن الحياـ تاركة أل مــد جر ــاً غــائراً 

ير اإلنــال  ا تحــت تــذث يرهــاا ربمــ غب في نلســت فلــ  يلكــر فــي اكرتبــاط  

فــي الخيــا ا   نجح فــي الواقــع فكــا  كبــد    تــنجحالمثالي لقصة    ل  ت 

اإل ســاس  الو يــد هيــث ا  تــى يجنبــت ذلــك نوفا على شــدور ابنــتوربما  

 باليت  الذ  عاشت   مد في الصغر بدد ر ي  والده وزواج  لت.  

 يحاو      يكقب  دنولت المستشلى بذكثر لن شارين كا    مد ز

هو فيل   لــي ا الــذ  يجســد  لمت ولحاولة نروجت إلى النور و   يدافع عن

س وهــو عبــد الحلــي  ناصة في قلوب النا  ية  نرى تحت  لكانةفيت شخص
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ا  هذا الليل    د األ ال  الكبيرـ أل مــد زكــي وكــا  لتحمســا  افا فقد ك

 لت لنذ سنواتا وقد قا  باللد  بشراء السيناريو.  

كــ  جاــده فــي ســبي  ظاــور هــذا   لحظة وبذ تت لحظة ب ب اوتابع كت 

لدجــ ه عــن برلــت بإ بــاط شــديد    ا إك  نت تدثر في النااية و صــي الدم 

ي فنت وشخصيتت كمــا ذاب لــن ى الدندلي  الذ  عشقت وذاب فتخليد ذكر

قب  في شخصية السادات وقدلاا في فيلمت الناجح و يــا  الســادات« الــذ  

اللنو  لن الربقة األولــىا للدلو  و   ا  الدولةسو لنحت الرئيس لبارك عنت  

لينــتج هــذا  قد رهــن بيتــت ولكتبــتللنا    مد زكي يؤلن بما يقدلت فوأل  ا

 ويقدلت للناس. الليل  

يل  الــذ  يدــود بــت للنــاس بدــد فيلمــت د زكي عن اللكا  يبحث   م

األنير ولدالي الوزير« الذ   صــ  بــت علــى جــائ ـ   ســن لمثــ  لــن 

 ن بــين لشــروعاتت اللنيــة التــي كانــتجا وكا  لــ هرـ وقرطااقلارجا  ال

لــت لــع المخــرج    كا  يجر  التحضيرتشغلت و س  فيت لر لة كبيرـ فيل

« لع المخرج الشاب   مد لــاهر المياي بدنوا  ولن ضار راج   ر فت

و يضــا كــا  لــن بــين   ــال    مــد زكــي تقــدي  شخصــية ســدد زغلــو  

 وصالل جاهين .  

ضي فــي ا تلاليــة بمناســبة لشار المازكي كا  ا دآنر تكري  أل م

لمداــد المداــد و كــد عميــد ارل الدالميا باعتباره   ــد نريجــي  يو  المس

ــد ــدكتور   م ــدي  ال ــذتي تق ــد زكــي سخســو،    التكــري  ي ــة   م را لموهب

 وعرائت اللني وتسلمت عنت الجائ ـ اللنانة سمية األللي.  

 

 2004مايو  20البيان ـ 



 

146 



 

147 

 ي طبيبا مرضي بصفت  ع أمحد زكي: أتاب 
 مىن مدكور   -القاهرة 

 

ابدــة لدركــة جســد  لــع هــذه فــي لت   الوقت اقضي لدظ   •

بالورقــة  الخاليــا النشــرة و ســج  بنلســي تلاصــي  المدركــة

  والقل 

لي إقرارا يليد  ناا وبكال  قواها الدقليــة علــى  فتاـ  رسلت  •

  لي  تى  شلى استدداد تا  للتبرع لي بإ دى رئتياا

الث  والث   تى الموت فذنا ك اعرف    اعــيش   تمنى      •

  بدو  عم 

 

يره لتمنيــة لــت الشــلاء وســط دعــوات لحبيــت وتدلــه قلــوب جمــاه

مد زكي في إ دى المستشليات التخصصــية     د النج  الدربيالداج  يرق

الرئــةا فمــا هــي آنــر  بالقــاهرـ بدــد اكتشــاف إصــابتت بمــرض ســرطا 

الدربيــة.نت"    واره لــعزكي في  ــ    دلى   مد  اترورات المرض  وبماذ

يقضــي يولــتا وكيــف اســتقب  نجلــت الو يــد نبــر  ره  كيففو  سري  لن

لية لدت  ك  ذلك في لبارك في لكالمتت الاات  لرضت  لاذا قا  لت الرئيس

 .حقيه التاليالت 

كا  اكتشاف   مــد زكــي لحقيقــة المــرض للاجــذـ بكــ  المقــاييس 

لن ن لة برد لســتمرـ دو  انى   مد البداية ع يوبالصدفة البحتة  يضا فل

مســكنات هــذه اللتــرـ علــى ال ـ  سبوعين لتواصلينا واعتمد فيتوقف لمد

األلــ     طبيدــي بديــد عــنذنذها ليستريع لمارســة  ياتــت بشــكالتي كا  ي 

المتواص ا ولكن األل  ل  ينتايا ول  يتوقف بالمسكنات فرل  لنت طبيبــت 

  .بد  التحالي   لى إلجراءا  للمستشقت  سن البنا اكن  .الخا  د

لتــرات لــن الميــاه   8والي  اجــذـ وهــي وجــود  ــ وهناك كانــت المل

تــائج إجــراء عميلــة بــذ  لاــا وبمجــرد ظاــور ن  على الرئــة فــت المتجمدة 

اللنا    مد زكي للرنســا وهنــاك  راءات سلرت  إنااء إج   التحالي  الربية

 .وقدره .  لقضاء   ب عرف الحقيقة التي تقبلاا بإيما  شديد وتق
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 يكره املستشفيات
ٌ
 عنيد

ــد ــد ا م ــي يد ــن  زك ــو  ل ــ  ج ــي ك تح ــدـ الت ــيات الدني الشخص

  يكــن لــن الناس بمشاكلت الخاصة لذلك لــ  ليات وكيح     يشغ المستش

  !للمستشلى في البداية بالسلر للدالج  و تى دنولتالسا   بدا إقناعت 

ا  باأللر كــ     مد زكي  عايقو  طبيبت الخا  د.  سن البنا إ  إقن 

غير لا في ذهنــتا غيــر    يقندت   د ب  فمن الصد     غاية في الصدوبة

ة لبارك كانت بمثابة  جــر ال اويــ  س المصر  لحمد  سنيلكالمة الرئي 

فبدــد    اطمــئن  األطبــاء بــال عنــاد  قيقــيافي التثا    مد زكي ألوالر 

   األطبــاءالالــرئيس لبــارك علــى صــحة ا مــد طلــ  لنــت    يســتمع لكــ 

  . تى يمن . عليت بالشلاء ونصائحا 

ــ  ــدد وق ــر    ك ــ  "ناص ــت    هــ 56بر ــادات" لربيب ــا  الس ذه ا و ي

ياــت  بــذلره وانــت  فــي  ياتــت    هنــاك لــن المكالمــة  شــدرتت ألو  لــرـ

عائلة لنوها إلــى     ؤو  لن   د بددلا كا  طوا  عمره لسؤو  عنلس

 لواجاــة نوياتــت فــيفدــت لــن لدرو هذه المكالمة  شــدرتت بقيمتــت كثيــرا 

  .المرض

 !!لكيآالمي ليست يل م

نــا  الكبيــر ا مــد ل  يكن في اإللكا  إجراء  ــوار لباشــر لــع الل

ه بمر لــة  رجــة ألطبــاء لمــرورا  عق  إعــال  زكي وجاا لوجت ناصة

جــانبي لتلقيــت الدــالج  كــذثر  اثر تدرضت لضدف شديد في جااز المناعــة

  .عي بشك  كبيرااز المناإضداف الج  ىيدم  عل  الكيماو  والذ 

مر بدــد    وافــه علــى ا صــوت الــنج  األســ وعلــى الاــاتف جاءنــ 

بدــد   الدربية.نت" فقط رغ  تدليمات األطباء لــت" اتلي لعإجراء  وار ه

  .هاتلية بذ     لجاود  تى وا  كانت لكالمة

  كيف هي  التك الصحية اآل    •

عــة المناجاــاز  لــع ةي الحمد و  عاني لن بدــ  المشــاك  الصــح 

 . ولكن األطباء يتولو  األلر باهتما

  عن  التك المرضية  ه  ضايقك نشر وسائ  اإلعال  •

رضــي ك  عتبــر آكلــي للكــا لــي و ــد  وتدــودت فــي  ــاكت ل

    عالج نلسي في هدوء وصمتا ولكن هذه المرـ ل   تمكــن لــن  السابقة
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تا  لــي ناس ودعــوالابد لن لساعدتي بح   ذلكا و شدر لن  ولي  نت ك

   لشلاء. با

 املصري والسوريمكاملات من الرئيسي 

  ارتت بالمرـ لن زارك في المستشلى ول  تتوقع زي  •

جــاءتني لــن الــرئيس الة جدا هاتلية ه قب  ال يارات هناك لكالمة

لــ   توقداــاا  لحمد  سني لبارك للشد لن  زر  فــي لحنتــي وبصــرا ة

   يخصــ. لــي  ا ا فكونتر لن الماي ث فاو رج  لسؤو  وعلى عاتقت الك

ير جــدا بالنســبة لــي وقــد اثــر فــي فاذا كا   لر كب الوقت لمحادثتي  بد 

فدــالا كمــا كبيــر وجدلنــي  شــدر  ننــي ذو قيمــة  تي المدنويــة بشــك  ــال

األسد شخصيا لالطمئنا  علــي   ئيس السور  بشارجاءتني لكالمة لن الر

  .وهذا  لر عظي   يضا لي

ي فــي المستشــلى كانــت كــ  لــن زارنــ اللنــانين ف    لا عن زلالئي

ريع    للاجــذـ وك  ريــد     نســى   ــدا وك  ســت  اهتمالت بيزيارتت لي و 

لتي الصــحيةا ا  بحــاان عــاج  ي لن صف لك لدى تقدير  للجميع ونجل

جــاء إلــى   لا عن زلالء المانة فكلا    اطوني بذصد  لداني الح  فقــد

صــلية      الحللــاو هنيــد  نبيــ  دبــاريس لالطمئنــا  علــّي رغــدـ ولحمــ 

 .الدمر 

هرـ الدديــد لــن اللنــانين علــى المستشــلى بالقــا  وجاء ل يارتي فــي

يســرا ليلــى  فاتن  مالة عاد  إلا  نــور الشــريف المثا  ك الحصرسبي  

ع ت الداليلي ا مد الســقا  اا  شاهين لنى زكيعلو  صالل السددني ال

  األطبــاءا  لــا لــربســب   وا  الكنني ل  استرع لقــابلت   فارو  الليشاو .

 نســى لاــ   بــدا لــا فدلــوه لمســاعدتي علــى   عن  صدقائي المقربــو  فلــن

 .رضالم لقاولة

مدت في ســنوات ورغ  آكلي إك  نني سديد ألنني اكتشلت  ني ج 

الناس و دعو .    يمنحني القــدرـ علــى رد  عمر  ثروـ طائلة هي   

 .بالح   ح لجمي  ك  لن ساندوني ولبادلة ك  هذا ا

  ت  كيف تقضي يولك ناصة انك تكره جو المستشليا •

ــا ــة   ن ــد  شــغف بمدرف ــة وعن ــي شخصــية قلق تلاصــي   بربيديت

دوني على لــا األطباء    يرلاأللر ل  يرغ   األشياء لن  ولي في بداية

الشــديد علــى لدرفــة  يدور دان  جسد ا ولكن بدد    ك ظــوا  رصــي
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شــخ. آنــر ابع  الــة  ي طبيــ  يتــ ن ن ك  شيء بــدؤوا التدالــ  لدــي وكــذ

ت فــي لتابدــة لدركــة لك اقضــي لدظــ  الوقــ ا مد زكي لدا  ولــذ  اسمت

 .النشرة الخالياجسد  لع هذه 

رقــة والقلــ  درجــة  رارتــي و سج  بنلسي تلاصي  المدركــة بالو 

لدد  الايموجلوبين والكريات البيضاء فــي الــد   مناعة الضغطلستوى ال

مــاو  تتدــرض لمتغيــرات ي ك عــة دواءرج فاــذه األشــياء كلاــا بدــد كــ  

لدركــة  ت لتدود إلى طبيدتااا وبديــدا عــن لتابدــةوتحتاج إلى بد  الوق

والي السادســة ض فلي األيا  الدادية استيقا لبكرا فــي  ــ   لع المرجسد

لن غرفتي إلى  ديقة المستشلى و لارس رياضة المشــي  صبا ا وانرج

التثــ  لغرفتــي و  دو ثــ   عــ  لمدـ نصف ســاعة  تــى   ــافا علــى وزنــيا

 .الر األطباءألو 

يوجــد باــا عــالج كيمــاو  انــرج لــن  لتــي كو في  يــا  الرا ــة ا

تــت األصدقاء المقربين لتغييــر جــو المستشــلى ورائح  بد  المستشلى لع

لــع وا ــد لــن اقــرب الشخصــيات  المدروفةا فمرـ تناولت طدــا  الغــداء

  ــد  فــي لقلبــي وهــو الكاتــ  الصــحلي عــاد   مــودـ فــي   ــد المرــاع 

 .قريبة لن المستشلى عند سلح الار ناد  الالل

ســائ  التــي كما اقضي وقتا كبيــرا فــي قــراءـ الكــ  الاائــ  لــن الر

لــن  والمدجبات الذين يشــدو المستشلى لن المدجبين  تصلني يوليا على

كلماتا  الصادقة وه  يتمنو  لــي الشــلاء  ولع   زر  لع  نني ك اعرفا 

فاذا الرصيد الاائ  لن الح     يانا لن الدلوع يك  ستريع    النع نلس

   .رف لقداره إك في لحنتي هذهل  اع

 !!فتاة تتربع برئتها

  لا اكثر الرسائ  التي ه ت لشاعرك   •

للتاـ  رسلت لي إقرارا يليــد  ع    انساها وهيك  ستري  ثمة رسالة

ياــا لــي ت ئ بإ ــدى ر  ناا وبكال  قواها الدقلية على استدداد تا  للتبرع لــي

   !ى  شلى ت 

 هيث "  " يك ابنك الو يدولاذا عن عالقتك بذقرب الناس إل •

لقد اثبــت   الحقيقة لع ظروف المرضا  لقد اكتشلت قوتت وصالبتت

ديد الصــالبة والقــوـ لــع اشــد المواقــف صــدوبةا رجال شانجبت  لي  نني

  قه لت  لنية ناصــة وهــي    ندــيش  نــا  ند  لقد نضج كثيرا و تمنى   
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طويلــة  نت فتــرـبديدا ع لائي بإذ  .ا فقد عشتا د بدد شفي بيت و  و هو 

هالــة  ) لوالدتــت اللنانــة الرا لــةلظروف عمليا فاو كا  يديش لع جدتــت 

اا فمع اللــن ليلــي ناــار وناــار   ياـ التنق  التي  عيشفؤادب وذلك بسب   

 كنت  قي  في   ــد اللنــاد  لنــذ زلــن طويــ  وهــذا لــا لــ  اكــن لي ا لذلك

ظــروف ولقــد طلباــا  لا اآل  فقــد انتللــت ال .يت لديني    يدان كب    ريده

 .شلائي إ  شاء .  قاا عندث  بصرا ة وسذعم  على تحقي لني هي 

 ذابعبد احلليم ونقيب الع

 ه  صحيح انك تكت  لذكراتك الشخصية     •

المتدارف عليتا ولكن  نا  كت  لــا  لا  كتبت ليس لذكرات بالمدنى

لــا فــي دانــ   عر ا فالكتابــة تلــرغو سج  لشــاا  لر بت لو يدور  ولي 

كثيــرا علــى نات  لــ  وقلــه وتــوتر وهــو شــيء يســاعدني  إلنسا  لن شح ا

 .القله و إضاعة الوقت  يضا تخري  اج 

لــن  – المشير و الــرئيس –ما  كثيرـ كانت تنتظرك " لي  ع  •

نقي  الدذاب" ه  تقــر  بدــ  الســينايورهات   –ضار راج   

 مستشلى   لاباللد  في  

عــرف    اعــيش بــدو     الث  والث   تى الموت فذنا ك ا  تمنى

" لــي " وهــو عــن  يــاـ   في تصوير فيل  للد  أل  ابد عم   نني توا  با

ثــال  ســنوات لضــت  مر عبد الحلي   افا فاو  لمــي لنــذالدندلي  األس

 " يا  السادات"ا وعندلا تسمح لي ظروفــي الصــحية  وتحديدا عق  فيل 

     ســيناريو الخــا  بــالليل  الــذ  صــممتحات لــن البدــ  الصــل   راق

  لــوظ عبــد الــر منوهو لن تــذليف الكاتــ  لح  يكو  لدي في المستشلى

  الــدين  ديــ  إنتــاج عمــاد ت لجــد  ا مــد علــي وســيكو  لــنوســيخرج 

بمشاركة التلل يو  المصــر   ننــي ك اســتاين بــالمرضا لكننــي  عرــي 

  .إلنسا ك يحيا ا    لال كبيراا فبدو  األل لنلسي

 فيلم عن الرئيس مبارك
 الجوية  يل  الضربةولاذا عن ف •

لتمثيــ  دور  ض اننــي اعــدكنت قــد صــر ت قبــ  إصــابتي بــالمر

بارك في ثالث فيل  تــاريخي يــدور  ــو  الرئيس المصر  لحمد  سني ل

لصر واأل دا  التاريخية الاالة في عصــوره  بدــد فيلمــي  اـ زعماء ي 
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الضــربة الجويــةب المدــارك التــي ) او ت"ا و يتنــ اد" و"الســا56"ناصر 

 .الل الجو المصر  بقيادـ الرئيس لباركقادها س

هذا اللــيل  ألننــي كمــواطن لصــر  وعربــي   بتقدي    د وا ل  بالل

كيف تدــرض الريــرا  المصــر  للضــرب علــي  د  تو  شديد لمدرفةل

يديــد الوقــوف   ا وكيف استراع فــي فتــرـ قصــيرـ   1967األرض في 

انتصــارات   تت وكيف استراع طيارونا لن تحقيهسترد عافي قدليت وي   ىلع

ضربة الجوية األولى فــي الســادس بقيادـ الرئيس لبارك الذ  قاد ال باهرـ

والتــي  صــابت الدــدو بالشــل  ولاــدت لنصــر  بربا كتو ) تشرين  و  لن

  . كتوبر

قبــ  المــرض    يســتريع الــرئيس لبــارك وســط   وقد كنت  تمنى

ببد  الوقــت لندــرف وجاــة نظــره كقائــد  ح لنالت    يسمغاهمولت ولش

ة    الجويــ  الضــربة ســتراعتلريرا  في  كتوبر.. ويوضــح لنــا كيــف ال

  .1973  تد ف لنا سيملونية النصر في رلضا 

إ  فــيل  الضــربة الجويــة لشــروع ســينمائي عــالمي ضــخ  كــا   

 فوكيــ  1973لبــارك فــي انتصــار  كتــوبر  سيتناو  دور الرئيس  سني

  كا  ســينتجت دم وال المدركة لنذ اللحظة األولىا ات الجوية سمت القو 

لــت    و كا  باللد  يجر  التحضــيروزارتي الدفاع واألعال  لدي ك  لن

ناريو لالتلــا  لــع لخــرج عــالمي انتاــاء إعــداد الســي   وكنت سذسافر بدــد

  الحربيــةا لكــن لحنــة المــرض  جلــت كــ  المشــاريع إلنــراج المدــارك

  .الشلاءانتظار ر متت ليمن علي  ب  آل  فييء و نا اعلى ك  ش والحمد و

  ا لك رغبة تتمناها لن جماورك الدربي في ك  •

ا  بذعمــا  جديــدـ  تمنى    يدعو لي بالشلاء  تى  ستريع     لتد

لن جميلا  علي بالتلــافا   ــولي فــي لحنتــي بكــ  هــذا  كرد ج ء صغير

ترع الــرد إذا ل  اســ     يدذروني لنا  الح  والدراء و الوفاءا كما اطل 

المستشلى  و  تــى اســتقبالا   اطتني بك  الح  فيعلى لكالماتا  التي ا  

 .ك هي  والر األطباءفتل

 

 2004ونيو ي 6موقع "العربية" ـ االحد 
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 عاد ملمارسة حياته بشكل طبيعي 

 أمحد زكي يبدأ العد التنازيل لتصوير فيلم »حليم« 

 

خــرج لجــد  زكــي لــن المطل    مد     القاهرـ ـ لكت  والبيا «

ســبتمبر القــاد    ير فيلمت الجديد والدندلي «  و   مد علي البدء في تصو 

ف نشاطت اللني لــن لى    تكو  بداية عودتت كستئناد    استقر ر يت عبد

 4نال  قصــة  يــاـ المرــرب عبــدالحلي   ــافا علــى الــرغ  لــن وجــود  

.ويقو  في    وقــتللتنليذ    ـ لشاريع سينمائية  نرى تحت يده  اليا جاه

   توقــف عــن يتلقى  اليا الدالج الدــاد  بدــد     مد زكي لـ والبيا «  نت

ــال ــاو  لحــين الد ــمت ج الكيم ــة دانــ  جس ــاز المناع ــترداد جا ــت اس  الت

الربيدية على    يقو  طبيبت اللرنسي د. شيلالييت بلحصت لرـ  نرى فــي 

صــدر يدـ فــي البآك  جد  هرنااية الشار القاد  في باريس ناصة بدد شدو 

 األيا  الماضية.  لع ارتلاع في ضغط الد  نال   

 اليا بــين القــاهرـ واكســكندرية و كد   مد زكي  نت يوزع إقالتت  

ور الصيف ويمــارس  ياتــت بشــك  طبيدــي ويســتقب  لحين انتااء  ر شا

لكــا  بدــد     لضــى يــولين  سرتت و صدقاؤه ولحبيت وزائريت لن كــ   

 اء بد  اللحو  الربية الدادية. لؤاد إلجرلى دار الشت فقط دان  لس

لحلــوظ و ضاف بذنــت اســتقب  نــال  األيــا  صــديقت السيناريســت 

 لي « فاو ليس رصــدا عبدالر من وبحث لدت الخروط الدريضة لليل  و

دقيقا لتلاصي   ياـ عبدالحلي   افا ولكنــت ســوف يقــد  بدــ  المحرــات 

تت األولى كمررب ثا  بداياسبي  الم  ىلت فقط ولن بيناا عالمامة في  يات 

ووصــافيني لــرـ« بغناء  غانيت الخاصة لث  وتوبــة« وكيف ظ  لتمسكا  

 عليـــت ليغنـــي  عمـــا  الموســـيقار لحمـــدفـــ  ضـــغط الجماـــور  ور

 عبدالوهاب.  

ويستدرض الليل   يضا  هــ  لحراتــت الســينمائية ودوره فــي تذييــد 

 ب و لالتــتؤســاء الدــررلثورـ يوليو وصداقاتت لــع الملــوك واأللــراء وا

ر لتــت تت بذشار المؤللين والملحنــين ثــ   الشايرـ في الدال  الدربي وعالق

علــى لتي لر باا الى     ســدلت الســتار  األزلات الصحية الع المرض و 

  ياتت دان  لستشلى لند  كلينك في لند .  
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ولا هي لشاريدك السينمائية األنرى التــي تنتظــرك بدــد فــيل   •

 و لي «   

قصة يوســف جــوهر ويشــترك لدــي     الد اب«فيل  ونقي   كـ هنا

اجــ « دغيــد  وولــن ظاــر رولتت لمدول وافي وتخرجت إيناس الفي بر

ر والــرئيس« لممــدول نلست« قصة لينين الرللــي ووالمشــي   وولاشي يكل 

 الليثي ويشترك لدي في برولتت نور الشريف.  

 وكيف تقضي  وقاتك بديدا عن  جواء اللن   •

 شــدر بســدادـ كبيــرـ كــ  لكــا  و يط بــي لــن  حــ ت ـ لظاهر الحــ   

لمــر ـ نســائيا لــن لجنــة ان الناس ولنذ  يــا  اســتقبلت وفــدا  عندلا  كو  بي 

هــدائي درع النــاد  وســط د  الكبرى بمصر الجديدـ  يث تــ  إبذ د النوا

 لظاهر    جدلتني  شدر بسدادـ غالرـ ونسيت لداا ك  آكلي.  

قــاهرـ لارجا  ال  إفتتال  ل  وقد تلقيت لنذ  يا  قرار تكريمي في  

ــرر إقا ــة المق ــدولي لألغني ــو  ال ــت ي ــى  22لت ــاد  و تمن ــرس الق     غس

ه  يــث يدــرض علــى هــالش الصــحية علــى  ضــور تســاعدني ظروفــي

لما قصيرا عــن لشــوار  اللنــي لــع لجموعــة لــن األغــاني المارجا  في 

الخليلــة التــي قــدلتاا فــي  فــال  والبيــت البــواب« ووهســتريا« وولســتر 

 وريا«.  يت« ووكاب ت اكار

 

 2004يوليو  29البيان ـ 
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 إيل احلياة يف سبتمرب ب يعود  العندلي 
 نسي ه خلبري ماكياج فر أمحد زكي يسلم وجه 

 ر النجوم ضيوف شرف جديد لدور سعاد حسني وكبا  وجه
 متابعة: أسامة صفار 

 

 اقتربت اللحظة التــي طالمــا  لــ  باــا الــنج  اكســمر   مــد زكــي

ي  وطيلت الذ  طالمــا طالبــت رـ الدندلبخيالت صو   هوعاش لن  جلاا يدان 

ا صــور  ســرورتتا فاــا هــو يدــيش ناــاره ولســاءه لدانقــ  يحكــي بلــيل 

فتــدور الكــاليرا التنــازلي  ليبــد  الدــد الدندلي  قارئا لك  لحظة لن  ياتــت

 .لتصوير الليل  في سبتمبر القاد 

ــين جلســات عمــ   وقــد عــاش   مــد زكــي اكســبوع الماضــي ب

لجد    مد علــي بــ   لر من والمخرجحلوظ عبداالكات  ل عللتواصلة 

 يحدد نرة تحوي  وجته  نبراء الماكياج في فرنسا لواستقد  وا د لن  

 .اكسمراللتي اكسمر الي وجت الدندلي   

 فيل  'الدندلي ' الذ  ناض   مد زكــي لــن  جلــت  كثــر لــن  قــ 

راء بدــ  شــ ب طرفــا فــي  كثــر لــن لدركــة بــد ت    بسببت     شواكا وكا   

ي وســائ  اكعــال  شخصــية عبــدالحلي   ــافا فــ  قو  ظاــورلشركات لح ا

لــن اكســرـ لقابــ  لليــو   عــة  و ســينمالــة ســواء تليل يــو   و اذاالمختل

 فــا فــييت.وكا  السيناريست لحلوظ عبــدالر من طرونصف المليو  جن 

المدركة  يث اطلقت باتجاهت تصريحات نارية تؤكد      ــدا لــن يجــرؤ 

دالر من لي  دو  استئذا  اكسرـا وهو لا دفع عب الح عبد بة عنات علي الك

 .عن المشروع تمالارف النظر  لاكتبت وص في  يناا الي التاديد بإ را 

  مــد زكــي  تــي اصــي  باــا اللنــا وجــاءت اكزلــة الصــحية ال

ليتضاء  اكل  في ظاور الليل  الي النورا لكــن زكــي نــرج لــن  زلتــت 

ئــه القانونيــةا وتذكــد كــ  الدوا  ا وتجــاوزمــ دورغبــة فــي ال اكثر  ماسا

لمدارك و ماسا للمشروع وهو لا جد  ا اككثر رغبة وصدقاللجميع  نت 

النج  اكسمرا فكــا   تخف  دتااا وتحسنت صحة التي قا  البد  بشناا

    دعا فريه الليل  الذ  انتــاره بشــك  لبــدئي وهــ  لجــد    مــد علــي
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ين القــال منتجــة و ســ الشــركة ال   ولحلوظ عبدالر من وعاد   دي  لمثــ 

 .دء جلسات الدم اج لب اكنت  القائ  علي تنليذ

وهــو  وبــاهــ  نبــراء الماكيــاج فــي  وروت  باللد  اســتدعاء   ــد  

 .يورو  سبوعيا 2500  الي لصر و جره يتجاوز  اللرنسي 'دولينيك'

ــر ــاهد الخبي ــف  وش ــاوز اكل ــور يتج ــن الص ــددا ل ــي ع اللرنس

تدارفــا بــين   مــد زكــي  اكولي جلسة الدم  ونمسمائةا وتضمنت وقائع

لح وجــت الل لقاسات لك  نسي الذ  بد  عملت فورا فقا  بذنذوالخبير اللر

جاء ببد  الباروكات لدــت     مد زكي وتلاصيلت الدقيقة  تي  نت كا  قد

 نــت بدــد  نــذ المقاســات ولشــاهدـ الصــور قــرر اســتبدادها ثــ  ك ــا  اك

ا  تدــديالت وقــرر ادنــ    مــد زكــي فنــ و  اللــار  بــين  نــف الدنــدلي 

 واجــ  الــنج   قــرر ادنــا  بدــ  التدــديالت علــيبالماكياج علياا كما 

 .راكسم

 ولينيــك فــيوفي جلســتي الدمــ  التــاليتين بــد  الخبيــر اللرنســي د

اجراء تجارب علي لو  بشرـ   مد زكي في لحاولــة للوصــو  باــا الــي 

 .سمركعلياا بشرـ الدندلي  ا درجة اللو  التي كانت

بشك   لخاصةتت الي فرنسا وضع دولينيك نرة الدم  اعود وقب 

لي  في لرا   عمره المختللــة   مد زكي  ين يتحو  الي شخصية الدند

ن وزنت علي    يدــود فــي  و  ســبتمبر   يقل  لالكبير    وطل  لن النج 

 .بالماكياج المقب  كجراء تجربة كاللة

جربــة    بدــد ت  ســبتمبر 15 يولن المقرر    يبد  تصوير الليل  ف

تجــة بشــراء  قــو  قيــا  الشــركة المن  بذســبوعين ناصــة بدــد الماكيــاج

لــن المرلوبة بالليل ا كما ت  جمــع كــ  هائــ   اني المصورـاكغاني واكغ

  مــد زكــي والمخــرج لجــد   و المدلولات والصور لالستدانة باــا ويقــ 

 .الدم   ار  مد علي بدقد جلسة عم  هذا اكسبوع لترشيح باقي  ب 

 األبطال والنجوم 

لســات ي قــد شــارك فــي جميــع ج المخــرج لجــد    مــد علــ  وكا 

جدا لنــذ تــ  اكتلــا  علــي اللــيل   د  اكعداد لبكراالدم  التي عقدت كما ب 

 :و  لجد    مد علييق
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فترـ  ثناء عالج   مد زكي ونحن  اليا في  بد نا اكعداد للليل  لنذ

ليــا لشخصــية   مــد زكــي ا   والتحضير يلرا   الحس  للسيناريو الناائ 

 ..  بس والذ  تقو  بت ناهد نصركما سيت  اعداد المال

 نــا شخصــيا لازلــت فــي  الــة   : مد علــي قــائالويضيف لجد   

الدنــدلي  كنــت  صــد  شخصــية يمكــن    يقــدلاا      رعــ  لــن فــيل

فــي وجــدا  كــ  لصــر   يملــك صــورـ    عبــدالحلي   لصــر  ألنــت 

 .لي طريقتت الخاصةشخ. يحبت عالوقت ك     سلوعربي وفي ن 

  مــد زكــي فــي  :لحديث عن بر  اللــيل  قــائالالي الجد   وينتق 

عق  الصــالـ  يو  الجمدة الماضي جلسنا ذكر انني فيحة جيدـ جدا واص

يتدــ  هــو لمــا يؤكــد  يو  التالي وشدرنا جميدا بالتدــ  ولــ و تي فجر ال

 . ماست الشديد للدم 

اللــيل  قــائال  لــ   يحات  برــا علي عن ترشــ  دويتحد  لجد    م

    ننلــذ فكــرـ للخصــاابترشيح    برــ  لكنــي اتمنــي     نق   تي اآل 

يل  لــن نــال  قيالــت يساه  ك  نج  لن كبار النجو  في لصر في هذا اللــ 

 جماا لكناا عظيمة في قيمتاا لث   دوار عبــدالوهاب  بذدوار صغيرـ في

مســة رائدــة هــذه اللوســتكو   يــ و روصالل جاهين والمــوجي وكمــا  ال

   مد زكي ولررب يدشقت الشــد  الدربــيللوقوف لع نج  لحبوب هو 

 .لحلي   افاكلت هو عبدا

 مجاولــة فــي  يــاـ لــا  دوار كــ  لــن ســداد  ســني والحبيبــة ال

عبدالحلي  والواردـ باس  ليلي في السيناريو فذتصور اناا يجــ     تكــو  

 .وار  نر شاشة في  دقب  علي ال  نيشاهدها   مد ل لوجوه جديدـ ل 

 :اكجراءات القانونية في الليل  قائال عليويدله لجد    مد علي 

لشــكلة علــي  يكو  عالج ك  رجا  القانو  واتخذنا قرارا بذ  سذلنانحن 

 دـ فليس لن المدقو     يكو  هناك شــخ. وا ــد لســئوك عــن  يــاـ  

لــي نــ. ل  يدتمد ع  نالدندلي  ناصة    السيناريست لحلوظ عبدالر م

اكداء والصــحف  لــا  قــو   اعتمــد علــي المجــالت لكتــاب ولكنــت لحدد

 .المنتجة بشك  قانوني لجتاا الشركةالدلني لألغاني فقد عا

 اجتهاد 

عبــدالر من  كــد       ســيناريو كتــ  لنــذ  ست لحلــوظالسيناري 

عقــدنا جلســة كعــادـ  :قــائال عالين لن الوارد    يداد النظر فيت و ضاف
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ذا هــ و  يناريو وتمــت اضــافة  شــياء  نــر اجــ اء الســ  نظــر فــي بدــ لا

كثيرـ جــدا بينمــا اللــيل    طبيدي ناصة    المدلولات عن عبدالحلي   افا

 .ساعتين فقط يستغر 

 ضــر اكســبوع الماضــي نبيــر  :عبــدالر منلحلــوظ ويضــيف 

اللرنسي 'دولينيك' وقا  بدم  نرــة لماللــح شخصــية الدنــدلي   الماكياج

 ادنالاــا علــي وجــت   مــد زكــي نــال  المرا ــ  ت ت التــي ســي الي والتدد

كرـ و نــر  لتوســرة ب ل لمر لةالثال  لشخصية عبدالحلي  وت  تقسيماا 

 كــ  لر لــة ســتكو  ثابتــة بــ  ســيت ث  لتــذنرـا ولكــن هــذا ك يدنــي    

التدــدي  فــي التلاصــي  فدبــدالحلي  كــا  شــكلت يتغيــر كثيــراا وقــد شــاهد 

نرتت في الدم  علــي هــذا  ا  بتحديدصورـ ث  ق 1500 الماكيير  كثر لن

 .اكساس

بســيرة ك لجــرد اضــافات  :السيناريو يقو  وعن اكضافات علي

القمــة فــي كــ  شــيء ي الــ  شيء رئيسي لكن هناك لحاولة للوصو  يوجد

عبــدالحلي   وعلي ك  المستويات فاناك اجتااد شديد وتجميــع لكــ   عمــا 

حن نســدي الخاصة فن  صور جلساتت   افا و تي تلاصي   ياتت لن نال

جماور لن يقبلــت اك باــذا الشــك ا % وال 100ة و قيقي بنسب  لليل  صاد 

لجماور تمالــا شخصية الدندلي  التي يدرفاا ا لر هنا ك يقتصر عليواك

ــي ــت ينربــه عل  ساســي والنجــال  كــ  عمــ  فنــي فالصــد  شــرط ولكن

و كــا  ليل   تــي لــ لاوالمشاهد  ين يشدر بالصد  لن اللحظة اكولي في  

 .جدانتلثقف فا  الرسالة سوف تص  إلي و  غير

ــي تلاصــي  الدمــ  ــدالر من ال ــائال ويدــود لحلــوظ عب ــاك  :ق هن

لنذ  ســبوعينا وقــد  ضــرت لتخصصة في المالبس بد ت عملاا باللد   

الســيناريو وجلســة لاكيــاج وا ــدـ واعتــذرت عــن الثانيــة بســب   جلســة

 .ارهاقي

قصــي  ــد ورغــ  يل  لبار كفي هذا الل   سلوب الدم والحقيقة   

نليذ تنليذه لكني  شدر لن طريقة الت  علي    عم  قب  انني ك ا   الحك 

مــا  التاريخيــة ورغــ  عاك ك  لتغيير نوعي في   هناك بداية  قيقية تتش

ــ  اك ا  ــن قب ــدلتاا ل ــي ق ــة الت ــا  التاريخي ــي اكعم ــاد  ف ــاك  اجتا هن

 .نصوصية شديدـ في هذا الدم 

 :عبــدالر من الدم  يقو  لحلوظ باء لجلسات ضور اكط  و و  

ا لــذلك اعتــرف اننــا لن  نصار انلاء الحقائه  و التمويــت  و الكــذب  ستل
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ن بــاء   مــد زكــي ولــ  يكــن بيــنا  لــ جلسة الدم  كنا نجلس ولدنا  ط في

 اللنا  الكبير. يبد  تحلظا علي    يدم 

ج علــي برنــال  عو ذكر    التحلا الو يد الذ  طلبــوه هــو اكطــال

فياــا والوقــت الــذ  ســيدم   لن  يث اكلاكن التي سيت  التصــوير الدم 

 .ناللت

جلســة      مــد زكــي تحــد  ألربــع ســاعات لا و ذكــر فــي تلــك

الليل  الذ  يستغر   د يساو  ضدف لا سوف يبذلت فيلتواصلة وهو جا

  معلي الد وشخصيا  نا اعتقد  نت لن النا ية الصحية قادر .ساعتين فقط

 . ظة اكطباء% تحت لال 100بنسبة  

عبــدالر من  ناــ  ســيقلو   لــا   تخي  لحلوظ وعن اكبرا  الذين

ســوف عملــي و   نــا ك اتخيــ  اكبرــا  فــي :كــي فــي اللــيل  يقــو   مــد ز

ترف بسر نا  بليل  الدندلي  بالتحديد وهو شــيء يحــد  ألو  لــرـ اع

ي لــن و     انتقــ ا ــ فما  راه لن اجتااد أل مد زكــي جدلنــي   في كتابتي

اد التقنــي والماكيــاج  كثــر يكو  الج يمكن     الدندلي  اللترات التي ياـ 

عبــدالحلي  بدــ  المنــاطه  دا وبوضول  كثر انترت لنجدو  و ق  جا

 لــو ' ' زكــي  كثــر وهــذا ك يدنــي  ننــيي يمكن    يظاــر فياــا   مــد الت 

مــاس وهــو   و عبدالحلي  لصالح   مد زكي لكن الرج  لديت رغبة شديدـ  

ع باــا الجميــع واك لــا  نــت يســتريع    يقــد  الشخصــية ويقنــ  رك تمالالد

 .ختراهن بتاري 

ــي ــي يقين ــع  وف ــ  ل ــا فد ــدالحلي  كم ــت عب ــع ان ــيقنع الجمي ــت س  ن

صــورـ لوازيــة للشخصــية  ' فاــو يدريــك56صر في فيل  'ناصر عبدالنا

 .التاريخية قد ت ا   صورـ الشخصية اكصلية في نيالك

 كم يد أرفعوا أي

ل   كــد     دي  والــذ  يمثــ  الشــركة المنتجــة لللــي  عاد المخرج 

   يرفــع الــذين يروجــو    ــد فقــط وهــو   مد زكي يحتــاج الــي شــيء وا

يوليــةا  صحة جيدـ وندقد لدا جلسات عم الشائدات  يديا  عنت فاو في 

والملروض  ننا سندقد جلسات عم  هذا اكسبوع لترشــيح  برــا  اللــيل ا 

ــالملروض ــي شخصــيات لدرو     ف ــة عاشــت ف ــ  ف ــدلي  لث ــاـ الدن  ي

  الرويــ  والمــوجي ولجــد جيا  لحمــد عبــدالوهاب وكمــا لوسيقار اك

 .الدمروسي وغيره 
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لســبدة  فــال  ويقــو   عقــودا  مد زكي وقــع  :ويضيف عاد   دي 

 بالتحضير ألربدة لناا هي  الدندلي  لمجد    مد علي ورســائ  البحــر

  الذ  يخرجت   مد لن ضار راج ب ث  فيل   ا لداود عبدالسيد ونقي  الد

 .لاهر

المقبــ   ســبتمبر 15باللد  بتحديد لوعد بدء التصوير ب  ناقم وقد

 لــة تصوير فــي نــوفمبر والمرالمر لة الثانية لن ال كمر لة  ولي ث  نبد 

 ..  اكنيرـ ستكو  في لارس بإذ 

 ميزانية مبدئية 

ن لس لع عــدد لــ الليل  قد ج  القال القائ  علي تنليذ انتاج كا   سين

ا يد المي انية اكولية لللــيل   ــين التقينــ يو لتحدالسينار لداونيت وبين  يديا 

وجلســات يوليــة  تمالا للتصوير وهناك اتصاكت نحن جاه و  :بت فقا 

ويشم  البرنالج عدـ  يــا  قبــ   لتحضير في  وانر سبتمبرلدت في اطار ا

عشر يولا  لخمسةد للتصوير و درلضا  ث  نحص  علي اجازـ علي    ن 

 .يل  بددهفي رلضا  ونستكم  باقي الل

بــراء الماكيــاج هــ  ن لــن   وقد  ضر وا ــد :ويضيف  سين القال

كشــركة  لع   مد زكيا كما  برلنــا في  وروبا وهو فرنسي وناقش اكلر

لنتجــة جميــع اكتلاقــات لــع لــن يملكــو   قــو  اكداء الدلنــي لالغــاني 

 .ندلي دلالمصورـ ل واكغاني

يل  عــن ضــجة التــي اثيــرت  ــو  رفــ  الــبد  كنتــاج فــ ال  لــا

ركة المنتجــة  ســ  لقــانوني للشــ المستشــار ا :فيقو   سين القال عبدالحلي 

لسنا في  اجة الي لوافقة    شــخ. لنقــد  عمــال  اكلر بلتو  تقو  اننا

 ــافا بشــرط  ك نســيء اليــت  سينمائيا عن شخصية عالة لثــ  عبــدالحلي 

ا  ت كــ نلســ  فضال عن    اللنا    مد زكيهذا الحد  اكلر عند ياوقد انت 

 .ريو قد زار  سرـ الدندلي  واطلدا  علي السينا

 

 أغسطس 21أخبار النجوم ـ 
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 ض عرب حليم أمحد زكي يهزم املر 

 وعبداحلليم  لقطة من فيلم معبودة اجلماهري جتمع شادية

 حممد عبدالرمحن 
 

في وقــت  نجو  اللنّ لنجمين لن    رالقاهرـ  نادراً لا يُصلّه الجماو 

ر  وا د, لكن هذا هو لا  د دلا صــله  كثــّ  1000لــن    لســاء األ ــد عنــّ

, الزا" بلنــد  "فورســي ون " فــي القــاهرـدــوا فــى قاعــة "بــ شــخ. تجمّ 

لحضور المؤتمر الصحلّي األضخ  في تاري  الســينما المصــرّية لتدشــين 

فوســط  جــواء   مد ذكــي .    فيل  " لــي " الذ  يقو  ببرولتت اللّنا  الكبير

يل  "شارع ة نحاسّية كتلك التي ظارت في فإ تلالّية لبارـ وفرقة لوسيقّي 

لــدين بدعوـ لــن اإلعاللــّي المدــروف عمــاد ادن  زكي للمسرل    الحّ "

 دي  وعلى  نغا  "ضحك ولد  وجدّ و ــّ "ا و "  ســمر يــا  ســمراني" 

ــذ  هــ     تــ صــلّه الجماــور للدنــدلي  الرا ــ ا وأل مــد زكــي المقا ال

قــدّ  للجماــور الدربــّي فــيل  اد لن جديد واقلــاً علــى قدليــت لي السرطا  وع

ات . تحــدّ  زكــي بنبــرـ صــوت ســنو   8ط لــت لنــذ   " الذ  بد  يخرّــ " لي 

اإلجااد والسدادـا و  تّى تتوقف لوجــات التر يــ  المتال قــة تجمع بين  

 ــافا   لن النجــو  والصــحليين والحضــور بــد   ديثــت لقلــداً عبــد الحلــي 

 –د  لحتاجة سمع"  يرـ للمررب األسرورـ " الغنوـ   لدبارـ شاولكرراً 

وانــت  طّيبــينا  ليكمــ  " كــ  لحظــة  فســكت الحضــور  -كيــ    تحتاج لتر

د   قو  كّ  لحظة لــش كــّ  ســنة, ألّ  اللحظــة التــي ونحن ننتج وننج , ن 

تمّر على اإلنسا  وهو بخيــر فدــالً ك تُدــّوض, واللحظــات الصــدبة التــي 

, لقد نضت جدلتني   ّ  الحياـ و عرف قدرهاا  الماضي  رت باا الدرل

لدــي, فــي   كــن بملــرد , كنــت ين, ولكنّي ل   لدركة شرسة لع لرض لد

و لنيــاتك  لــي بالشــلاء, جدلتنــي  قــاو  بكــ  كــّ  لحظــة, دعــواتك  الريبــة 

ولكــ "ا ثــّ   كمــ   ديثــت بدــد لوجــة تصــليه  نــرى "  يضــاً كــا  دعــ  

جــي و المقاولة, ليس ألّنت  لر بدالفع قوّ  نح بمثابة دا  يلالرئيس لبارك  

و نا في هــذه بات  لا  سلر ,  تناار كّ  الدق  على نلقة الدولة, ولكن عندلا

لمــرض, فــإّ  كــّ  هــذا دفدنــي لإلســتمرار, كنــت المر لة المتذّنرـ لــن ا
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ي اآل   قــو  لكــ , تدــالوا نحــيط ببدضــنا  زلــا   ارفــ  النصــيحة ولكنــّ

ّ  لحظة "ا وعنــدلا ك ــا عمــاد وننجح فى كبد , ننج     البد , نح ّ 

المناســ  وســذلت   تــدّن  فــي الوقــت  ي   ّ  زكي على وشك إنااء كلمتت د

 عن بداية تلاصي  لشروع  لي .

دها ي " إ ّ قا  زك ى ك يقلــّ  اللّن لثلمــا يُقــدّ  شخصــيات ســلبّية  تــّ

 قــدوـ لاــ ,   و الناس, يج     يقدّ   يضاً شخصّيات عظيمة وتاريخّية لتك

ذ  عاش فترـ لن  ياتت في للجذ لحلي   افا هذا اللتى اللقير اللث  عبد ا

 بحنجرتت الذهبّية تاري  لصر على لــدى  ولّر وقت سج   أليتا ا ثّ  قاو ل

ربع قر  لن ال لا  "ا وهنا  ّكد  دي   ّ  الليل  ك يُقدّ  سيرـ ذاتّية لحلــي  

الر من الــذ  لحلــوظ عبــد  لّف الكبيرؤ موإنّما رؤية فّنية لمشواره كتباا ال

اًا قي  فذصبح كابوســ وع  لي  كا   لماً واجاتت الدرا شار بدوره  ّ  لشر

الموسيقار عّمار الشريدي  لماً يقترب لن الحقيقة, بينما قا   وها هو عاد  

 ّنت سيديد تقدي   لحا   غاني  لي  لكن دو  المساس بثوابت هذه األغــاني 

توالى للاجآت شركة "جــود ظ عليت, وت رلوب الحلاملالتي هي قل   لي  ا

ة لاجــدـ الرولــي عن وجــود اللّنانــ لمنتجة للليل  عندلا يدلن  دي   نيوز" ا

لــع بــدء عــرض اللــيل  فــى صــيف   التي ستقدّ   غنية تــذاع كليــديو كليــ 

و صــددت علــى المســرل لتحيــي   مــد زكــيا وتقــو   " عــودـ  2005ا

ت لــن بيــروت يــت, وقــد جئــ لي ولمحّب   ري   مد زكي إلى السينما تدني الكث 

بــ  صــدود زكــي وق نــت فدــالً القــدوـ والمثــا  ". نّصيصــاً ألقــو  لــت,  

ف فــوانرجيا ثاّل  السورّيا  جما  سليما ا و ســالقب  المسرل الممإست 

والوجــت الجديــد يوســف الشــريف الــذ  قــا  عنــت شــريف عرفــة لخــرج 

ت ســي رع" لي "  ّنت سيكو  إ دى للاجآت الليل  .و  علن   كت  علــى فة  نــّ

نراجــّي لشــريف عرفــة"ا وهــي عبــارـ تترات للمّرـ األولى "النّ. اإلال

ات دناهــا عنــدلا يشــاســيلا  الجماــور ل هد اللــيل  الــذ  ســتظار فيــت تقنيــّ

نراجية جديدـ على السينما الدربّية . وطبقاً للبيا  الصحلّي الصادر عن إ

بار ــةب كثنــين لاللياً يــو  ادفالشركة المنتجة فإّ  تصوير فيل   لي  سيبد   

تنليذ لسلس  بر , و ّ  الدم  سيتضّمن  يضاً  في إستديوهات جال  والجا

تت وتصــ  الكللــة الحلي   افاا و فيل  تسجيلّي عن  يال يونّي عن عبد  تلي 

لليو  دوكر  لريكّي تقريبــاُب,   3لليو  جنيت لصرّ  ل  18اإلجمالّية إلى  

د   ّيات اللنّ ألهّ  شخص  اً وسيحو  الليل  ظاوراُ درالّي  المصرّ  لثــ  لحمــّ
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د المـــوجين وكعبـــدالوهابا  ــّ مـــا  الرويـــ ا وصـــالل جـــاهينا ولحمـ

  , وسداد  سني .دالر من األبنودوعب 

 عيون إيالف 
دين  دي  على   مد زكي كي يقلّد عبد الحلــي , ولكــّن زكــي عماد ال لّح   •

 ة . لي  ببراع  .ي  او  اكعتذار في البداية إكّ  ّنت رض ا وقا  بتشخ 

ناّصة بينما تواجد زوجاا   مد لنى زكي برلة الليل  اعتذرت ألسباب   •

  لمي .

درين   إنتااء الحل  بربع ساعة وكــا   ّو  المغــااب  ضر قب عمرو دي  •

يلــةا و ضر لن نجو  الررب  يضاً ايااب توفيها ولصــرلى قمــرا ولر

   .لح ولحّمد ثروت, بينما وص  تالر  سني بدد إنتااء ال

ة أل مــد زكــ ترك  طل نا    • ي  ثنــاء  ديثــت قت "زغرودـ طويلــة " تحيــّ

" نــت زّ  اللــّ  يــا  لســموعا وقــا  لليشــاو  بصــوتبينما  ّياه فــارو  ا

   مد ".

ر بصحبة زوجتت المذيدــة بوســي شــلبيا وإبنــت دالد ي   ضلحمود عب  •

 األكبر لحّمدا و ر  على تحّية اللّنانة الكبيرـ لديحة يسر .

ة التــي اً لــن الســرّية علــى اســ  الشخصــّي ة فرضت نراقــ شركة المنتج لا •

 يؤدّياا كّ  لمث  .

لغاية, و  علنــت  نّاــا ســتقو  بلستا   بي   نيه ل لاجدـ الرولي ظارت •

 ولة فيل   لا    مد زكي بدد انتااء تصوير " لي " .ببر

عدد كبير لن النجو  الشباب  رصوا علــى الحضــور لــن بيــنا  هــاني  •

ار كــري  عبــد الد يــ , ولــن جيــ  الكبــ د البــاقيا و  ا و شــرف عبــ  لــ ر

 نبي  الحللاو  .وإلاا  شاهينا و   تواجدت لبلبةا وليرفت  لينا

دـ بلســتاناا الســانن, وكانــت فــي الراقصــة دينــا جــذبت األنظــار كالدــا •

 الممثّ  الشاب تالر هجرس .  صحبة

ت لــن يمثــّ  فــى ال • د للصــحليين  نــّ و ت الحــالي فاــ قــ و هيث    مد زكي  كــّ

 ّي المناس  .ده دائماًا ول  يجد الدم  اللن يرافه وال

رة إيالف 
ّ
 مفك

طوي  لنــذ آنــر  فاللــت "لدــالي   أل مد ذكي بدد توقّفالليل  هو األّو    •

 . 2002وزير"ال
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الليل  هو الدم  اللنّي الرابع الذ  يُقدّ  فيت ذكي شخصّية تاريخّية, لقــدّ   •

ا  ســ لالــدكتور طــت  ســين فــي لس الناصــر فــي  "ا وجمــا  عبــد  " األيــّ

 .السادات في " ّيا  السادات"   "ا و نور 56"ناصر  

نى زكي بدد " إضــحك الصــورـ ترلــع لقاء بين زكي ول لي  هو ثالث   •

 "و "  ّيا  السادات" .   لوـ

الليل  هو ثالث لقــاء بــين زكــي والمخــرج شــريف عرفــة بدــد "الدرجــة  •

 ع  لوـ "لرالتالتة "و"  ضحك الصورـ ت 

خصــيتي جمــا  عبــد الليل  لحلــوظ عبــدالر من قــدّ  لــن قبــ  ش  ؤلفل •

 الناصر و ّ  كلثو .

بــد  ركة المنتجــة بدــد "عمــارـ يدقوبيــا  "الــذ  الثــاني للشــ  اللــيل  هــو  •

 تصويره قب  شار لن برولة عاد  إلا  ونخبة لن كبار النجو .

 7ضــي بإنتــاج  قي الشركة المنتجة  علنت عن توقيع عقد لع ا مــد ذكــي   •

 لة النج  األسمر . فال  لن برو 

 

 2005يناير  18إيالف ـ 
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 األضواء حي يعود النجم األمسر إىل  
 حممود شحاتة   -القاهرة 

 

د لــن الي  لــف لــدعو يتقــدلا   شــ ل  تكــن صــدفة ا  يجتمــع  ــو 

النجو  لمشاركة   مد زكي فر تت في الدودـ إلى األضواء... فذلك الــنج  

 يقى اغنية ويــاعلى انغا  لوسما الدربية. في سج  السين   ـيدد عاللة بارز

اهير  شــديد إلــى اسمر يا سمراني« صدد   مد زكي وسط تصــليه جمــ 

ــذ ــت ت ــادت دلوع ــت لندنشــبة المســرلا وك ــداً رف ولكن ــا.  ــاو  جاه ا

الســيررـ علــى نلســت لــن فــي  الحــ ا فانــاك لــن هتــف  و.  كبــر«. 

. صــله شــاهين بدــودـ الــنج   ااــ اطلقت  نا  ال غاريد تدبيــراً عــن فر ت 

شاو  وبكى لحمــود عبــدالد ي ... شــكر تف فارو  اللي وعمرو دياب وه

وفا  إلى جماوره و صدقاءه وزلالءه على لشاعر الح  ووق  مد زكي  

بت في لرضتا ون. الــرئيس  ســني لبــارك بتحيــة لميــ ـا بدــد    جان 

ف قــ او لر بدالجي ورفدني لدنوياً«. وقا   وواجات نــال  لرضــي لو 

والجاليــات لدــال  الدربــي اــور فــي لصــر وابــدعوات الجم  صدبة. ولكــن

ر بك ا فذنت  كنت   للائي في لواجاــة الدربية في الدال  تحسنت. كنت  شد

ســؤا   ــو  فــيل  و لــي «ا قــا    مــد زكــي    وفي رده علــى  المرض«.

ويتناو  الليل  شخصية عبــدالحلي   ــافا وكيــف  صــبحت تلــك الحنجــرـ 

 وكلا ت«.   ا بانتصاراتتالدربي والمصر رل اً للشارع

ذت لاجــدـ الرولــي الجميــع بحضــورها نصيصــاً لمشــاركة اج وف

 تي فر تت. وقالت  وجئت اليو  نصيصاً ألقو  أل مد زكي بذنــ   مد زك

المثــ  والقــدوـ لكــ  فنــا «. ووصــف عــدد كبيــر لــن المدنيــين بصــناعة 

لكانــة   مــد    ســ السينما الحللــة بذناــا و ســرورية شــكالً ولضــموناًا تنا

 ى اك تلا  بدودتت«.لذين  رصوا عللئات النجو  ازكي في قلوب 

 

 2005/01/18الحياة ـ 
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 ساعة مع أمحد زكي باملستشفي   24
 القاهرة ـ حممد الصايم 

 

 بصوت العجمي والحذيفي مع القرآن الكريمسي •

 االطباء: مكالمة الرئيس مبارك رفعت معنوياته •

 الحراسة  تيمشي صباحاً في الحديقة..تح •

 يارةكي.. بسبب منعه من الزي يبهنيد •

 سارة هددت باالنتحار.. إن لم تقابله •

 

زكــي ويخــرج لســانت لســرطانت ر.. ينشــط   مــد  لث   لــواج البحــ 

لقاولتت ويستسل  للنو  والرا ة.. سال ت اكبتســالة.. وقــد  اللدين.. ث  يلقد

ــة رقــ عاشــت "الجماور ــن الغرف ــالقرب ل ــت لحظــة بلحظــة.. ب ــة" لد   ي

ع  نحــاء تصــاكت لــن جميــ ت ال هــور واكتوافدت باقــا  "..  يث1229"

اتصا  الرئيس  ســني لبــارك باللنــا    الدال  بال انقراع..  كد اكطباء   

 نا  علي صحتت رفع رو ت المدنوية.  تلياً لالطمئ الكبير ها

كزلتت "رغدـ"  تي الساعات األولــي لــن صــبال  لــس.. وظــ  

ت".. وظاــر ند  "ابــن نالتــ . ســمير عبــدالم.ابنــت هيــث  الــي جــواره ولدــت

ــو عبــ  ــوا دالد ي  لخي ــر.. ورفض ــدلا  ض ــد  عن ــي هني ــذثرا.. وبك   لت

ئه  لــا و  بخمــس دقــاارتت.. واستجابوا لتوسلت واكتلي فــارو  الليشــازي 

ليلي علو  فقد ضربت عصلورين بحجر وا ــد  يــث اكتشــلت ا  والــدـ 

ت علــي إلياا واطمذن  ت" توجا1129صديقتاا ليلي تكال تقي  في الغرفة "

فتــت ولــ  تتحمــ   لــ  لرضــت ســاعة بجــوار غروظلت  كثــر لــن  صحتاا  

وكزلة صديقت كابتن طيار جااد جويل  وزوجتــت وظار تذثرها الواضح  

 ادي .   والمخرج عاد 

ل  ينقرع رنين تليلونــت المحمــو  طــوا  الليــ  والــذ  تبــاد  الــرد 

نتريــت كمــا   بيــده فــي اكريــ عليت طاق  السكرتارية ونا    ده  والتليلو   

ر بــاو واصــي    ــد الوجــوه الشــابت التــي النجــا والمنتصــ اره نالد ابو  ز

 ئ.  اا   مد زكي باغماء شديد ت  نقلت الي الرواراكتشل
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عدد لن اللنــانين  ــد  لوقــف غريــ  لــن فتــاـ ودنا لع  اثناء وج 

اسماا سارـ وهي طالبــة بالثــانو   ضــرت الــي المستشــلي فــي الســاعة 

  علــيا  ن قالــت بــالاجو ندلا رف  األلت لقابلتت وعة لساًء وطلب دسالتا

األلــن علــي يوســف وتــدن    وت  طل  النجــدـ لاــا ولــوك  كمــة لشــرف

حدثت كارثة  يــث هــددت باكنتحــار لنانة رغده للذلور قس  الشرطة وال

اذا ل  تقابلت وترمئن عليت فذنذتاا رغده في  ضناا و نبرتاا ا  صــحتت 

 ا. ا عند انصرافاداا في سيارتااا وانذتاا لالسيررـ علي    ت جيدـ وباللد   

ن وت  توقيع الكشــف  ضر الدكتور ياسر عبدالقادر ود. هشا   س

   في لنتصف اللي .  عليت وغادرا المستشلي

عندلا اســترد   مــد زكــي وعيــت وهــو يتغلــ  علــي آك  المــرض 

وقــا   تباللد  اثبت انت فنا  عظي   تي في لرضت  او  تادئة لــن  ولــ 

لــن نظــراتا  او  "الاــروب" ض "تدتصــره" و ــ ر وآك  المــرانــت بخيــ 

فش ابوك "كويس" يا هيث  و نــا عــايش وتحد  الي ابنت هيث  وقا  "لاتخا

 اليين".بدعاء الم

شي قليال في طرقات المستشلي واثنــاء ســيره اعترضــت يتم  ورال

"  ي لري  بالقل  وعندلا عرف انت النج  المحبوب سذلت عن فيلمــت " لــ 

 5 كثــر لــن  ســتغر  الحــوار  ر والســادات والث  عبدالناصــ وه  سيكو   

 اء. دقائه وانذه بالحضن وطل  لنت الدع

 " 1229"الغرفة  
اســرـ   3لــورود وباــا  في غرفة   مد زكي.. عشرات لن باقــات ا

  عبــدالحلي   ــافا وســيناريو اللــيل  وايضــا جميــع وكت  عــن  يــاـ الــنج 

تاــا وياــت  كــ  يــو  لمتابد الصــحف  يــث يحــر  علــي طلباــا صــبال

عنت فصراع المرض ي يــده اصــراراً علــي ك  لا يكت     اءتاا وقراءـبقر

ا عن لغرفة ا داهالباً لا يتذل  اللو ات الموجودـ علي جدرا  االحياـ وغ

ليناء "جنوه" وانر  سيرياليت والثالثة لللنا  الدــالمي ليونــاردو دافنشــي 

ــابع لــ  ــو  يت ــاز  تليل ي ــي جا ــع نباكضــافة ال ــا جمي اك ــدا   ناللام

الكــري  بصــوت الدجمــي والحــذيلي  اع الــي القــر  ر  علي اكستمويح 

البنــي ضع النظارـ السوداء علي عينيــت ويرتــد  الــروب  واغل  الوقت ي 

 ط بالرلاد  فو  بيجالة المستشلي.  المخلو 
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ــود  ــا  ولحم ــاد  ال ــاً يوســف شــدبا  وع ــت تليلوني ــد اتصــ  ب وق

ي  ضر فجر  لس ففي الشرقية و نياً بذسرتت  و لعبدالد ي  بينما اتص  تلي 

ثــال  نســاء ة الرابدة ابن نالتت شــدبا  عبــدالمند  بصــحبة   والي الساع

بنلســت الــا  الغرفــة د واســتقبلا  لــنان نالتــت والتــي ارتــدت بــالرو اســو 

الخاصة بت وبلغ اكلــن بادنــالا  فــور وصــولا .. كمــا قــا  صــبال الــس 

ر الور  ة صبا اً وظالي في السابدشت "الخميس" بالتجو  في  ديقة المس

 ً د لــف جســده ببرانيــت وفــي صــحبة الربيــ  وتحــت  علي ساقت وقواضحا

تــراب تشــلي لــن اكقسة  لن المستشــلي الــذين لندــوا المقيمــين بالمس را

 لنت.  

 مكاملة مبارك هلا فعل السحر! 
صــرل الــدكتور ياســر عبــدالقادر رئــيس اللريــه الربــي المدــالج 

اه دفدــة باللنــا   عرــ يس  سني لبــارك بذ  اتصا  الرئ  لللنا    مد زكي

لاا  ثــر كبيــر جــدا عليــت وية قوية للغاية. لوضحاً    النا ية المدنوية  لدن 

المر لة الحرجة التــي يمــر باــا تقــ    ي تحسن و  وا  الحالة الدالة لت ف

نسبياً. لشيرا الي  نت بد  في التحــرك والخــروج لــن  جرتــت وانــت تنــاو  

 ستشلي.  كافتيريا الم وسط الناس في  راطدا  اكفر

التقــارير التــي  فــادت بذنــت تــ  اكتلــا  علــي عالجــت   صــحة  ونلي

بالمســكنات لج سكنات فقط وايقاف الدالج الكيميائي.. وقا  انــت ك يدــابالم

علي وجت اكطال  كنت ل  يكن تحت الدــالج الكيميــائي  صــال لضــيلا ا  

 الج.  اعرائت هذا الد اللريه لازا  يلكر في اعرائت او عد 

 

 س مار 11الجمهورية ـ 
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 شخصيات أفالمه تعيش فيه 

 الفني أمحد زكي .. تاريخ من اإلبداع  
 د. أمحد يوسف 

 

الخــوف"ا كانــت الجملــة   فى وا د لن  ه   فاللت اكنيرـ " رض

  مد زكى وهو يمضــى فــى الشــوارع هائمــا علــى وجاــت   األنيرـ للبر 

وفا ى فــى  رض الخــ   ن الى  يــات   توكذنت يسير نحو المجاو   "لازل

لا لى    اعود إلياا" تشــدر بالدهشــة الدميقــة عنــد للك القدرـ علكننى ك  

ــف ا  ــرـا فتكتش ــى اكني ــد زك ــال    م ــ  اف ــيناري  تتذل ــاب س وهاتاا كت

ولخرجياا يكادو  يستلامو  شخصية ابرالاا لــن ا مــد زكــى ذاتــتا  و 

هــذا البرــ  تاــاا فماللــح ب افى كت  -بمجرد وجوده فياا   -كذنت كا  يشترك  

  مــد   -وك نقــو  "الــنج "    -اللنــا "  لــن الصــد  عــن "بر بقدر هائ   تد

ت شــبح القلــه ى كانت رو ــت ك تدــرف الاــدوء ابــداا وك يلارقــ زكىا الذ

  تى وهو فى ذروـ شارتت ونجا ت.  

لقد كا  هذا القله اللنى الداصف هو النبع الذى ك ينض  ويستمد 

ضــى فــى المر  -القلــه    والترورا وهــو على التجدد    ـرلنت   مد زكى القد

د الكالــ  لــع الــذى كــا  يــدفع اللنــا  الــى  افــة التو ــ  - يــا  بدــ  اك

هى التى كانــت تحــاو  ا  لد  الشخصية  الشخصية التى يقو  بذدائااا او  

تديش فى جسد   مد زكىا وهو ايضا القله الذى كا  الســب  وراء ذلــك 

نــك ك تدــرف د زكــىا  تــى اتى جســدها ا مــ لاالتنوع الاائ  فى اكدوار  

س اللــالل ا بين الكوليديا  و المذساـا وهو يرتدى لالبــ ده فرقا لصرندعن 

ى "شــليقة ولتــولي"ا  و ما  الصــديد فــ اللقير القابع فى قرية نائية فى اع

جلباب اللتونة الذى يلرض سروتت فــى الســو  بقــوـ ســاعده فــى "شــادر 

ع اوالــر ك اك ا  يريــ الــذى ك يملــ  ىلــ الســمك"  و " فــرو " الجنــدى اك

تت فــى او بدلة الضابط القاسى المتسلط الذى يجد لذ  ت فى "البر ء"رؤسائ 

قــاد  لــن ب الصــدلوك القمــع اكنــرين فــى "زوجــة رجــ  لاــ "  و ثيــا
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 ضي  المجتمع با ثا عن لكا  فى عال  اكغنياء فى "كابوريــا"ا لكــن 

ا  المتناقضــةا كــ ر المتباينــة او نيرا دقيقا لتصال كا  يربط بين تلــك اكد

 الدينين المجادتين البا ثتين دولا عــن الخــال راه فى هاتين يمكنك ا  ت 

ال فانــت مــا  قــه لــن نجــ لن عناء ثقي ا المثقلتين بح   غــال  كنــت لا

يشدر با  اكفه كي ا  بديدا عن المنا . لقد كانت عينــاه تدكســا  ا يانــا 

له طلــة الــى التــا  فى لحظــة ناكالدج  والضدف البشرىا لكناما تتحو 

ــد ا  يحرــ  اســة والتحــدىا ببريــه الشر ــا اســد جــريح يري وكانامــا عين

 .  اكسوار

او  كا  جسد ا مد زكى يمث  تلك اكسوار التى كانت رو ــت تحــ 

لن ا  يدــيش  يــاـ دائما ا  تدبرهاا وكا  نال  ا مد زكى ياتى دائما  

  اننا ندرك اك  للدمة بالقلها  ك  ابرالتا الذين كانوا لثلت يملكو  اروا ا

 -ا دان  اللنا  الذى بــد   ياتــت لضــررا كنــ واء  ا القله عميقك  كا  هذ

ــيلة  ــت اكص ــ  لوهبت ــرينا -رغ ــو  ان ــه نج ــف بري ــة نل ــى "لدرس  فل

على سبي  المثا  ـ ظ  ا مد زكى يرقــ  نجــو    -المشاغبين" المسر ية  

ك  ت اعــاا بينمــان االكوليديا لن  ولت وه  ينت عــو  ضــحكات الجمــاهير 

جوده و ضــورها وهــو الحضــور رـ لكى يثبت و اك لحظات قصي تتال لت  

ر التى ه القصيرـ فى بد  افاللت اكولىا تلك اكدواالذى تذله فى ادوار

تنويدــا علــى  قيقــة اللنــا  صــا   الجســد النحيــ  الضــئي ا فلــى كانــت 

ات رل"شليقة ولتولي" يجسد الشــاب الصــديدى لتــولى الــذى انذتــت الســ 

فى نللية اك ــدا  ورغ  انت يظ   قناـ السويسا  لدم  فى  لر  بالسخرـ ل

رـ عــن الشاشــة كــا  يجدلــك تتذكــد لــن ا  اك ا  غيابت فــى لحظــات كثيــ 

لقــود  تــى ك تســقط شــقيقتت "شــليقة" فــى هــوـ و الضــما  الموجــوده هــ 

الضياعا وفى "اسكندريت ليت" تشدر ا  هذا الشاب ابــراهي  الــذى يظاــر 

لــت بــا  ســاد المجتمــع كفع و ده ثمن فليل  انما يدناطلة لن ال تافى لحظ

ك لــن يــدافع عنــت اك المحــالى يجد نلست وراء قضبا  السجنا وليس هنا

 ات عاج ـ بائسة.  يملك اك كلمالدجوز الذى ك 

لكن نجولية ا مد زكى ولدت لــع لولــد الســينما الشــابة الجديــدـا 

ما المصــرية وكتــاب الســين  و جــ نــال  فتــرـ الثمانينيــاتا  ــين كــا  لخر

اليين الذى يديشو  على هــالش المجتمــعا برا " بين المبحثو  عن "اكي 

 ــت الدــيش وقــد فاه  غارقو  فى بحر الحياـا يكد و  وراء لقمة  بينما  

لن جلوده  رائحة الدر  اكنسانىا وتحــدثت افــواها  باألللــاظ الخشــنةا 
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 مــد زكــى هــو باقــةا وكــا  اللكنا  ك يملكو  الوقت او الما  لالناقــة وا

السمراءا وشدره المجددا ووجات النحيــ ا   الجددا ببشرتت د "اكبرا "  ا

ركات يديــت ى الحديثا و  يت المكتن تينا وطريقتت الدلوية التلقائيت فوشلت 

 و صابدت الدصبيةا التى تلصح عن القله الداصف فى اعماقت. 

فــى  ياتــك   لن المؤكد انك كنت تشــدر بانــك قــد ر يــت ذات لــرـ

د علــى الدشــاء"ا الــذى ســيط" فــى "لوعــ "الحــال  الب   لية هذا الشاباليو 

سوار تسلط اكغنياء الذين ك تدرف قلــوبا  تصرد  قصة  بت الصاد  بذ

  علــى البشــر بقســوـ غليظــةا وكبــد ا  اك ســاس قــد  مــةا فيدوســو الر

 راودك بانك قد صحبتت يولا سائقا لسيارـ اجرـ فى "طائر على الرريه"

زلــن ك لكــا  ية قديمــة فــى  قايا لن فروســ س الذى يملك ب فاو الشاب فار

ك ربما قد شاهدتت فى الواقع عالال لن فيت لللرسا ا ولدلك قلت لنلسك إن 

ة فى   راش المجتمع "عيو  ك تنا "  يث يختلــى لورش"القابدعما  "ا

 عال  لصنوع لن اللقر والحاجة والصراع الشرس لن اج  البقاء. 

يــاتا ايــة الثمانين جميداا فى بدثة التى ظارت  اكفال  الثال  فى هذه

 " السينما المصــريةا وجــد وشادت ليالدا جديدا لنمط لختلف لن "ابرا

د زكى لجرى للتدفه يلــي  فيــت. وأل    وجدا  ا منار القله اللنى دان 

النبع يلــي  ظــ  "الــنج " قــادرا علــى الدرــاء المتجــدد "كممثــ " يملــك 

تــرى فــى     الدــادىا كمــااعما  اكنســاسد البر  فى  ج ي لوهبة  قيقيةا و 

  "فى الشاشة" علــى "الح  فو  هضبة الار " وهو الليل  الذى يقد  فيلمت

يحل  بقصة الحــ ا لكــن الظــروف كا  كاسالفت  طريقة الثمانينياتا الذى  

الرا نة ك تدع لت لجاك لتحقيقاا  تى ا  الحل  يتحو  الى كابوسا وهــو 

لتجنيــد فــى ليقضــى فتــرـ ا  اد  لــن قريتــت" اللالل القــ ء ايضا بر  "البر

واألكاذي  التى يروجو  لن المرك ىا  ائرا بين الحقيقة التى يدرفاا  اك

البر  الذى يكمــ  لســيرـ الاالشــيين   ايديا . وهو   لاا لكى يصبح  داـ فى

فى "ا ال  هند وكاليليا" الــذين تضــرره  فوضــى الحيــاـ المت ايــدـ الــى 

 تــى يجــدوا غتــت الجديــدـا  رى اتقــا  لجتمــعا او بــاألملالخــروج علــى ا

 الى الغر .  ة للرو  والنجاـ اك ا  لصيره  ينتاى دائما فرص

لمشــاعر الصــادقة لو كا  ا مد زكى ك يملك اك هــذا الناــر لــن ا

الــى وتيــرـ وا ــدـ ك تتغيــرا   -نجو  غيــره  كما  د  ل  -كنتاى بت اكلر  

فين بدانلــت ا  القلــه الــدال ا لكــن بركــ فــ وتكرار الصورـ ذاتاا فى ك  اك

دوات "الممث  الى تلجير طاقاتت اكبداعيةا بما يملك لن ا    يدفدت دائماكا
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  بركــا  القلــه اللنــى ك الثابــتا وك الــنج " بديــدا عــن قنــاع النجوليــة

يرتضى لنلست لجرى وا داا بحث ا مد زكــى عــن اكدوار المتناقضــةا 

ــ  لن  ــ  اكع ــى اكغل ا  هر الشخصــية و ا  يمســك بجــو  ااــ واســتراع ف

تستريع ا  تراها  ية الالك لــن لحــ  ود ا ده وصوتت  تى  يجسدها بجس

ت تلا  ا مد زكى كن   حباا لرـ او تكرهاا لرـ انرىا لكنك دائما لعقد ت 

دوافدااا ولد  المسلس  التليل يونى "هــو وهــي" كــا  البدايــة الواضــحة 

د ةا كمــا كــا  قــ صيات المختللخ شلاذا الرريها الذى قد  فيت الدديد لن ال

 فى "اكيا ".    شخصية طت  سينقد  لن قب   

طنيــة" فاللت غير المامــةا لثــ  "الباإ  هذا التنوع يبدو  تى فى  

لراقصة والربا " و فــال  تجريبيــة لــ  تجــد لاــا و"اك تياط واج "ا و"ا

" و"البــرنس" وافــال  70الــة   ظا كبيرا فى الذيوع واكنتشار لث  "الدو 

بيضــة ة رســمية" و"ال"اربدــة فــى لامــ يــت البــواب" و ديــة لثــ  "الب ي لكو 

يا عــن الســينما اكلريكيــة وهــو والحجر" و تى فى فيل  يبدو اقتباسا  رف

ا مــد زكــى لمثــ   تــى  طــراف اصــابدتا يتذكد لــك ا   "اكلبراطور"ا  

وربما سنحت لك اللرصة يولا ا  تتذل    د لشــاهد اللــيل ا عنــدلا تــرى 

إلرغالــت التحقيــه لدــتا لتدــذي  نــال  الحــه يتدــرض ل  دبرلت زينا  جا

نت لجر  لحتــرفا كعتراف بجريمة ل  يرتكبااا وعلى الرغ  لن  على ا

  تقترفــت يــداها وبدضــالت عتراف بما لــ وربما بسب  ذلك فإنت يرف  اك

وجات و دهاا ودو  كلمــة وا ــدـ او ايمــاءـ لــن يديــت او جســدها يدــ ف 

وـا فــى والضــدفا والقــ ةا واكصــرار غــ و ا مد زكــى لحــن اكلــ  والمرا

 تذلقة وا دـ.  لحظة ل

ســمت شخصــيات ا مــد فى افاللت التالية لنذ بدايــة التســدينيات ات 

نلس بشرية وا دـا كمــا فــى ر والشر دان   زكى بالجمع بين ن عتى الخي 

"الاروب" فى دور الشاب القروى الــذى تســجنت قــوانين لجتمــع المدينــة 

ا اجــواء اللضــاء  ر المحلقــة فــىبريرا  الصقو    غ   لمت الدائ الظالمةا ر

ا يبــدو علــى والنساء" ك يصبح هو ذلك اكفا  المحتا  كمــ   وفى "الراعى

نســانى فــى عــال  تكتنلــت عن الدفء اكالسرحا وانما هو اكنسا  البا ث  

برودـ المشاعر وغليا  الغرائ ا وفى "ضد الحكولة" يبدو كذئ  شــارك 

 يصبح هــو نلســتانسانا عندلا ضحاياه ليدود   فى برية المجتمعا با ثا عن

 ضحايا. وا دا لن ال
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س ل يجــا لــن الحــ   وشــيئا فشــيئا كانــت افاللــت اكنيــرـ تدكــ 

تقد  وجاا لــن اكوجــت الدديــدـ كن اكه  اناا كانت  والشجن الغالضينا ل

بدان  ا مد زكــىا  تــى تكــاد الشــدرـ الرقيقــة اللاصــلة بــين الشخصــية 

ءا فــى نا هــاوى الغنــااه فى دور زي "هيستريا" نر   اللنا  تختلى فى فيلو 

لى عليــت  تــى وبال  دودا ك يتخــذ اللــن لانــة بــ  عشــقا يســتو   ك  لكا 

ا  ينــدلج وينســى كــ  لــا   بالغنــاء اك  النخاعا يــابى اذا انرلقــت  نجرتــت

 ولتا  و باك رى يندلج ويــذوب فــى كــ  لــن ولــا  ولــتا ويــؤلن بــا  

 فــى فــيل  "اضــحكندــرف ندــيش"ا و   "الحياـ عاي ـ شــوية جنــا  عشــا 

فــى دور ســيد غريــ ا اللنــا  الحقيقــى بــدان   لوـ" نراه    الصورـ ترلع

 الصــغيرـا كدم  لصورا فوتوغرافيــا فــى ا ــدى المــد  الريليــة  رج  ي 

دو    -يلتقط صورا  ية واناس فى هيئتا  الخارجيةا لكنــت يحــاو  دائمــا  

لــن وراء تخرج الجــوهر  سي ا     -ا  يشدر بالمل  او يستسل  لدادـ المانة  

قــاط الصــورـ لكناــا تمتــد الــى اضــافة لامتــت عنــد الت اــرا ك تنتاــى المظ

 لســدادـ عنــدلاياا ووضداا دان  "البرواز" المالئ  ويشدر بااللمسات عل

يجلس و يدا وسط اكف الصــور. وهــا هــو انيــرا فــى "ارض الخــوف" 

اللســادا    ثــ يواجت اكنتيار المذساوى فى لامة غالضة  " نت لش ها تم

كا  عليت اك يكتلــى ابــدا فاسد فدال" و  سرل كز  تبقىلش دور على لده  

يمثلاــا وانمــا يصــبح هــو الشخصــية ذاتاــاا لمــا  بتقم. الشخصــية التــى

الى  افة الحياـ وا يانا  نرى الى  افة الموتا ولــن الحــه دفدت ا يانا  ي 

ك بصــماتاا رتــ القو  ا  الشخصيات المتدددـ التى يمثلاا اللنا  اكصي  ت 

ا الكثيــر لــن نلســت فــى د زكى ترك ايضــ قيقية لكن ا مى شخصيتت الح عل

وهو لثلاا نــاض المامــة الغالضــة فــى "ارض ك  شخصية قا  بتمثيلاا  

لر لة الى  نرى وفى ك  لر لة كا  يكتشــف شــيئا " لتنقال لن  الخوف

جديداا لكنت لع ك  اكتشاف كا  يدرك ا  الــذكريات واك ــال  واكوهــا  

فــى  الضــياع والقلــهغ  لــن شــدوره ب دــاا وعلــى الــرحقــائه تــذوب للاو 

"لازلت ا ن الى  ياتى فــى "ارض الخوف" فانت كا  يردد على الدوا    

 لقدرـ على ا  اعود الياا"!    اعد اللك اارض الخوفا لكننى ل
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 طارق الشناوي يكتب: 
أمحد زكي.. شاعر املطحوني..  

 بي مومرت املوهو ر ت و 
 

ه مـن الممللـين.. علته رمزا لجيل بأكملعبقرية األداء عنده ج •

 يم رمزاً لجيل من المطربينمللما كان عبدالحل

. ويصبح قمرا مكتمال فقـ  إنه هالل عندما يستيقظ من نومه. •

 يقف أمام الكاميراعندما  

 

 في بداية عملي بالصحافة تحت التمرين و نــا ك  زا  طالبــا بكليــة

د عيســي الــذ  تج الرا ــ  ســي المخرج والمنــ ت بت في لكت   اإلعال  التقي 

د لت برولة فيل  «شليقة ولتــوليو  لــا  وقع انتياره علي   مد زكي و سن 

  سني!!سداد 

واعتــرف بــذني ك  زا  ـ  -ات نااية السبدينياتلك السنو كنت في ت 

 يســ  عشه األنبار الساننة وجاءت لي اللرصة التي ك تدوضا ســيد عي 

تكم  تصــوير ي ألناــا لــ  تســ جمــات ســداد  ســن علي نجمــة الن يلتح النار  

لدقاليةا  يث إ  سيد عيسي  قــا  اســتوديو الليل  في قرية بشال بمحافظة ا

ت سداد تماط  في التنليذ وسيد عيسي يرلــه قــذائف تصوير هناك.. كان لل

نارية علياا و نا  لــتقط لنــت هــذه القــذائف و ســلجاا علــي شــريط كاســيت 

ر صــالتا   يتــابع الحــواوزاليوسف.. كاعلي صلحات ر  ددادا لنشرهات سا

بشيءا ل  يااج  سداد لؤيدا لكلمات   «  مد زكيو النج  الجديد ول  يدله

 افع عن سداد رفضا لكلمات سيد عيسي!!سي كما  نت ل  يدسيد عي 

غادرت لكت  سيد عيســي و نــا  قلــ  فر ــا علــي درجــات الســل  

ني زكــيوا اســتوقل  إذا بت «  مدا  تال قني و دقولكني استمدت إلي وقع  

لــت فرصــة  ي عــن لذســاـ جيــ  لــن اللنــانين ينتظــر    تــذتيو نــذ يحــدثن 

ا ولــ  يجــن إك عمــره فــي اكنتظــارالبرولة و   هناك لن  ضاع سنوات  

 اكنتظار!!
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وإ  الصحافة ليست لللنانين وعلياا دور لا  و يو  فــي تقريــ  

   نشــر   إلي هدفت وهو دلة لكي يص   قموجاات النظر وكانت هذه هي ال

تــؤد  ة التي اطلقاا سيد عيسي علي سداد  ســني لــن  لكلمات الناري هذه ا

. و ثنــاء يــت فرصــة البرولــة.سو  إلي إيقــاف لشــروع اللــيل  وتضــيع عل

سيرنا علي األقدا  في وسط البلد في شــارعي األللــيا  يــث لكتــ  ســيد 

جماــور قــد د قليــ  لــن الدععيسي وعماد الدين والشوارع المحيرة كا   

ل  يكن   د يدرف اسمت..   مد زكــي   اللح   مد زكيالتدرف علي ل  بد 

ة لدرســـة يدرفـــو   نـــت   مـــد ـ الشـــاعر ـ دوره فـــي لســـر ي ولكـــنا  

ن التي لد  برولتاا عاد  إلا  وسديد صالح ويــونس شــلبي وك المشاغبي 

ي    لــ ك نلي سدادتي و نا  سير لع شخصية لشاورـ  و شبت لشــاورـ ي 

 الشاعرو.دـ  نت «  مد  شير عليت لؤكالناس ت 

 ققت في تلــك   لست  در  بمد  سدادـ «  مدو باذا اإلنجاز الذ 

دن  إلي لح  فــو   ر  علي    ي السنوات علي صديد الشارـا ولكنت  

وطدمية شاير ليكم  الحــوار علــي ســاندوتيش فــو  ســانن وشــا  فــي ـ 

قســوـ كلمــات  بذ  انل  لــن ين    يقند الخمسينة ـ واستراع   مد زكي

نيرا  اشتداك و    قــد  الوجــت اآلنــر لــن ي ك ت داد ال«سيد عيسيو  ت 

تلــك الســنوات لــن صورـ وهو  وار لع ســداد  ســني ولــ   تمكــن فــي ال

لوصو  إلي سداد  سني ول  تنجح لحاوكت   مــد فــي هــذا الشــذ  لــع ا

 دا   ســرع ألاسداد التي كانت شحيحة جدا في لقاءتاا الصحلية وكانت  

ألزلــة بــين ســداد وســيد  يث تلاقمــت ا  زكي ولن سداداني ولن   مد  ل

 زوجاــا فــي تلــك الســنوات المخــرج علــي بــدرنا ا  وت  إسناد الليل  إلــي

بدوره «لتوليوا وإ  كــا  قــد تحــو  فــي اللــيل  إلــي   وا تلا   مد زكي

كولبارس رغــ   نــت فــي األســرورـ الشــدبية كــا  برــال لوازيــا لشــقيقتت 

د زكــي علــي لــن ناللاــا   مــ يلة التــي اطــ  الدقائه القلدو.. إك     اد«س

لجميــع باــذا الحضــور الرــاغي وبــد ت الشاشة كانت كليلة بذ  تستوقف ا

زكي والنقاد السينمائيين الــذ   بــدوا  ماســا  دـ جدا بين   مد  عالقة وطي 

لت.. ولنذ ذلك الحين هناك  الة لن المراهنة علي «  مد زكيو صــحيح 

«صــانع بنــاء الصــمتو و ث  «بدورو و«  فال  اسبه ل   دوارا في  دق نت  

و.. لكــن «لتــوليو كــا  لــت النجو و و«الدمــر لحظــةو و«وراء الشــمس

ف شــاهين بدــدها فــي حرــة قصــيرـ لــع يوســ ســحر نــا  وكــا  لــت ل

«إسكندرية ليتو ليصدد إلي «الباطنيــةو  لــا  ناديــة الجنــد  ليصــله لــت 
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غير لســبو   تشاد تداطلاً صالة الدرض   تن الجماور في نااية الليل .. كا

ــة ناديــة الجنــد  وفريــد شــو   مــد زكــيا ور لــع قي غــ     اللــيل  برول

مــد صــرلي راهــن علــي    ولحمود يــس. إك    المخــرج  ســا  الــدين ل

زكي برال قادلا وكت  سالي الساللوني قــائال  اإليجابيــة الملحوظــة فــي 

نما يســر  ة لت في الســي ي قهذا الليل  هي      مد زكي في  و  فرصة  قي 

 ار!!اليرا لن الكب الك

  لجيــ  وتحو    مد زكي إلي رل  لجي  لن المرحونين وإلي  ل

و بماللحــت صــة لــا فاــ لن الموهــوبين الــذين ك ي الــو  يبحثــو  عــن فر

ــينما  ــت الس ــودت علي ــا تد ــا لم ــايرـ تمال ــلات لغ ــك لواص ــمراء يمتل الس

إلضــافة هــي فقــط عمــه ا ءسمراالمصرية.. ولكن ك  تصور    البشرـ ال

و  الســينما.. األهــ  هــو بســاطة األداء كيو لقائمة نج لنحاا «  مد زالتي  

د زكــي إلــي قلــوب ئيتت.. كانت تلــك هــي الشــلرـ التــي عبــرت بذ مــ وتلقا

 لناس!!ا

وك  ظن      مد زكي بدد «الباطنيةو كا  قادرا علي    يتجــو  

اك لــن  تصور    هنــ   كببساطة في شوارع القاهرـا كما تدود قب  ذلك و 

الباطنيــة كــا  كلــيال بتحقيــه ذيــوع اعر أل  نجــال  ديت بذ مــد الشــ ظ  ينا

ة.. إلــي ـ كي ـ وتحو    مد لن شاعر لجي  يبحــث عــن فرصــ كسمت ـ ز

ــولت  ــذا ترل ــي ه ــد زك ــبح   م ــ ..  ص ــن  داء الممث ــ  وف ــ  كال ر ـ لجي

 الترلولتر الذ  تقاس ناللت نجولية وصد  إبداع النجو .

ع كــ  نجــ  دو     نــدر  لــ ورية ندقــدها  رنة لــا ك شــداقهناك ل

ف لــد  اقترابــت  و علي الشاشة في جي  لا بدد..   مــد زكــي لندــرير   

الشاير بذ مــد زكــي وهــو لــا رلولتر اإلبداعي  ابتداده عن لؤشر هذا الت 

 د  لثال قب  ذلك لنذ بداية الخمسينيات لع «عبدالحلي   افاو في عال  

تحــت لجمــاهير تضــدت لحلي  كانت اظار بدد عبدا نالررب والغناء ك  ل

ــار تر ــدالحلي و وهــو لــا تحقــه فــي عــال  الانتب ــذ لــولتر «عب تمثيــ  لن

  كــ  النجــو  ك تلمــع   مد زكي شذنت شــذالثمانينيات لع نجمنا األسمر.. 

لوهبتت إك بمقدار لا تستل  طاقتت اإلبداعيــة  دوارا وشخصــيات تخاطــ  

ت للســينما انتللــ فيلمــا قــدلاا  و  55ذا بــين «اــ لشيئا صميماً في  عماقتا و 

فيما ك طائ  لــن  لناا عندلا وجدت  نت يبدد طاقتت اإلبداعيةلدت في عدد  

  مــد فــي  فــال  لثــ  «طــائر   عية تنشط فقط لــد ورائت أل  القدرـ اإلبدا

علي الرريهو و«الح  فو  هضــبة الاــر و و«البــر ءو و«الاــروبو 
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«  ــال  هنــد ة رجــ  لاــ و و جــ و و«اضحك الصورـ ترلــع  لــوـو و«ز

بورياوا وغيرها.. ظ    مد زكي هو ض الخوفو و«كاكاليلياو و« رو 

رشــح رقــ  وا ــد الثمانينيــات لــن المخــرجين إنــت دائمــا هــو الم ل  جي   

ولـــة  فـــال  لحمـــد نـــا  وعـــاطف الريـــ  ونيـــر  بشـــارـ وداود لبر

ر ذتــ عبدالسيد.. كا  عاطف الري  عندلا يرشح   مد زكي لدور لا ث  يد

كما تخيلتت تمالــا..  لــا دور باقتدارا قو  نج   د الر لنج  آنر ي ويسند الدو 

ن  توقدــت.. و الذ   د  الدورا فإنت يلاجئني بما ل   كلو كا    مد زكي ه

زكي يدهش في  دائت ليس الجماور فقط ولكن صــناع الدمــ  اللنــي   مد  

للشخصية علــي    نلسا  الذين يلاجذو  بتلك اللمحات الخاصة التي يمنحاا

 لور .ا

الكــاليرا ولاــذا تتقمصــت ه إنســانيا إك  لــا   إ    مد زكي ك يتحق

ا   الرصــيد األكبــر    يتقمصاا.. يحل  باا وتحلــ  بــت.. صــ األدوار قب   

لجوائ  التي اقتنصاا نال  ر لتت.. وهو  يضا صــا   الجماهيريــة لن ا

نما عت نقاد السي ادالضخمة في شباك التذاكرا وهو  كثر نج  ا تلي بت وبإب 

عر المرحــونين وترلــولتر  لــا .. إنــت شــاربــع قــر  لــن العلــي لــد  

ا يتمني ة ناصة ك تتنلس سو   وكسجين اإلبداع ولاذالموهبين.. إنت  ال

   يغــادر نلســة غرفتــت بالمستشــلي ليكمــ  تصــوير فيلمــت    مــد زكــي

 تنــ « لي وا ث  ك يدود للمستشــلي لكنــت يواصــ    اللــت  قصــد  ياتــت أل

ا يستيقا لن نولــت ت «هال و عندلالكاليرا!! إن قه فقط  لا  نله لكي يتح 

 دلا يقف  لا  الكاليرا!!لكنت «قمرو لكتم  فقط عن 
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..  حسي وعبد الناصر والسادات  خلد طه
 أيام زكي وحليم 

 عال الشافعي 

 

 ري تصــو  هــو  ,كا   لمت الذ  ظ  يرواده إلي     قه جــ ءا لنــت

تصــوير جــ ء كبيــر رغ  آكلت فــي   ونجح  ,   افااـ عبدالحلي فيل  عن  ي 

اني التــي تــدور لــن ناللاــا درالــا وكــ  األغــ  , المامة بالليل لن المشاهد

 .الليل 

صورـ شــد  لــع لشــاد وفــاـ  ..المشاد اكفتتا ي لليل   لي  د ويب 

ـ في لوية بالمدددلالن يف الحاد وانلجار الشديرات ا عبدالحلي  عندلا  تاه

يسترجع  لي  شريط وفالشــات  ,الموت لداناـ لشادولع  ,بلند  لستشلي

 شاركت فياــا شــحاتة تت ولشواره اللني شديد الثراء ولحظة لوتتلن طلول

وشــريط  ,يجسد شخصيتت في الليل  اللنا  كمــا  ســليما  ابن نالتت والذ 

رو   ياتــت زكــي ـ وهــو يــ  دالذكريات يذتينا في الليل  بلســا   لــي  ـ   مــ 

 ..ي  ـ وجال  لدوض ـ وهذا لا  د  في الواقعجد  الحكالاللع و  لمذيعل

 ي يتــذكر  لــ  ,جمــا  ســليما  شخصــية المحــاور يجسد اللنــا  الســور و 

وكيــف شــك  ثــورـ فــي  ,والموســيقي ,القاهرـ بداية عالقتت بمدينة ,القرية

زكي  .سائيةوعالقاتت الن  ,والشدراء عال  الغناء هو وزلالؤه لن الملحنين

 ,ا ارئــة اللنجــ ق ,لوعــود ,ر  غنية رسالة لن تحت المــاءانتاي لن تصوي 

 ..موتلا لع لشاد  ..والتي يمت ج ج ء لن لقاطداا

قــا  بمونتــاج بدــ  المشــاهد التــي  ناــي   ..المخرج شريف عرفة

صــرل لكــ   وكا  يرغ  فــي رؤيتاــا بالمستشــلي  يــث زكي تصويرها

 !!إنجاز الليل  بالكال  ويشاهده   يستريع لنية  ياتت  ربين لت بذ  المق

 ليم ح   .. ملاذا 

 التــي تــربط   مــد زكــي فــي قد نشدر بالدهشة لــن كــ  التلاصــي 

للتدبيــر عــن  وقد تكو  كلمة الدهشة غيــر كافيــة ,افاالواقع بدبد الحلي    
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بــ   ..اتفياــا الدالقــ وتتمــاس  .. التي تتشــابك فياــا التلاصــي  ..هذه الحالة

 ..اس بينامــاوقــد يكــو  التمــ   !!ا للحياـ فذ  قدر جمع اكثنــينرـ نلساالنظ

لشــروع عــن عبــدالحلي  يصر ويحل  بإنجــاز  ..الذ  جد    مد زكي هو 

 .كثيرا  افا الذ  يشبات

ــاء .وإذا كــا  د ــي   لاكبــث   ــد األطب ــذين كــانوا يدــالجو   ل ال

قد ردد علي  لي   ,المددـيرات الدلوية ب الحقن للشد يقو  بدملية دوبالتحدي 

 ..اإلنســا  ا ابن  نرــاء صــغيرـ لــ  يلتلــت لاــاالدذاب الكبير دائم ..جملة

 والتي  دت إلي إصــابتت ,رعة الة  لي  استحمالت في الت وكا  يقصد في 

هــ  عشــقت   !ولكن  ية  نراء صــغيرـ ارتكباــا   مــد زكــي   ,بالبلاارسيا

ي نلســت والدمــ  المســتمر    تحاللــت علــ  !الــذوبا  نرــذ  ثي  إلي  ــدللتم

ذاك ولكــن لمــاذا كتــ  عليــت    يدــيش  بمــا هــذا  و والمتواصــ   ناكــت ر

وقــد تكــو  كلمــة الشــاعر ســيد  ,لثلما عاشــت  لــي  ,تمالا ,بيرالك ,الدذاب

تحمــ   ا يــ  جاب والتي تغني باا المررب علــي الحجــار فــي لسلســ  األ

 د الحيــاـ لــن بــدر لوجدــا ليــت  جمــ  وكبــ   ,ليس شافيا با لألسفجوا

 .بيموتوا

ولكــن القليــ   جمــع   ..س ولدوا فــي لحافظــة وا ــدـلن الناالكثير  

واألندر ه  الذين يغيرو  فــي البشــر ويتشــاباو  إلــي  .. با  الناس علي

بــدالحلي  ولد فياا ع يت فذ مد زكي ليس فقط ابن المحافظة ال ,هذه الدرجة

وظال طوا   ياتاما يبحثــا   ..عانيا الحرلا  ن اكثنينفا الشرقية ولك ا

  ولا تمثــ  لــن األ ,األل  لن اليت  نلس ,عن الحنا  وعن الحضن الدافيء

 .شخصية ك  لناماللتال ل

األ  هو ك  لا يتذكره   مد زكــي لــن لقائــت  نظرـ   ينة لن عين

ده لن عــين والــ  ونظرـ   ينة ,دة لن عمرهفي سن الساب  و األو  بذلت وه

كــا    ينــا  فــاألب ..عمــرههي التي ظ   لي  يتذكرها ويستدعياا طوا  

 .علي ر ي  األ  وهذا الرل  الرضيع

أل  الكثيــر  ,عــاني لــن فراقاــا فحلــي  ,ولكن ظلت األ  هي الوجع

 لــت قــا   هــ   دهلــ اوزكــي بدــد وفــاـ و  ! ملــوه ســب  لوتاــا وهــي تلــده 

علياــا لــذلك قــا  بتربيتــت   يرـ في السن ويخشــييجاا فاي فال ة صغبت و 

 .قا  نالت بتربيتتلي  ف لا    ,جده

 ناما لــ  ينرقــا  بــدا  قازيه واأله اكثنا  عاشا للترـ بملجذ في ال 

 ,وا ــدـ ولا  صد  علي طل  بذ  يحيا بدو  نره كلمــة ,لالا ,جملة بابا
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 إلــي نلــس الترعــة و صــيباقــد نــ ك  ..واكثنــا  !بــاكثنتين  كلــ فمــا با

 . لي  ي في الحللة اكفتتا ية لليل كما عله   مد زك  ..بالبلاارسيا

شــديد  التلــو  ويملكــا  لوهبــة  كانــا ..ائيــةفــي دراســتياما اكبتد

 اللنو  المسر ية قس   ناي دراستت في لداد ..التمثي  والغناء   مد زكي

 .المسر ية موسيقيبمداد ال  ..از وكذلك  لي بتقدير التي   تمثي  وإنراج

جــاز يتمنــي    يحــج كانــت لثــ  الح   ..زكي  القاهرـ بالنسبة أل مد

 .. لا بالنســبة لحلــي  ,األعلي رشد   باظة وير  لثلت ,ليصبح لمثال إلياا

 .الموسيقي وعبدالوهاب فكانت

ثــورـ  اككــد علــي    هنــ   ..المســرل  لي  لنذ طلتت األولــي علــي

را لــن كونــت تدــذب وعــاني كثيــ   ..نائيا لع لولد ثورـ يوليو وولد غ  ,قادلة

وصــم  علــي غنــاء لختللا عن السائد ورفــ  تقليــد عبــدالوهاب  نموذجا

وغير الكثيــر لــن  , قيقية في عال  الغناء ثورـ غانيت برريقتت لذلك شك  

 وصــوك إلــي ,لع الجماــور تمسرل وتجاوب لاالقواعد بدءا لن وقلتت علي 

ولرســي  ,هــو وزلــالؤه كمــا  الرويــ  والمــوجي ..األشــكا  الموســيقية

 .جمي  ع ي  وبليغ  مد 

شــليقة و لتــولي  ل د زكي فبدد تذلقت في في نلس الحا  بالنسبة أل م

واألداء  ..وعيو  ك تنا  شك  ثورـ في لقاييس نج  الشباك وفتي األ ــال 

 ات  كد هو وزلالؤهوفي الثمانيني   ,  الدالميينيضاهي النجو مثيلي الذ   ت لا

بتيار الواقدية الجديدـ في   علي لا يسمي  .يناريو لن المخرجين وكتاب الس

داود  ,المصرية فمولده وتذلقت كنج  تواك  لع جي  نير  بشــارـ السينما

يدـ التمي  ة بذفال  شدي روالذين  ثروا السينما المص ..نا  لحمد ,عبدالسيد

 .البكيني والصالونات في السبدينيات سينماشكلت ثورـ علي 

 غنيــة وهــو تــرا  شــديد  170ائيــا يبلــغي  تراثــا غن تــرك عبــدالحل

 ,والــدرالي واإليقــاعي تنــوع لــا بــين الرولانســي والسياســيالثــراء وال

 تــي تصــ لاو  مد زكــي قــد  للســينما إنجــازا لمــاثال فذفاللــت  ..والديني

والســيرـ   ,الكوليديــةو   ,فــال  اكجتماعيــةفيلما تنوعــت لــا بــين األ  56إلي

 وطــوا  لشــواره اللنــي كــا  ..والرولانســية واألكشــن ,سيةسياوال الذاتية

ــي    يصــنع ــة وإلســداد   ريصــا عل ــاري  و نــر  للنجولي ــا للت  فالل

 .الجماور

لتنــوع ينة شديدـ ااب الشخصيات المت  لذلك تذله   مد زكي في تقدي 

هــذا التنــوع فــي  جيلــت الــذ  يملــك و يــد بــين  بنــاءاء وقــد يكــو  الوالثر
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 فــي ,الســاذج واللالل ,ال  هند وكالليافنحن نراه صدلوك في     ..تاريخت

 ابن الحي الذ  ياــو  ويحلــ  بــالتحقه ولكــن نجلــت يمندــت فــي ,البر ء

  ك يوجــد رج  لا  والــذ  كابوريا ضابط المبا ث القاسي في فيل  زوجة

وهو إسماعي  في عيو  ك تنا  والتي صــرل عــن  ,طلةدالل ا  في قلبتلك

ــ  ــيةاعت ــذه الشخص ــي با ــة   ازه الشخص ــيس المتناقض ــة باأل اس المليئ

يشــدر بالحــ  يدــود  وعنــدلا ,جــدا مركبة فاو الولــد الدــدواني الكــري وال

 .ولكن عندلا ير  الما  يتو ش ,طلال شديد البراءـ

خصــيات فــي  ياتنــا والتــي بــذ  الش ..كــا  زكــي يــردد ودائما لــا

صــيات رلاديــة ليســت بيضــاء خ ش اقباــا ويختــ   كــ  تلاصــيلاا هــيير

ونلــس الوصــف  ..وك شريرـ تمالاوليست سوداء فاي ليست نيرـ تمالا 

 ويــر  نلســت بــنلس ..فاــو  يضــا كــا  يحــ  البشــر كبشــر ..ذكره  لــي 

 .المواصلات

 اا يراقــ   كثــر لــ   طلال انروائي اني كا   لي مستو  اإلنسلاعلي 

زكــي  يــث يــرو  بذنــت عنــدلا ونلس المدني  ملت  وار أل مد    ..يحد 

األشــياء  ..ويــا جــدانويــة وكنــت لنرال قــازيه الثا لدرســةكا  طالبا فــي 

ابتســالاتا  ســكوتا   ,تصــرفات النــاس ,تنربع في ذهنــي برريقــة عجيبــة

لمتــوترـ وغيــر قــات االدال رصيدا لــننا  يملكا  اكث  .ال دلدولا  راق  ا

ولــ  يســترع  ..اللنانة هالة فؤاد المكتملة لع النساء زكي     وت وج لن

  لــي  ,اوظ  طوا  الوقــت يــردد بذنــت  ضــاعا ..الحلاظ علي عالقتت باا

وقص. ل  تكتم  لع ســداد  ســني   ..انتلي عنت    عمره ديد  األللي

 ديد  بمرض نريــر ونــادر فــيو  ,فؤاد بلوكيميا الد  ةلاتت هال ,اوغيره

 .الم 

الــد ب علــي  ,الكاري لــا ,الحضــور ,النادرـ ةاكثنا  التلكا الموهب 

 لي  اشــتد لرضــت  ..لن المرض نجاز ونلس الدذاب والمداناـالدم  واإل

تي  غنيتت ال ..لت وك نملك إك    نقو  .في شار لارس وكذلك   مد زكي

وإ   ,تبكــيش لا تدلدش وك ,تضحكإ  لا قدرتش  ..في هسترياتغني باا 

 *ي تخاف لش هتموت هتديشش لداك غير قلبك  وعلا فضل

 

 2005 مارس 19بي ـ األهرام العر
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عاشق التمثيل    : جيله من املخرجي  أبناء
 إيل حد اجلنون 

 حتقيق ـ أمحد السماحي 

 

 شخصــياتت الدراليــة يــتقم. , ــد الجنــو  يعاشــه للتمثيــ  إلــ 

 ذهــو   و وتــر  ذلــك عنــدلا يمشــي ويــتكل   و نظــرـ  ,بصــورـ لذهلــة

فــي لحظــات   و  ــين تــدلع عينــاه ,ابتسالة لصحوبة بنوع لــن الكســوف

عبقرية تمثيلية ربما تلــو  عمــال  هوليــوود جــاك نيكلســو   إناا ..اللرل

لــي ي  ــوار دان اهي لداــا فــ مــ ت  ــين ي  في القدرـ علي اللد  بالشخصــية

 .بين جوانحت ك الموهبة التي يحملاائقة نابدة لن تليدكس قدرـ فا

لكناــا شــاادات  يــة ســررها   ,ك  لا لضي ليس لن فــرط نيالنــا

  مد سبع اللي   قصد   مد زكي الذ  قد  لنا  روع لا فيت لــن  ء جي  بنا

يــه ثنايــا التحق الشــاادات التــي نرصــدها فــي طاقة إبداعية اســتحقت تلــك

  التالي

لــ    ــ  فيلمــا لــن  ,لدير التصــوير ,يقو  سديد شيمفي البداية ي 

تاــا الدــاللين بــت وق فــيل  لكــ  اللي كما   ببت البر ء وربما هو   ــ  ف

 جنا ناصا لي و با  قيقيا في نلسي ك  عل  سره ولكــن هــذافاو يحم  ش

  ريــ  فــي  عظــ لافقــد كــا  المخــرج عــاطف   ,الح  ظار علــي الشاشــة

 .تذلقا للنية اكتت ا

 ــد  و تذكر  و  يو  تصــوير فــي اللــيل   ــين بــد نا الدمــ  فــي إ

حــت لــن  نذ لقرة لأل  فــي الحقــ  وهــي تدمــ  لامولــة لم القر  و ثناء

بــ. يــا عــاطف هــذا الدســكر  يكــاد   لداطف فقلت ,بديد عسكريا قادلا

ا يقتــرب ورويــدا رويــد يكو  لث  شخصــيتنا   مــد ســبع الليــ  فــي اللــيل 

 وقــد تقمــ. ,يــ  هــو   مــد زكــيت   مــد ســبع اللسكر  لنكتشــف إنــ الد

المشية و ركة الجس  وضرب  رجلت بالحــذاء   ك  لذه  فيالشخصية بش

وبالرغ  لن  ننــي صــورت عــددا لــن األفــال  أل مــد  التراب المير  في

وفــي  ,تســ الليل  قد تلو  علي نل زكي قب  وبدد ذلك إك  نني  جده في هذا
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يــ د فــي عبقريتــت    إ  ل عجابي فاو يتساو الليل  ي داد إ وقت  شاهد   

لــت  وك ظوا  ثناء لشاهدتك الممث  الدالمي جاك نيكلسو   في التمثي  لع

ل  كيف يمشي   مد زكي  وكيــف يــتكل   وكيــف ينظــر نظــرـ ذا اللي في ه

ك ظــوا  الكسوف  و نظرـ عــد  اللاــ   و نظــرـ اللــرل  الذهو   و نظرـ

إلــي شخصــية  قيقيــة  ذكــر فــي  يــتيحملت علي قدل يرور ك  شيءكيف 

الثدــابين عليــت  لع لمدول عبــدالدلي  وإطــال  لشاد سجنت دان  ال ن انة

 ا  الكــاليرا ولكنــيك الثدبا  وشده وللصت لن جلده  ل ثناء اندلاجت  لس

 ل   تحم  المنظر فذغمضت عيني التــي  صــور باــا اللقرــة ولــ   رهــا إك

 .الليل  ي سيا وهي لركبة ف

ذات نصوصــية  ,تجربتــي لــع   مــد زكــي  ,ر  بشــارـويقو  ني 

 ,كيميــاءبالشك يقع في دائرـ الممثلين الذين تنشذ بينك وبيــنا   فاو  ,شديدـ

 و  فيل  يوضع فيت اسمت كذو  اس  في التتر وكانــت  70الدوالة كا  فيل 

األو   ا فــي فيلمــيدورا صــغير يدصحيح إنت لد  ل هذه لغالرـ باللد 

مــد كــا  و    70الحقيقيــة فــي الدوالــة ت بدايتــتالداليــة لكــن كانــ األقــدار 

 ,الممثــ  يــدها فــيالتــي نر ت الوجت واللسا  والايئــةبالنسبة لي ولجيلي كل

ســائدا فــي  كنا نريد    نصنع لنت برال يح  لح  البر  النج  الــذ  كــا 

 تــتالــذ   طلــه علوي  كــا  المخبــر 70دوالــةلاو  ,السينما التي كانت قبلنا

وكــا   ,ة في جــ ء لنــتناصة    الليل  كا  عبارـ عن سيرـ ذاتي   ,الكالنة

 ,هكلت والذ  كا  هو   ــد  فــراد الرغبات غير المتحققة لجيلنا تدبيرا عن

كانــت  ,اإل بــاط والا يمــة بــتلا  عــا  كمــا  تصــور فخــرج تدبيــره عــن

نيد ويذنذ وقتا لشكلتت  نت ع ,ذكائت  و  عن لوهبتت ـدلشكلتي لع   مد بدي 

فــي كثيــر لــن األ يــا   ولكــن ,لكي يقتنع و عتقد    هــذا لــن  قــتطويال 

كابوريــا  دت  فمــثال فــي فــيل  ,األسلوب شدر باكستاالك النلسي لع هذا 

لدايشتي للمالكمين في األ ياء الشدبية إلي لال ظــة    لاــ  طريقــة فــي 

 وفــي البدايــة ,  مــد فــي اللــيل  تــي ظاــر باــاي القصــة الهــ و الشدر  ق.

إك    قلــت فمــا كــا  لنــي وكــا  لصــرا علــي لو  رف    مد هذا الشــك 

 .األلر الواقع لا   ضرت لت الحال  إلي اللند  ووضدتت  

 لا المخرج علي بدرنا  فيقو  لقد عملت لــع   مــد زكــي عــددا 

والراعــي الثالــث ـ  وـ ـ الرجــ  نــ لن األفال  لث  شليقة ولتــولي ـ  كبيرا

تحــدثت     قو  عنت سو  إنــت لجنــو  بالتمثيــ  إذا  وك  ستريع والنساء

لرتبرــا بلــيل  وإذا كــا   ,بــاأللس لدت تحد  إليك وهو يمث  لك لا  د 
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المقــربين إليــت  نذ يتحد  عن الشخصية  و بالشخصية ويذنذ آراءلدين  

 عريــت    لدتعندلا  عم ,اره لاات ن فياا وفي لالبساا واإلكسسوار الذ  ا

 ,اا بــدو  تلســير  يانا يكتب  ,طل  لنت    يكت  لي لال ظاتتيناريو و الس

نــدلا  قــر  المشــاد ربمــا يقــو  إ  هــذا المشــاد لــثال دلــت تقيــ   و ع كذ 

  مــد  ,قريبة لــن المدنــي الــذ  قالــت  و علــه بــت ة فيتاكتشف فدال لشكل

ي الممكــن    يتصــ  بــي فــ لن  ,اليو  في ةعسا 24زكي يديش الشخصية

ين فخذيــت لــن بــ  يخرجت ة لا فمثال لشاد اللذر الذ اللجر ليضيف تلصيل

ناايــة  لشــاد الضــابط فــي  يضــا ,في فيل  الراعي والنساء هو الذ  تخيلت

 . سلوبت هكذا هو يديش الحالة تمالا وهذا هو   ,فيل  ن وـ هو الذ  تصوره

 و  لــرـ   زكــي قــائال  مــدلقــاء لــع    و ويتــذكر لحمــد نــا   

ناطلــة  لــرـ سلس  األيا  وبدد ذلك شاهدتت فــيشاهدتت كانت لن نال  ل

شــئيا لــا بــدانلي قــا  ول  نجلس لدا لكن    ,في لكت  اللنا  لحمود ياسين

وعنــدلا  ,و  مــد كممثــ  يدشــه    يســتل ه المخــرج ,لمثــ  جيــد لي إنــت

   دائمــا علــي  ,هالذ   ريد داء الجمي أليخرج با يستل  في لناطه لدينة

الوقت وهــذه يح     يدارض طو   في قدرتت كممث  وهو  تحداه ناصة 

فيل    ال  هند  لشاهد و   يانا تصبح لشكلة  قيقية فمثال في   د لشكلة 

 وكاليليا كا  يلترض    يقل    مد لن النافذـ ليــدن  إلــي الحمــا   يــث

لبت لنــت القلــ  بة وعندلا طالحما  لضرو   وهي في  ,سير  عايدـ رياض

جيــدا انلدــ   سذقل  وعندلا قمت بالقل ـ بشك  لــيس ننيرف  وتحديتت بذ

فدال ذلك لكنت   يانا ويستريع    يلد    فض  لنيهو وقل  ليثبت لي  نت 

علي الدشاء كانت يده في لقرة  في   د لشاهد فيل  لوعد ,ك يسمع الكال 

لرـ  كثر لن   ظافرهنت    يق. ير فرلبت لفالا تظار بوضول وهو كو 

 وفــي نلــس ,بوضولت ل  يلد  واللقرة ظارت فياا  ظافره الرويلة ولكن 

مــد زكــي وســداد  ســني الليل  كا  عند  لشاد المشر ة وكا  عند     

فــي التمثيــ  لكــ  لنامــا طريقــة لختللــة فــي  وكــ  لنامــا يمثــ  لدرســة

ـ وا دـ فقط ول  لر صور إك إنت ورغ  صدوبة لشاد المشر ة ,التدال 

يــ  ا  كئ والمكــ  يولاا كانت لدي كاليرتــا  ,ويره وهذا نادر جدايدد تص

 لكــي تــدار  ,جدا وسداد كانت جالسة تذك  سندويتش وتشرب كوكاكوك

ــي درج  ــارا  إلــا     ضــدك ف ــديك ني ــت ل ــت ل توترهــا وجــاء   مــد فقل

لخــارج رنالــة فــي الاقويا  و  ضدك علــي  المشر ة وهنا يصبح المشاد

    ســتل ه و تحــداه  اــذه الرريقــةيا وكنت   او  ب و  هذا شيئا عادوسيك
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 فــي الــدرج لــن الــدان  وباللدــ تذكــد  نــت ســيختار    يوضــع وكنــت ل

 لا سداد فشر ت لاا لاذا علياا    تلد  كا  علياــا   ,نيالت كولو   ضرنا  

وفوجئت  ,ث  تلمست وهي تبكي ,شكر  وهو اس    مد في الليل     تناد 

ننــي قالــت ك  شــدر   ,قلت لاا  تلمسيت يا سداد , لمست تقو  لي ك لن باا

ي وســنر  لــاذا ســيحد  وضــدت كــاليرا علــ  قلت لاــا نصــور ,سذلمست

وبــد نا وباللدــ   علــي لســافة بديــدـ لســافة لتوســرة والكــاليرا األنــر 

 رغــ ث  قالت و  تدلمستت سداد ب  إناا  لسكت بت و نذوا يجذبوناا ووق

كبيــر لنــت فــي  اضــرررت إلــي انتصــار جــ ءجمــا  المشــاد إك  ننــي 

 دائاــا كــا  السيناريســت بشــير الــديك يقــف بجــانبي  وـولــن قــ  ,المونتاج

الكــاليرا وك  عــرف  تــي اآل   ئيــا وجــدتني  صــر، بإيقــافويبكي وتلقا

وكــا   التوترا جــد عرفت بدد ذلك      مد بالدان  كا  ,لماذا فدلت ذلك

   لنت شداع النــورو  ثق  صغير يدن ما ول  يكن بت س   ولت لظلالمكا

 .المشاد قويا  نلست لن  ج     يخرجورغ  هذا تحال  علي  

  مد زكي ينتمــي لجيــ  لاــ  فــي يد    عبدالس يؤكذ المخرج داود

فجيــ    مــد  ,لستو  التمثي  تاري  السينما المصرية ويقصد تحديدا علي

التــي تســبقت  جيــا يع  دواتت عن األمثيلي وترو  سلوبت الت  يزكي يختلف ف

 .والتي تليت

الــذ  واز   المصــرية ئ  في تاري  الســينماوهو لن اللنانين القال

 ألفــال  اللنيــة ذاتة واللنيــة فاــو قــد  الدديــد لــن ابــين النوعيــة التجاريــ 

يا صــ خ ولكن  نــا ش  ,المستو  الدالي جدا ونلس الحا  في األفال  التجارية

 .األفال  اكجتماعية ي فضلت ف

 ن تجربتت لدت في  رض الخوف باللد  لا  نجــ ه   مــد زكــيعو 

لــ   ,شخصية يحيي التي صغتاا علي الور  كا  لرضيا بالنســبة لــي لن

 ,ولكنــت كــا  دائــ  التــوتر والقلــه , ثنــاء التصــوير يحد     نالف بيننــا

كــن لدــاللين ولد لــع   ــد اا ــ نقــاش  وكثيرا لا كا  يخرج توتره هذا فــي

نلــس  ألنــت فــي ,لــثال يل  و قصد لع اإلنتــاجاق  األساسي لللبديدا عن الر

 الــت  و  ريصــا علــي    يبدــد هــذا التــوتر عــن الممثلــين  لالوقت كــا  

 .المخرج ولدير التصوير

هــذه  وقد يكو  هــو لــن نوعيــة اللنــانين الــذين يحبــو     يديشــوا

ي  د    علي الــدنو  فــ ائما لا يدمناصة و نت د  الحالة لن التوتر والقله
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تجســيدها بذقصــي  و قصــد جوانياتاــا  تــي يســتريع ,الشخصــية تلاصيلت

 .درجة صد  لمكن

شخصــية قبــ  ل بدــ  التلاصــي  للكا  يحــد  و   يقتــر بالتذكيد

كنت  وافقت فورا لادا  اكقترال  وإذا وجدتاا لصالح الشخصية ,التصوير

 .صيةخ شلصالح الدم  وال

في اكنغماس التا  فــي درسة زكي ل ريف عرفة      مد  شوير

لشكالت لــت ولللــيل   في كثيرلن األ يا  يسب وهذا  ,الشخصية الدرالية

وك  ك يدن راف في  داء   مد زكي بسيرة جدا فاو  يث إ  نسبة اك ت 

لشــكلتت إنــت فــي كــ  لــرـ يتحــو    ,يخرج لن الشخصية الدرالية بساولة

ي   وعيت هذا بموقدــت الحقيقــ الشخصية وهذا نرير أل  عد لا إلي هذهامت 

و عتبــر زكــي الوجــت اآلنــر  ,علــي األداء رـكممث  قد يجدلت يلقد الســير

 ,الشخصــية الدراليــة علي شخصيتت األصلية لحسابلدد  سيررـ الممث  

 لكــن المحصــلة الناائيــة فــي  دائــت  نــت تلقــائي بحيــث ك يمكــن    يشــك

 مــارـ  و قاتــ  لــنلالــت ســو  بــواب عذ  يتحــرك  د فــي    الــ هاالمشــ 

و الذ  يصــنداا وتلقائية   مد ه ,األلن المرك   الصديد  و عسكر  في

 ,تلقائيــة لحســوبة وليســت عشــوائية يبحث عناــا ويشــك  تلاصــيلاا فاــي

 لــوـ الــذ  قمــت  والحقيقة  نت فاجــذني فــي فــيل  اضــحك الصــورـ ترلــع

 دــ  فياــاالمسا ة التي ل ة تمالا عنكانت لختلل ةبإنراجت أل  الشخصي 

مســينيات شــديد الريبــة فالشخصــية لرجــ  فــي الخ   ,  مد  تي ذلك اللــيل 

ا   داؤه نتت المراهقة ولع ذلك كــ وشديد الح  والتدله بإب  والنب  والن اهة

 ,لمث  غير لتوقع يلاجئك بذدائــت طــوا  الوقــت إنت ,لذهال وهذه لي ـ فيت

إ نــا كبــار  ي  يقو  لاا لت سناء جم يناهد بينت وب في   د المش  ذكر لثال

جملــة  ــوار تحتــاج إلــي  يلين نلسنا هذهقو  يا  لت بس إ نا اللي لش شا

 وجت ويندكس في نبرـ الصوت وربما  يضاإ ساس لدين يندكس علي ال

وفوجئــت بذ مــد يقولاــا بمنتاــي البســاطة   ,يندكس في  ركــة يــد بســيرة

آنــرين كــا  لــن و تصــور    لمثلــين  ,نلستالوقت  في  ي وبمنتاي الترك

ا  يضــدو  تحتاــا وكــذن  عاليــة    يقولوهــا بحــدـ بنبــرـ صــوت الممكــن

 .التلوين درـ  قيقية علينروط  مراء وهذا يؤكد ك  هو لمث  لديت ق

ويقو  المخرج سديد لرزو  لــ  يحــد   ننــي تداونــت لــع   مــد 

بــت جــدا و نا لدجــ   ولنذ شاهدتت األفال  لكن لن زلا  زكي في    لن

ا  الخوف لنور الشــريف وســداد  ســني كــ  ر فيل نني  ثناء تصوي و ذكر  
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دمــ  ينتاــي لــن ال ة المشــاغبين فكــا هو يمث  دوره في لســر ية لدرســ 

 و ذكر  نني تنبذت لت بمستواه  يث قلت  ,ي في  لاكن التصويرويحضر ل

 يــي فــإ  مثيــ  وفــي رت لإنت سيصبح وا دا لن قالئ  لميــ ين فــي عــال  ا

نجا ت التا  في التقم. هو يــدن  الشخصــية إلــي  ــد  دبت الحقيقي هو لل

رول هــذه الشخصــية إنــت يصــبح  ي لداا ك يكتلي فقط بذ  يرتــد التماه

 .نلسااهي  

في الدال  الدربــي  ويؤكد ر فت المياي      مد زكي  فض  لمث 

ك  ة التــيلثــ  الســمك تلوهو ك يستريع    يديش إك لن نال  التمثي  لث 

ت بالحصا  الجالح الذ  يحتــاج إلــي ارج المياه وهو  شب تستريع الحياـ ن 

لخــرج قــو  يلامــت ليضــبط  داءه ويخــرج لنــت جــواهر  وكي بمدنــيجــ 

 .ءاألدا

  مــد زكــي هــو الــذ  لنحنــي  , ديــ  وفــي الناايــة يقــو  عــاد 

د  فــي و جــ علــي و  اللرصة األولي إلنراج فيلمي األو  هيستيريا و صر

 تجة الليل  ناهــد فريــدد  لمي هال  ولن السيناريست لحم ل   يث كا اللي 

قيالي بإنراج الليل  وكانا يضدا  ك  اللحظة األولي    شوقي رافضين لنذ

يمكن تخيلاا لي وقت التصوير وكا    مــد زكــي يســاندني  التي الدراقي 

 *جيدا  تألنت كا  يدرف لا يلدالن  بقوـ ويقو  لي دائما اسكت واشتغ 
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 النمر األسود.. هل يرفع الراية البيضاء؟ 
 حالته واستدعاء والدته من الشرقية طري يف  تدهور خ 

 و جنازته.. كامالً أمحد زكي كتب سيناري 
 مسري اجلمل 

 

ــة  عنــد الثانيــة ظاــر  و   لــس.. دنــ  اللنــا    مــد زكــي لر ل

وعنــد الســابدة  ر اللــؤاد..بمستشلي دا  جديدـ.. استدعت إعال  الروار ء

. وانتشــر يــو  تــ  تركيــ   جاــ ـ التــنلس الصــناعي لــت.لن لساء نلس ال

ة المــولي ســبحانت يا  اللريــه الربــي لمشــيئ الخبر.. واستسل  الجميع بما ف

 وتدالي فالحالة نرجت عن السيررـ.  

وبدد لاراثو  رهي  لن المقاولة سقرت الراية البيضاء.. لن يــد 

قــد نــرج صبال نلــس اليــو   بوبة.. وكا  في  نلت في عي األسود ود  رالنم

ابن نالتت وجلــس تحــت الشــمس و طلــه   إلي الحديقة لع سمير عبدالمند 

برول لرمئنة.. وكثيــراً لــا كــا  يبحــث النكات وداع  لن  ولت..  بد   

عن هيث .. ابنت الو يد في ك  لحظة.. وقب     يت  لنع الجميع لن دنــو  

 لدت.    المرك ـ..  ةغرفة الدناي 

ات علي المستشلي.. ووصــلت اللنانين واللنان   وتوافد الدشرات لن

 الشرقية عند اللجر.  والدتت لن  

 سيناريو اجلنازة 
كتــ  شــلوياً يناقش ك  شــيء..  تــي  نــت  وفي األيا  األنيرـ كا   

سيناريو جنازتت و   تنرلــه لــن عمــر لكــر  و   يكــو  الدــ اء بمســجد 

ي ســبقت إلياــا  كتــوبر التــ   6ب  فــي لقبرتــت  و   يــدفن    .الحالدية الشاذلية.

صــا باا وســبحا  لــن لــت ليلت المر ــو  لمــدول وافــي وافتتحاــا قبــ   ز

 الدوا . 

لــن  وزاره البشــرية.. وبلــغ إلي  د كبير طاــره المــرض اللدــين  

د الشلافية و لر بصدقات وهبات عديدـ لللقراء لــن  ولــت بذشــكا  لدت   

ــك عمــ  ــي ذل ــة ويشــاد عل ــي تنظالمستشــلي  الختلل ــرف  و .. ف ــف الغ ي



 

193 

لن عــذاب ير  عليا .. بمقدده المتحرك وهو يللت  صاعد..  يث كا   الم

قــي.. فــي فنــاء مس الشــتاء.. والاــواء الن النو  المتص  في الغرفة إلــي شــ 

 المستشلي..  و  ديقة اللند  المجاور.  

 

 مواجهة شرسة 
ينكروا    ل  2004األطباء لنذ اللحظات األولي لمرضت في فبراير  

ة وقــت.. وألنــت واقدــي لــع لــة.. و ناــا لســذل  القاتــ  ك لحانــت الســرطا 

لــك.. ودفدتــت ضــت..  نــرج لــت لســانت.. وقــاو  بكــ  لــا يمنلست.. ولع لر

يين دفداً.. لكي يحقه الج ء األكبر لن فيل  " لي " وســاعده دعوات المال

ه و تــ علي ذلك وجود لخرج لتمكن واستثمر كــ  لحظــة لوجــوده فــي البال

ي لــن لشــاهد يمكــن عــادـ.. ولــا تبقــ تــي ك يرهقــت باإلن لرـ..   بذكثر ل

ئمو  علــي ابنــت.. والمســذلة لحســوبة كمــا قــا  القــا اكســتدانة فياــا بايــث 

ــاج.. وباك ــي اإلنت ــ  تصــويره ف ــت طل ــ  إن ــالالً ب ــت وبرضــاه ك ــا  لد تل

المستشلي ورف  عماد  دي  بدد    تغيرت لاللحت.. وتوغلــت الخاليــا 

ياســر     زيــارـ الــدكتورلــن جســده..  تــي  ء لتلرقــة  ة في  جــ ان و الملد

ت لجبر الخاطر ورفــع المدنويــات لــيس عبدالقادر األنيرـ إلي باريس تم

ف ذلــك.. وك يناقشــت.. وينتظــر قضــاء . ر وكا    مد "الذكي" يدــر كث 

 وقدره بك  الرضا. 

جلسات طويلة جمدتت لع لحاليت لبي  لدوض لكي يرت   لــوره 

 نت.    لع المقربين للمقا  األو .. ث هيث  في ادية.. لع  امال

 

 املفاجآت 
  ابــن نالتــت ا  يوصي سمير عبدالمندفي  شد لحظات لرضت.. ك

اللنانين واإلعالليين ون. "الجماورية" باكتصا  بمجموعة كبيرـ لن  

وضــوعية اإلنســانية لمــا بمكالمة لناا.. شكرنا علــي لســانت بالصــياغة الم

 واجبنا.  ا إ  هذا ن لنكتبت.. وق

شــريط الســانن لنــذ اللحظــات دالمند  لدنــا الواســتداد ســمير عبــ 

 ثنــاء     عــن لرضــت.. ودنــو  غرفتــت ورفــ  تصــويرهاألولي لإلعــال

 وإزالتت لن فو  الرئة الموجوعة.   عمليات ب   الماء
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 آخر نكتة 
في  صد  اللحظات  لقي نكتة شايرـ.. يدرفاا الوسط اللني كلت.. 

لالــت إك حرير  ول  يجد  في وفاـ رفيه ال   يد      بلدياتنا  د  فقد قرر  

شقيقت.. ل  يحد  لع    نجــ  ســابه بمــا عمر الحرير .. علي  ساس  نت  

تلقــي لثــ  هــذا الكــ  لــن اكتصــاكت والاــدايا  يا  عبدالحلي   ــافا..   ف

والمصا ف واآليات القرآنية والمسابح وســجاجيد الصــالـ.. وكــا    مــد 

ً ستشــلي.. ي ملبمالبــس ا   دائــ  إلــي القــرآ .. ويســتمع بشــك صــلي جالســا

لحاجة شــايرـ تتلــو آيــات المصــحف الكري .. ولن  ولت كثيراً لا دنلت ا

 لس الشيء. . وفدلت ياسمين الخيا  ن الشريف.

هذا بخالف لا كا  يتــردد فــي طرقــات المستشــلي واكســترا ة.. 

   ولوهبتت.  ة إك فنتلصلن زوار ك يدرفا  وك يدرفونت.. وك تجمدا  بت  

وكبــار الشخصــيات للســؤا  عنــت.. لــوك والرؤســاء  وقد تسابه الم

كللــة عالجــت فــي    عليت.. وإبــداء اســتدداده  التــا  لتحمــ  ت   واكطمئنا 

بالدال  وقد وضع الرئيس لبارك تحت تصرفت اكلكانيــات واتصــ    لكا 

تــاج   ضبت لراراً وتكراراً ورغــ  لشــاغلت كــا  يتلقــي لــن الــدكتور عــو 

 بذو .    عن  التت  وكً   حة تقارير شلويةوزير الص الدين

والسياســة.. وكبــار الشخصــيات   اآل  يتله الجميع لــن  هــ  اللــن

دمالقــة.. كبــد لــن تجســيد  ياتــت .. فمــن لي    اللنا  الذ  جسَّد  ياـ الع

 يستريع    يلد  دور   مد زكي!  

 

 2004  مارس 22الجمهورية ـ 



 

195 



 

196 

دق  الناس بص   جنم وصل اىل  أمحد زكي
 وتنوع أدواره  أدائه 

 عد القرش س   من 

 

 مــد زكــي الــذ  صــر     الميدتبــر اللنــا  -القــاهرـ لرويتــرزب 

ر  كثر لن عا  لــن لع لرض السرطا  استم توفي يو  اك د بدد صراع

  .الثالثين اكنيرـ رز نجو  السينما المصرية في اكعوا  ب 

و نــرى  كوليديــة الــ وبرع زكي في  داء  دوار لتنوعة وقــد   فال

  .وسياسية لامة اعيةناولت قضايا اجتمت 

بمدينــة   1949رين الثــاني عــا   نوفمبر تش  18ولد   مد زكي يو   

ر ية بالقــاهرـ اللنــو  المســ  والتحــه بمداــد . قازيه فــي شــما  لصــرال

اكنظــار بــدور صــغير  . و ثناء دراستت جذب اليــت1973وتخرج فيت عا  

  .صالح ند  لدبولي وسديدعبد الم  اللنانين  في لسر ية لهالو شلبيب  لا

ب  ضــواء علــى ث   لقــت المســر ية الشــايرـ للدرســة المشــاغبين

ب ولسلســ  بدــد فــي لســر ية لالديــا  كبــرت لوهبتت التــي تلجــرت فيمــا

  .طت  سين فيت  ياـ عميد اكدب الدربي  لاأليا ب الذ  جسد

ــا   ــة عـ ــينما الدالميـ ــة السـ ــا  بمئويـ ر اتـــ ان  1996وفـــي اك تلـ

شارك فياا زكي ضمن قائمة  فض  اا  و ببرولت   فال  قا يو  ستة سينمائ 

زوجة رج  لا ب ولالبــر ءب ) ري  السينما المصرية وهيلئة فيل  في تا

ليــتب  ســكندريةوكاليليــاب ولالحــ  فــو  هضــبة الاــر ب ولاول  ال  هنــد 

  .(ول بناء الصمت

محرــات لالــن    1974وكا  فيل  ل بناء الصمتب الــذ   نــتج عــا   

اللنــا  المصــر  لحمــود لرســي الــذ  لتــت ببرو  لسيرتت وقا ولى في اك

هو لسدد اليتــي ب الــذ   ث  جمع زكي ولرسي فيل  انر. 2004توفي عا  

  .1985ي عا   نرجت  شرف فام

واعتبر كثير لن النقاد   مد زكي لن  ه  المواه  في فن التمثي  

تراعوا لــة لــن اســ ي فــي لقدت ذالثالثين اكنيرـ إذ ي  في لصر في اكعوا 
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اكفــال  ولالممث ب لن نال  عــدد لــن  (لالنج بين النقيضين..     يجمدوا

ــا لالنمــر ا ــة لــن بينا ــو  ك70كســودب ولالدوال ــا ب ب ولعي ــت ولال تن بي

 (البوابب ولسوا  الاان ب ول رض الخوفب ولشليقة ولتوليب ولكابوريا

ــتر كاراتيــتب ولالبرــ ب ولضــد الحكولــةب و  ولضــد هســتيرياب لوللس

  . (الصورـ ترلع  لوـ ولاضحكولةب ولالاروبب  الحك

شــديد الوســالة كسر باا نمــوذج البرــ     و قه زكي نجولية هائلة

  الدــاد  الــذ  اســتراع    شــاب المصــرنموذجــا لل فوجد فيت الكثيرو 

  .قواعده القديمة ينرله في عال  السينما ويغير الكثير لن

 داها فتمكن   شخصية  كال  لك  .موتمي  زكي بذداء صاد  وتق

يت كثير لن المشاهدين على انتالف ثقافاتا  ووجد ف لوصو  إلى ك لن ا

فــي الملــبس قلــدوا بدــ  شخصــياتت  ا لــنا الشبا  نموذجا  تى    كثير

  .(در التي عرفت بينا  باس  فيلمت لكابورياوقصة الش

و ص  زكي على عشرات الجوائ  انرها لن لارجــا  القــاهرـ 

  .(دالي الوزيري فيل  للعن دوره ف 2002  لدولي عاينمائي اسلا

زكــي دـ لــوريس لرويتــرز إ   داء  وقالت الناقــدـ المصــرية لاجــ 

كثــر عمقــا وثقــال لــن ا  ويصــبح  في كلــة ليــ  التمثيلي يمكن    يوضع

لــع الشخصــيات التــي  داهــا   عما  فناني جيلت ألنت "الو يد الذ  تمــاهى

إلــى     يص  هذا الصد الربيدي و . ولن ن ج بصد  يص  إلى درجة ال

  ".النقاد والجماور

ي ج وقيمة غيــر لوجــودـ اآل  فــ و ضافت    زكي تلخي. لنموذ

كتحقيه شارـ  و لكانــة  سابات  يدم  بال الوسط اللني في لصر إذ كا 

للنــت بصــورـ دفدــت  لدى سلرة لا  و اكتساب ثروـ "ولكنت كا  لخلصــا

لســتوى  لــتد فوجدوا في  عمالا النقاتنظير.    الناس إلى تصديقت بدو   

  ".رفيدا

ن بــوعي فرــر   ــاولوا فــي و شارت إلى    المشــاهدين الدــاديي 

حياـ  تى    اذج الحقيقية في الاكلساك ببقية النم ن  با  ل كيالتدبير ع

في المستشلى الذ  كــا  يدــالج بــت  بد  هؤكء "كتبوا في سج  ال يارـ

 كي يواصــ اكعضاء  ما  إلى.. لن البذ  شيء تل نا  لستددو  للتبرع 

  ". ياتت

لجديدـ في الســينما المصــرية ووجد المخرجو  لن جي  الواقدية ا

  المؤجلــة صــة كنجــاز لشــاريدالوهبة   مد زكي فر ثمانينيات فيفي ال
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بشــارـ وداود عبــد الســيد وعلــي  وه  ر فت المياي ولحمد نا  ونيــر 

  .بدرنا  وعاطف الري 

عبد الناصر في صر  اكسبه جما   رئيس المي دور الكزوجسد  

  لقــدلات تــذلي  الــذ  تنــاو ب 56ناصــر )  لة صدوده لن نــال  فــيل لر

الدــدوا  الثالثــي  ل  بــاعال وانتاــى اللــي  1956شركة قناـ الســويس عــا  

  .لالبريراني اللرنسي اكسرائيليب على لصر

فــي فــيل   تكما جسد  ياـ الرئيس المصــر  الســابه  نــور الســادا

المصر   سني لبارك وســالا عــن  دائــت  ئيسالر ساداتب ولنحتل يا  ال

زكي لغرلا بتقليــد الســادات  يت لع السادات تمالا  يث كا الذ  تماهي ف

  .ياـ األنير تى في   

وشارك   مد زكي اللنانة المصرية الرا لة ســداد  ســني برولــة 

ي امــا اللنــ فــي تداون  ةالشاير لهو وهيب ويدد لر لــ  المسلس  التلل يوني

د لن بيناا لشــليقة ولتــوليب وللوعــ  ال ثمر عددا لن اكفالمشترك الذ   

  .(ةب ولالراعي والنساءعلى الدشاءب ولالدرجة الثالث 

د لهيث ب لن اللنانة المصرية الرا لــة هالــة ي ابن و ي وك مد زك

  .ابنة المخرج الرا     مد فؤاد (1993- 1958فؤاد ل
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 الفنان املصري أمحد زكي  وفاة

 من سعد القرش 

 

ذكرت وكالة  نباء الشــر  اكوســط ا  الــنج    -هرـ لرويترزب  قاال

  مد زكي توفي يو  اك د بدد لداناـ لــع الســرطا   مائي المصر السين 

  .استمرت  كثر لن عا 

ايــة هــذا لى فــي بدشــ ت عالــا المس  55دن  زكــي الــذ  تــوفي عــن  

نتيجــة لمضــاعلات ســرطا  الرئــة الــذ   ية  رجــةالشار في  الــة صــح 
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 اد فــي الشــد   الكبد و دى إلى اصابتت بالتااب رئو  وضيهانتشر في 

  .الاوائية

واكتشف زكي اصابتت بمضاعلات لرض سرطا  الرئة في بداية 

 اجــ للدالج ثــ  عــاد إلــى لصــر ليتلقــى عال وسافر إلى باريس 2004عا  

 40علــى لســافة  ادس لــن  كتــوبرتشــليات لدينــة الســ بذ ــد لس كيماويــا

 الثالثاء  يث كا  يرقد هناك في غيبوبة لنذ يو كيلولترا غربي القاهرـ 

  .الماضي

زكي في لنتصف ينــاير كــانو  الثــاني تصــوير ضت بد   ورغ  لر

الــذ  جســد فيــت دور المغنــي المصــر  عبــد  (فيل  ل لي .. صوت الشد 

  .1977   عا  ا الذ  رفاالحلي    

ــي ب لجلرــات فــي  وردـ  ثنــاء تصــوي وتدــرض زكــي  ــيل  ل ل ر ف

يدود بدد الدــالج كســتكما  التصــوير و ناــى  لساقين ولكنت كا الركبة وا

  .وفاـ البر  في المئة لن لشاهده باستثناء لشاد 90   والي

وقــا  المخــرج المصــر  عــاد   ديــ  الــذ   نــرج ل كــي قبــ  

هد دوره فــي إ  زكي صور لدظــ  لشــا يترزرياب لرو ي ت سنوات فيل  لهس

 غنيتا لرســالة لــن تحــت  اية وهماي ب و هماا لشادا البداية والنافيل  ل ل

  .(الماءب ولقارئة اللنجا 

المشرف على انتاج فيل  ل لي ب الذ  كتبت لحلــوظ    دي   و ضاف

ا دج شريف عرفة ا  المتبقي لن الليل  لشاهد قليلة  عبد الر من ويخرجت

فــي شــوارع بيــروت وبــاريس  لــي ت كغــاني عبــد الح عــن نلليــاعبــارـ 

  .والمغرب

بمدينــة   1949تشرين الثــاني عــا     نوفمبر  18يو   ولد   مد زكي  

والتحه بمداد اللنو  المسر ية بالقاهرـ وتخــرج  ال قازيه بشما  لصر

  .1973فيت عا  

لزوجــة   فيلمــا لــن  شــارها  56ولد  زكي  دوار البرولة  و شارك فــي  

ــ  ــ ب ولا رج ــر ءلا ــ  (لب ــ  ف ــبة ولالح ــاب و  هض ــر ب ولكابوري الا

 ب.بولالاروبب ولالبيت البوا
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 زكي   أمحد   مات  دة مع املرض ناة شدي بعد معا 

 حسي قطايا 

 

توفي بدد ظار  لس اللنا    مــد زكــي وهــو فــي لنتصــف الدقــد 

لــاً وراءه لدــدـ  شــارا لخل  يث استمرتلع لرض نب   السادسا بدد ر لة

تاري  السينما الدربيةا التــي لــن   ر لن األعما  السينمائية الخالدـ فيالكثي 

يا  المتداقبةا كونت لن اللنــانين القالئــ  ساها الجماورا وستحلظاا األج ين 

 الذين عاشوا اللن كقضية هاجساا الرئيسي ندلة اكنسا .  

فــي غــا  جســده عميقــاً مــوت ولــو انــت ك ي   الي ـ اكنسا  اللنا 

والخاصــة. نصوصــاً إذا لت تبقيت في ذاكرـ المجتمع الدالة  التراب. فذعما

  وياجــس فــي طر اــا تصــقاً بقضــايا  هلــت يحمــ  همــولاكــا  فنانــاً لل

بصوت لرتلعا وبصد  كال ا  تى يغدو ج ءاً لــن فكــره  ولشــاعره  

للنيــةا لســيرتت ااع نــال   رت كما هو اللنا  الرا     مد زكيا الــذ  اســ 

 ر  ا  يقــف علــى هــذه المســا ة الشــلافةت ألكثــر لــن ربــع قــ التي التــد

المصــر  ناصــةا والمــواطن  والمدبــرـا عــن لــا ياــدس فيــت المــواطن

 ي عمولاً.  الدرب 

انرله   مد زكي في  ياتت اللنيــة لــن وســط النــاسا وهــو اليتــي  

لكــ  المضــيئة  ساللقيــرا الــذ  ناضــ  ألجــ     يجــد لكانــاً تحــت الشــم

تاا التــي ترلــ  إلــى الحقيقــةا . فذنتمى إلــى  شــدات الدت  والغموضلسا  

ا  في األداء الذ  ليّ ه عــن ا في  عمالت ا لستخدلاً  سلوبت الخ فيجسده

 ثيرين لن الممثلين لن  بناء جيلت.  ك

فذسلوبت يقو  على البساطة في الدرجة األولــىا وعلــى فاــ  دقيــه 

علــى بســاطة ة. وقــد يبــدو هــذا  ة الثانيــ في الدرج   ـإلبداد الشخصية المؤدا

اا إك لــن عمــ  فــي هــذا لكنــت  ســلوب يتمتــع بصــدوبةا ك يــدرك كبيــرـا

ســقاط التنظيــر الدقلــي علــى اطة في  ساساا قدرـ على عد  إالحق . فالبس

ــة  ــاعره  يوي ــ  بمش ــتقط الممث ــى    يل ــاني األو ا بمدن اإل ســاس اإلنس

الجــدلي فــي  كثــر المركــ  و   اكجتمــاعي  الشخصية التي يلدباا في بددها

 األ يا .  
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األساســيينا الــذ  ولد   ياـ   مد زكي الخاصة شــّكلت لختبــره  

واللــذين يحتاجامــا   جمع الدنصرين األساسيا  صنع لنت لادتت األولى في

الممث ا الشدور  وكًا والدقلنة ثانياً. وهذا لا يلسر انتياره لــألدوار التــي 

فــي فــيل  نب  الحياـا كمــا  دّا  لع  ى تماس فلعصيات واقدية  قدلاا لشخ 

د شخصــية رجــ  األلــن  وزوجة رجــ  القاســيا  لــا    لاــ «ا  يــث جســّ

  تتخلــى عنــتا تي تضــيه ذرعــاً بقســوتت فتقــرر  ليرفت  لين ال وجة ال

لكنــت يدنلاــا  تــى يصــ  فــي الناايــة إلــى اكنتحــار كموقــف عــاج  عــن 

 في آ .   والموتورـ  لواجاة لا ك يستريع فامت بشخصيتت المتوترـ

بلغ نضــجاً فــي اســتخدا   دواتــت دا   مد زكي قد  في هذا الشريط ب 

بــار الممثلــين فــي الدــال  رية بشك  لدهشا تركت يقف إلــى جانــ  كالتدبي 

بي لث  عبد. غيثا ولحمود لرســيا ولحمــود المليجــيا وســواه  الدر

عــرف    لن عمالقة السينما المصريةا وك شك ا  لخرج الليل  لحمد نا

الجديــدـ المم وجــة   ا بإطــار الواقديــةانيــات هــذا اللنــا يوظــف إلككيف  

نمائية تستخد  كــ  ة انتمى إلياا نا  كمدرسة ورؤية سي بمستويات تدبيري 

ع وتؤلــف لجــاكت لرتلدــة بــاألداءا الــتقط لحتــواه زكــي عناصــر الواقــ 

 با ترافية عالية. 

لــةا وهــو ي ذفي فيل  ودرب الاوى« يقع في غرا  فتاـ تمــارس الر

رارـ التي تديشــااا ويقــد  لاــا ا  ينقذها لن المالجالديا فيحاو   األستاذ  

بــةا لكــن يــد شــقيقاا تســبه لح  كلرصة لحياـ جديدـا فتنــو  التو صد  ا

اذ المنقذ إليااا فيقتلاا بالثذر المحكو  إلــى جاــ ا لرالمــا  ثــار   مــد األست 

ي  يــاـ المامــة فــ   ةزكيا الذ  ل  يترك فرصة إك و شار إلى هــذه النقرــ 

ن في ا وشاهدنا لت في اكتجاه ذاتت ولكل  الثالث تحديداً لمجتمدات في الداا

 ر«.  إطار آنرا فيل  والبيضة والحج 

 ة إلــى لشــدوذ يدمــ  بالســحر يــث يتحــو  لــن  ســتاذ فلســل

والخ عبالتا لن إنراج علي عبدالخالها الذ  قد  فيلمــاً لتواضــداً فــي 

ظاــر كوليــديا ســوداءا ت زكي إلــى لع   مد    تقصتت الداديةا والتي تحول

ــ  اكجتمــ  ــتريع    لالجا ــذ  يس ــاها وال ــذ  نحي ــاه اعي ال ــا     يتبن حت

يــا اجتماعيــة  ــو  س البسراءا الذين اشــبدوا بحكاويسخر لن عقو  النا

قضايا الجن والدلاريت وقدرتاا على تغيير  ياـ الناسا وفي الليل   يضــاً 

 جرلين.  شاذين ولوها إلى لقتحذير للمجتمع في ا  يتحو  لث 
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« جســد اللنــا  الشخصــية الكري ليــة للــ عي  56وناصر  في فيل   

  ــدا  اللــيل  وقدــت    عبدالناصر بما تترلبت لن جاود جبارـا كو جما

ي لجــا  زلنــي ضــمن نيــا  الــذاكرـ الحيــةا كســيما ا  الشــاود علــى فــ 

ز و لــ لر لــة ناصــر راقبــوا اللــيل  بدقــةا و دهشــا  ا مــد زكــي بلكــت لر

هــ  عرفــوه عــن الحج ا نصوصاً و   ية لشخصية لن هذار األساسالدناص

 قرب.  

ا  يــدفع بلكرتــت لــع الممثــ  مد فاضــ  اســتراع  فمخرج الليل  لح 

ى السيا  التاريخي السياسي للليل ا وعرفا كيــف بمانية عالية  افظت عل

د  كونــت عصــ  اللــيل  الرئيســي. ولــ  يسبرا  لداً رول الكاريكاتير المقــ 

ــ يكــن  ــ الســادات ل  و يــا ي ف ً «  قــ  باــذا المدن يتمتــع  ىا فــالليل   يضــا

ينــت را لن انراج لحمد نــا ا الــذ  قالــت ب بالمواصلات ذاتاا لليل  ناص

 ي  فال  كثيرـ وعالقة صداقة عميقة جداً.  وبين الرا   عالقات عم  ف

ــتا  ــراً نلل ــاً كبي ــيترك فراغ ــو س ــرا وه ــا  الكبي ــودع اللن ــو  ن الي

نودعت ونرلــي   ت كإنسا  وكلنا .  لن عرفينماا وكسلوسيلتقده جماور ا

 قيقــي   بــت النــاس و  ــبا ا ثراه وردـ    ووفاء إلنســا  وفنــا     على

   الكثير ألجلا  في  ياتت.  لدلع اليو  عليتا وهو عاش وقديذرفو  ا

 

 

 زكي يف سطور 

ا بدــد 1949ولد   مد زكي عبدالر منا في لدينة ال قازيه سنة  

ةا اللنو  المسر ي   تحه بددها بمدادجده. وال  في رعاية  ىب وفاـ والده وتر

ي لسر ية وهالو شــلبي«ا ثــ  تخــرج و ثناء دراستت في المدادا شارك ف

 ئت.  ا لتلوقاً على كافة زلال1973عا  

بد    مد زكي لشواره اللني لع المســرل الــذ  قــد  علــى نشــبتت 

ت«ا وقا  رب  كثر لن عم  ناجح لث   ولدرسة المشاغبين«ا ووالديا  ك

لناــا واأليــا «ا وهــو وهــي«ا ت التلل يونيــة  دديد لن المسلسالببرولة ال

لسلســالت لــن بيناــا    كذب ولكني  تجم «ا وقــد  لإلذاعــة عــدـو نا ك  

 الندي «ا وودلوع صا بة الجاللة«.   وعبد. 

ويدتبــر لــن  بــرز نجــو  الســينما المصــريةا لمــا قدلــت لــن  فــال  

 تــى ولدــالي ا و 1974ة الصــمت« ســن  ءلتميــ ـ ابتــداء لــن و بنــا



 

203 

ت لــع ي علــى الدديــد لــن الجــوائ  طيلــة لســيرت ير«. ص    مد زكالوز

الرا لــة   هــ   عمالاــا.ت وج لــن الممثلــةاللنا وقد  للسينما لجموعة لن  

 هالة فؤاد ولت لناا ابنت الو يد هيث .  

 

 2005مارس  27البيان ـ 
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 اش طفولته يتيمًا و وحيداً ع 

 رحي متحان مس يف أول ا   درسة ورسب ملاكتشفه ناظر ا 

 القاهرة ـ حممد هشام 

 

عــانى الــنج  كي بمذساـ كمــا بــد ت. فقــد انتات  ياـ اللنا    مد ز

اارسيا الذ  افتــرس جســده النحيــ  األسمر في بداية  ياتت لن لرض البل

 وشاء .    يشلى لنت بدد    تداطى  كثر لن لئة وعشرين  قنــة عــاش

رطا  اللدــين جسده للســ يستسل     جد قب    شارـ والملابددها  ياـ  افلة ب 

 قاذ.  الذ  فشلت لدت ك  لحاوكت اكن 

المذساـ في  ياـ اللنا  الكبير ل  تكن المرض فقط ولكناا في  الة 

 اليت  التي عاشاا فــي طلولتــت و  ــدثت دانلــت شــرنا لــ  تللــح األيــا  وك

ب لــن  نــا  األ  الشارـ والمجد في ترليمت. فقد  ر  الرلــ    مــد زكــي

والــده ولــ  يكــن قــد  كمــ  عالــت األو  وت وجــت    لــات  دا بدد  واأل  ل

 وسط  نوالت. لدتت قب     يدن  عالت الثاني وانتق  ليديش  وا

نلــت  الــة لــن التمــرد والــرف  قاســية نلقــت داهذه الظــروف ال

وجدلت لنــت شخصــية تذلليــة وظــ  طــوا   ياتــت يكــره الحــ  الرلــاد  

الــذكريات لــن هــذه   رب دائمــامــد زكــي ياــ  . كــا     ت يــ المقتر  بحالــة ال

قــو  عــن نلســت  نــا إنســا  يدــاني لــن المؤلمة ونادرا لا يتحد  عناا. وي 

ثيرـا وكا  يتمني    يتصالح لملرطة التي تسب  لي لتاع  كالحساسية ا

 لع نلست لكي يستمتع بوقتت ويحافا على وهج اللنا  بدانلت.  

قــدهما لذا   فت الحنا  الاا الح  و ن ذكا  إذا سئ  عن المر ـ  جاب ب 

ضــت عــن هــذا الحرلــا . نت تمنى طوا   ياتت    يجد المــر ـ التــي تدو و 

والحــ  الرلــاد «   كلمة ويتي « يقابلاــا عنــد   وفي   د اللقاءات قا  إ

فحين يكو  لديك طل  يتي  ك تستريع    تشتمت  و تناره و تى إذا  نرــذ 

 اا  مشاعر لدج لاذه ال نت يحتا  علك يجد لن يداقبت  و يثور عليت  

اد  علــى لكن الرلــ  اليتــي  لألســف ك يدــرف ســوى اللــو  الرلــ 

قــد ية تذلليــةا بالنســبة لــي فطو  الخط فيسكنت على الدوا  ويجدلت شخصــ 

اندكس هذا الشدور على عالقتي بالمر ـا فذنــا فــي هــذه المر لــة افتقــدت 
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فــي ن لوجــودـ كــ ت  ضن  ليا وهذا هو  غلى شيء في الوجودا فاي لــ   

ولميت وناصــة  ناــا كانــت لــع رجــ  آنــر دور صد   وهذا الش ياتي  

  .  غير والد

هذا اك ساس ولد لد  شدوراً بضرورـ التدوي  في المر ـ التي 

 ت وجاا وتلك المر ـ لو  دركت ا ساس لن ذا  طد  اليــت  فإناــا   باا و 

تضــيع علــى   انسانا يحله باا في الســماءا وإذا لــ  تــدرك ذلــك فإناــ تذنذ إ

ــدادنلســـاا فرصـــ  ــرا ســـذعرياا نلســـي ـ ألننـــي ة السـ ســـذعرياا الكثيـ

ســا  الــذ  ياا الرل  الكالن في  عمــاقيا فــإذا كــا  اإلن ولشاعر ا  عر

يد  نا  األ  لن زوجتتا فما بــالك  برلــ  لحــرو  تربي في  ضن  لت ير

 تمالا لن  لت«!!.  

ولتــت لطلذساـ   مد زكي عرفناها جميدا بين اليــت  والمــرض فــي 

ــد  المب  ــرـ فق ــي ترعــة لاارســيا صــي  بالب ك ــرتين بســب  اكســتحما  ف ل

في كــ   قرى لدينة ال قازيه بمحافظة الشرقيةا واضررونويس« إ دى  

وقد وص  لدت هــذا المــرض إلــى لرا ــ  لتقدلــة لرـ ألنذ ستين  قنةا  

لكن .  نقذها وكانت ترعة نويس التي اصابتت بالبلاارسيا دافدا لــت علــى 

 ي صيد األسماك لع زلالئت.  لملضلة فهوايتت اارس فياا   وكا  يملذالت 

ا فبدد    كــّو  ورشــة لبــرادـب بد  بمح  الصدفةاتجاهت للتمثي   

هذا القس  في لدرســة ال قــازيه الصــناعيةا  في ال قازيه باعتباره نريج

هــو األســتاذ كالــ  لكن لحسن الحا كا  في هذه المدرسة رجــ  لســتنير  

شــداع فنــي لــن ة لرك  إ  المدرسة الذ  جدظر المدرسان إسماعي  نج   

 ة على تقدي  الدروض المسر يةا  نال  التنافس بين  قسا  المدرس

لســر ية لــن فصــ  فقد كا  الرلبة يتنافســو  كــ  عــا  بدشــرين  

الكذس ووجد   مد زكي تشجيدا لن نــاظر   وا دا  لال في الحصو  على

مثيــ  ت عشــه الت  ياتــت ألنــ   يالمدرسة وكانت هذه المر لة نقرة تحو  فــ 

إشــداعاً   د  يتردد علــى قصــر ثقافــة ال قــازيه وكــا  لركــ نراج وب واإل

صــة   اللنيــة واآلراء النقديــة ناثقــافي وفنــي آنــر قــر  فيــت لدظــ  الكتــ 

لقاكت علــي الراعــي وعبــدالقادر القــطا وشــه   مــد زكــي طريقــت إلــى 

 المسرل بدد    وجد فيت ضالتتا 

ا ولــن   نلســانيســدها كربيــ ت التي يج اي وبد  يتدال  لع الشخص

وكا  في هذه اللتــرـ   ط عشقت للمسرل رس  في الدبلو   كثر لن لرـافر

ــر يات أل ــرج لس ــد  يخ ــد ب ــ  والق ــة لث ــرى بالمدرس ــا   ن ــة قس  نرف
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ــين  ــة ولدرســة المدلم ــاء والســيارات« و يضــا للمدرســة الثانوي والكارب

   وقصر ثقافة ال قازيه يتقاضى عناا لكافآت رل ية.

تلــو  وكــا  األو  علــى ا ونجــح ب اء لســتددالتــالي جــ  وفــي الدــا 

لونت األســمر ظــ  عاللــة لميــ ـ عنــد األســاتذـ    والي  لف لتقد ا وكا 

وصــلت  ســتاذه الرا ــ  نبيــ  األللــي وكــا   و  يانا لستل ـ لمشاعرها فقد

  ــد األســاتذـ بلجنــة التحكــي  بذنــت الميكــانيكي األســمر وذلــك ألنــت كــا  

ألســودا وكــا  اللالل اضــو آنــر بــ ا ووصلت علو  صنايعب د اصال على  

   صولت على البروكت السينمائية ناصــة لونت في بداية  ياتت عائقا  لا

واستبدد لن قب  الجاة المنتجــة لــنلس والكرنك« الذ  رشح لبرولتت    فيل 

 السب  .  

وكاد هذا الموقف يبدــده عــن التمثيــ  لــوك  نــت انتصــر علــى هــذا 

ع لشخصــية عميــد ت الرائــ لــع  دائــ وليــة تظاــر  بشائر النج   التحد  وبد ت

  والدمر لحظة« الذ  نــا  عنــت شــاادـ األدب الدربي طت  سين وفي فيل

الت عليت الجــوائ  إلــى    لُقــ  دد نج    مد زكي بسرعة واناتقدير وص

في  وانــر  يالــت بــرئيس جماوريــة التمثيــ ا وذلــك فــي  عقــاب تجســيده 

 سادات. اصر والما  عبدالن الرا لين ج   الرائع لشخصيتي ال عيمين

لــ عي  الرا ــ  ارتبط اللنا    مــد زكــي لنــذ طلولتــت بشخصــية ا

 بويــا   ت ناصر  ويقو  وإ  عبدالناصــرجما  عبدالناصر وكا  يلخر بذن 

وعمي وهو القدوـ«ا فقد كا  يدتبره األب الرو ي لت بدــد    فقــد والــدها 

 ائي.  فيل  سينملسلس   و  يف وكا  يحل  دائما بذ  يقد  هذه الشخصية

طــت لا ذه  إلى لارجا  لونبيليــت بدــد    شــاهدوا لسلســ  ندوع

هــذه الجالدــة    سين الذ  جسد شخصيتت وصور ج ءا لن المسلس  فــي

 همية تجسيد الشخصيات الوطنية فــي  عمــا  ناجحــة وقــرر    فرن إلى  

عي   لــ يتبنى لشروعاً قولياً لتقدي  قادـ ورلوز لصر وكا  على ر سا  ا

علن  نــت علــى اســتدداد أل  يقــي  نيمــة وقتاا    دالناصرا  جما  عب الرا  

تحقــه  لمــت  نــى التلل يــو  لكــي يحقــه هــذا المشــروع وباللدــ  لــا  لب 

   والسادات«.. وتصدى إلنجاز فيل

وتحو  بسببت إلى لدافع عن انتيارات الــرئيس الرا ــ  السياســية 

الليل    دثر لشروعوعندلا ت   ا ناصة فيما يتدله بمسذلة السال  لع إسرائي 

ض التجربــة ية قــرر    ينتجــت لحســابت ولــن لالــت الخــا  ونــافي البدا
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نموذجــا   فيل  و لي « الذ  كا  يدتبــرهبنجالا وكا   لمت الذ  ل  يكتم   

 لشاباا لت في اليت  والحرلا .  

 

 2005مارس  27البيان ـ 
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 أمحد زكي املقاتل الباسل... اتركوه بسالم! 
 ي أمينة خري   -القاهرة 

 

جرت الدــادـ    يخــتلط الحابــ  بالنابــ   ــين ينخــرط المؤرنــو  

ت قة وعــابرو الســبي  فــي لوجــات لــن التــذري  الممتــ ج بالتــذليف والمر

ن التلاصي  الحميمة التي تخّ. الشخصيات الدالة ك مشوب بتواب  لوال

 سيما السياسية واللنية.

 مالــة. ك ســي اعوهذه واللخبرة« تحد  عادـ عق  وفاـ شخصــية  

تلــك ات اللنية... إذ    الكتابة عــن الشخصــيات السياســيةا  تــى لشخصي ا

قــوانين التــي ر لــت عــن دنيانــاا لــا زالــت جريمــة تداقــ  علياــا ال

 اكفتراضية.

وجرت الدادـ  يضاً    تحتــد  تلــك واللخبرــة«ا لــو جــاءت وفــاـ 

فــي   الشخصية اللنية غير لتوقدةا بمدنــى    تحــد  فــي ســن لبكــرـا  و 

رـ للشكوك. فتنشط األقال  وتستدر... فإذا بذ ــده   و لثي ة  لضظروف غا

يكتــ  عــن  سراراً تنشر للمرـ األولى عن هذا النج   و ذاكا وآنر يكت   

ــنج  ــ  يدرفاــا   ــد ســوى المؤلــفا وثالــث  عالقــات ال الغراليــة التــي ل

 نلــ يستدرض األسباب الحقيقية للوفاـ التي لن يدرفاــا   ــد لغالبــاً ألناــا 

 وقس على ذلك.  بااب.ا  ص  و ي نيا 

لــ  تقابــ  الــنج   و  والغري     نســبة كبيــرـ لــن  ولئــك المــؤللين

فــي تلــك ا لــةا لــن قريــ   و لــن بديــد. وتنتشــر النجمــة الرا ــ   و الر

الظروف ظاهرـ تدــرف بـــ وتــدوير البيئــة«... وهــي وإ  كانــت ظــاهرـ 

إك ا  اذض لــن النلــ رإيجابية على المستوى البيئي للحلاظ علــى لــوارد األ

ناــا كانــت تســمى فــي عاــود لضــت والســرقة الصــحافية«  و والغــش  

 األدبي«.

ار ووفيــات النجــو « لــن يدتمــد فــي لؤللــت علــى  فانــاك لــن تجــّ

حافي لللنا  المتوفى. فيتحو  نبر عن اعتذار عــن برولــة األرشيف الص

  لنبرني الرا   في جلسة ناصة  نت رف  اكشتراك في في فيل  إلى وو 

مرشحة  لالت غارقة إلى شوشتاا فــي  بــت... و راد هــو لة البرالكذا أل   
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كــذا فــي تدد عناا«! ويظار الحديث الذ   لقى بت الرا   إلى لجلــة    يب 

بي صديقي و بيــ  قلبــي المر ــو  فــي لنتصــف الليــ  صورـ وواتص   

 ليخبرني بكذاا واستحللني بــاو  ك  ذيــع لــا قالــت إك بدــد وفاتــت«. وهكــذا

 دواليك.

هناك  د  على ذلك لن الكت  والتحقيقات التي نشرت ولــا   يسول

را لــين ِعظــا   بــرزه   فريــد األطــرش و ســماا  و   كلثــو  زالت عن  

 ســني... لكــن لــا يحــد  هــذه األيــا  لــع الــنج       افا وسدادوعبدالحلي 

 األسمر   مد زكي فا  ك  الحدود واألعراف والتقاليد.

لي« لرض زكــي ولستغى   ر«  و باألني وها هي زلرـ والمنتلد

ــدات والمضــارباتا لــن نــال  ال ــدن  ســو  الم اي ــت وعــن ت ــة عن كتاب

ى فريسة في انتظار الوقوع عل سراره... طمداً بالكس  الوفير والسريعا  

ــالمرض  ــذ اإلعــال  عــن اصــابتت ب  نــرى... هكــذا اشــتدلت الحــرب لن

بدضــا  عــن  فالخبيــثا وازداد ســديرها فــي األســابيع األنيــرـا إذ كشــ 

ــا ن   ـ لالفتــراس وقلــوب لتحجــرـ عــاج ـ عــن رؤيــة الجانــ  ب جــاهي

 ي في لرض فنا  كبير.اإلنسان 

ولــا إ  تســرب نبــر قيــا    مــد زكــي باســتدعاء لحاليــتا  تــى 

ه بوصــيتت. وظاــرت جرا ــّ ائــد فتــرض و لــارو القبــور«    األلــر يتدل

ا «يولجالت في اليو  التالي بدنــاوين لثــ  وتلاصــي  وصــية   مــد زكــ 

وصيتتا ب  ا  إ دى الجرائد  جرت تحقيقــاً  رشــيلياً يكت   ي  زكو«ا مد  

 صايا اللنانين الرا لين. و  و 

كا  ينبغي   وهذا واكستدار« المجنو  لاد لت البيا  الصحي الذ 

المدــالجين ل كــي والمتــابدين    يظ  للتــداو  الربــي فقــط بــين األطبــاء  

   البيــا  ولــع  ك.ذلــ إ  طلبــوا  الحالتت... وربمــا  فــراد عائلتــت المقــربين

بثــت قبــ   يــا ا وينقــ  الملص  الذ  تسابقت وسائ  اإلعال  علــى نشــره و 

ر التــي نتجــت فياــا المــرضا واآلثــا  بالتلصي  المم  األلاكن التي انتشر

عن ذلك... ساعد في تد ية التداطف الشدبي الدار  لع اللّنا  الكبيرا في 

و ــة  ــو  ى لرربقــ ت  ئلة كثيــرـســ  لصــر والدــال  الدربــي برّلتــتا فــإ  

قــاش  ــو  انالقيــات لانــة لسؤولية افشاء التقارير الربيةا تمايداً للتح ن 

 خصية لللنا .الصحافةا و و  ا ترا  الحياـ الش

ا  ــاز اللريــه المتــابع لحالــة ا مــد زكــي قــدراً ة  نــرىولن جا

كبيــراً لــن الشــارـ اكعالليــة الشــدبية. فذســماء اكطبــاء وتخصصــاتا  
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ة للجميع. وهذا  ــد  بالتذكيــد لــن دو  قصــد لدروفت  ات   عملا  ب اكول

كئحة آداب المانة توضح    وعند لخاطبة الجماور عبــر هؤكءا إك    

تثقيفا يكتلي الربي  بــذكر اســمت األو  فقــط. ئ  اإلعال ا بغرض الوسا

واأل رف األولى لالس  في  الة وسائ  اإلعال  المقــروءـا علــى    يــت  

لــاء باكشــارـ الــى صــلتت المانيــة ولجــا  اككت و   تالكا  عملــ   ركتجن  ذ

 تخصصت«.

  واسع  و   نالقية صحافة الـ«بابارات  « يا ثار جدفي بريران 

paparazziــذي  ا كمــا يرلــه علــى ن يلحــو  فــي لرــاردـ المصــورين ال

 الشخصيات المشاورـ وتصويرها.

ا ك انــ واشتدت  دـ هذا الجد  في  عقاب  اد  لقتــ  األليــرـ ديا

ــيما ــحافة إ ساســـ     سـ ــذ  صـ ــا بـ ــن لحبياـ ــرين لـ ــك كثيـ ــاً تملـ اً قويـ

« ساعدت في لقتلاا ســواء بمرــاردـ ســيارتاا وقــت وقــوع والبابارات  

ا الخاصــة. وعلــى رغــ  المســافة اللاصــلة بــين  ا  و بتدلير لحياتاالحاد

 ليرـ ويل  والــنج  المصــر  األســمرا وانــتالف الظــروف والمدريــات 

ــدا يبقــ  ــتوج لشــروعاً ت  ىوالتقالي ــداء ي ــى عــذاب  ن ــى المتلصصــين عل إل

 ا يقات  ببسالة ضدّ المــرض الخبيــث... اآلنرين  اتركوا   مد زكي بسال

ً   وابحثوا عن لواضيع   لمقاكتك  ونبراتك  اكعاللية! كثر انسانية ورقيا

 

 2005مارس  27 الحياة ـ
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 عاما   30النقاد يعتربونه أهم موهبة فنية خالل  

ازة  يع جنشيت   حول مكان   ء ا تضارب األنب 
 أمحد زكي ألسباب "أمنية" 

 د سالمة عبد احلمي   -القاهرة 

 

فيما  علن رسميا نبر وفاـ النج  األسمر   مد زكي جراء إصابتت 

فــإ  لوعــد تشــييع الجنــازـ وإقالــة لراســ  الدــ اء   ا ابمــرض الســرط

فبدــد    تــ  إنبارالصــحليين  .الخاصة بالرا ــ  لــا تــ ا  غالضــة شــيئا

الــذ  تشــيع  سيت  تشييدت لن لسجد عمر لكــر اثما  لج ا الليين   عواإل

لمصرية القــاهرـا عقــ  صــالـ ازات الرسمية بالداصمة النت لدظ  الجن 

الجثمــا    النية تتجــت لتشــييعباء لتشير إلى    اكثنين عادت األن  ظار غد

اللؤاد الذ  قضى زكي بت اللترـ األنيرـ لن  ياتت  لن  لا  لستشلى دار

 ربدــين كيلــولترا لتلــاد  ز ــا  شــديد   قــ  لــن قــاهرـالن ذ  يبدد عــ لاو 

 .لتوقع

 تى اآل     المقربو  لن زكي  ريصو  على تنليــذ   لثابتلكن ا

الجنــازـ وتضــميناا فــيل  ل لــي  صــورـ شــد ب  وصيتت األنيرـ بتصوير

الحقيقيــةا والــذ  شــيع لــن لســجد  بدك لن لشاهد وفاـ عبد الحلي   ــافا

بــذ  ذلــك  ات األلنيــة التــي نصــحتتوجياــ الن ى الرغ  للععمر لكر ا 

ــن جانــ ســيدتبر لخــاطرـ بســب  ال  ــا ــع ل ــدافع المتوق     الشــديد والت

 .لليو  شخ.  قد يبلغ تدداده   كثر لن المشيدين الذين

لوضــع ترتيبــات    في الوقت نلست تسدى  جاــ ـ األلــن المصــرية

 فــي الجنــازـ وقوع لصادلات  و   دا  شــغ   لنية صارلة تحو  دو 

ن بجنــازات الدظمــاء الــرا لي  لتي لن المتوقــع    تكــو  شــبياةاشدـ الح ا

ــي   ــافاا ورغــ     لثــا  عبــد الناصــر و    الوقــت  كلثــو  وعبــد الحل

 اإللكانيات لخروج الجنازـ بما يليه بالنج     نت ت   شد جميعيسابقا ا إك

مــو  ت ن الرا ــ  ناصــة و نــت لــن المتوقــع    يكــو  المشــاركو  فياــا ل



 

212 

المســتوى المحلــي والدربــيا إضــافة لمشــاركة  علــى رفيدــةت يالمســتو 

الحكولية واألهليةا جنبــا  السلارات والجالدات والمؤسسات لندوبين عن

 .لشد  المصر  المختللةإلى جن  لع طوائف ا

وفــاـ  لستشلى دار اللؤاد في القاهرـ  علن في وقــت ســابه   وكا 

ر صــراع إث  2005-3-27األ د   زكي صبال اليو  اللنا  المصر  ا مد

جــددا   األســمر لإدنا  النج  طوي  لع لرض السرطا ا وذلك بدد    ت 

ير تصو  نال  المستشلى قب  ثالثة  سابيع بدد    تدهورت  التت الصحية

فيل  " لي " الذ  تدور   داثت  و   ياـ المررب المصر  الشــاير عبــد 

 ة إثــرالــ ت  فــي غيبوبــة ي ــافا. وقبــ   يــا  دنــ  اللنــا    مــد زكــ  الحلي 

ى تكريمت في الدلاغ وقا   طباؤه إنا  يسدو  إل تدرضت لددـ جلرات في

 .ساعاتت األنيرـ

ــود لــن  هــ  نجــو  الســينما  المصــرية ويدتبــر   مــد زكــي المول

ــة ــر لوهب ــة, و ظا ــي  والدربي ــد األدب الدرب ــي  داء دور عمي ناصــة ف

ي فــ  عبد الناصر جما  الدكتور طت  سين وشخصيتي الرئيسين الرا لين

 ."" و نور السادات في " يا  السادات56"ناصر  

 

 "ضي مجع بي "النقي

بمدينــة   1949نوفمبرا تشرين الثاني عــا     18ولد   مد زكي يو   

لصــر. والتحــه بمداــد اللنــو  المســر ية بالقــاهرـ  ي شــما ال قازيه فــ 

إليــت األنظــار بــدور صــغير  . و ثناء دراستت جذب1973وتخرج فيت عا  

  .وسديد صالح ي"  لا  اللنانين عبد المند  لدبوليشلب   لو هالسر ية "  يف

ر ية الشــايرـ "لدرســة المشــاغبين"  ضــواء علــى ت المســ ث   لق

فــي لســر ية "الديــا  كبــرت" ولسلســ  د بدــ  لوهبتت التي تلجــرت فيمــا

  .طت  سين "األيا " الذ  جسد فيت  ياـ عميد األدب الدربي

ــي  ــة السـ ــا  بمئويـ ــةا الدالممن وفـــي اك تلـ ــار  1996ا  عـــ  يـ انتـ

 ا زكي ضمن قائمة  فض ببرولتاا  و شارك فيا سينمائيو  ستة  فال  قا 

  " و"البــرئ"زوجة رج  لا" لائة فيل  في تاري  السينما المصرية وهي

ليــت"  و"  ال  هند وكاليليا" و"الحــ  فــو  هضــبة الاــر " و"اســكندرية

  ."و" بناء الصمت
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لــن المحرــات   1974   عــاج  الذ   نــت   "وكا  فيل  " بناء الصمت

  صــر  لحمــود لرســي الــذببرولتــت اللنــا  الم األولى في لسيرتت وقا 

تي " الــذ  هو "سدد الي  . ث  جمع زكي ولرسي فيل  آنر2004توفي عا  

  .1985نرجت  شرف فامي عا   

واعتبر كثير لن النقاد   مد زكي لن  ه  المواه  في فن التمثي  

رـا إذ يذتي في لقدلة لــن اســتراعوا ني األن الثالثي   افي لصر في األعو 

و"الممث " لن نال  عدد لن األفــال   ".. "النج    يجمدوا بين النقيضين

تنــا " و"البيــت  " و"عيــو  ك70دوالــة لــن بيناــا "النمــر األســود" و"ال

ــولي"  ــليقة ولتـ ــوف" و"شـ ــان " و" رض الخـ ــوا  الاـ ــواب" و"سـ البـ

ولــة" و"هســتيريا" الحك ضدو"و"البر "  و"لستر كاراتيت" "و"كابوريا

إجمــالي  وـ". لترلع  لالصورـ  و"ضد الحكولة" والاروب" و"اضحك

 .(56 فاللت السينمائية  

لة باا نمــوذج البرــ  شــديد الوســاو قه زكي نجولية هائلة كسر  

نموذجــا للشــاب المصــر  الدــاد  الــذ  اســتراع     فوجد فيت الكثيرو 

  .قواعده القديمة لنر  ير الكثي غي ينرله في عال  السينما و 

ة  داها فتمكن وتمي  زكي بذداء صاد  وتقم. كال  لك  شخصي 

ير لن المشاهدين على انتالف ثقافاتا  ووجد فيت كث  لن الوصو  إلى ك 

قلــدوا بدــ  شخصــياتت فــي الملــبس  الشبا  نموذجا  تى    كثيرا لــنا 

  ."وقصة الشدر التي عرفت بينا  باس  فيلمت "كابوريا

عشرات الجوائ  آنرها لن لارجــا  القــاهرـ   لىع  كيو ص  ز

عن دوره في فيل  "لدالي الوزير"ا وقالــت  2002عا  السينمائي الدولي 

 داء زكي التمثيلــي يمكــن     يس لرويترز إ الناقدـ المصرية لاجدـ لور

جيلــت  يوضع في كلة لي ا  ويصبح  كثــر عمقــا وثقــال لــن  عمــا  فنــاني

صيات التــي  داهــا بصــد  يصــ  إلــى الشخ   لعى  الذ  تماه  ألنت "الو يد

الصــد  إلــى النقــاد     يصــ  هــذا ولــن الربيدــي .درجــة الجنــو 

 ."والجماور

غيــر لوجــودـ اآل  فــي   و ضافت    زكي تلخي. لنموذج وقيمة

يدم  بال  سابات كتحقيه شارـ  و لكانــة  في لصر إذ كا الوسط اللني 

ا للنــت بصــورـ دفدــت لصــ لخ  كنت كا لو لدى سلرة لا  و اكتساب ثروـ.. 

 عمالــت لســتوى  اد فوجدوا فيالناس إلى تصديقت بدو     تنظير.  لا النق

  ."رفيدا
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فرر   اولوا التدبيــر   و شارت إلى    المشاهدين الداديين بوعي

اكلساك ببقية النماذج الحقيقيــة فــي الحيــاـ  تــى     عن  با  ل كي عبر

شلى الذ  كــا  يدــالج بــت ست لمفي ا ارـي  بد  هؤكء "كتبوا في سج  ال

األعضاء كي يواصــ   الما  إلى نا  لستددو  للتبرع لت بذ  شيء.. لن 

 ." ياتت

في الســينما المصــرية   ووجد المخرجو  لن جي  الواقدية الجديدـ

لوهبة   مد زكي فرصــة إلنجــاز لشــاريدا  المؤجلــة  في الثمانينيات في

الســيد وعلــي عبــد د او بشــارـ ود  وه  ر فت المياي ولحمد نا  ونيــر

  .بدرنا  وعاطف الري 

لناصر في مصر  األسبه جما  عبد اوجسد زكي دور الرئيس ال

نــاو  لقــدلات تــذلي  " الــذ  ت 56فــيل  "ناصــر  لر لة صدوده لن نال 

بــإعال  الدــدوا  الثالثــي  وانتاــى اللــيل  1956ة قناـ الســويس عــا  شرك

  .ى لصرلع"البريراني اللرنسي اإلسرائيلي"  

جسد  ياـ الرئيس المصــر  الســابه  نــور الســادات فــي فــيل  ا  كم

الرئيس المصر   سني لبارك وسالا عــن  دائــت  لسادات" ولنحت" يا  ا

زكي لغرلا بتقليد السادات  السادات تمالاا  يث كا الذ  تماهي فيت لع 

  . تى في  ياـ األنير

ة  ســني برولــ   وشارك   مد زكي اللنانة المصرية الرا لة ســداد

نــي الشاير "هو وهي" ويدــد لر لــة فــي تداوناــا الل التلل يوني مسلس ال

بيناا "شليقة ولتــولي" و"لوعــد  المشترك الذ   ثمر عددا لن األفال  لن

  ."عي والنساءالدشاء" و"الدرجة الثالثة" و"الراعلى  

وك مد زكي ابن و يد "هيث " لن اللنانة المصرية الرا لــة هالــة 

  .المخرج الرا     مد فؤاد ةن ب ا 1993- 1958فؤاد 

 

 ..سنوات الفندق

ة "الشــر  األوســط" فــي كتبــت لراســ  صــحيل  وفي التقرير الــذ 

  مد زكــي قضــى نجد      نصتالدربية.نت" " القاهرـ نبي  سيف وتنشر

القــاهرـ الكبــرى واصــبح الجنــال  الماضية في   د فنــاد  18اكعوا  الـ 

عنوانــت وبيتــت  ب هــو 20دور الـ الب  2007-2006الذ  يقي  فيت لالغرفتا  

ى لمــرات لحــدودـ إلــا للســلر نــارج  و الدائ  الذ  ل  يغادره لرلقا ســو 
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اندسين لغلقة طــوا  الوقــت. لصرا تاركا شقتت الكائنة بضا ية الم دان 

نلس الجنال الذ  كانــت تقــي  فيــت الرا لــة ســداد  هو  2006ق  والجنال ر

ي" بــالتلل يو  المصــر  هــ و  لس  "هــو سل سني اثناء تصويرها  لقات 

كانــت تقــي   اتت الجنــال الــذ  شارا وهو ذ 6في لنتصف الثمانينات لمدـ 

و يضا نلــس الجنــال   فيت اللنانة شرياا  وقت زواجاا لن عال  اللاسي ا

يلضلت الموسيقار الرا ــ  بليــغ  مــد  هاربــا لــن  صــدقائت تلرغــا  الذ 

هــذا الجنــال  فــي يــغبلوضداا  يت األلحا  ال لوضع لحن جديد. وكا  آنر

  .1987عا  يف لحن  غنية "بودعك" التي غنتاا اللنانة وردـ

قضاها ا مد زكي بين جدرا  هــذا الجنــال لنــذ     ــ  عالا    18

ب المرلــة علــى 138الثمانينات ليسكن بالكابينة رقــ  ل   في لنتصفباللند

 لــىد ذلك إدب غرف لحدودـ ا  يث انتق   بركة السبا ة لللند  لتنقال بين

ت ســنوات ثــ  الغرفــ  6لمــدـ  415ســنوات ثــ  الغرفــة  3لمدـ  315فة لغرا

 انتق  لإلقالة بجنا ت  2002نوات ا وقب  عالين وفي عا  س 4لمدـ   815

 .وكانت جميداا غرفا فردية لرلة على الني  2006رق   الحالي

ل  يتغير برنالج   مد زكي اليولي دان  فند  رلسيس طوا  الـــ 

فيت  تى بدد إصابتت بــالمرض الخبيــثا وباســتثناء  ااهالتي قض اعال 18

ــى  القــاهرـ  و نــارج  يــا  ســلره نــارج الــبالدا  يــث اعتــاد زكــي عل

هــو  با اا وكــا   و  شــيء يلدلــتاكســتيقاظ فــي الســابدة والنصــف صــ 

اكتصا  بقســ  تللونــات اللنــد  لــرتينا األولــى لتوصــيلت بالمكتبــة بباــو 

وصــيلت بقســ  ندلــة طدــا  لت  يــةان فا والث ح صــ إرســا  ال اللنــد  ليرلــ 

للنــاد  الصــحي باللنــد   جــتيت  الغــرف ليرلــ  اإلفرــارا ثــ  بدــد ذلــك

لالطــالع  اللنــد لممارسة الرياضة لمدـ ساعة ولن ث  النــ و  إلــى باــو 

على جميع الصــحف والمجــالت ثــ  الدــودـ لغرفتــت لالســتحما  اســتددادا 

 . عمالت  نكتما  لواعيده  و تصوير لشاهد ل للخروج

يكن   مــد زكــي نــ يال ل عجــا لرلقــا  و لــن لحبــي التحــد     ل

لحمــد علــي ـ لــدير قســ  التللونــات باللنــد   الااتف كمــا يقــو بكثرـ في 

علــي قــائال  "كــا   عالــا ـ ويضــيف 15لــدار  وصديه   مد زكــي علــى

ذو " جدا في اكتصا ا وكا  يح     يقو  لت الموظلين "صبال الخيــر 

لــن  فــال  ليلــة  لــس  و آنــر  نبــار لــت ض عروه بما رب عبقر " ويخ  يا

لت في دور الدرض في المنرقة التــي يســكن ال ف اإلقبا  الجماهير  على

جدا لع فيل  "السادات" ويسج   ذلكفياا ك  لوظف بالورديةا كا  يات  ب 
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التي يــنخل  فياــا  بقل  في ورقة اسماء دور الدرض التي علياا اقبا   و 

  وك بــذو  عمــا ينشــر عنــت فــيروه خبــ ي  الموظلــو  اكقبــا ا كمــا كــا 

 .الصحف

لين بقســ  ا مــد زكــي بجميــع الدــال  ويضيف علــي  كانــت عالقــة

روه وجاــا لوجــت ســوى رغــ  ا  اغلــبا  لــ  يــ  التللونات اكثر لــن  ســرية

اصــواتناا ويتــذكر لحمــد علــي  لرات قليلة ا لكنت كا  يدرفنا جميدــا لــن

اســتثناء  قس  بالبالن لي ع الموظي مذات لرـ  ينما  صر زكي على دعوـ ج 

رض لرتديا نظارـ سوداء " و ضر لدنا دان  قاعة الد56لليل  "ناصر  

شــاءا وكنــت دائمــا ك يدرفت ا دا ث  دعانا بدد ذلــك الــى الد ولتخليا لكي

في الماندســين ولتواجــد فــي اللنــد   وكــا   تكاسذلت " نت ليت ساي  شق

ي ولو نرجت لنت ها لع  لو  وشت هيرد بجملة ل  يغيرها لرلقا "اللند  د

اللنــد   ة علــى  ســابات لوت  تى المنتجين بيرسلوا لــي  قــوقي الماديــ 

 يــا ســيد  ا مــدلقاب  ايجار الغرفة". ويبتس  ابتسالة عريضت قائال "ده 

 ."زكي

 يــث  "Room service الا لجد  عاطفا السلرجي بقس  "الـ

 قــطاف د نــال  لجــ  ناكفرــار والدشــاء لــ  كا  يتناو  زكي يوليا طدــا 

كــي فقــد ك مــد ز عالا لــن اقــرب المقــربين 33ولجد  البالغ لن الدمر 

 كا  زكي ك يتركت يغادر الغرفة إك بدد ا  يخبره لجد  بآنر نكتــة فــي

" 56البلــدا ويستشــيره فــي شــك  المكيــاج فــي افاللــت وناصــة "ناصــر 

كنــي رت ويقو  لجد  لـ"الشر  اكوسط" ل  يكــن ي  ."و"السادات" و" لي 

المكــو  دائمــا لــن قردتــين  ت بدد وضع صينية طدا  افرارهرفت غ دراغا

 تين جبن ابــي  ونيــار وزبــاد بلد  وكوب برتقا  طبيدي وقردعيش 

الــذ  ســوف يصــوره اليــو  يؤد  الــالي المشــاد    وعس  نح  إك بدد ا 

الدالقات بيننا بال     دود  تى  نني كنــت ارد عليــت  ور يي فيت. وكانت

فينظــر لــي باســتغراب. فذبتســ  قــائال "يــا  "دهفــت ل ا اد "ايــتشلبدد ك  

 ."لما  إك اصحابتعبقر  لا يحسد ا

مردــ  ويشير المتر نبي  انورا لدير لرد  "التراس كافيت" وهو ال

زكي ليتناو  فيت طدا  الغــذاء الــذ  كــا  يتكــو  لــن  المحب  للنج  ا مد

او  لتنــ ا لقــ يميــ  لر يفلــ  يكــن زكــ  األسماك والمذكوكت البحرية دائمــاا

كوفيــت  ي فيطبيد اللحو  والريور ولع طدا  الغذاء كوب عصير برتقا 

شــوب الجــارد كــورت  و ركــن الشيشــة. كــا  زكــي يجلــس لســاء للقــاء 
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واصــدقائت لــن اللنــانين  و لالســتجما  لــن عنــاء الدمــ  طــوا   ينالمنتج 

ف لــ خ نظارتــت الســوداء ويميــ  بر ســت قلــيال لل الناــار وكــا  دائمــا يضــع

إزعاجت وكا  يتنــاو  الشــا   لت بذنت نائ  وك يريد لن   د و  منل ليو ي

الجــارد   قو  المتر وجــد  لســؤو  لردــ الندناع فقط بدو  سكر كما ي ب 

ي للجلــوس فــي "الكوفيــت شــوب" بمجرد ا  يص  ا مد زككورت قائال   

يســتدعو  بدضــا  الــبد  علــى الجــوا  ونــال  دقــائه  كا  المدجبــو 

لرلقا عن لصافحة  و لقاء     يدرض زكيل  و  نابال بائ   يتكدس المكا

ولشــروبات لوائــد  وكثيرا لا كا  يحاس  طلبات سائح يريد ا  يصافحت

 د يرتباا بسرعةا ناز  لشوار وراجعانرى. "الغرفة آنر بادلت عاي    

بدد ساعة"ا كانت هذه الجملة يسمداا دائما المسؤولو  عــن قســ  ترتيــ  

دائــت ألدوار جديــدـ فــي  فاللــتا    واطــ  ي يوليــاكــ ز الغرف باللند  لــن

ــت تتحــو  لســاء كــ   ــيط لــن الســيناريوهات  يــو  الــىفكانــت غرفت نل

 غرافيــة لــت فــيواكورا  والمالبــس الخاصــة بالشخصــية وصــور فوتو 

المشاهد تملا  ركاناا وكت  لتدددـ لنتشرـ في كــ  لكــا  والــوا  نقديــة 

ير لغرــى الســر  ا الــ .  تــى الموائــد وفي اكــارد... تحت السرير وعلى

 .كرضنائما على ا بالكال  بالسيناريوهات وكذ  زكي كا 

كــا  يدشــه شــراء القمصــا  الكــاجوا  والكالســيك شــبت يــوليا 

التي نغسلاا لــت فــي اللنــد  كانــت قمصــاناا  لالبست % لن70لدرجة ا  

اللنــد  وصــديه زكــي  هكذا قا  لحمود لوندر ا ا ــد الدــاللين بمغســلة

كا  يحــ  جــدا شــراء لالبــس جديــدـ  و    لااضي ل  ت لاضيةاو طوا  سن 

ســمية وكــا  يذنــذ ر يــي فــي تــات والمالبــس الروكــا  يكــره الكراف بذو 

لدــت صــديه لــت لــن و ا ضــره اشــتراه   نالــات القمــي. الجديــد الــذ 

يلضــ  جــدا  الخارجا وكا  يكــره    لالبــس باــا اليــاف صــناعية وكــا 

ا .  لــا لالبســت لكتــ ا لــنمصــنوعة لاالقمصا  القرنية والحرايــر والبــد  

ب بذنواعت الصيلي والشــتو  غرفتت باللند  فكانت باستمرار الجلبا دان 

 .د  الصحي باللند نال  قيالت بالتدري  في النا سوت فكا   الا الترنج

ويتــذكر لحمــد  بــو هنديــة المســؤو  بقســ  اكســتقبا  باللنــد  ا  

د كــا  فقــ  دـديــ لــرات ع كالحضور الى الرسبشن ا "  مد زكي كا  نادر

اصــا جــدا وضع غرفتــت ن  يرس  لبالغ لالية ضخمة تحت الحساب وكا 

 ســدر ء على تدليمات المدير الدــا  باعتبــاره "نجمــا عالميــا" فقــد كــا بنا

عالا لن عمره في اللند  بداية لن   20فتت "شبت رل  "  يث قضى  غر
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 اد  ســنيدســ على بدد كبــائن لــن كابينــت اللنانــة  1984 عا  138كابينت 

ــا يؤديــا  لدــا  لقــات يــ  133 لسلســ  "هــو وهــي" فــي لبنــى  ث كان

 .  المجاورالتلل يو 

 

 2005مارس  27العربية ـ 
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 أمحد زكي .. هارب من أرض اخلوف 

 ** بتهماجد ح 

   

ض الخوفا لكنني ك  للك القدرـ  ري  ف   ياتي  ىل"لا زلت   ن إ

الجملة التى ظ    مد زكى يرددها وهــو لمــدد على     عود إلياا" لدلاا  

لــارس   27ر يلت صــبال األ ــد    لى دار اللؤاد و تىعلى سريره بمستش

2005. 

ل  يسمدت   د يتكل ا لكن طرقات المستشلى التألت بالجملــة التــي 

لضــابط المــ روع بــين تجــار ا لــكذ الخــوفا ضقالاا "آد " بر  فيل   ر

ا شخصــيتت وتقلــ  لداــا صــوتت المخدرات عشرين عالــاا تقلبــت ناللاــ 

الليل  الذ   جمع   الكادرا ليؤكد عمه  الذ  كا  يتخل  األ دا  لن نارج

 النقاد على  نت ل  يكن لمكنا    يتحقه فنيا إك بدبقرية  داء   مد زكي.

فتللك هى الدنيا كمــا  فاخو الى  رض  لإل  يكن غريباً  نينت الدائ   

شــبت الدائمــة بذ ــد اللنــاد  اللــانرـا عاشاا و راد اإلفالت لناا باإلقالــة  

 رـ.د  رقى   ياء القاهرغ  التالكت شقة في    

دنيا كزلت فياا إ ساس غريــ  بــالخوف واكغتــراب وهــو الــذى 

ا 1949انتــ ع المــوت  بــاه بدــد عــا  وا ــد لــن لجيئــت إلــى الــدنيا عــا  

 ليقضي سنواتت األولى لتنقال بين بيوت الدائلة.تا   لت  وت وج 

 

 خصية تقمص الش
ولنــذ طلولتــت كــا  يراقــ  الدــال  لــن ركنــت المنــ و ا وتتــراك  

لختللة ولتصارعة لــ  يجــد لخرجــا لاــا إك عــن طريــه بدانلت   اسيس  

بتدائية كا  رئيسا للريه التمثيــ ا وكزلــت عشــه التمثي . فلي لدرستت اك

لة اإلعداديةا واشترك في لارجــا  المــدارس الثانويــةا ر  لما  ثي  فيمت ال

 ائ ـ  فض  لمث  على لستوى لدارس الجماورية.ونا  ج 

لن لدرسة ال قــازيه الثانويــةا ولا إ   ص  على الثانوية الدالة  

 1973حه   مد زكي بالمداد الدالي لللنو  المســر يةا وتخــرج عــا   الت 

بين لقاهي القاهرـ ولنتدياتاا   كجو لت دراسة  لابتقدير لمتاز. وقضى فترـ  

http://www.islamonline.net/arabic/famous/2005/03/article06.shtml#**#**
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ثبــت  نــت يجيــد التمثيــ ا وكانــت البدايــة فــي الثقافيــة لنتظــرا اللرصــة لي 

الصــغيرـ التــي قادتــت فيمــا بدــد   ي" وعدد لن األدوارلسر ية "هالو شلب 

 إلى عال  النجولية.

و ه  لا تدلمت   مد زكي في المداد ولن  دواره الصغيرـ كا  لا 

ياـ هي  ه  كتاب يتدل  لنت الممث ا فل  تمر عليت لح ا    صغره    ذن  دركت ل

 و او     يلامااا و   يخت     اسيساا ورغباتاــاا جــاعال شخصية إك

ناقضاتتا عبر تجســيد  دوار الجنــد ا والميكــانيكيا دفت اإلنسا  بك  لت ه

والحال ا والضابطا والسجينا واللــ.ا والاــاربا وتــاجر المخــدراتا 

ــاليا ــ  والمح ــرواا والربي ــوزيرا لم ــدلوكا وال ــدلنا والص ي ا والم

األعمــا ا والدالــ ا والصــحليا والمصــورا   والبوابا والرئيسا ورج 

ــاجر ــدسا والت ــفاوالمان ــدجا ا والمثق ــا  ا وال ــ ا وكلا ــا ا والجاه واللن

 4لســـر يات و  5فيلمـــا و  58شخصـــيات  داهـــا علـــى الشاشـــة نـــال  

؛  يــث كــيز  مــددو     هالسلسالتا بشك   نسى لن شاهدوها  ناــ  يشــ 

واصــلاتاا كا  يخــرج لــن جلــده لتحــ  لحلــت الشخصــية الدراليــة بكــ  ل

 و بدادها.

واب"ا فالصديد  ك بد    يكو  لث    مد زكي في فيل  "البيت الب 

لاــ "  وضــابط المبا ــث ك بــد    يكــو  هــو هشــا  فــي "زوجــة رجــ 

ــة و  ــرـا بالامس ــاءـ والنظ ــةا باإليم ــة المقتحم ــت الجريئ ــدـلابنظرات ا تناي

ــن لضــ با ــوت و ــدـ الصــوت. وعســكر  األل ــو ونل حكة والبســمةا بدل

"   ك بد    يكو  "  مد ســبع الليــ " الــذ  ر ينــاه فــي "البــر ءالمرك 

ــةا  ــيتت الغريب ــاه الدــري ل!!ب بمش ــتا بــ  وقل ــد  كتلي المارولــةا وتا

ــة"ا  ــد الحكول ــي "ض ــف" ف ــرلى نل ــو  "لص ــد    يك ــالي ك ب والمح

و نالقية يقب  تحتاا  بيبتت ك بد    ة  عي مالة اجت ظلوالمح  الذ  ك يجد  

 فو  هضبة الار ".يكو  لثلت في "الح  

و تى عندلا تتشــابت الشخصــيات التــي يؤدياــا فإنــت يدــرف كيــف 

لــف عــن لاا تختلفا فـ"  مد سبع اللي "ا القرو  الساذج المسال  يخت يجد

ك  ""عبــد الســميع البــواب"ا والضــابط "هشــا " فــي "زوجــة رجــ  لاــ 

تحرك كالضابط في "الباشا"ا و"لصرلى نلــف" المحــالي و ي    رفيتص

 الحكولة" ك يشبت المحالي في "التخشيبة".في "ضد  

ا كانــت رلاديــةا ليســت و ه  لا لي  لدظــ  تلــك الشخصــيات  ناــ 

 داءا ليست نيرـ وك شريرـ تمالا.بيضاءا وك سو 
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ــا " و... و... ــة والربـ ــ  "الراقصـ ــرى لثـ ــت األنـ ــي  فاللـ  وفـ

ــو راو"اإللب  ــ   ر"اطـ ــه" برـ ــاد الحـ ــنا  جـ ــرى "زيـ ــا  يكلـــي    نـ كـ

تدرض للتدــذي  نــال  التحقيــه لدــتا إلرغالــت علــى اإللبراطور وهو ي 

لــي    نــرى المجــر  المحتــرف وهــو ريمــة لــ  يرتكباــاا يكاكعتراف بج 

يجسد بدضالت وجات و دهاا األل  والمراوغــةا واإلصــرار والضــدفا 

 لن يديت  و جسده.  ءـماإي مة  و لكوالقوـا في لحظة وا دـا دو   

 

 عودة إىل البدايات 
ــد ــى الب ــدنا إل ــاب الوإذا ع ــرى الش ــليقة ايات لن ــي "ش ــديد  ف ص

ـ فــي  لــر قنــاـ الســويسا ولتولي" الذ   نذتت السلرات للدمــ  بالســخر

فرغ   نت ظ  في نللية األ دا  فإ  غيابت في لحظات كثيرـ عن الشاشة 

قود  تى ك تسقط شقيقتت ملال   الضما  و هجدلك تتذكد لن    وجوده  كا  ي 

ندرية ليــت" تشــدر    هــذا الشــاب "شليقة" في هوـ الضياع.. وفــى "إســك

دفع و ــده ثمــن فســاد ناطلة لــن اللــيل  يــ  إبراهي  الذ  يظار في لحظات

المجتمع كلت بذ  يجد نلست وراء قضبا  السجنا ولــيس هنــاك لــن يــدافع 

 ج ـ بائسة.عات  ماإك كل  كعنت إك المحالي الدجوز الذ  ك يمل

دديــد لــن وعلى صغر لســا ة الــدور فــي هــذين الليلمــين وفــي ال

لاــدت الرريــه لــنج  كــا    األعما  األنرى فإناا كانــت نرــوات لامــة

الحقيقي لع لولد السينما الشابة الجديدـا نــال  فتــرـ الثمانينيــاتا ليالده  

  " بــينارــ  ين كا  لخرجو وكتاب السينما المصرية يبحثــو  عــن "األب 

يين الــذ  يديشــو  علــى هــالش المجتمــعا وهــ  غــارقو  فــي بحــر اللما

ا ياـا يكــد و  وراء لقمــة الدــيشا تلــول لــن جلــوده  رائحــة الدــر الح 

 كثر األللاظ نشــونةا ولــيس لــديا  الوقــت  و المــا    وتخرج لن  فواها 

 لألناقة واللباقة.

 أحالمه فاقت التوقعات 
واكغتــراب  خوفالبــ  اإل ســاس ولع ك  تلك الر لة الشــاقة كــا 

بــال نــوف  و تــوترا يســير   يالزلتا لدرجة جدلتت لقتندا تمالا بذ  اللنا 

 في طريه غير آلن!
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قاســ  بكارتــت لــع الجماــورا كا  يخاف  ين ك يجد  لما جديدا يت 

ت    تمر األيا  بسرعة دو     ينج  لشروعا يولد  لالت فــي وكا  يرعب 

 هو ك يدر .و  اااقل   ورملسنوات تكو  الحياـ ناللاا ت 

المتوقــع  ــين   و ين كانت   اللت تتجاوز التوقداتا كانت تلــو 

يــرو   الة الدهشــة التــي اســتقب  باــا كث يحققااا وليس بديدا عن األذها   

 لمت بتجسيد جما  عبد الناصر والساداتا و الة اكنباــار التــي اســتقب  

ــين "ناصــر  ــ  المشــاهدين الليلم ــاد قب ــا النق ــا   "ا56با ــاالو" ي "ا داتس

عــاد وقبلامــا كــا   لمــت بتجســيد شخصــية طــت  ســينا و ققــت بشــك   

ل  صــا   شخصية وصورـ عميد األدب الدربي إلــى الحيــاـ. ولــ  يستســ 

ستثنائية للرقاد إك بدد    انتاى لن تصوير لدظ  لشاهده فــي الموهبة اك

 ياالدربــ  ان فيل   لي  الذ  يتناو   ياـ المررب األكثر جماهيرية في عالم

 الحل  الذ   رهقت التلكير في تحقيقت كثيرا. لكذ

ن األدوار المتناقضــةا ولــا إ  د زكــي يبحــث عــ هكــذاا ظــ    مــ 

دها بجســده وصــوتت لتراهــا يجدها  تى يمسك بجــوهر الشخصــية ويجســ 

وفــي على الشاشة لن لح  ود ا قد تحباا  و تكرهااا لكنك تلا  دوافداــا.  

بذ مــد زكــي غيــر لجــرد   اــابريراك لــا  نــ هك  األ وا  تنسى تمالــا     

يمكننــا إذ     نلســر عــد  تســرب تشاباات طليلة في الماللح الخارجية.  

بة اكستثنائيةا  تى ين تجاه صا   الموه   ذرـ كراهية لقلوب المشاهد

 وه  يشاهدونت يؤد  شخصية يكرهوناا إلى  د اكنتنا !

 

 اجلمهور العاشق 
ا  غيــر الدــاد  تمــ هاكر هــذا  ي ســ وفي اإلطار نلست يمكن  يضــا تل

ألزلة صحية استدعت   بحالة نج  لصر الكبير فور اإلعال  عن تدرضت

رب نبــر قب  باــا لاليــين الدــ سلره إلى فرنســاا و الــة الحــ   التــي اســت 

 إصابتت بالسرطا ا ث  نبر وفاتت.

في األيا  الدشرـ األولى لن شــار رلضــا  الماضــي وصــ  إلــى 

 لــف رســالة تانئــةا   15الكبيــر  ج   لــن ا  يقي  بت  غرفتت في اللند  الذ  كا 

لتــر  200لصــحف شــريفا و   400و سجادـ صــالـا    80سبحةا و   250و 

 عود سواك. 600و علبة بخور عودا    54لاء زل  ا و 
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اإللكترونية التــي تــدير   FCSتقرير الصادر عن لنظولة  ا للوطبق

تانئــة   لف رسالة  15كافة  عما  الن كء في اللند  آلياا تلقى   مد زكي  

آكف تانئـــة إلكترونيـــة علـــى بريـــده  8ر رلضـــا ا لناـــا شـــا و قـــدب 

فــي  وني في اللند  لن  نحاء الدال  الدربيا ولــن جاليــات عربيــةاإللكتر

  وجنــوب  فريقيــا وتايالنــد و وزبكســتا  وطاجيكســتا  نيجيريــا واليونــا

 والاند وهونج كونج ولالي يا والبرازي  واألرجنتين.

ــا  ال ــى اللن ــا تلق ــات ال هــور آلا ات ــ  عشــراركم ــن باق كف ل

الــدعوات بالشــلاءا ووصــلات ولاليين الرسائ  التــي  ملــت نليرــا لــن  

 على صحتت.  صائد شدرا واطمئنا عالج بالر  التقليد  والشدبيا وق

وإذا كا  يمكننا القرع بذ  هذا اكهتمــا  لــ  ينلــت    لمثــ  عربــي 

 ين يلكر    ناللبذ  ا  نللن قب ا فال شك  نت تجسيد لمشاعر الح  لنج  آ

ت للنــت عــن هــوس في رصيده ولا يملكا تتراجع لوهبتــت.. لقــد شــغلت  بــ 

الصــلرا ورصــيده فــي جمع الما ا فكا  رصيده في البنــوك يقتــرب لــن  

 لوب لن   بوه ك تساويت كنوز الدنيا.ق

 ** صحفي وناقد سينمائي مصري.

 2005مارس  27إسالم أنالين ـ 
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 س ي الكوال  أسرار خاصة من 

ومساعة داخلية سر التعايش   دوالر   500ب  حقنة  
 "مع "العندليب 

 

ج شريف عرفــة نلســت فــي التحــا  صــد ا يجد المخرألو  لرـ  

لمتميــ ـ الدديــدـ التــي قــدلااا إك  نــت رغ  نبرتت الرويلةا وكــ  األفــال  ا

  فــيل  ر لــي ”ا وجد نلست وكذنت يخوض تجربة جديدـ ألو  لرـ لن نال

تيــاز اكلتحــا  الصــد  والتدالــ  اج ة  رفشريف ع  جو تى يتسنى للمخر

ظــروف صــحية ناصــةا وضــع تدليماتــت لع نج  في  ج    مد زكي لت  

   يخليــت إك لــن لــدير   اكستوديوا وقرر  الصارلة لجميع الداللين دان 

التصوير والمصور واثنين لن الداللين  تى يتسنى للنج    مــد زكــي    

لوجــودا قبــ  بــدء   فــةعرف  ا  شــري كو يحقه ل يدا لن التركي  والادوء  

  شيء لع لساعديت نظــرا التصوير على غير عادتت بساعتين  تى يدد ك

 زكي.  لحساسية الظروف التي يمر باا   مد  

ي لدتــادا    يــذتي إلــى اكســتوديو ســمر   مــد زكــ كــا  الــنج  األ

لتقمصا الشخصية التي يلدباا لن  يــث الملــبس والماكيــاج وكــ  شــيءا 

” و” يا  السادات”ا لكن لع الدنــدلي  56صر  نار  ميلع فيل  توهذا لا فدل

لا فقد كا  يص  إلى اســتوديو جــال  بصــحبة ابنــت هيــث  األلر يختلف تما

ل  يكن في الحالة التي اعتاد عليااا وكــا  تصوير بنصف ساعةا و قبي  ال

يتجت لباشرـ إلى  جرتتا وكا  اللبيس هو  و  شخ. يتدال  لــع   مــد 

  مد زكــي قــراءـ المشــاهد الخاصــة بــت   ادعت ا  ث  وقد  تزكي دان   جرت 

المــاكيير  تــى تــ داد درجــة تركيــ ها  لــا عــن   التي يصورها  ثناء عم 

دندلي  فكانوا ك يتقابلو  لع   مد التي تتدال  لع ال  الشخصيات األنرى

زكي إك  لا  الكاليرا وهذا لا  د  لــع الممثــ  جمــا  ســليما  وســالف 

 .فوانرجي وع ت بدرا 

جا ت الحجرـ الخاصة بالنج    مد زكــي بحيــث   يرصو لت نال  ا

شكالت طبية وضــبرت درجــة  ــرارـ الحجــرـ تحســبا ك يتدرض أل  ل

وتــ  إنــالء الحجــرـ لــن    شــيء ة  و لــا شــابت ذلــكا  أل  ن كت شدبي 
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سوى سرير ولقدد ولرآـ  تى ك تصرد  قدلاه بذ  شــيء ويتســب  فــي 

الربيــ  المدــالج أل مــد   ا وكــ ا  ى لناــان اإسالة دلت نظرا للسيولة التي ع

ســاعةا وبدــد انتاــاء  زكــي يقــيس درجــة  رارتــت وضــغرت كــ  نصــف

 بــد    نج    مــد زكــي كــا  كالماكيير اللرنسي دولينيــك لــن تجايــ  الــ 

يتركت الجميع بملرده لمدـ ربع ساعة  تى يخرج عليا  شــكال ولضــمونا 

 م.تقيــ   إذ كــا   اعبد الحلــي   ــافاا وهــذا بشــاادـ كــ  لــن تدالــ  لدــت

صــيةا شخصية عبد الحلي  ويديش دقائه لــن التو ــد بكــ  تلاصــي  الشخ 

دلا يشاهد   مــد وكانت الدهشة ترتس  على الماكيير اللرنسي دولينيك عن 

نارجا لن الحجرـ وك يتحد  لع   ــد  يــث يجــد نلســت  لــا  عبــد   زكي

 الحلي   افا الذ  سمع وقر  عنت لن  صدقائت المصريين.

لربي  المدالج فــي اعتباراتــت الملاجــآت ع ايض   بد لن    وكا  ك

لتي لن الممكن    يتدــرض لاــا   مــد زكــيا ولــذلك واألشياء الصغيرـ ا

ــد   ــا  ك ب ــ  ثمك ــة يص ــت  قن ــى   يدري ــا إل ــولين  500نا ــ  ي دوكر ك

لمواجاة  الة الا ا  الذ  كــا  يدــاني لنــت بســب  الجرعــات الكيماويــة 

لحقنــة كــ  يــولين ولــيس  ثنــاء ا  نــذيذوكــا     ةفــ السابقة التــي تناولاــا بكثا

 ساعات  تى يظار تذثير هذه الحقنة.   8التصوير ألنت كا  يحتاج إلى 

بذكاء شديد لــع  وبذكائت عرف المخرج شريف عرفة كيف يتدال 

  يضع سماعات دانلية يبث ناللاا  غــاني عبــد  الة   مد النلسيةا إذ كا

استرجاع دائــ  للحالــة ة اب مث نلية ب ادالحلي   افاا وكانت هذه السماعات ال

التوهات التصوير وسط دهشة التي فرضاا   مد زكي على نلست دان  ب 

 جميع الداللين دان  البالتوه.

تقريبــا فــي لدظــ    اإلضاءـ الــذ  عمــ   األسرى جال ا هو عال

 فـــال  عبـــد الحلـــي   ـــافا  ثنـــاء تصـــويرها باســـتوديوهات رجـــال ” 

التلاصــي  التــي كــا     كــ   لــىعيــا  ع  دو”النحاس” و”لصر” وكا  شاه

والغري   نت كانت تربرت صــداقة يلدلاا عبد الحلي   افا قبي  التصويرا 

ولــى لثــ  رالمــدلن”  فــال    مــد زكــي األبالنج    مد زكي ألنت عاصر  

وتنبذ لت بذ  يصبح نج  السينما المصرية  تى ر يلتا ولاــذا طلــ    مــد 

 لــي ”  تــى يتذكــد ر  ل فــي تصوير    ءزكي    يتقاب  لع األسرى جال   ثنا

ــي    ــافا ناصــة المشــية لــن  نــت اســتراع    يــتقن شخصــية عبــد الحل

د يــ  أل مــد زكــي لتذكيــ الممي ـا فكــا  األســرى جــال  نيــر لدــين وقر

 الحالة التي علياا   مد.
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ــى  ــت يتجــت إل وكــا    مــد زكــي عنــدلا يحــ  التدــ  واإلجاــاد ب

لغنائيــة لدبــد ت االجي لــن التســ   استوديو عمار في الدقي ليستمع إلى لئات

لللــيل ا وتضــ  نليرــا كبيــرا الحلي   افا والتي اشترتاا الشركة المنتجــة  

ســمر. وكــا  نــادرـ للدنــدلي  األ ألشــرطة صــوت وتســجيالت تلل يونيــة

  مد زكي دائما لا يرلــ  إعــادـ األشــرطة الخاصــة بر لــة عبــد الحلــي  

را لــن كثيــ    ذلوكــا  يتــ    افا إلى لند   ثنــاء عالجــت فــي اللتــرـ األنيــرـ

عبــد الحلــي   ــافا    اديث عبد الحلي   افا في هذه اللترـا فيشدر وكــذ 

المشــاهد و ثنــاء تصــوير   ــد    يسترجع الحالة النلسية التــي يديشــاا هــو.

التي جمدــت بــين الممثــ  عــ ت بــدرا  الــذ  يقــو  بــدور الملحــن كمــا  

ي فــ   رفي يــو   الروي  والنج    مد زكي عرض كما  الروي  لحن  غنية

في ســنة” علــى الــنج    مــد زكــي فرددهــا لــن دو     يكــو  هــذا   شار

المخــرج  لوجودا في السيناريو واندلج   مد وبد  يذرف الدلوع و عرــى

والره باستمرار التصــوير لــن دو  توقــف ولــا إ  انتاــى شريف عرفة  

  مد زكي لن ترديد لقرع لن األغنية  تى ســمع صــرنة لــن المخــرج 

و  رهاي  يا  لي ” وسط تصليه  ــاد لــن نترلكا  لن  جرـ  شريف عرفة

 الحضور.

واجااا النج    مد زكي عندلا تحــد  مشاهد التي  ولن  صد  ال

وســمع عبــر التلل يــو    1967 يرا   يونيــوا    5عبر الااتف بدــد نكســة  

الشــد    نراب التنحي الذ   لقاه ال عي  جما  عبد الناصر علــى جمــوع

لبكاء لن القل  وهو لــن  صــد  ا  فيا  الحلي   د تى بد    مد زكيا  و عب 

 سبما  كــده الحضــور دانــ  البالتــوها المشاهد التي صورها   مد زكي  

لــع الــ عي  جمــا  عبــد عبــد الحلــي   ــافاا    وكا   وار   مــد زكــيا  و 

 وارا تاريخيــا ولــؤثرا  ــاو  فيــت المرــر  ثنــي   -عبر الااتف-الناصر  

في  لّس الحاجــة   د لشا    جموعذب ال عي  عن قرار التنحي لتوسال إليت  

دقــائه لنلــردا   5زكــي  إلى ناصرا وقد صله الحضور بشدـ وظ    مــد  

بــد ثيــرا لــن صــوت جمــا  علع نلست بدد تصــوير هــذا المشــاد وتــذثر ك

الناصر عبر الاــاتف والحــوار المــؤثر الــذ  كتبــت المؤلــف لحلــوظ عبــد 

 الــ عي   نالر منا ث  كا  أل مد زكي لشاد آنر ولؤثر عندلا طلــ  لــ 

عبد الناصر عد   ذف اس  لصرلى  لين لــن تتــر فــيل  رلدبــودـ    ماج 

 لجماهير”.  ا
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عرف الجميع    النج    مد زكي يديش  الــة عشــه لــع الســمك 

لكن ل  يجرؤ    لنا  بتنــاو     وجبــة ســمك فــي اســترا ة والجمبر  و 

تا  بذ  السمك  صبح لــن الوجبــات الممنــوع عليــت تناولاــاا الغداء لمدرف

لك فلاجذ ك  فريه الدم  في إ دى المرات بإ ضار  كلة بذر  شدر  نت  ي غ

جمبر   عدت نصيصا لا ا وفضــ    مــد زكــي الجلــوس لداــ  سمك و 

لرةا وظــ    مــد يــداع  الجميــع  تــى قــا  للدقة  رز وللدقة ســ وتناو   

آنر عال  لن  لا  المائدـ كي ك يشــدر   ــدا بــذ   ــرج إنســاني. وكــا  

    مــد لمنــوع عنــت  نــواع لدينــة لــن   يعجمعرف ال  ذهذا كفتا للنظر إ

لــى    يــدعو الجميــع علــى بدــ  األطدمــة األطدمةا ورغ  هذا  صر ع

حبت  ثنــاء عودتــت بدــد انتاــاء   ابنت هو الذ  يصرالتي يدشقااا وكا  هيث 

 التصوير و  يانا الربي  المدالج لت. 

 

 "مفيش بكره"

ستشــلى ل  في  1229  ةفعاش النج    مد زكي  يالت األنيرـ بالغر

ـ فــي لر لــة  كتــوبرا وتضــمنت اللقرــات األنيــر  6دار اللؤاد في لدينة  

. صحة اللنا  عبــد   تمتدت بالوعي طلبت لن المقربين لنت اكستلسار عن

لحمود الذ   صي  لؤنراً بور  في الم  وقا   كنت  تمنى زيارتت ألنــت 

 ي.  عت راقدر است  ابني و رس  لت بد  النقود لتساعده في لحنتت على

 نــا كمــا التقــى باللنانــة نبيلــة عبيــد لمــدـ نصــف ســاعة وقالــت لــت 

فــي لن لــي لضررـ     تركك اآل  أل  عند  لوعداً لــع بدــ  األهــ   

  ربكرـ” يا   مدا فضــحك قــائال  رللــيش بكــرـ يــا بلبــ  يــا ونكم  الكال

 تالناارده يا بالش”ا وباللد  جلست نبيلة عبيد لدــت ودار  ــديث ذكريــا

   تصوير فيل  رشادر السمك”.يا   و طوي    

كانــت دائمــة ت برولة فــيل  رالنمــر األســود”  اللنانة وفاء سال  التي شاركت 

ريات الرويلــة عــن اللــيل ا واللنانــة ال يارـ لت والجلوس لدت وتباد  الــذك

المدت لة شايرـ كانت تالزلت في غرفتــت فــي المستشــلى بصــلة لســتمرـ 

 القرآ . وتتلو لت

لمرضت رفــ  لقــاء زلالئــت لــن اللنــانين و صــدقائت   رـني أليا  األاوفي  

 غبة لنت في  ك يراه   د لنا  وهو يتذل .وعشا  فنت ر
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ألزلة الصحية األنيرـ لت لنا  هدى وزاره عدد كبير لن اللنانين نال  ا

سلرا  ولديحة يسر  ويوســف شــدبا  ولحمــود ياســين و ســين فامــي 

كانــت تالزلــت باســتمرار   تــيالـ  ا ورغــدرســ ونالد النبو  ونبيلة عبيد وي 

لو  وصلاء  بو الســدود وجياــا  وع ت الداليلي وسميرـ   مد وليلى ع

لــن لبنــا    لــي التــي  ضــرت نصيصــاالسادات والمرربــة لاجــدـ الرو 

لالطمئنا  عليت. كما تلقــى آكف المكالمــات التللونيــة لــن لصــر والدــال  

 عليت.  ا ئن طمية لالب و الدربي والجاليات الدربية في الدو  األور
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 واملرض واملوت امحد زكي اسطورة احلياة  
 مجيل حسن   -القاهرة 

 

بدبقريــة و دارهــا  عندلا يموت اكلبراطور الذ   كــ  دولــة اللــن

كلت بالالع ك أل  اكلبراطور لات·· فالموت بموهبة فذـا يصاب الشد   

راغت علــى الدــرش  فمألي  ولي عاد  ه لكن أل  هذا اكلبراطور ليس لت

ــة اللــن بــن  ــت بــدي  يحكــ  دول لس الدبقريــة وذات األداء الواســع·· لــيس ل

ي لملكــة اللــن كي ك يتكرر وليس لــت فــ والموهبة·· فاكلبراطور   مد ز

ولي عاد·· وتلك هي فاجدة ر يلت الحقيقية·· إنت شااب بر  ولمع قلــيال 

لائت صار دالسا·· نرا  دهال  بدظلث  انرلذ·· وأل  ضوءه كا  باهرا فإ  ا

وهبة واكصرار صار دنيا بذكملاــا·· انت اليتي  الذ  نشذ و يدا·· لكنت بالم

بدد يتيمــة·· فقــد كــا  اللن في لقت  وصارت    وعندلا ر   اصاب لملكة

الراعي لك  النساء والرجا  في دولة اللن وكا  ''البيت البواب'' الذ  بيده 

 صــبدت·· ونضــحك بنظــرـ لــن  لــنـ اركي بإشــ ب ن للتال بوابة اللن·· كنا 

ينــا  و ضــحكنا كانــت الصــورـ ترلــع عينيت·· وفي ك  اك ــوا  ســواء بك

تكــو  زوجتــت·· كــا   لذ   لمت ك  فتــاـ بــذ  لوـ·· كا  الرج  الما  ا

عميدا لألدب واللن عندلا بد  ر لة اكنرال  لع  يــا  طــت  ســين·· كــا  

رلــه يلتــرس كــ  ان و   نه  الخــاديــ النمر األسود الــذ   رــ  القلــ. الحد

 يشه لت غبــار لــع ناصــر الدقبات والدراقي  والحواج ·· وكا  زعيما ك

 ولع  يا  السادات· 65

نج  اكســمر ا مــد زكــي يــده يالت لن كف غري  عندلا يمد لك الــ 

ت هذا الكف·· لن تستريع لقاولة الدلوع وانت تتابع نــط الدمــر·· لتقر  ل

وى ستة ونمســين عالــا  و  قــ  س تديماذ ل     نفتراه قصيرا في عدد السني 

·· بحج  النجا ات واكنجازات·· وبحجــ  بثمانية شاور·· لكنت عمر لديد

لــدلوع·· يالــت لــن كــف غريــ  النكبــات والمدانــاـ واالمرارات واآلك  و 

وانت ترــالع الخرــوط فيســيرر عليــك ا ســاس بانــك تقــر  كــف عنــدلي  

درك السر الكــالن ت   ين    دهشتك   و الغناء الدربي عبدالحلي   افا·· وت 

واره لــع الــدنيا واللــن وراء اصرار   مد زكي علــى    يكــو  آنــر لشــ 

المــوت   مــد   '' لــي '' الــذ  نرــف فيلما عن عبدالحلي   افا·· وهو فيل
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زكي قب     يكم  المشاهد القليلة المتبقية لنت·· ولدــ  لشــاد الناايــة فــي 

   يكــو  التشــابت ن مكي  زكي·ه  دالليل  سيكو  لجنازتي عبدالحلي  و  م

  مد زكي وعبدالحلي  في نلــس   بين كلين الى  د الترابه  لقد كا  ليالد

 9291وفمبر عــا  ·· فقــد ولــد  لــي  فــي نــ الشار·· وبيناما عشرو  عالا

 ·9491وولد   مد زكي في الثالن عشر لن نوفمبر عا  

 

 خط العمر·· 
ف كــ   مــر فــيدلونمضي لع هذا الترابه الدجيــ  فقــد كــا  نــط ا

بينمــا   7791لدندلي  يمتد ثمانية و ربدين عالــا  يــث لــات  لــي  عــا  ·ا

ك شــاورا··ويالت التد نط الدمر عند النج  األسمر ستة ونمســين عالــا ا

عمر  افــ  بالدبقريــة والموهبــة والتــذله لــدى النجمــين·· ويالاــا لــن لن  

  بــ ناايــة دراليــة كــا  الموعــد لداــا لــدى النجمــين هــو شــار لــارس·· 

·· نااية لارس·· فقد لات الدندلي  واكلبراطور في ربيع الدمر  يدحدبالت 

ا النجما  لــن وفي شار الربيع ايضا·· وكانت الر لة وا دـ ايضا·· بد ه

يه بمحافظة الشرقية·· ث  قردا نلــس ر لــة الدــالج فــي  وروبــا·· ال قاز

ولج   مــد زكــي فــي بــاريس · · يث كا   لي  يدالج في لنــد ·· بينمــا عــُ

هو الدضــو الــذ   علــن المــوت فيــت وجــوده لــدى النجمــين··   بدلكا  وكا 

ليصــابا  اا نلس الترعة في ال قازيه التي سبح فياا  لي  و  مد زكيولدل

لبلاارســيا وكانــت البلاارســيا هــي بدايــة نــط الناايــة·ونلس لن ناللاا با

ــة  ــرف  كاي ــ  يد ــاـ·· والك ــس المدان ــات·· نل ــس الحكاي ــي ·· نل التلاص

 ن ك يدرفوناا عليا  ا  يقر وا  كاية   مد زكي·ي لذواي ··  لح عبدال

 

 هاية بداية ون 
 اسمت ا مد زكي عبدالر من بدو ·

لث  اعماقتا ودافئة    ياتت كانت لدهشة لث  لوهبتت ولوتت لخيلة

لث  تصرفاتت وجريئة لث  افكــارها وعنيلــت لثــ    لث  لشاعرها ولجنونة

 -ت و يرتــت وعذابــت  لالا  اتت و ي   ا  انت·· فقد عاش عمره لتمردا على  

  هذه الو دـ سافر بخيالــت على صداقاتت·· عاش و يدا ولن نال  -و تى

 يرضيت·  عالقة ترمئنت وتقديرلحياـ يريدها والر ـ يتمناهاا و 
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نظراتت ترف  السكوت وصمتت لشحو  بالتذل  ول اجت ليس لــت 

هــواء   هتوقيت وبساطتت تسكن لاللحت واعصابت تستقر فو  جلده وتــوتر

ت وعقلت ك يحص  على اجــازـ ودلوعــت ك تكــف عــن الســقوط فــي سنليت 

تــة تحــذر بت· وكا  يديش دائما دان  لنرقة الغا ·· ولــ  تكــن هنــاك كفقل

ســيكو  لــن نصــي  ا  لحاولــة   -قردــا    -اــا·· فاكنلجــار  لن يقترب لن 

لالقتراب لن دنيا ا مد زكي التي  رلتت الح  و عرتت الموهبة وقــدلت 

ــت ا ــال و ن لل ــرج ــت  قتس ــدادـ ولنحت ــت الس ــمت لن ــتقرار ونص ــت اكس لن

 المتدة وسلبتت اك ساس باا·النجولية واعرتت  

لقمــة· لقد بد  ا مد زكي لشواره لن تحــت الصــلر وصــدد فــو  ا

في ا  يكو  شيئا لت قيمــة· بد  بحقيبة تض  بيجالة وشبشبا و لما صغيرا  

 -ى وعــاش  بــ ترو   ث ولدي     -ولنذ اللحظة التي ترك فياا لدينة ال قازيه  

ــت وا س ــت ونوف ــت وظروف ــت ا  يتحــدى ايال ــي اعماق ــرر ف ــاليت  ق اســت ب

 وا اللت ايضا·

اجمــ  وقبــ  كلمــة الناايــة علــى اللــيل  الحــ ين قــا    مــد زكــي 

دــالج األولــى فــي و روع كال  عن لحنة لرضت عندلا عاد لــن ر لــة ال

 انــت·  فنيــة·  ةباريس·· وبمنتاى التلقائية والصد  قا   لرضي لجرد  ال

·· لكــن دور  لدبت رغ   نت دور ســخيف·· فقــد اعتــدت ا  انتــار  دوار 

ايــة·· ورغــ   نــت الدور هذه المرـ فُرض علــّي ويجــ      ؤديــت الــى النا

سيء لكني اكتشلت لن ناللت  ــ  النــاس لــي وتلــاعلا  لــع ادائــي دور  

 وبكاءه  لن  جلي·

 

 بيوت كثرية 
ا فــي برــن  لــت·· ينــ جن نج   لاعندلا توفي والد   مد زكي ولازا   

  لا  صبح بــال    ايضــا·· ظار النج  األسمر في الدنيا بال  ب·· وسرعا

ين·· وقــد ا مــد زكــي وقتاــا عــالفقد ت وجت  لت رجال آنر وكا  عمــر 

روى النج  الرا   تلاصي  تلك المر لة الصدبة قائال  في البداية عشــت 

لثــ    ··بيكقــار  لع جدتي أللي وعنــدلا لاتــت عشــت فــي بيــوت كثيــرـ

و  بذبنائــت·· نالي ونالتي وعمتي·· وكنت غريبا بينا ·· وك  لنا  لشغ

لا مد ألنت يتي ·· وعندوكانوا يوصو  بدضا  بي  ك تحاولوا اغضاب    

انجح في المدرســة يقولــو  لــي  لبــروك·· واذا رســبت يقولــو  لــي  وك 



 

232 

ر رو والســ   ةيامك·· وفي ك  األ وا  ابناؤه   ه ·· نجا ا  يدنــي الباجــ 

ـ بــال لــو  ورسوبا  يدني الح   والكآبة··  لا  نا فالمشاعر نحو  لحايد

وعندلا كنــت اشــدر  وك طد  وك رائحة·· وهذه المشاعر كانت تدذبني··

آك   ادـ في لددتي اسمع لن يقو  لــي ببــرود  ســاللتك·· وكنــت اعلــ  ب 

 نــتا كامــ اا  ساللتي ك تدنيا  في شيء·· لذلك اعتدت ا  اكت  آكلــي ل

ــدل ــى لكــا   و بيــت وكــا  ارتبــاطي الو ي ــ   عــد  نتمــي ال  بر ــة·· ول

ــة بمجمــوع  ــى اكعدادي ــدلا  صــلت عل بمدرســتي وزلالئــي··  تــى عن

ثانويــة الدالــة فضــلت ا  التحــه بالمدرســة الثانويــة ؤهلني لاللتحــا  بالي 

الصناعية أل  اقرب اصدقائي التحقوا باا·· وكنت ازور  لي في فتــرات 

ل يارات انقردت·· فقد كا  يؤلمني ا  اطــر  البــاب اك  تللكن    ·لتقردة·

رج  غري  هو زوج  لي·· وبدد    كبــرت و دركــت األلــور ويلتح لي  

ال ة بسيرة وكانــت ظروفاــا صــدبة وكــا  الدذر أللي·· فاي ف  التمست

 كبد ا  تت وج وترتبط برج ·· يحمياا·

 

 املشي على االشواك 
مد زكي اوراقت وتوجــت الــى   ا ال رلبدد الثانوية الصناعية لمل  ا

وكا  السؤا  الذ  يلح عليــت طــوا  القاهرـ  يث لداد اللنو  المسر ية  

اللتــى اكســمر صــا   ارات المداد وانــا  الرريه ·· ه  سذنجح في انتب 

الشدر ''اككرت''  واكجابة كانت سريدة·· لن  نجح!! ثــ  يــذتي ســؤا ·· 

ما وشدره لنســابا  ويجيــ  ي وسو   كي ولماذا ك  نجح  ه  الممث  كبد ا   

اكنتبار في لداد اللنــو  المســر ية هو·· ند ا لكناا لحاولة والا  لجنة  

ولــ  يســتمع الــى نــداء  ك ينره بحــرف وا ــدوقف اللتى اكسمر لتسمرا 

اللجنة التي تشــكلت لــن د· فــوز  فامــي عميــد المداــد فــي ذلــك الوقــت 

قــو  اللتــى وهــو ي ا  لــاذ  اوالمخرج جال  الشــرقاو  واللنــا  ســدد اردش

ده علــى صــوت علــى يقــين لــن  نــت راســ  ك لحالــة  و فــا  لــن شــرو 

يمثــ ا وبــد  يقــد    المخرج جال  الشرقاو  يناديت باسمت ويرلــ  لنــت ا 

لشاهد لن لسر ية ''ُعريــ '' ذلــك اللتــى اكســود الــذ  شــك فــي ســلوك 

 ادار  دمــ زوجتت ''ديدلونة'' فقتلاا وهي التي   بتت و نلصت لتا وكــذ  ا  

لــو  بشــرتي ا  يقو  للجنة اكنتبار انظروا الّي لــن الــدان  وك تبــالوا ب 

هــا ت ترد على لن يديروانظروا الى ''ديدلونة'' جميلة الجميالت التي كان 
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بال واج لن ''ُعري '' اكســود  ا  فــي عقلــت الــراجح نــورا يــندكس علــى 

 وجات فيكو  اكثر جاذبية واثارـ··

الــى ''لاكبــث'' ثــ  لســر يات   رســماك  ىولن ُعريــ  انرلــه اللتــ 

ــم ــار الص ــة اكنتب ــت لجن ــوليير ول ل ــر ل ــيئا آن ــت ش ــ  لن ــ  ترل ت ول

ت اســمر وك راســ  ك لحالــة ألنــ وانصرف اللتى وهو على يقين لن انــت 

تتوفر فيت لواصلات الممث  النج  ورغ  اجادتــت وانباــار اللجنــة بــت ودع 

ولــ    0791عــا   د  داــ بالم  المداد وبدد  يا  فوجيء ا مد بنجا ت والتحــه

التــي تضــدت فــي لصــاف   يجد لا ينلقت على طدالت وك المالبس المناسبة

كــ  لــن لوهبــة تلــو  لواهــ    زلالئت لكنت كا  على يقين لن  نت يمتلــك

 ولت وكافح طوا  فترـ دراســتت وكــا  يتــردد علــى المســارل ربمــا يجــد 

 نــتل  ينلــه  دورا صغيرا يلرغ لن ناللت ج ء لن لوهبتت ويتقاضى  جرا

 لاــات على نلست وظ  و يدا بين جدرا  غرفتت اعلى السرول يقر  في  

للنــانين لــت إذ الكت  وينلدــ  باك ــدا  السياســية ويدــاني نظــرات كبــار ا

ــف  ــا   اكدوار كي ــيكو  ص ــ  فس ــمر  واذا لث ــى اكس ــذا اللت ــ  ه يمث

الثانويــة·· وبينمــا كــا  يــدرس فــي المداــد جاءتــت  و  فرصــة اعتبرهــا 

وهي لسر ية ''هــالو شــلبي'' دور يلجــر لــن ناللــت بدــ    راكبي   اإنجاز

ثيلية وفي هذه المسر ية ظارت براعة ا مــد زكــي فــي تقليــده طاقتت التم

صليه الجماور ورغ  النجال الذ   ققــت فــي هــذا ر النجو  وانت ع ت لكبا

الدور الصــغير فقــد كــا  يدــاني ألنــت كــا  يشــدر بانــت و يــد رغــ  كثــرـ 

ات لــن  ولــت اليــت قاســية وكــانوا يدتبرونــت ظــرن   كانــت  المحيرين بت فقد

ر لرغــوب فيــت· ويقــو   كنــت لقبــوك فــي اطــار ك دنيال على اللن وغي 

ذا اإلطار رغ  قسوتت كا  اقــ  قــوـ ي الخروج لنت لكن هيريد اكنرو  ل

لن الموهبة واكصرار واكيما  الدميه بالســير علــى الرريــه الصــحيح 

اكساس و تى لو قدلت ادوارا ثانيــة و   هرالجو   فذنا ا   التمثي  وهذا هو 

 ما  ا  يقو  الدور شيئا بلغة ا مد زكي وللرداتت·   و ثالثة  و رابدة·· فال

مــد زكــي فــي لســر ية ''لدرســة وبدــد ''هــالو شــلبي'' شــارك ا  

لمشــاغبين'' التــي يراهــا ظــاهرـ اجتماعيــة اكثــر لناــا عمــال لســر ياا ا

جــت الدديــد لــن النجــو  نرة  لدرســ   ويراها  تى لو انتلف  ولاا الناس

ــد بلضــ  المســر ية و  ــا بد ــوا فيم ــذين لمد ــف ال ــوا رغــ  ان آنــرو  لمد

تدالــ  لــع ا  يواص  المشــوار   المسر ية· وك  اللتى اكسمر كا  عليت

شخصية ''ا مد'' التي جسدها في المسر ية على اناا الشخصــية الو يــدـ 
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اقي اكدوار بــ س  عك  يقالتي تحم  بددا فنيا وهي في  اجة الى تمثي   قي 

ل  يكن لسمو ا لي   التي كانت لامتاا اكضحاك فقط· ويقو  ا مد زكي 

لســمو ا   ' لكن الباقين كا بذ  انرج على الن. في ''لدرسة المشاغبين'

لا  واتذكر جملة كنت اقولاا في ا د المشاهد الا  ساير البابلي هــي '' نــا 

ه الجماــور واســذ  ي صــللت   عمسئمت يا  بلة'' ث  ادن  الكواليس وانــا اســت 

لمســر ية    ا مــد زكــي نلسي لن الذ  سئ  ا مد الشاعر المراهه فــي ا

 اكنسا  

 

 فرحة ل تتم 
زكي ينتق  لن دور ثانو  الــى   بدد ''لدرسة المشاغبين'' بد    مد

في المسلسالت والمسر يات الى ا  جاءتت  و  فرصــة  قيقيــة فــي انر  

''لدرســة المشــاغبين'' واقنــع  يفــ   نا ردالسينماا لقد رآه المخرج علــي بــ 

ك'' بضرورـ اســناد دور البرولــة أل مــد لمدول الليثي لؤلف فيل  ''الكرن 

ديــد والــدور فــي  اجــة إليــت الليل  كنت وجــت ج زكي الا  سداد  سني في 

والا  لسكنت المتواضــع لمــح ا مــد زكــي الدائــد لــن المســرل فــي وقــت 

الــى لكتــ  لمــدول   جــتتو ا  ت   لتذنر ورقة صغيرـ لكتوبا علياا  عليــك

ع او  عقــد برولــة لقابــ  الليثي في الداشرـ صــبا اا وذهــ  اللتــى ليوقــ 

ر  و يدــرف د دو  ا  يقــر  الــدو لئتي جنيتا ول  يصد  نلست ووقــع الدقــ 

المخرج  و المنتج والبرلةا لكن اللر ة ل  تستمر يولا وا ــدا فقــد رفــ  

ك  بشــرتت   ني ســ   دالنتج اللــيل  ا  يكــو  ا مــد زكــي البرــ  الــا  ســد

نــور الشــريف الــا   سمراء والسو  لاا لواصلات واسند الدور الى اللنا 

الحمــاس   الواقدة الابت فيتا مد زكي فكا  نصيبت دورا ثانويا ولد  هذه  

ول  تقص  ظاره واصر على ا  يغير لواصلات النج  السينمائي ولو بدد 

ج يحيــى رمخ ال  هر ينا ونجح الشاب اكسمر في ذلك ناصة بدد    انتا

لســ  الدلمــي ليجســد شخصــية عميــد اكدب الدربــي طــت  ســين فــي لس

لــنج  الو يــد ''اكيا '' وتوالت اكعما  بدد ذلــك ليكــو  ا مــد زكــي هــو ا

ضرب بتقاليد الســو  الســينمائية عــرض الحــائطا واصــبح الورقــة الذ   

 الرابحة لدى المنتجين·

فــي كــ    اتبصــم  كوبدد لسلس  ''اكيا '' انرله ا مد زكــي ليتــر

لناــا ''بــدور اكفال  التي شارك فياــا نــال  ســبدينيات القــر  الماضــي و 
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لتــولي واســكندرية وصانع النجو  والدمر لحظة ووراء الشمس وشليقة و 

يت والباطنية وعيو  ك تنا '' ث  انرلــه فــي لر لــة انــرى ليكــو  الــنج  ل

لشــاد   ا إك ةاكو د في ك  افاللت السينمائية· ورغــ  روائدــت الســينمائي 

و الشــاب فيل  ''الكرنك'' ظــ  عالقــا فــي عقــ  ونلــس ا مــد زكــي وهــا هــ 

ا يغير لقاييس الجــا اكسمر الذ  ك تتوفر فيت لواصلات ''جا '' السينما  

وها هو لمدول الليثي الذ  اتى بت الى لكتبت بورقة صغيرـ وضداا الا  

ى لــ ا  ديــةؤ مبيتت المتواضع يلرض  ظر التجوا  في طرقــات لاســبيرو ال

لكتبــت  لكتبت ك  ا مد زكي انبــره بذنــت آت اليــتا ويخــرج لمــدول الــا 

 عندلا تخبره السكرتيرـ ا مد زكي وص ·

اجره بنلست ويقــد  اليــت الدقــد ويرل  الليثي لن ا مد زكي تحديد  

سك ا مد زكــي بتليلــو  ليتصــ  بمحاليــت  تــى يدــرف لــدى قانونيــة فيم

دــد تغييــره لــبد  البنــود علــى ب ي زك  دمالدقد قب  التوقيع عليت ويوقع ا  

ســذلت الــبد   هــ  نســيت واقدــة فــيل  '' وعنــدلا ي 65برولة فيل  ''ناصر  

  كــن ضــغينة وك لكــا  لليثــي لــك  يقــو   ك''الكرنك'' ولداللة لمدول ا

'' فكــا  الحلــ  الــذ  طالمــا داعــ  65للكراهية في قلبي· الا فيل  ''ناصر  

يــذكر ا مــد زكــي انــت كــاد و ا  اصرن لنيا  ا مد زكي المح  لجما  عبدا

الناصر واراد ا  يلمــس يــده· كــا  يلقد  ياتت عندلا تسل  إلى لوك  لدبد

ــ  ــي ال ــت ينتم ــدر بذن ــي يش ــد زك ــيا م ــة الت ــس الربق ــا  ى نل ــي اليا ينتم

ــاك  ــ  آل ــة يحم ــن القري ــاء ل ــذ  ج ــر ال ــاب اللقي ــك الش ــرا ذل عبدالناص

فــي ذلــك   رهغيــ   تاوطمو ات كثيرـ لكن لقولاتت التي ك تتناس  ولقولــ 

يثــابر كمــا الوقت كانت تحو  دو  تحقيه طمو اتت وظ  جمــا  يكــافح و 

تا وك  جمــا  يقو  ا مد زكي  تى وصــ  الــى القمــة وقــاد شــدبا بذكملــ 

لناصر كا  نصير البسراء زاد    ا مد زكــي لــت كنــت هــو اكنــر عبدا

نص. لر لة لن  ياتت لنلس الربقة  يث قــد  عــددا لــن اكفــال  التــي 

ا بالمخرج الرا   عاطف الري  الذ  ينتمــي بــدوره الــى نلــس افي قى  ت لا

 قة ووسدت هذه اكفال  لن قاعدـ ا مد زكــي الجماهيريــة  يــث قــد الرب 

ــو  ــ  ف ــال  ''الح ــد  اف ــروب'' و''ض ــر ء'' و''الا ــر '' و''الب ــبة الا هض

الحكولة'' وبدد هذه المر لة اتجت ا مد زكي الــى لــو  ســينمائي لختلــف 

ــال  ــي ''ا  ــد  ف ــة'' الوكهن ــي'' و''المخروف ــدـ ك تكل ــر ـ وا  ــا'' و''ال يلي

 والنساء''·و''الراعي  
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وفي المر لة اكنيرـ اتجت الى تجســيد شخصــيات ال عمــاء· الــا 

التي كا  ا مــد زكــي ينــو  تقــديماا قبــ  الر يــ  فاــي '' لــي '' اكعما   

 و  والضربة الجوية·وسدد زغل

 

 عالمات مضيئة 
فيلمــا هــي ''الكرنــك''  25نــي للا هرقــد  ا مــد زكــي طــوا  لشــوا

نع النجــو '' و''الدمــر لحظــة'' و''وراء و''بدور'' و''ابناء الصــمت'' و''صــا

ليــت'' و''الباطنيــة'' و''عيــو  ك ي'' و''اســكندرية الشــمس'' و''شــليقة ولتــول

تنا '' و''لوعد على الدشاء'' و''طائر على الرريه'' و''الدوالة'' و''اكقدار 

وى'' و''اك تيـــاط واجـــ '' و''المـــدلن'' و''الليلـــة لاـــ ا برالداليـــة'' و''د

ــودـ'' و  ــود'' الموعـ ــر اكسـ ــيبة'' و''النمـ ــا '' و''التخشـ ــة والربـ ''الراقصـ

تي '' و''شادر السمك'' و''الح  فو  هضــبة الاــر '' رنس'' و''سدد الي و''الب 

و''البر ء'' و''اربدة في لامة رسمية'' و''البيــت البــواب'' و''زوجــة رجــ  

'الــر ـ ال  هنــد وكاليليــا'' و''الدرجــة الثالثــة'' و''وكد اكيــة'' و'  'او'  'لا '

'اكلبراطـــور'' وا ـــدـ ك تكلـــي'' و''البيضـــة والحجـــر'' و''كابوريـــا'' و'

المخروفة'' و''الراعي والنســاء'' و''ضــد الحكولــة'' و''لســتر كاراتيــت'' و''

' و''ابوالــده '' ا'وزكاو''الباشا'' و''سوا  الاان '' و''الرج  الثالث'' و''اســت 

رض الخـــوف'' و''ايـــا  '' و'' ســـن اللـــو '' و''ا65و''نـــ وـ'' و''ناصـــر 

 السادات'' و''لدالي الوزير''·

 

 أعمال مسرحية وتليفزيونية 
قد    مــد زكــي عــددا لحــدودا لــن المســر ياتا فبدــد لســر ية 

ــو   ــد اللن ــي لدا ــا ف ــا  طالب ــدلا ك ــا عن ــي شــارك فيا ''هــالو شــلبي'' الت

في ''لدرسة المشاغبين'' و''الديا  كبرت'' و'' وكدنا في   ركشا  المسر ية

ــد ــةلن ــد  او  برول ــث ق ــة ايضــا  ي ــة قليل ــت التليل يوني ــت اعمال   '' وكان

ن نال  لسلس  ''اكيــا '' الــذ  جســد فيــت شخصــية عميــد تليل يونية لت ل

اكدب الدربي طت  سين ث  لسلس  ''هو وهي'' لع الرا لة ســداد  ســني 

درضاما التليل يــو  المصــر   تــى اك  همــا ''اناــار ي   ل    ولت لسلسال

سميحة ايوب وانراج علوية زكي و''الرج  الذ  فقــد ذاكرتــت   الملح'' لع

  وجمي  رات  وانراج ناجي انجلوا كمــا قــد  تين'' لع شكر  سر الر
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للتليل يو  ايضا فيلمي ''انا ك اكذب ولكنــي اتجمــ '' و''اضــحك الصــورـ 

 ترلع  لوه''·

 

 على الطريق   ت ا م لك
ش كــ  كا  النج  الرا ــ  يــرو  قصــتت فــي كــ  لــرـ وكذنــت يدــي 

ي كــبح دلوعــت وكانــت لــت الوقائع اك   يث يبدو عليــت التــذثر ويلشــ  فــ 

 لى الرريه تشبت اكقوا  المذثورـ كلمات ع

عندلا جئت الى القاهرـ او  لرـ ر يت الكذب في الوجوه والغش فــي  •

ــي المشــاعر· ــوب والخــداع ف ــي عاو  ·القل ــة والويــ ·· لكن نيــت البادل

 ع· افظت على  لمي لن البادلة والضيا

الموهبة لث  بئــر البتــرو  ك يســتريع   ــد    يمنــع تلجــره·· ولكناــا  •

لن يحمياا·· واللقير لــيس الــذ  كيملــك الللــوس·· فانــاك تحتاج الى  

كنا  فقــراء انســانيا واجتماعيــا·· وهنــاك لــن ك لن يملكو  الماليين ل

   لكنا   غنياء بد ـ النلس والكرالة·املا   يملكو 

وكلمــة ســيئة عــابرـ  ة  لوـ عــابرـ تريحنــي·· ياتي كلاا قله·· وكلم •

 كرهت فلن  رتال ولن  نا ·تدذبني وك  ستريع ا  اكره ألنني لو 

ابني هيث  لن الرا لة هالة فؤاد هو الدالقة الصادقة والجميلة الو يدـ  •

تركتــت لاــا  تــى لاتــت ألننــي ت  الــ   في  ياتي·· وعندلا انلصلت عن

لذساتي لــع هيــث ·· الــذ  يدــيش ُ رلت  نا  اك  ول   شذ ا  تتكرر  

 ياء كثيرـ·ذ  واتدل  لنت اشعصرا لختللا وا يانا اعتبره استا

الرا   صالل جاهين كا   ه  انسا  في  ياتي وكا  ابــي وصــديقي  •

ي عنــ   اواستاذ  وهو الو يد الذ  ربت على كتلي وكــا  دائــ  الســؤ 

وقــد وعن الجميع رغ  ا  ا دا ل  يكن يسذ  عنت ويربت على كتلــت·· 

ولــات··   لات صالل جاهين  با للوطن· التأل قلبت بالح  فل  يحتم 

 دـ للجميع وا تلا لنلست بالدلوع· راد السدا

بدد وفاـ    ابني اللنانة الرا لة هالة فؤاد ســمدت الخبــر و نــا  صــور  •

ونقلوني الى المن   لناارا وطلبــت ي  عل    د المشاهد فسقرت لغشيا

ا  د  لي أل  هالة عندلا توفيــت كانــت لمن لدي  ك يخبروا   دا بم

 زوجة رج  آنر·

 فياا   رى فياا لاللحي ونلسي يقو هناك رباعية لصالل جاهين   •
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 مهبوش بخربوش األلم والضياع

 قلبي·· ومنزوع من الضلوع انتزاع

 يامرايتي ياللي بترسمي·· ضحكتي

 ل ترى ده وشي وال قناع·ه  يا
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 د زكي أيام.. أمح 
 نزيه أبو نضال 

 

ك اريد     تحد  عــن لــرض   مــد زكــي  و ا تمــاكت  التــت.. 

بمــا قــد  لــن  فاللنــا  فــي ر يــي ك يمــوتا بــ  يظــ   يــاً ولتذلقــاً دائمــاًا

 نــور و  جيي ل عما .. لاذا نحن ك زلنا نشاهد نجي  الريحاني ولحمود الم

بــال   وجد ا وسنظ  نشاهد  سين رياض و لينــة رز  ولحمــود لرســي

فريــد اكطــرش هوادـا ونستمع الى سيد دريش و   كلثو  وعبد الوهاب و 

وعبد الحلي  دو  توقف  و لل . ولاذا بالذات سذتحد  فقط عن واسماا   

 اللنا    مد زكي   

  و أل   ين شاهدت لسلســ  واأليــا «ا قبــ   كثــر لــن ربــع قــر ا

شــدره لرـا ل  يكن شــيء كفــت يميــّ  هــذا الشــابا ببشــرتت الســمراءا و 

ينا عــن األكرت ووجات النحي ا والذ  لثــّ  شخصــية الــدكتور طــت  ســ 

يين الداديينا ولكــن  ــين بــد ت بمتابدــة  لقــات المسلســ  لاليين المصر

كا  واضحاً تمالاًا بالنسبة لــيا    ثمــة لوهبــة فنيــة عبقريــة نلــف هــذا 

الداد ا فاو ل  يتقم. شخصية الضرير فقطا لن  يث   ر مصلاالوجت  

 يضــاًا بــ     طريقة الكال  و ركة الر س والجس  بــ  والضــحكالنظرـ و 

ه وكبريائت ولداناتت وطمو ت النبي  الــذ  ك م. رول طت  سين بدنادتق

يقف شيء في طريقت.. إلى    اصبح عميداً لألدب الدربي وعميــداً لكليــة 

د األو .. فوزيراً للمدــارف المصــرية الــذ  فــرض ؤاف  ةداآلداب في جال

 ي .لجانية التدل

هذه الموهبة اكستثنائية في قراءـ الشخصيات الدادية والمدروفةا 

والخارجا ث  تقمصاا باقتدارا وصلت إلــى الحــد الــذ  ينســى لن الدان   

  مد زكيا ويدــايش الشخصــية التــي يــؤد  دورهــاا فيت المشاهد الممث  

 عبر عشرات األدوار السينمائية المتمي ـ.   لكذ  ىوقد تجلّ 

تــت ليكــو    ــد كبــار نجــو  الســينما اكبداعية  هل  وهذه اكنجازات

لحمود لرسيا عمر الشــريفاعاد  المصرية إلى جان   نور الشريفا  

 إلــا ا ولــن هنــا لــ  يكــن غريبــاً    يحصــد الدديــد لــن الجــوائ  المحليــة

 ث  لصر  لددـ  عوا  لتال قة.لم  ضفوالدوليةا ب  إنت ا تكر جوائ   
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زكــي بصــمة كفتــة فــي لســر ية والى جان  السينما تــرك   مــد  

ي لسلســالت درسة المشاغبين«ا رغ  صغر دورها كما شد اكنتبــاه فــ ول

تلل يونية لتمي ـ لث   واأليا «ا وهو و هي«ا والرج  الذ  فقد ذاكرتــت 

  تحــو  الــى لــذا « ك  كــذب ولكنــي  تجمــ لرتين«ا ونار الملح«ا و نا  

 فيل  سينمائي.

لمدتــاد وهــو  هــ  المســذلة هــي هذا التمي  اللنــي يرــرل الســؤا  ا

صــيات بــ  لوهبــة فنيــة فرريــة  وقــدرـ نارقــة علــى تقليــد الشخ  لجــرد

واألصوات  يضاًا كما فد  ذات لرـ وهو يقلد  ركــات و صــوات لحمــد 

 شــريف وهمــا يغنــو رشــد  وشــليه جــال  ولحمــود المليجــي وعمــر ال

ســادات د« لدبد الحلي   افا  ث  بدد ذلك في تقليد عبد الناصر والعو لو و

 و لي ا وكا  على وشك تقدي   سني لبارك  يضاً 

لوهبــة   تخبرنا بذ  األلر لــيس لجــردإ  لسيرـ   مد زكي اللنية  

ب  هي جاد ودراسة وبحث  ي في تكوين النــاس وقــدرـ علــى لال ظــة 

 ريقتا  في الكال .  وط   ات  ركاتا  وسلوكا  ولاجاتا  وللردا

ا « وفــي تقديمــت ولد  لــا يوضــح ذلــك قصــتت لــع لسلســ  واأليــ 

 البدايةا كما رواهــا لحمــد فاضــ     الرا لــةلشخصية طت  سين. كانت  

تماضر توفيه قد قالت بتكليف المنــتج لمــدول الليثــي بإســناد هــذا الــدور 

 اذهــ   نيــةا وكــا الي لمثــ  ناشــيء شــاهدتت فــي بدــ  األعمــا  التليل يو 

 الممث  هو اللنا    مد زكي.

كلف بلد  دور عميــد اكدب  ين    فما الذ  فدلت اللنا    مد زكي

 الدربي 

انية المتدلقــة بشخصــية بداية  او     يدرف كافة التلاصي  اإلنس

وانرله إلى لنــ   الرا ــ  لحمــد  ســن ال يــات ا   طت  سين ا ولن هنا

وانبــرى   مــد ا  مــيلدصار طت  سين ا ولدت المخرج الرا ــ  يحيــى ال

  والتد  ال يات لــن زكي لسؤا  ال يات  ه  كا  الدميد يح  النكات 

الضــحك .. وانلرجــت  الســؤا  ا فتــدارك زكــي   قصــد هــ  كــا  يحــ 

ارير ال يات ا وهو يسرد عليا  الدديــد لــن المواقــف ا التــي تــن  عــن  س

شخصــية الدميــد المر ــة ا وليلــت اللرــر  إلــي اللكاهــة والضــحك«كا  

يرو  وزكي يخت   لكونات وسلوكيات شخصية هالة لــ  يســبه ت  يا لا

  ر ها عــن قــرب والمرلــوب لنــت تقــديماا عبــر الشاشــة الصــغيرـا لت  

 ً  باهراً باجماع آراء النقاد والناس.    وكانت النتيجة نجا ا
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كانت تلك نقرة اكنرال  لن عال  األدوار الصغيرـ والثانوية الى 

 عال  النجولية.

ة ناجحة كا  يمكن    تتحو  الــى قيــد علــى اللنــا  اي بد دإناا لجر

تذسرها في  دوار لشاباة ولحددـ ولكنت ل  يســتكن لشخصــية   مد زكي ف

المسلســ   و ذاك اللــيل  بــ  رال يتجــاوز نلســت ية تمي  فياا فــي هــذا  نمر

با ثاً عن شخصيات جديدـ لركبة  تى ك يحد  لدت لا  د  لــع غيــره 

وا إلى لكاركترب  و قال  جــاه  عرفــوا بــت.. ان تكسالن كبار النجو   ين  

لجميــ  الــذ  يميــ  اللنــا  الحقيقــي عــن لجــرد الــنج  وهــذا هــو األر  ا

 ويتمي .  فيكو     يبقى ويتقد المشاور..  

ولن يتابع ر لة   مد زكي السينمائية يلحا هذه الرغبــة الدارلــة 

فــي    امــ ك  بالتجاوز في لدظ   دوارها سواء الشخصــيات المدروفــة لناــا

 ســين«    «ا و يا  السادات«ا وشليقة ولتولي«ا و يا  طت  56وناصر  

ة ســائه فــي في تقم.  دوار الشخصــيات الداديــة  يــث نجــده علــى هيئــ 

الرريه«ا فإذ بت شكر  الكوافير في ولوعد على الدشاء«ا   وطائر على

ثـــ  فـــي دور لركـــ  لألهبـــ  وضـــابط المخـــابرات فـــي والباطنيـــة«ا 

« و ســن 70متمرد   مد الشاذلي في والدوالة  الو    و والصدلوك المسح 

ا«ا ث  هو البــواب الصــديد  ذو الــذكاء اللرــر ا فــي هدهد في وكابوري 

الاالشــي المتصــدلك فــي و  ــال  هنــد   يت البواب«ا وهووعيــد«فيل  والب 

وكاليليا« ا  لا  جم   دوارها فــي تقــدير ا فكــا  الريلــي شــديد التخلــف 

«..  يــث لدــ  دور شــرطي األلــن  ءبــرلا  مــد ســبع الليــ  فــي فــيل  و

ء السياســيين وتدــذيبا ا وك ينســى   ــد المرك   المكلف بحراسة السجنا

الكبيــرا فــي وزوجــة رجــ  لدور رجــ  المخــابرات    بالربع  داءه المتمي 

لاــ «ا ودور الربــا  فــي والراقصــة والربــا «ا والمالكــ  فــي والنمــر 

لي المرتشــي فــي حــالماو األسود«ا واللنــا  البــوهيمي فــي وهســتيريا«ا  

درية ليــت«ا ودور وضــد الحكولــة« ودور ابــراهي  الضــحية فــي وإســكن 

« والرالــ  الجــالدي المصور اللنا  في واضــحك الصــورـ ترلــع  لــوـ

ملتــبس الشخصــية فــي فــيل  و نــا ك  كــذب ولكنــي  تجمــ «ا ثــ   دواره ال

المتميــ ـ فــي  و رض الخــوف«ا والرجــ  الثالــث«ا وشــادر الســمك«ا 

ــا «ا والحــ  فــو  هضــبة الاــر « وغيرهــا و «ابو والاــر عيــو  كتن

 وغيرها..
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لــى زكــي فــي الدديــد لــن هــذه األدوار الــتالك صــلات   عوكــا

تتيح لت الكانيــات  داء دور المالكــ   و   وقدرات جسدية ذات لرونة عالية

ــت  ــ  الـ ــدي . وقبـ ــدو  بـ ــت وبـ ــوارع بنلسـ ــبجي الشـ ــروط عصـ الك الشـ

ــالربع  ــاك بـ ــدية هنـ ــلات الجسـ ــتقم.  دوار د داعـــ اوالمواصـ ــنلس لـ الـ

ي ب  كا  عليت هو نلســت    شخصيات ينسى الناس لداا الممث    مد زك

الشخصــيات   بصمات و ثــال  لــن هــذه  ينسى نلست.. لما قد يكو  قد ترك

 على شخصيتت هوا وربما بقدر لا ترك هو لن بصمات علياا.

ويجمع ك  لن يدرف   مد زكي عن قــرب    ورو ــت كانــت ك 

داا وك يلارقــت شــبح القلــه  تــى وهــو فــي ذروـ شــارتت  ب ء  و دتدرف الا

ولث  هذا القلــه اللنــي الداصــف هــو الــذ  يؤشــر إلــى اللنــا    ونجا ت«.

ع الذ  ك ينض  الذ  كا    مــد زكــى يســتمد لنــت حقيقي فيتا ألنت النب ال

المرضــى   -القدرـ على التجدد والترورا وهوا كما وصلت   ده  والقله  

  كا  يدفع اللنــا  إلــى  افــة التو ــد الكالــ  لــع لذا  -  في بد  األ يا 

ي يقو  بذدائااا  و لد  الشخصية هي التي كانــت تحــاو     الشخصية الت 

إنت كما قلنــا القلــه الــذ  كــا  الســب  وراء   يش في جسد   مد زكى«اتد

ذلك البحث عــن التجــدد والتغييــر فــي األدوار التــي جســدهاا  تــى باتــت 

ح  د . وك نظن غيره قد وصلاا علــى هــذا ل  لن  ةوكذناا شخصيات  قيقي 

 إلبداع.النحو لن التنوع وا

ولث  هذا الخله اإلبداعي للشخصيات يذكرني بشخصيات نجيــ  

القاهرـ الشــدبية.. فحــين زرت هــذه األ يــاء ألو  لــرـ   لحلوظ في   ياء

كا  يخي  لي بذنني سذرى السيد   مد عبد الجــواد فــي في بداية الستينات  

دكاكين وبين القصــرين«  و   مــد عــاكف فــي لشــيتت المتدبــة   نل  وا دـ

 المخررة يسير في   د  زقة ونا  الخليلي«ا  و بذني سذسمع فــي  وبدلتت

لمجلجلة أل ــد  برــا  وزقــا  المــد « وهــو يصــر،  ية لحظة الضحكة ا

 وللدو   بو الدنيا«! 

 ىوهنا تتجلى عبقرية اإلبداع اللني  ين يحي  الخيــا  الروائــي إلــ 

 « إلــى لــا يشــبت56ا وكذلك  ين يحيــ  الواقــعا كمــا فــي والناصــر  قعوا

ا  الــ لن التخيي  اللني! وهذا هو اللنا    مد زكيا وتلــك هــي بدــ   يــ 

   الدربي. الجمي  لللن

nazihabunidal@hotmail.com 

 2005مارس  28الرأي ـ 

mailto:nazihabunidal@hotmail.com
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 وبها!! .  .  "هو" يلحق به 
 مسري فريد 

 

وهــ  ثالثــي    لس لحه ا مد زكي بصالل جــاهين وســداد  ســني

لــي كــ  المســتويات. وقــد جمدــت بيــنا  لبدع علي نحو فذ وكلثيــ  لــت ع

  فنية عديدـ ولناا لسلس  "هــو وهــي". ذلــك الدمــ  اللنــي الشــال  اعما

 ا جمدــتوالدصر  والمتمي  في تاري  اكبداع التليل يوني المصر . كم

ــرا  ان يــ ب  ــنا  ايضــا الل ــع بي ــاـ. و لــس جم ــي الحي ــادرـ ف   "صــداقة" ن

لوت اللرسا  تراجيد  المدو  لاا. فل  يمت    لنا  لوتاً عادياً. وانما  ال

 . وفي ذروـ الدراء. وإ  انتلف لصيره  لن الظاهر.  النبالء

عندلا علمت بمرضت عبر لكالمة تليلونيــة فــي فبرايــر لــن الدــا  

ً الماضي كنت لتوجا لوعد. فرلبت لن سائه السيارـ ا  يتوجت الــي  ليا ا

اك فــي ذلــك اللقــاء وكــا  لدنــا صــالل الســددني ونبيــ  المستشــلي. وهنــ 

ر فــي الصــحف. كــا  لــا يســدده لكالمــة ول  يكن الخبر قد نشــ   الحللاو .

الرئيس لبارك. وكا  لايقلقت قرار الرئيس بدالجت علــي نلقــة الدولــة فــي 

 دنــر لــا يكلــي ولكــن النــاس كتــدرك ذلــك  ك باريس.. قا  "كما تدلمو 

لــي بــالدالج علــي نلقــة الدولــة ولــيس نجــو  وســوف يقولــو  اللقــراء  و 

 السينما".  

ت نحن. وعندلا  صبح لدروفــاً  نــ ل  يكن يدرف  قيقة لرضت. وك

السرطا   صبح ذلك اللقاء األنير لدت. ك  للك القدرـ علي    انظر الي 

مكــن    تكــو   نيــرـ. لــ  نكــن نلتقــي ي  لــا و لن     النظــرـ األنيــرـ.  

  لشترك طوي  لمدـ ت يد علي ثالثــين ســنة  افــ  كثيراً. ولكن بيننا تاري 

 تي يرو  الحديث عناا.  لمواقف والمناقشات البالدديد لن ا

كا  اريستوفا  يقو  اكت   تي ك انتحر. وكا  ا مد زكي يمثــ  

لــت لمــدـ ســنة كاللــة و اقي   تي كينتحر. وعندلا  صي  بالمرض القات  ل 

مثيــ  دور عبــدالحلي   ــافا الــذ  كما يبدو للوهلة األولي. وانما قاولــت بت 

  انتحــاراً    يمثــ  اديــ  هــذا الحلــ . كــا  ل  بت طويالً. و قــه لــت عمــاد

والمرض يستلح  ك  يو . ولكن كا  هــذا لايريــده ولايســدده. ولــو كــا  
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 لمــت. ولــو لــ  يكــن   قه    دقصحيحاً انت لث   غل  دوره في الليل  يكو   

  مــد زكــي ولــيس  يــاـ  صــحيحاً فاكفضــ     يصــبح اللــيل  عــن  يــاـ

للــيل  التــي صــورها كجــ ء لــن اعبدالحلي   افا. و   تســتخد  المشــاهد  

 اكنير في عم  درالي تسجيلي شديد الخصوصية.  

ا مد زكي لث  صالل جاهين وسداد  ســني ولــن قــبلا  لحمــود 

  فامي وغيره  لن المبدعين الكبار فــي  ي لدادلختار وسيد درويش وعب 

ن يحملــو  جينــات هــذه اكرض الريبــة صــا بة لصر في القر  الدشــري 

 لف سنة ثــ  كــا  لختــار وكــذ    لتي انقرع فياا النحتالحضارـ الدريقة ا

فنا  النحت المصر  القدي  انتاي لتوه لــن   ــد  اعمالــت. التحــه ا مــد 

مثي . ولكن الحقيقة انت ولــد ليمثــ . لت ا  لزكي بمداد اللنو  المسر ية ليتد

ال  ادواره الكثيرـ والمتنوعــة. ور ــ  . ســبحانت ويدل  فن التمثي  لن ن 

ذ  قــا  ذات يــو  فــي ا ــد  لحاضــراتت ستاذنا لحمد لنــدور الــ وتدالي ا

جالدــاً بــين فــالل الشــرقية ونــريج الســوربو  "الموهبــة الكبــر  لثــ  

لونيــة ويصــبر علياــا  تــي تنمــو. لما  عرالملونية الشيراني. فاللالل يــ 

نــاً للونيــة لــ  ي رعاــا. وتكــو   وراقاــا ولكن في نلس الحق  تظار ا يا

  روع".   كبر ولذاقاا  جم  و 

 1970ل  "الموليــاء" فــي لنــد  عــا   ازي  رايــت فــي عندلا شاهد ب 

سذ  عبدالد ي  فامي اين تدلمت التصوير فرد عليت ل   تدل  في لدرسة. 

. فقــا  فنــا  الســينما البريرــاني والمــؤر، والملكــر ســةارمموانما عبــر ال

ريقة لقدده وركع علي ركبتيت قائالً انني اقد  لك التحية علي ط  الكبير لن

ء وعندلا شاهد روبرت د  نيرو فــي لارجــا  لوســكو المصريين القدلا

ا مد زكي في فيل  "زوجة رج  لا " وكا  د  نيــرو عضــواً فــي لجنــة 

 ل  الختا  بدد اعال  الجوائ . وقا  لت انك لمثــ    يف  التحكي . ذه  اليت

جديراً بالجائ ـ عن  ــه وعنــدلا عــاد عمــر الشــريف الــي   عظي . وكنت

ضاً لن افــال  ا مــد زكــي قــا  لــو كــا  غياب طوي  وشاهد بدلصر بدد  

 يدرف التمثي  باكنجلي ية كصبح لن كبار نجو  الدال . 

بك  الحواس. وقد كــا    ي مث ت و هناك تمثي  بالدق . وتمثي  بالقل .  

ل  الدربي وفقده اكبــداع اكنســاني ا مد زكي الذ  فقدتت لصر وفقده الدا

لــع كــ  دور جديــد كمــا      واسا . وكذنت يغني لس لن الذين يمثلو  بك

لــو كــا  الــدور اكنيــر. ولــذلك   بــت جماــوره علــي الشاشــتين الكبيــرـ 

ا يدرــي فــي اللــن. كمــ ـ ايــ والصغيرـ وكــا  انســاناً كريمــاً يدرــي فــي الح 
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ي     رافقت في البحث عن ولذلك   بت ك  لن عرفت ولنذ  عوا  طل  لن 

لحمد وطنــي  دنا صديقت ورفيه عمرهشقة جديدـ. وقضينا فترـ طويلة ول

نبحث. ولا    وجــد الشــقة الجديــدـ  تــي عــاد الــي اللنــد  لــرـ  نــر . 

قت ولــن صــدـ دشــ اللناد  لالقالة المؤقتة. وقد شدرت ا  ا مد زكي لــن 

 ياـ لؤقتة.  دو  وعي كال  يلض  الديش في اللند  كنت لؤقت والح 
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من آثار  ولد يتيما واستعان بعال نفسي لعالجه  
 اليتم والطفولة البائسة 

 النجم األمسر أمحد زكي.. السرية أطول من العمر 
 القاهرة ـ عالء طه ـ حممد سليمان 

 

بــدا ا مــد زكــي كمحــارب لــن األســاطير  رـنيــ ألفــي األشــار ا

 ء الدفاع عــن جســده النحيــ ا    يواجــت لــرض اإلغريقيةا كا  عليت ع

صدره ننجر لكن نبلت وتدلقــت كا  بالضبط لقاتال في    السرطا  بشراسة.

بالحياـ وجنو  اللن  لدوه طيلة عا  وثالثــة اشــار ـ لنــذ  زلتــت األولــى ـ 

صابين باذا المرضا ضارباً بذلك لثــاكً لما  ني بقوـ ك تتوافر للبشر الدادي 

كافحــت باإليمــا ا والصــبر 00فل  يستسل  للداء اللدين  في فن    الحياـا  

إلبر الصينية واأل ال  واألصــدقاء وبــالكال    واألبوـ وباألطباء واوالدم

واللضلضة والصد  وك ياــ  بدــد ذلــك كيــف جــاءت الناايــة  لباغتــت    

  بتلشي الليروس في كــ  األعضــاء علــى    ئةي رلصا بة بمضاعلات.. ب 

  كاليرا التصوير فما تركت ا مد زكي لن  عمــا  سرير المستشلى     لا

حياـ والكلال ستحلا اسمت كثيرا فــي ربت لن صيغة إنسانية للفنية ولا ض

 التاري  الدربي والسيرـ  طو  لن الدمر.

نجو  البــ   تميليه بذ مد زكي وبموهبتت و عمالت الرائدة لحاكاـ اس

نا  شــذناا وإ  كــا  الدالميين كآ  باتشينوا وروبرت دينيرو فاو ك يق  ع

 والتشخي..  يلوقا  بالمقاييس الدالمية في التمثي 

دبقرية دونما الدــودـ إلــى البــداياتا إلــى غور هذه ال  ك يمكن سبر

الرلولة و  ال  الصبا وعثرات الشباب.. فذ مد زكي عبد الــر من ـ هــذا 

لع نااية لر لــة فارقــة فــي تــاري    1949ـ  ينما ولد عا      الكلاسمت با

د بمدينــة والدال  بدد الحرب الدالميــة الثانيــة لــ  يكــن يتوقــع لــت   ــ   لصر

بدــة لمحافظــة الشــرقية ســوى    يصــير ل ارعــاً  و عــالالً ال قازيه التا

باليوليةا وكا   قصى تقدير لمســتقبلت فــي  ــا   كمــ  تدليمــت    يتحــو  

 جلس المحلي لاذه المدينة الصغيرـ.لمبا  فإلى لوظ



 

247 

لصــبية الجميلــة ي عالــة األو ا واأل  اوالده توفي وهو رضــيع فــ 

ا يحملــت لــن لشــاك  القرويــة نــاف علياــا األهــ  لــن لقــ  األرللــة ولــ 

ف وجوها لباشرـا ليربى الرل  في بيت الجد والدــ  واألقــاربا وك يانــذ 

 لا .طاأل  تولالا«  و وبابا« كذقران  بدا بنره كلمة  

الا كذناا يحكي عن  لت وعن طلولتت الصدبة قائال   ياتي ليلودر

الســنة األولــى.  تــى بــي ولــ    لن  فال   سن اإللا . والد  توفي و نا فــي

كن في الدنيا سوى هو و ناا وها هو يتركني ويموت.  لــي كانــت فال ــة ي 

صبيةا ك يجوز    تظ  ع باءا ف وجوها وعاشت لع زوجاــاا وكبــرت 

الســابدة.. بيت الدائلة بال انوـ. ور يت  لي للمرـ األولى و نا فــي    فيا  ن  

يتاــا تنظــر إلــي بدينــين ذات يو  جاءت إلى البيت الر ـ   ينة جــداًا ور 

 ينتين ث  قبلتني لن دو     تــتكل  ور لــت. شــدرت بــا تواء غريــ ا   

هذه النظرـ تصحبني إلى اآل . في الســابدة لــن عمــر   دركــت  ننــي ك 

  لمة و ب و  « والى اليو  عندلا تمر في  ــوار لسلســ   و فــيلك  رفعا

 كلمة بابا  و لالا  شدر بحرج ويستدصي علي نره الكلمة.

ـ   مــد زكــي تمر لــرور الكــرا  فــي  يــاهذه الرلولة الصدبة ل   

عالاً  شار نج  في تاري  الســينما الدربيــة فقــد   25الذ  سيصير بددها بـ

ً دو ن و تركت لت ذكريات  ليمة    نلسية ك تمحى واضرر بسبباا ولا تركتت با

ب وانرواء ويذس إلى اكستدانة بربي  نلســي  كــد لــت    بدانلت لن اكتئا

رلولة اليتيمــةا  يــا  كــا  لجــرد طلــ  يــود    لت النلسية تدود إلى اللشاك

 يحنو عليت   د ويسذلت لا بك.

 

 صبـي خجـول 
 يتحــد  ك ناكاوهذه الرلولة  يضــا شــكلت صــباه.. كــا  صــبيا ســ 

. كــا  يتذلــ  ويتلــرج كثيراا نجوكا ولنرويا وهذه صلات اليتي  اللقيــر.

ي ا   كبــر لــن طاقــة صــبي وفــ ويشاهد وبدانلت صدا  لــع الدــال ا وغليــ 

المدرسة اكبتدائية كا  كبد لن تلريغ الغليا  كبد لن لاو يشــبع الرلولــة 

   صــار  هــ   ددــ ب  فالتحه بلرقة التمثي ا وواص  التمثيــ  فــي اإلعداديــة

ض ال قازيه الرنيصــة. لشاهد ألفال  الترسو لالدرجة الثالثةب بدور عر

المدرســة ل قازيه  يث كا  نــاظر  لكن الحا  اللت في الثانوية بمدرسة ا

هاويا للتمثي  فوجات إلكما  تدليمت في المداد الدــالي لللنــو  المســر يةا 
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صــدلوك عاشــه  و اهــ  وكا    مد قد نا  شارـ بال قازيه علــى  نــت فنــا 

 للتمثي  ألقصى الحدود.

إلــى القــاهرـ بدــدها نوية الدالــة« وانتقالــت  ولثلت هذه اللترـ والثا

زكي فانــاك روايــات تــردد   نقرة لضرربة لك  لن يكت  عن  ياـ   مد

 نت  ص  على دبلو  الصــنايع وجــاء إلــى القــاهرـا وفشــ  فــي اكلتحــا  

ب الملتحقــين الحصــو  الرــ لا  لمسر ية ألناــا تشــترط فــيبمداد اللنو  ا

إلــى    يدمــ  سائســا لســيارات على الثانويــة الدالــةا ووصــ  بــت األلــر  

تحــا  بالمداــدا ى ســاعده   ــده  فــي اكلالمدرسين والدكاترـ بالمداد  ت 

ويستدلو  على ذلك بكال    مد نلست الذ   كــد فــي  كثــر لــن  ــوار  نــت 

ائت لــن الدراســة ات ن ا عالاً عق  20جاء إلى القاهرـ كشاب ريلي وعمره  

ت أل  طالب الثانويــة يناــو  سنوا 5وهو لا يدني  نت نا  دبلو  الصنايع 

لتدثــرا فــي   نرو  يرو       مد كا عالا وآ  17هذه المر لة وعمره   

دراستت الثانوية وهذا سر عمره المتقد  عنــدلا التحــه بالمداــد. و ــر  

  ياتت.  نل   مد زكي دولا على الكال  بدمولية عن هذه اللترـ

المســر ية   لكن الما   نــت كــافح لاللتحــا  بالمداــد الدــالي لللنــو 

دــين ســوى لوهبتــت و بــت  يث إنت جاء إلــى القــاهرـ لــن دو  ســند  و ل

للتمثي  وهو قا  عن هذه السنوات فــي  ياتــت لالســنوات األولــى الجارف  

في الداصمة القاهرـب  يا لاا لن سنوات صــدبة ولثيــرـ فــي الوقــت ذاتــت 

دنو  لا  تيت إلى القاهرـ اعتبر  نني  جدت لرتين في التحا  الــ    يو   نل

در فــي تلكيــر  إلى المداد ويو  التخرج وثالثة  ربــاع طــاقتي كانــت تاــ 

ل  لع الناسا والربع الباقي لللن ك  لرـ شدرت بذنني لقاورا بكيف  تدا

صغيرا لدقد بدد  تمكني لن التلاه  لع الناسا فقد كنت  عيش في وســط 

لــى بالكثير لن النلا  والخوف والقلها  شــاهد النــاس يســلّمو  ع   حو شل

تائ  ويقــذف بدضا  بحرارـ و و  لا يدير   ده  ظاــره تناــا  عليــت الشــ 

لــع الوقــت والتجــاربا  دركــت    النــاس فــي الناايــة ليســوا بالنميمــة. و 

بيضاء السرية دائما  و سوداءهاا إنما هناك والمخرط والمــنقط والمــرقط 

 أل مر واألصلر«  شكا  و لوا .وار  ضن واأل
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 قسـوة القاهـرة 
تي  عاشه لللــن فــي القــاهرـ بــال عمــ  اشــد قســوـ لشاب ي   والحياـ

ا ويلــبس ويــذه  إلــى المداــدا ويحــ ا وتخيلوا كيــف كــا  ينــا ا ويذكــ 

 ويصاد  لن دو     يمتلك شيئا..

إنت المستحي .. ناصــة  نــت  ســ  جــداو  المداــد ونتائجاــا كــا  

 لن قســ  التمثيــ   1973الدراسة فكا  تقديره عند التخرج عا     يف  لتلوقا

  ســنوات لمتاز واألو  على دفدتتا وهو التقدير الذ   ص  عليت في كــ 

 الدراسة.

استت في المداد ظار بمسر ية وهالو شلبي« لكــن بدايتــت ء در ثنا

اللنية الحقيقية كانــت لــع ولدرســة المشــاغبين« لــع عــاد  إلــا  وســديد 

شلبي وهاد  الجيار وساير البابلي ث  انرلــه فــي الســينما   سن و صالح وي 

ة لــن ا ث  تاله بــذفال  لامــة صــندت هالــ 1974كرا بليل  وبدور« عا   لب 

الثمانينيات هي و بنــاء الصــمت« ووصــانع النجــو «   النجولية لع لرلع

ووالدمــر لحظــة« وووراء الشــمس« ووشــليقة ولتــولي« ووإســكندرية 

 ليت« ووالباطنية«..

لمع سريدا في المسرل والسينما تذله كما ل  يتــذله   ــد فــي   اوكم

ــذا لس ــي طــت  ســين وه ــد األدب الدرب ــاـ عمي ــا « قصــة  ي لســ  واألي

ـ الدبقريــة عنــده و نــت اللنــا  الــذ  ك يحاربــت سلس  تحديدا كا  نبــوءالم

  دا والمنلرد في  دائت وقد قا  للكاتبــة ســناء البيســي فــي جلســة ناصــة 

  وآلا  الدمدـ  نت كي يقو  بالدور الصد  المقنــع زو فضمتاما لع لليد  

شخصــية  عمــى لناــا الضــرير الــذ    40درس لا يقرب لن    لرت  سين

ان  المكا ا واألعمى الذ  فقد نظــره دا للبصر وكيف يتصرف ديولد فاق

بدد    ر ى النور وطريقة سيره في الحــارـ لــائال برقبتــت تخوفــا لــن    

ر ستا واألعمى الذ  عاش لبصراا  صابت   ىلتلقي إ داهن بمياه قذرـ ع

ت والذ  غاب بصره إثر  اد  لــؤل .. ولــن هنــا لرض بدينيت في كاولت 

 السيكيات الدرالا التلل يونية.ا الدور الذ  يدد لن كجاء صدقت في هذ

ــ  ك  ــيا والحــ  والدشــه للتمثي ــة و ــدها ك تكل ــى    الموهب عل

ــى ســل  الشــارـ  ــة فكيــف صــدد إل ضــواء لــن دو  ألاو يصــندا  نجولي

لامــة جــدا وتخــت. تنازكت تــذكر ووســط ا تــرا  الجميــعا هــذه نقرــة  

 بتكوين اللنا  بدانلت.
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 الـذكـاء احلـاد 
يلتقــي دولــاً  داًا ووعيــاً لرهلــاً جدلــتولد    مــد التلــك ذكــاء  ــا

بصاندي اإلبداع والثقافة وينضج في تؤدـ على نار  فكــاره . ولــن الــذين 

باــ  بشــدـ وترســ  بســببا  اككتئــاب بدانلــت   رث ارتبط با  وصــادقا  وتــذ

ة   مد بصــالل لــ  تكــن عالقــة فنــا  بــآنر لتدــدد صالل جاهينا وعالق

ــ  ــ  واإلبـ ــ المواهـ ــ ا ورسـ ــاعر للاـ ــايرا داعات  شـ ــاتير شـ ا  كاريكـ

وسيناريســتا ولمثــ ا ولنــتجا وإنمــا كانــت عالقــة صــدلكة ونــواطرا 

كممثــ  وصــديه  تفالدين الذكية لصالل جاهين التقرت ا مد زكــي وتبنتــ 

دي    يكتــ  لــت وزلي  صدلكة وقااو  وجلسات ناصة وكا  لن الربي 

 ً ــولي« وينتجــت  يضــا ــيل  وشــليقة ولت ــا والســندريال ف ــرر لدام ا و   يك

تجربة في لسلس  وهو وهي« لع الكاتبة سناء البيسي وهو ك ي ا  لن ال

ــالحس  ــد  ب ــة ال ــع نل ــي تجم ــرية الت ــالت المص ــف المسلس ــ  والر  جم

بالغناء والشدر واألداء الراقــي وتســبر غــور المــر ـ والرجــ    يعااكجتم

 بشك  فريد ولصيه بدالقاتاما الخاصة.

درجــة      واثر صالل جاهين علــى   مــد زكــي عميــه جــدا إلــى

ل جاهين وقا   ولــ  يمــر علــى   مد يحلا عن ظار قل  رباعيات صال

 تلــ يو  اسود كيو  وفــاـ صــالل جــاهين«ا وانحيــاز   مــد زكــي فــي  فال

در السمك« الدديدـ والبيت البواب« وولستر كاراتيت« ووكابوريا« ووشا

دـ بديــدا عــن القــانو  للبسراء والاالشيين الذين يديشو  في لنرقة لحايــ 

 التقاليد هو انحياز للكر صالل جاهين.و 

ــي الســينما  ــدـ ف ــة الجدي ــار الواقدي التصــه  يضــا   مــد زكــي بتي

ين  عــاطف الريــ ا ونيــر  ج رخــ المصــرية بالثمانينــات ولبــدعياا الم

وصادقا  وصنع لداــ   هــ   فــال    بشارـا ولحمد نا ا وداود عبدالسيدا

ة وعيــو  ك تنــا « رين فــي الســينما الدربيــ الربع األنير لن القــر  الدشــ 

« 70وولوعــد علــى الدشــاء« ووطــائر علــى الرريــه« ووالدوالــة 

ــر األ ــدلن« ووالنم ــوى« ووالم ــة« وودرب الا ــدار الدالي « دو ســ وواكق

مية« ووالح  فو  هضـبة الاـر « ووالبر ء« وو ربدة فــي لامــة رســ 

 لثالثة«.ووزوجة رجـ  لا « وو  ـال  هند وكاليليا« ووالدرجة ا

عد  تسييس نلست كنور الشريفا ولــ  كي دفدت إلى  وذكاء   مد ز

يجار  الواقع السياســي لالرتبــاط بالمؤسســة المرك يــة الحاكمــة كدــاد  
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جماــور بشــدارات واهيــة وبراقــة وكاذبــة ونادعــة.. لا   لا ا ول  يستغل 

يرا عن نب  المــواطن المصــر  وعــن   اللــت وهــذا ســر كا  دولا تدب 

 .لت لن دو   دنى تحلظات   الجميع  

 املرأة يف حياته 
علــى    نقــاط ضــدف   مــد زكــي كانــت بدانلــت نلســت بمشــاكلة 

 وج الجميلــة ت ي   النلسية وبدالقتت المتوترـ لع المر ـ. كا  لن الربيدي   

باا عشقاًا و   ينج  لناــا..   التي   باا الممثلة هالة فؤاد والتي كا  ياي 

ت لاــا ســوى  نــت ا غيــر طبيدــي. ك دككلكن نااية عالقتامــا كانــت  لــر

رج  لجنو  بشيء  كبر لــن الدالقــة لــع األنثــىا واكســتقرار واألبــوـا 

ء يحقــه لــت النشــوـ يش و كثر نلوداً لن السلرة والتدال  لع السياسيين..

 وهو بال جدا  اللن.

نجوليتــت آلنــر بكــ  قوتــت الشخصــية و   وتصوروا      مد زكــي

ع إلى عينياا وك إلــى إطالكتت رج  نجو  ورقيه يحد  المر ـ فال يترل

وجااا.. ناض عالقات نسائية كثيرـ ارتبرت بإشاعات و  اديــث نميمــة 

ةا والدجي     ك  النســوـ ي ن لحر  دولا عند  افة   اللت اللكناا كانت تت 

تدـ على فترات لدت عشقنت ولا زلــن الالئي لرر  بدالقات سريدة  و لم

و  ك  قصــة  ــ  إلــى ت فقد كا  قادرا    يح يحتلظن بذكريات جميلة لد

وردـ ك تذب ا وعرــر ك يضــيع شــذاها وإلــى صــداقة تــدو  إلــى الناايــة. 

وتلاصــيلاا فاــذا ك  ااواأللثلة كثيرـ لكن لــن الديــ  الحــديث عــن  ســمائ 

 يليه اآل .

ــف ل ــ  يختل ــذ  ل ــ  ال ــو الممث ــذه  وه ــدلا فاج ــرو  عن ــت الكثي د

لســلرة ســمحت « ك  األلوا  السياسية شاهدت الليل  وقمة ا56ـوناصر  ب 

لت بالدرضا و تــى عنــدلا قــد  و يــا  الســادات« لــ  يختلــف لدــت الــذين 

ثــ  قــادر مل  اعتقــاكت ســبتمبر.. هــو عارضوا كال  ديليد وذاقوا ويالت  

ماــا الجميــعا علــى إقنــاع الجميــعا وعلــى جدــ  اللــن رســالة بســيرة يلا

عمــر الشــريف عنــدلا   ولمقروعة لوسيقية يستمتع باا الجميع ول  يكــذب

عنت والواد   مد لو لتدل  انكليــ   وســافر لاوليــوود ســيكو   شــار   قا 

 لمث  في الدال «.

 و  ةقــ ي ولــو اكتمــ  فــيل  و لــي « آنــر لشــاريع   مــد زكــي برر

تــا  % لن لشاهده صــورت باللدــ  ســيكو  هــذا ن 80بذنرى ناصة     
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ـ ألنــت يــرى لسك لحياتت وهو المشروع الذ  يظ  يحل  بت لسنوات عديــد

را بينت وبين عبد الحلي  فــي الكلــال والشــقاء والنجوليــة واليــت  تشاباا كبي 

 و هــ والغري  إنت لنذ  ربدة  عوا  يدد لاذا الليل  وواصــ  بكلــاءـ  لمــت و 

 رشــيلت  على سرير المرض.. لكن المدهش هو لا اكتشلناه عند النظر في

لحات فــي الدــدد ص  8نشرت لجلة الموعد اللنية على    1988فلي فبراير  

قيقا لصورا عن ا تلا  الوسط اللنــي بديــد لــيالد اللنانــة نبيلــة تح   1302

ــرو ســلي  لوســيقي  ــة عم ــت فرق ــدلت في ــال  ســروريا ق ــا   ل ــدا وك عبي

وشدت لرربة اللرقة لاا كمــا  بذعــذب األغنيــاتا وجدــ    ااستدراضية

لشاب عمرو دياب الساهرين ك يكلــو  عــن التصــليها وغنــت المررب ا

لة فاضــ  صــديقتاا بــذ لى األغنيــاتا لع فرقتاــاا و يــت شــري   صابرين

ورقصت فيلي عبده على رغ   ناا كانت في شار الحم  السادس لخاللة 

الد يــ   غنيتــت الشــايرـ وياقلــا«   دبــ تدليمات األطبــاءا وغنــى لحمــود ع

سمر   مــد زكــي فقــد وقــف علــى المســرل ورقصت يسرا..  لا النج  األ

 17  يســتدد لناايتــت لنــذ افا ويغني لــت.. فاــ  كــاو نذ يقلد عبد الحلي    

عالاا وه  صبر على  لمت طيلة هذه األعوا   ويا ترى لاذا كت    مــد 

ناصة  نــت ك يدــد وك   ضرزكي في وصيتت التي وضداا تحت لخدـ الم

برع بت وإنما اشياء فض  اك يدرفاا يحصى لا يمتلكت كبنت هيث  وك لا يت 

   د  ك بدد ر يلت!
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 االمجاع علي حمبة املمثل يشبه االمجاع علي حب املطرب الراحل 
امحد زكي طلب استخدام    والتشابهات بينهما غريبة: 
 احلليم يف الفيلم!   د ب ع   جنازته لتصوير رحيل 

 ليلي علوان و ناجي طرابلسي 
 

هناتت ك تخلي نلسااا كا  يتقد  ببرا لشــوب نرواتت.  لتد  في  

ول بين لاللستاا لقلبتا وبــين لحاولــة رفــع برعشة نليةا يده اليمني تترا

ســحوبة لــن ر ــ  المــوت كلتا يديت لتحية الجماهيرا ث  يبتســ ا إبتســالة ل

ا يتقــد  الــي المنصــةا يصــافح اكعاللــي عمــاد  ايــ    لتدلن عن نلساا  نا 

ســل  علــي ســالف فــوانرجي التــي كــا  لــن الملتــرض    الدين  دي ا ي 

انه الممث  السور  جما  سليما ا قبــ  ت في فيل   لي  ا ث  يدتكو   بيبت 

ا  يتقد  للمنصة ليحكي عن لذساـ لرض شرس ظ  يداني لنت لمدـ عا  

لي األنير ك مــد زكــيا فــي المــؤتمر العكال . كا  هذا هو الظاور األ

تصــوير اللقرــات األولــي لــن قصــة  يــاـ عبــد   الذ  عقد لأل تلــا  ببــدء

ذا الــنج  الــذ  يخرــو كلدــاً   كا  ثــ  لــا يــربط بــين هــ الحلي   افا .. ه

صوب ناايتت وبين الشاب الخجو  الذ  ظار في لدرسة المشاغبين  قــ  

لجــاراـ ســديد صــالح  يلــ ع زلالئــت فــي المســر ية نجوليــةا غيــر قــادر

لخرج المسر ية قد وضدت فــي  وعاد  إلا  في إطال  النكاتا ويبدو   

لنت ذلك. ربمــا ك يتحد  إك إذا طل     دوره الحقيقيا شاب فقير ضديفا

تكو  البــراءـ الدميقــة لســمرتت هــي الشــيء الو يــد الــذ  لــ  يتغيــر بــين 

 المشادينا تحركاً لا بين البداية والنااية.

ميع في الشارع المصــر  علــي  ــ    مــد زكــيا لــيس ج لا  يتله

ً هناك إجماع ع  لي فنا  بقدر اكجمــاع عليــتا تقريبــاً لثلمــا اجمدــوا ســابقا

اا لكن لدنة  لي  طالت   مد زكي و الت دو  علي    عبد الحلي   اف

براعتت في إ ياء تلك الرول وبثاا  ية  لا  المشاهدين. هــذا اللنــا  الــذ  

اس  ين  د  دور جما  عبــد الناصــرا وك  ــين جســد ن لا  ل  يختلف عليت

   لمي اتت الشخصيةا بذاك الغليو ا والصلدةا ونلحــة الكــال السادات بك

مد زكي علــي لحبيــت بــذ  تنــاز  عــن شخصــيتت الخاصةا إذ ل  يبخ     
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الحقيقية في سبي  إنالصت للدور تمالا.. يتبر  هو لن عاداتــتا يخلــع ز  

السادات ويتذقل  لع لقاييساا بساولةا لذا ل  يكن   ةذلعبد الناصر ليرتد  ب 

ً لن الصد    عليت  بدا بلــوغ  ــ   الدنــدلي  األســمر. الكــ  كــا  لتشــوقا

 لي  ا فــالجماور يضــع ثقــة بصــرية تالــة فــي لرؤية   مد زكي في ز  

 داء   مد زكيا ل  يساور الشك   داً لا علي قدرتت تلك. في السابه  ين 

لجيــ  الشــباب الرــائشا  يــا  لكابوريــاب وللســتر   كا  ا مد زكي لمــثالً 

الجميع في تمكنت لن تذديــة دور  لــي ا وتــ  الحــديث عــن  كاراتيتبا شكك

ولاللح   مد زكي في لقابــ  رقتامــا   بالرلوز وعن غلظة صوت  الدبث

لد  عبد الحلي ا  لا اآل  فاناك إتلا  فرل علي  نــت قــادر علــي ذلــك بــال 

بثقة الحكماء وبصيرتا  يدرف  يضا  نــت   يزكرها  وك لنافسةا و  مد  

 نــت كمــا هــو لدــروفا فــالموت ك ياــت  كثيــرا  ســيتمكن لــن ذلــكا غيــر

لا يلدلونتا ويتركا  يتذســلو  علــي عليا ا يتجاه  لتدمداً بالبشرا يترفع  

 لا كا  يج     يحد .

ــدككت  ــا وبال ــة بالميلودرال ــي لحظــة  افل ــي ف ــد زك ــوت   م يم

ث  عبد الحلي . إناا لدنة المــرآـ القديمــة  ليمــوت مي و  األسروريةا بينما ه

يمــا ورلا ير  اندكاست في المرآـبا والتي يتحداها   مــد زكــيا فالبر  ف

دقة علي غير عادتاا وتلترس الــنج  فــي ذروـ  داءه. تكو  هذه اللدنة صا

يموت زكي بينما يؤد  دور الشخ. الو يــد الــذ  يرــاو  قالتــت ك لــن 

 وإنما لن  يث الكاري لا الخاصة.   س  يث النجولية فح 

ن لنــتج تصور   ــد    يرلــ  فنــا  لــ يدي   مد زكي هذاا فا  ي 

ويدرضــاا بــدكً لــن   الليل  الذ  يؤديت    يصور لشاد جنازتت  ا  لوتت

لشاهد جنازـ بر  الليل  الذ  يمثلتا ا  بدكً لن لشاهد جنازـ عبد الحلي  

ا مــد زكــي فــي الســابع   تلــالــارسا لثلمــا    30لات فــي     افاا والذ 

ا مد زكي انت فد  واعياً ليس   والدشرين لن نلس الشار. هكذا  شيع عن

وبربيدــة المــرآـ التــي   تراو   همية عبد الحلــي فقط بذهميتت المرلقة التي  

تلص  بيناما ب   يضاً واعياً بموتت القاد . ذلك المــوت الاــادئ والمتوقــع. 

تحديد فلي اللحظة التي يتحقه فياا لاب   هنا يكمن انتالف ها  بين النجمين 

بيناماا لــن قبــ    مــد زكــيا يــت  انتــرا  هــذا   الوعي الصريح بالتشابت

تلقي نبذ لوت   مد زكــي وتلقــي انتالف طليف بين طبيدة  التشابتا عبر  

 لوت الدندلي .  
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كــا  المــوت فــي  الــة  لــي  لوتــاً لــدوياً لانتحــار اللتيــات بإلقــاء 

ا في  الة زكي فاو لــوت كموســي ثلمــةا إنــت لاا   نلسان لن البلكوناتب

بالتيــازا كــ  يــو  يــناش جــ ءاً جديــداًا ك نلاجــذ   لوت بريء وسرطاني

ســيتت فــي األيــا  األنيــرـ قبــ  وفاتــت. لي الرغ  لن تلــاق  كابو بالموتا ع

قبضة الموت ت ور بلداً بذكملت له   قو  عالماً عربياً ب. الك  كا  يســذ  

سؤا  بالبداهة عن سؤا  هــ  ســيموت    ك ب لاا لتي سيموت ليختلف هذ

  لضاعلا في زلن لــا علــي عبــد الحلــي   ــافاا واآل  لن هنا كا  الح 

  مد زكي لــع  لــي  فــي عــدـ نقــاطا   ثر علي   مد زكي. يلتقيالح    ك

بدءاً لن الميالدا فكالهما فالل شرقاو ا ينتمــي لمحافظــة الشــرقية علــي 

عملاما اللنيا كو  زكي لمثالا و  لــي    ةعي دلتا الني ا ورغ  إنتالف نو 

كــن لــن الوصــو  لقلــ  الجماــور ببــراءـ نقيــة لــن لرربــاًا فكالهمــا تم

ا بمواصلات شكلية نموذجيــة تمكــن الوسالة. ك يتمتع  يامالمساولة علي  

اللتيات لن عشقاماا والرجا  لن الغيرـ لناماا كالهما راهنا علي فناما 

ــداعاما الخــا ا  امــ تارغــ  المنافســات ووصــال لمكان  ــر إب ــ ـ عب الممي

اناـ نبيثة لع المرضا انتات بمــوت  وقــف وكالهما  يضا إشتركا في لد

 يضــاً دو  تذديــة  لــي  رتقــ ا فــالموت الــذ   ــا  ا  لشروع إبداعي ل

ألغنية لن غير ليت التي غناهــا فيمــا بدــد عبــد الوهــابا  ــا   يضــا هــذه 

 .  لي المرـ دو  تجسيد   مد زكي لحياـ عبد الح 

نــت إك الك  يحسو    مد زكي قريباً لنا ا بــرغ  كــونا  ك يدرفو 

 اً  كثر لن بقية زلالئــت..قليالً..  ياـ النج  األسمر لحاطة بالغموض نسبي 

وكذلك فنت .. لن لنا يستريع اإلشارـ إلي شخصية  داها ويقو   هــذا هــو 

دشــر لاي    مد زكي الحقيقي. وعندلا  هداه إثنا عشر لدتمــراً عمــرتا  فــ 

ع نجــ  ك األوانر لن رلضا  األنير كــا  هــذا تصــرفاً غيــر لســبو  لــ 

ا وهــوا يــا يمــت للجماــور بصــلة شخصــية غيــر لــا يرونــت فــي  فاللــت

ف في ك  لرـ عن المرـ السابقةا ألنت دائمــا لــا يديــد إنتــاج للدهشةا يختل

شخصياتتا يتقم. الشخصية المنوطة بت    يمثلاا فيؤدياا ببراعة تالةا 

ة لن طت  سين إلي آد  ابو نروـ الي السادات الي  لــي  بســرع  كرتح في 

ت بذلك يؤكــد وبماارـ. إنت اإلنال  المرله لموضوع فنك ك لذاتكاوكذن 

تي قالاا يولا عن نلست في   د   واراتت ل نا لجــرد شــخبرات الدبارـ ال

علي ور ا يخرج لناا الضابط والمدلنا واكستاذا والــرئيسب. لــن هنــا 

 يع عن ا مد زكي  نت طل  لن لنتج الليل  تصوير جنازتت بدكش ا  جاء ل
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  لــن فــيل  لن جنــازـ عبــد الحلــي  فــي فــيل  الدنــدلي   وكذنــت بــذلك يجدــ 

حيالً بدو  لوتــتا    بــدو  لــوت   مــد زكــي نلســت. كــذ  الدندلي  لست 

الجماور يتشو  لرؤية فيل  يحو  لوت برلت الحقيقيا فيل  ل  يكتم  كمــا 

وكات  السيناريو وإنما كما  راده برلت األسرور  المحــاط   ترج  راده لخ 

كــا    ذلحلة المرض البي ا تسكنت لنــدوزا و شــيةا هــي الو يــدـ التــيب 

الوقت سيديشت النج  المري ا كما  ددت لن قب  ك    بيدها تحديد ك  لن

ــنج  الــذ  كــا  لريضــاً. هكــذا ترــابه المنــدوزا  لــن الوقــت سيديشــت ال

علــي بدضــاماا تضــداما لقابــ  بدضــاما وتجدــ    آـالصورتين في المــر

 مد لن األنر  وجودها.  الوا دـ لناما تست 

 كاتبة من مصر

 كاتب من لبنان

 

 2005مارس  28القدس العربي ـ 
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 [ 2005–1949أحـــمــــــد زكــــــي ] 

إىل مملكــة الوهــم والظــــالل جلـــــ املمثل  
ــلِــق واألقــدر واملهــووس بال 

َ
 ال ـ م ـ كـ الق

 جورج كعدي 
 

زكــيا ولــن عــد  كتلة لن عص  وقله دائــ  ولســتبدّ كــا    مــد 

 رتو ا ولن  ل  وكآبة وجودية كزلاه لنــذرضى وطمول الى اكتقا  ك ي 

تشرين   18الرلولة المضرربة في ال قازيها شما  لصرا  يث ولد في  

 تتــ كترافدــاً و و يث توفى والده وكا    مد لّما ي   طلــالً ي   1949الثاني  

د األب  لت ل واج ثا  فدــاش فــي كنــف جدتــت  ــالالً جــرول الاجــر وفَ  قــئ

اذ ا ادرك رول   واأل  والديش فــي و ــدـ وغربــة بــال  نانامــا. عرــ ا

الررية و ملت الى دروب الارب لن الواقع الى عــال  لتخيــّ    ا مد زكي

سيغدو عالج نلست المضرربةا يبر  بت لن  وجاع طلولــة لتذلمــة علّمــت 

 لسا  رو ت الى اكبد.    يفا  ندوبا

غيابت الملجع  و  لن الــسا   لا  ا  نستديد طلولة ا مد زكي في

اشــدالت الســكائر   لنابع انجرا يتت الملرطةا وعصابت الم لنا ونا   لنلقت

التــي دانــى عــددها المئــة فــي اليــو  الوا ــد فتســببت لــتا علــى اكرجــحا 

الباكر. علماً ا   تلي ر  لاليين عشاقت ب   بسرطا  الرئة الذ  اودى بت فلجع

لدصبية ال ائدـ التي كا  يقرُّ ذينك الدص  والدصاب ]اك رى وصلاا با

يراًا ب  عمالقاًا وفي شــحن مديدـ والثّرـ لمثالً قدباا[  سدلاه في  رفتت ال

ــدقاً  ــتد  ص ــوتر والمش ــرب" والمت ــذاك اكداء "المكا ــة ب ادواره المتنوع

الــدؤوب علــى تايئــة كــ    دمــ و ماســةا وفــي لــدّه باــاجس اكتقــا  وال

ارض واقداــا وواقديتاــاا علــى   شخصية بالبحث والمراقبة والن و  الــى

سالفســكيا ا  و" واتبــاع لناجيــة ستاني طريقة نجــو  "اككتــورز اســتودي 

ارجاع الشخصية المؤداـ الى جذورها ولكّوناتاا اكولى والظروف التــي 

 ي.  عامجت افضت باا الى لا هي عليت لن تركي  نلسي وذهني وا
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مــد زكــي. لن قماشة الممثلين الكبار الماووســين بالكمــا  كــا  ا  

ل فــي البــدايات إثــر  رفتــت هوايتــتا وهوايتــت  رفتــتا بــين نشــبة لســر

ا وســينما 1973لداــد اللنــو  المســر ية فــي القــاهرـ عــا   تخّرجــت لــن

فيلماً   56التامتت والتامااا تولّات بحضوره وشغف بدالماا ولت فياا نحو  

 اكجمــ  فــي انتاجــات الســينما المصــريةا لتــنقالً بــين ادوار  نل  االدظم

ائر علــى لختللة فل  تذسره صورـ نمريةا فكــا  ســائه التاكســي "فــي طــ 

ا ا والم ّين في "لوعد على الدشاء" للمخــرج نلســتا الرريه" لمحمد ن 

وليكانيكي السيارات في "عيو  ك تنا " لر فــت المياــيا والمحــالي فــي 

الريــ ا والراعــي المغــو  فــي "الراعــي والنســاء"   فطدــا"التخشيبة" ل

جما  عبد الناصــر فــي "ناصــر   –في اكصد     –... وكا   لدلي بدرنا 

لســادات" وعبــد الحلــي   ــافا فــي " لــي  انور السادات في "ايا  ا" و 56

صوت الشد " آنر فيل  كا  يؤديــت فــي فتــرـ لرضــت ولــ  يمالــت القــدر 

لــن لشــاهده فــي ادارـ المخــرج   ةئــ مالإلتمالت رغ  انــت ادى تســدين فــي  

 شريف عرفة.  

ــنج  ــي ال ــد زك ــوا  ا م ــد ط ــةا ا ال اه ــد والنجولي ــت بالمج  يات

رـ واقالتت الغريبة و يداً في المنسح  لن عال  اكضواء الى ع لتت اآلس

الذين ا د فناد  القاهرـ رغ  التالكت شقة سكنيةا اجمع عاشقوه وقادروه  

الس على عظمة  ضوره في تــاري    ـرهقاودّعوه بدشرات اآلكف في ال

ــي ادوار ــدوا  الصــد   الســينما المصــرية ف ــى ال ــا عل ــدـ يرشــح لنا نال

لكمــا  واشــتغالت الاوســي ك على لــا اســللنا هوســت باوالواقديةا ولردّ ذل

على الشخو  المركبة والمتنوعة التــي قــدّلااعلى الشاشــةا ودائمــاً فــي 

ــا ــن اكتق ــوية وا ــدـ ل ــى س ــة وعل ــة لذهل ــت إلاو   براع ــار. شــغف ب با

اونوا لدت وه  األلمع واألفض  الجماورا انما كذلك السينمائيو  الذين تد

ى يوســف شــاهين بيةا لن صالل ابو سيف الــ في السينما المصرية والدر

ولحمد نا  ور فت المياــي ونيــر  بشــارـ وداود عبــد الســيد وعــاطف 

ين رو اــ مب الري  وعلي بدرنا  وشريف عرفة وآنرينا وكانوا اوائــ  ال

ارها المــذّوب باداء الممثــ  القــديرا الشــغوف بحرفتــتا المحتــر  فــي ادو 

لست بالسينما دواًء لجرول ن   نلست في شخوصتا المدراء والمتلانيا الالئذ

 الكليمة ولنلذاً للارب لن الواقع الى لملكة الوه  والظال .  

 كا  ا مد زكي اكقدر لي قب  ا  ا ادثت لـ"الناار"ا وبدد الحديث

ب الــى ئه لدت صار األ  ا فلي تلك الجلسة المديدـ تدّرفت عن قــراشلا
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ت   ا مد زكي المثقّفا اكنسا  واكنجرا ّيا المتواضع والمندــ  ا المتولــّ

سينما والكما ... انما ناصة الى ا مد زكي القله المجبو  لن عصــ  بال

نالّ  و    وجود  لؤثّرا فدشقت يولذاك اكنسا  نلــف هالــة الــنج ا 

ي  ديثي لدت بقله شخصي على صحتت نشذ لن للافات التبــغ التــ   تمت ون 

   ل  تنرلا لحظة وا دـ لن ساعتين برفقتت التاريخية لدت.

 غيابك ا مد زكي.  نلسي   ينة اليو  على  

 

ث اىل "النهـار": 
ّ
 النجم الغائب يوم حتد

 قضيتي هي اإلنسان وال أحيا إالّ على الشاشة 
 حاوره: جورج كعدي 

 

هذا الحديث لع الممث  القدير الغائ    مــد زكــي الــى   عئ قاتدود و 

ا ونشر في ج ءين ليولين لتتاليينا وهنــا بدــ  وقــائع 2001–09–22

 الج ء األو .  

ءاً التدبير عــن اعجــابيا الموضــوعي ك    ودّ بدجورج كدد  •

الداطليا بذدائك وقدراتك لمثالً.  نت لمث  كبيرا نمــوذج تــاّ  

ـــ"روبرت دونيــرو الشــر ". ّب ح ت ك للممثــ  الدربــي.  لقّبــ  ــاً ب ب

لتشــبيت  هــ  انــت لمثــ  "لناجيــة"ا وسؤالي انرالقاً لن هذا ا

   لمثــ  ي والـــ" كتورز اســتوديو"     لن اتباع ستانيسالفسك

"غري ـ" على طريقة المدافدين عناا الثــا  لــورنس اوليلييــت 

وبيتر  وتو ا والــذين علــى عــداء لــع "المناجيــة" ورافضــين 

 لنتمياً الى المدرسة اكولىا لا ر يك     كب  لاا  اشدر

ي الثالثــة لتخــرج بدبــارـ كتــ  ستانيسالفســك  ا مد زكــي  تقــر   -

ص  الى القل . وهذا الرــالع وا دـ تلخ. ك  شيء  لا يرلع لن القل  ي 

لن القل  يحتاج الى الصد  واك ساس الشديدين. عنــدلا يتحــد  المــرء 

فــي اللــن او نارجــتا فــا    انةوضوع لاا او يدبّر عن شخصية لدي في ل

ذاك الكــال ا لكنــت لــن يــدن  قلبــك. األلر يتدله بمدى صــدقت. قــد يبلغــك  

و  صــادقاً فياــا. لــن      ــّس بــاأللورا ا   كــ الما  هو الوجدا .   ّ   
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هناا انتمي الى المدرسة التي تراها.   ــّ  لدرســة اإلغــرا  فــي تجســيد 

اتقاناا. صــّنلني كمــا تريــد   ليّ الشيءا اتقانت. طالما انترت لانة لدينة فد

 لضحكب.  

هــ  لــن   يات. كيف تايــا ادوارك صّنلت نلسك لن غير تسم •

و نال  لراقبة النــاس واكشــياء علــى طريقــة روبــرت دونيــر

الذ  يرول لراقباً شرطياً  قيقياً لــو كــا  عليــت ا  يلدــ  دور 

ع بــدور لالكــ ا الشرطيا او لالكماً ا  كــا  عليــت اكضــرال

 مناجية نلساا   لا  مدال   ه  تدت 

تقــر  عناــاا تتذللاــاا  ثمــة ادوار تحتــاج الــى ا  تتدــّرف الياــاا -

ــاـ لل ــا. والحي ــةا بالو تراه ــياتا باألل جــة المختلل ظــائف يئــة بالشخص

واك ال  واك باطات واكنكسارات والرمو اتا وكّ  يتدالــ  لــع هــذه 

لن غير   ااءاط اكشي اكلور على نحو لختلف. دان  اللنا  قدرـ على التق

و  الــرئ يصــرد  ا  يدي ذلك. يرى في نلست لخ وناً لن المشاهدات.  

دره الور وتنتابــت الــور. بت هو نلست. الممث  كائن لتحركا تجيش في ص

يتلّرج على نلست في المقــا  اكو . يتلــّرج علــى كذبــت قبــ  صــدقتا علــى 

 ىرضدلت قب  قّوتتا وعلى إ باطاتت وســداداتتا علــى اكنســا  فيــت. ك يــ 

اكنسا  اك جانباً وا داً في شخصيتت. على الدكسا لو نظر الى لشــاعره 

ظــر البشــر ســوى الــى الجانــ  المتناقضة فقد يمندت ذلك عن الكذب. ك ين 

اكيجابي في شخصياتا . الا الضدف والكــذب والرغبــات فانــت ك يســائ  

نلست  ولاا وك يحاورها كي يشرع في التدال  لــع ضــدلت او كذبــت. لــو 

رله في التدالــ  الصــاد  لــع نلســت ألبصــر  لــوراً فــي اآلنــرين لــن ن ا

 األبسط الى اكعمها وألللى نلست يلتقط اصغر التلاصي .  

ــد   • ــاس الجس ــى اك س ــديع.  ت ــادات ب ــية الس اداؤك لشخص

لوجود. لديت لثالً تلك الدادـ في الكّ  علــى اســنانتا والتقرــت 

اللــيل  كملمــح   ةلــ انت عادتت تلك ور يناك تكّ  على اســنانك طي 

نا  لن لاللح الرئيس الســادات وشخصــيتت. كيــف راقبــت 

 ذلك  ه  عبر افال  وثائقية   

لو تّ  ذلك عبر شريط وثائقي فقط لكا  لجــّرد تقليــد. انمــا لمــاذا   -

تلك الحركة الدصبية  لــا اســباباا النلســيةا البيولوجيــة  لــو فكــرت فياــا 

 ً  .  على هذا النحو أللليتاا تخرج لنك تلقائيا
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    اناا  ركة نابدة لن اك ساس الدانلي بالشخصية    •

ن جمــا  عبــد الناصــرا وكــا  تمالاً. كنت لثالً بديداً ك  البدد ع  -

علي ا   تخيّ  لدنى نظرتت وبداية تلك النظرـ لديــت طلــالًا صــبياًا شــاباًا 

لتذلالًا قارئاًا وكيف كا  يدبّر عن ا اللتا وكيف ا بطا وكيف تكّونــت 

جالً... لتبلغ  ركة لدينة في شخصــية لــا ك يكلــي ا  تراهــا. رشخصيتت  

 ك شكالًا انما ك بد...  تستريع لشاهدـ فيل  وثائقي يظارها ل

 لكن التقاط الماللح يستل   المراقبة.  •

الماكياج يتكلّ  بالشك  الخــارجي الــذ  تــراه الدــينا فتقــو   آها   -

قلــاً فــي زن انــة. او. الشك  صحيح. ر يــت صــورـ للــرئيس الســادات و 

ك ظت لا كــا  يرتديــتا وتســريحة شــدرها بيــد انــي لــ   ر ا ساســت وك 

كيف يلكر. كما شاهدت لت صوراً لع زوجتــت فــي اســتوديو كيف يتكل  او  

التصوير. صور ثابتة. هنا لديك الشخصية وفــه لــا تراهــا فــي الصــورـ. 

تلّكر. هذا   لكن لاذا عن هذه الشخصية عندلا تتحركا عندلا تتكلّ ا عندلا

غير لوجودا غير للموس. عندلا ت ّوج الرئيس الســادات الســيدـ جياــا  

نة اكولى لن عمر  تقريباً. وك افال  لــن تلــك الحقبــة. كنت طلالً في الس

". ل  يكن هناك تلل يو  عاــدذاك. التلل يــو  56األلر نلست لليل  "ناصر 

ألزهر ول   ره ا. لذا ل   َر عبد الناصر في نراب  1960دن  لصر عا   

في نربة قناـ السويس ول   ره في لن لت كذلك وكيف يتدال  لــع  وكده. 

لختللة. تسمع ا ده  يقو  لك  صنع هذا الشك . يــتكل  النــاس   اناا لسذلة

عن الشك  الخــارجي ويغللــو  النظــر دانــ  الدــين. والدــين لامــة جــداً. 

يريد رؤيــة عينيــك   يقو  لك ا ده   ان ع نظارتيك اريد رؤية عينيك. ِل َ 

ألنت يريد رؤية قلبك. الدــين كاشــلة لمــا فــي القلــ  او لمــا فــي اك ســاس 

. هنــا الشــك  الخــارجي لاــ  أل  الدــين تبصــرها وأل  الدــين والوجــدا 

تبصر الدين لحظة التمثي . وك  در  كيــف اتكلــ  عــن ذلــكا ألنــك  ــين 

تتدرض لشخصيات لدروفــة ولداصــرـ وك تــ ا   اضــرـ فــي وجــدا  

لناسا فا  ك  الرئ يذتيك بــر   لســبه  ولاــا. الــبد  لختلــف لداــا ا

تناو  الممث  للشخصية. ينرلقو  لن   والبد  اآلنر لتله. يغللو  كيلية

لواقف سياسية ويبتددو  عن الدم  اللنــي! قضــيتي هــي اكنســا ا وفــي 

فيل  " يا  السادات" قضيتي هي اكنسا . وعبد الحلي   افا سوف اقدلــت 

 ن وراء الحنجرـ...  لكانسا   
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" لــن 56جلّي انك تقد  في " يا  الســادات" كمــا فــي "ناصــر   •

 لل عيمين القائدين...  قب ا صورـ انسانية  

لذ كنت اقدّ  شخصيات رج  الشارع كنت اردد ا  لــا يشــغلني   -

هو اكنسا  ل...ب.  دّيت لثالً ادوار ثالثة ضباطا في "زوجة رجــ  لاــ " 

ضــابط لبا ــثا وفــي "ارض الخــوف"  ضــابط شــرطةا وفــي "الباشــا"

حــو كذلك. الثالثة ضباط في الشرطةا انما كــ ي يتدالــ  لــع لانتــت علــى ن 

نئ هــو  لختلف. قد الضي  ياتي كلاا في اداء شخصية رج   لنا لكــن لــَ

اكنسا  نلف تلك الشخصية  الضابط األو  كا  يداني عصــاباً هســتيرياً 

ضــدوا فــي ذهنــت ا  تلــك و وربي طلالً على ا  بدلــة الضــابط هــي قــوـ.  

البدلــة هــي الخــال . و ــين يرتــد  البدلــة تحكمــت. يــتكل  بلســاناا. الــا 

في "الباشا" فوالده لواءا لذا ليست قضية كبــرى بالنســبة اليــت ا  الضابط  

يكــو  ضــابراً. هــو انســا  يحمــ  شــارـ الضــابط. انســا  لتــواز . هــذا 

ءا واكنســا  يضابطا وهذا ضابطا لع ك  اكنــتالف بينامــا. المانــة شــ 

 نلف المانة شيء آنر. لذا بحثي عن اكنسا .  

دي  لن الحيــاـ. هــ  هــي يقو  فرنسوا تروفو ا  السينماا لتا ب  •

 كذلك لك ايضاً  لع ك  الشغف الذ  يمكن ا  نلحظت لديك.  

ك   يا إك على الشاشة. ان   الى الشــارع ألتلــّرج علــى نلســي   -

لصــر  عربــي يــندكس علــّي لــا   نوعلى اآلنرين. في البداية انا لــواط

يندكس على لواطن الشارع الداد  لن سلبيات وايجابيــات وانكســارات. 

 اني اللك كلنا  فرصة ا  ارصد الواقع قب  ا  ا ياه على الشاشة. ث   

 اردت لدرفة لدى ارتباطك بالواقع   •

اللنا  الذ  وهبت . لوهبةا يرصد الحياـ والناس ليس لن اج    -

  لــن اجــ  التذلــّ . كالممســك بالريشــة ليرســ  لو ــةا او بــ الرصد فقطا  

ة باكنســا .   يــا علــى الممسك بــالدود ليضــع لحنــاً. التذلــ  صــلة ناصــ 

الشاشة نلسياً وانسانياً.     لانتي كثيراً وا   تجسيد الشخصيات ل...ب 

لكني اكتشلت ا  ثمة ل جاً بــين اكنســا  واللنــا ا بــين اكســتوديو الــذ  

ذ لنــي لدظــ   وقــاتيا والواقــع.  لليــت نلســي   يــا علــى ن  عيش فيت ويذ

الذ  انترتتا الشخصية التي الشاشة. هنا الناس لدروفو  لي. انت الواقع  

انترتاا.    ثمة اتلا  بين الداللين في الليل .  عرف الواقع هنا واعــرف 

الناس والشخصية. انما في الخارجا    في الواقعا فال  عرف اكشخا  
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  بيني وبينا . ك اعرف لا قد يقولت لي الــرؤ لدــين. قــد يكــذب ااذ ك اتل

بين لي  نت كاذب. بينما على الشاشة علّيا والمرلوب لني ا   صدقتا ويت 

نئ  واجاــت. كمــا  للــك اتلاقــاً لــع  ك   د يكذب علّي إذ  للــك اتلاقــاً لــع لــَ

داً. جــ المشاهد الذ  ينتظر لشاهدـ الليل .  لا الحياـ الواقدية فاــي شرســة  

 ين انتاي لن اداء شخصــية اشــدر بلقــداناا. عنــدلا تحــّ  شــيئاًا لانــةا 

 ا.  ينبغي ا  تتقب  اوجاعا

تبدو الممثــ  الملضــ  لــدى ســينمائيي "الموجــة الجديــدـ" فــي  •

لصــر الثــا  لحمــد نــا ا داود عبــد الســيدا علــي بــدرنا ا 

شريف عرفةا نير  بشارـا ر فت الميايا والرا   عــاطف 

  نت نياره  األو  دائماً    الري ... ِل َ 

ر علــى طريقتــي. وأل  الســينما  - ــّ ربمــا لحــاجتا  الــى لمثــ  يدب

ن لر لــة الدهشــة والحلــ  وللاــو  األبــي  واكســودا الخيــر تحّولــت لــ 

والشرا الى لر لة سندريلال والحبي ا الى المر لة الثالثــة وهــي لر لــة 

هوفمــا  وآ    ناكنسا . ذكرت انت لمثلين الثا  روبرت دونيرو وداستي 

باتشينو وجاك نيكولسو ... انا  ينتمو  ايضاً الى لر لة اكنسا . كانــت 

تتلّرج على  ل  جمي . اليو ا الدهشــة ا  تتلــرج علــى نلســك. الدهشة ا   

 لذا البحث عن الممث  اكنسا . لاللحي قريبة لن رج  الشارع...  

 لكنت اسلوب ادائك ايضاً.   •

 لاللحي لع اسلوب ادائي.    -

تك تصف لي بكلمات قليلة لي ات كّ ٍّ لن اولئــك المخــرجين ي ل •

ضور علــى البالتــوا الذين ذكرتا  والذين عملت لدا . ا  الح 

التداطي لع الممث . ك بد لن ا  كالً لنا  يتمتع بمي ـ لحــددـ 

فــي عملــت. وا ــد عصــبيا آنــر هــادئا وثالــث يــؤد   لــا  

 الممث ... اعتقد ا  ثمة درجات انتالف.  

ك اكسماء التي ذكرتاا شكلت صورـ ا مــد زكــي.  ققــت لك  ت   -

تة او ســبدة افــال ا  ــدّاً اربدة افال ا  داً  دنىا لع كــ  لــن هــؤكءا وســ 

  قصى. يمثلو  ج ءاً كبيراً جداً لن لسيرتي اللنية.  

 لنبد  بمحمد نا .   •

صا   لغة سينمائية لتلردـ. تقنية عالية ترافقاا رؤيــة بصــرية   -

ن لحمد نا  يملك الــراً ثانيــاً ك ادر  ا  كــا  ليــ ـ او كرائدة للكادر. ل
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وسديد بانجازه فدليك ا  تجــار  عيباً  لو اتى لك بسيناريو وهو لتحّمس  

رغبتت في انجازه فوراً. يسدك ا  تناقش لشاداً هنا او هناك. انما ك تذتــت 

بسيناريو جاه . فر تت كبيــرـ جــداً  ــين يكتــ  الســيناريو بنلســت. يمتدــت 

   وراء اللكرـ. رالج 

 نير  بشارـ.  •

يدشه الممث . يستل  فيــك اكجــادـ. ولــو كــا  لــديك ر   تقولــت   -

ت. لث  صالل ابو سيف وعلي بــدرنا . اناــ  لــن النــوع الــذ  يلــرل فقل

كقترا ــات الممثلــين. ذاك لشــدوره  بــذ  الممثــ  لــيس لجــّرد لنلــذ. بــ  

 ممث  بشيء جديد.  ليودو  لدرفة لا تشدر بت. كما يرغبو  في ا  يذتي ا

 داود عبد السيد.  •

عرض علــّي فــي الماضــي الكثيــر لــن اكدوارا لكــن الظــروف   -

تحو  دو  تداونناا  تى انج ت لدت  ديثاً "ارض الخوف"  يــث   كانت

الليتت راهباً في لحراب اكســتوديو ولتــذلالً هادئــاً. انــت يمنحــك اللرصــة 

ذ لنك لا يحتاج اليت في ن لتقو  ر يك ويصنع في الوقت نلست لا يريده. يذ

لباقة. انت الكات  والمخرجا لذا فاو لقّيد برؤيتــتا وهــو بــذلك قريــ  لــن 

 اسلوب لحمد نا .  

 ر فت المياي.   •

األلر نلستا ألنت كات ا الليل  لن  ولــت الــى آنــره فيلمــتا تذليلــاً   -

وانراجاً وانتاجاً. كذنت يقو  "الليل  لــي" لثــ  يوســف شــاهينا والثالامــا 

غة سينمائية عالية. يرو  اللــيل  كــالالً فــي رؤوســا . الكــال  لداــ  لذوو  

رى اللــيل  كلــت. وهــذه لدرســة ســينمائية  دّ  واصد ا أل  المخرج هنا ي 

 ينبغي ا  نحسن التدال  لداا.  

 شريف عرفة.   •

لن المخرجين ذو  الباع. لتمي  جــداًا يتدالــ  لــع الممثــ  لــن   -

يت. وثمــة فــي     ــا  تــدن   ميــد  نال  لوهبتت الرفيدة. يدع للممث  ر

اذا  وتدن  غير  ميد. ثمة تــدن  لالبــداع وتــدن  لقيــت قــد يــدّلر اللــيل .

كنت ابغي كممث     افا  فا  يدني ذلك انــي ابغــي ا  اتــدن   اكضــافة 

التي تجدلني استوع  هي تدّن . انا والمخرج والكات  في لرك  وا د. 

  يرو  إطالة دوره علــى  ســاب ذانما هناك تدن  غير  ميدا كالممث  ال

ــ  لمصــلحتت  ــاذاا ويدم ــى شــك  ك ادر  ل ــور عل ــد الظا القصــةا ويري
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ة. اناا تدنالت لقيتــة. ولمثــ  كاــذا ك يدــرف لانتــت جيــداً.  لــا الشخصي 

الممث  الذ  يسذ  ويلكر ويقو  فال بد لن ا  يُسمع تدنلــت. انــا لمثــ  ذو 

وك بــد كــذلك لــن ا    اا اسيسا وك بد لن اكضــافة وك بــد لــن الحــذف

يمارس المخرج رقابة على الممث  في اضافاتت. الما  لدرفة كيــف تــدار 

ملية بين المخرج والممث . لو اصابت لشــكلة الـــ" نا" المخــرج او تلك الد

الممث  لتضّرر اللــيل . يمكــن ا  يليــد المخــرج لــن ر   ا  عالــ  علــى 

 بالتو الليل . 

 علي بدرنا .   •

ذب النــاس الــذين يمكــن    تتدالــ  لداــ . عــ لن اجم  و رّ  و   -

  السادات" لثالً شلّاف للغاية. انتللت لدت في بد  اكفال ا في فيل  "ايا

الذ  كا  للترضــاً ا  يخرجــت. عرضــتت عليــت بدــدلا وقــع نــالف بينــي 

وبين لحمد نا ا فرال علي بدرنا  يدم  على السيناريو. لكني قلت لت  

او اللكرـ التــي ارغــ  فياــا. اصــنع فيلمــاً   تهذا ليس الليل  الذ  ارغ  في 

نع شيئاً لختللاًا انرالقاً لن كتاب السادات "البحث عن الذات"ا وانت تص

سيناريو لختللاًا وك  قو  انك تصنع شيئاً سيئاً. قرار  لنــذ البــدء انجــاز 

فيل  ينرله لن هذا الكتــاب... وتلاــّ  ذلــك فــي ر ابــة صــدرا ولــ  يتــرك 

 ً لديتا بــ  علــى الدكــسا كــا  يرمــئن إلــّي والــى صــحتي   األلر  ثراً سيئا

نــتالف فــي الــر   ك يلســد يولياً لتمنياً اكنتباه الــى نلســي وصــحتي. اك

للود قضية لع علــي بــدرنا . بدــ  المخــرجين يجدــ  لــن  لــر لماثــ  

لوضوع نصولة. هنا لي لسا ة  رية كلنا  وك عالقة لذلك بالصداقة. 

او ا  اتبرع لك بدلي لو اصابتك ازلة. الا   يالصداقة    تذنذ لا في جيب 

 ً  لشخ..   اللن فاو انتيار و رية ولتدة. الرف  هنا ليس رفضا

 الرا   عاطف الري .   •

كا  تو لي. ظروفت النلسية واكجتماعيــةا والتواصــ  اكنســاني   -

في لا بيننا. كا  تو لي في الحياـ.  ين كنت انتلف لدت فــي فــيل  يــرول 

ا  ترف  الدم  ده". كا  يحدثني عن الدم  الثاني قبــ  زيشتمني  ّباً "ا

الذين عددتا  لي لتميــ و    انااء األو ا "يحج  علّي". جميع المخرجين

واصحاب لغة ســينمائية وينبغــي اك تلــاء باــ  ألناــ  فــي ربــع قــر  لــن 

ال لا ا لنذ السبدينات والثمانينات والتسدينات رصدوا  ركــة المــواطن 

قضاياه ولشكالتتا ووهبوني جميداً شيئاً اضــافياً.   المصر  والدربي بك
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فيــت الثــا  صــالل ابــو  ينبغي نصا  بالشكرا كالجي  الذ  ســبقا  وكــا 

سيف وهنر  بركــات وكمــا  الشــي  واشــرف فامــي ونيــاز  لصــرلى 

و سن اكلا  وع  الدين ذو اللقارا واسماء كثيرـ انشــى ا  انســى ا ــداً 

لشــارع المصــر  الدربــي سياســياً النا . ك  جي  يرصد زلنــت و ركــة  

ــة  ــك رؤي ــاسا وبدــ  المخــرجين يمل ــات الن ــياً وعالق ــاً ونلس واجتماعي

 قبلية وارهاصات بمثابة اكنذار.  لست 

طر ت على يوسف شاهين قب   يا  ســؤاكً  ــو  عــد  تكــّرر  •

 تداونكما بدد "اسكندرية ليت"ا واوجت اليك السؤا  نلست.  

 لاذا قا  لك     -

راً تكــرار التجربــةا انمــا صــودف ا  ك دور يــ قا  انــت يــود كث  •

 لالئماً لك. 

 تمالاً.    -

 ِلَ  ك تسدى لن نا يتك    •

 الممث  ينتظر في بيتت ويقرعو  بابت.    -

   ياناً يقرع الممث  باب المخرج.   •

اقرع بابت  ين يكو  لدّ  فــيل   ودّ إنجــازه. انمــا لــن  قــرع بابــت   -

 و  على اكطال .  قألسذلت  ه  لديك دور لي  هذا غير لد

 تستريع القو  ليوسف شاهين انك تود الدم  لدت.   •

ت. وهو يودّ الدم  لدي. لكناــا لســذلة هو يدل  اني اودّ الدم  لد  -

انتيار. يختار لوضوعاً لديناً يحتاج الى لمثلين بمواصلات لدينة. إننــي 

واثه لن  نت لو صادف وجود دور لي فسيذتي إلّي يوسف شاهين ســريداً 

 تي اليت سريداً.  آوس

لشاودـ لك دقة انتياراتكا لكنك اقدلت ا ياناً على انتيارات  •

ا  نــذكر لــثالً "كابوريــا" لخيــر  بشــارـ غيــر جيــدـ. يمكــن 

ــد  ــت" لمحم ــتر كاراتي ــد  و"لس ــاس الدغي ــتاكوزا" إلين و"اس

 نا ...  

"آه... َل قــو  لحضــرتك".   يانــاً ينجــ  الممثــ  ادواراً تتنــاو   -

توبــة جيــداًا فتثيــر شــاية اللنــا  ألنــت يحتــاج الــى فــيل  كقضــايا كبــرىا ل

داء. و  ياناً انرى تردنــي لتكال  وشخصية لتكاللة تلتح شايتت على اك

ســيناريوات ك تتنــاو  قضــايا كبــرىا فذشــدر بــذنني ا تــاج الــى الرا ــة 
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واللرل قليالً. لو جاءني عم  كبير يتناو  لشكلة كبرى لدينــة ألســرعت 

لو ل  يذتني لث  هذا الدم  فاني انج  فيلماً ســاالًا بســيراً   الى تنليذه. لكن

ن واآلنــر الــى رؤيتــك تمــرل قلــيالً. جداًا أل  الناس يحتاجو  بــين الحــي 

"كابوريا" الذ  ذكرتت لدلّت لن  جم  األفــال  المصــرية التــي لــو ر يتاــا 

لجدداً لنظرت الياا في طريقة لختللة. شخصــية كابوريــا كانــت اندكاســاً 

اكـ التي سادت في المجتمع للترـ لدينةا لع الشــدور بدــد  اكنتمــاء ب لالل

ن غير    تدم ا فانقس   تى المثقف علــى ورغبة الناس في جني الما  ل

نلست. الشــباب الاالشــيو  فــي "كابوريــا" جمــيدا  يمتلكــو  لانــةا فاــذا 

نجارا وذاك ليكانيكيا وذلك ناف  زجاج... تركوا لانا  بحثاً عــن المــا  

سريعا ورا وا يتمثلو  بالشخصيات التــي يروناــا علــى التلل يــو ا او لا

  الحلــه ويتســكدو  فــي الشــوارع. المغنــينا فيحلقــو  شــدره  ويضــدو 

ويصــرحبا  ذوو الحيــاـ الصــانبة ويلاــو  لداــ  فيلر ــو  بــذلك. ثمــة 

رسالة جميلة في هذا الليل . الكابوريا التــي تنجــذب لــن المــاء الــى النــور 

ا هي اولئك الشــّبا  الــذين ر وا نــوراً قويــاًا فانجــذبوا الــى افيت  اصرياده

ا بذنا  يضــيدو   يــاتا  وبــذنا  بــال المصيدـ لث  الكابورياا لكنا  شدرو 

لاللح...  لا "استاكوزا" فحو  الكّر واللّر بــين الرجــ  والمــر ـ. تســلية. 

 اللن رسالة ولتدة. بين الحين واآلنر  رغ  في اكسترا ة قليالً ودعــوـ

 الناس الى النكتة الحلوـ.  

ثمة نوعية افال  انرى ك تسيء الى فيلموغرافيتك فحس  بــ   •

ما المصرية والدربية في شــك  عــا . اناــا اكعــادات الى السين 

ألفــال  اليركيــة لثــ  "نــ وـ" وهــو اعــادـ  "جاذبيــة قاتلــة" 

الشاير للع لايكــ  دوغــالس وغلــن كلــوزب و"اكلبراطــور" 

 " للع آ  باتشينوب...  ةاكعادـ لـ"ذو الندب 

"التمصــير" نــوع لــن انــواع الدبقريــة. المكســيك اعــادت فــيل   -

"ا فكيف تحّو  الضابط الذ  اداه عمر الشريف الى ضــابط "بداية ونااية

لكســـيكي  وكيـــف اضـــحت "نليســـة" المصـــرية لكســـيكية  تلاصـــي  

الشخصيات عينااا انما كيف اصبحت لكسيكية  هــذا أل  اكنســا  وا ــد 

دال  كلت.  ين تذكر لي "ن وـ" فانت  و  رج  لت وج واقــد  علــى لفي ا

ض. الرجــ  والمــر ـا والرجــ  نــ وـ يديشــاا ا  رجــ  علــى وجــت اكر

ي. النلــوس  والمر ـ األنرى. الما  كيف تدالج الموضوع على نحــو لحلــّ

البشرية لتقاربة. قد يقو  الــبد  انــت ا ــ  "نــ وـ"  كثــر لــن "جاذبيــة 
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ركي الذ  فيت لدالجة تشويقية رائدةا فـ"ن وـ" يحم  ي قاتلة" األص  اكل

اكص  اكليركي لواطن كــوبي قبساً كوليدياً. الا "اكلبراطور" فاو في  

لن الدرجة الثانيةا فجدلناه فــي اكقتبــاس المصــر  لواطنــاً لــن الدرجــة 

اكولىا و ياتت األسرية لختللة عــن  يــاـ البرــ  اكليركــي. لــ  نســترع 

لى عالقتت المحرلة بانتتا فحولنا شخصيتاا الى شقيه لتا علثالً الحلاظ  

ت كــذلك هنــاا كــذلك عالقتــت وبر  "ذو الندبــة" زوجتــت عــاقر فيمــا ليســ 

بذلت... تغييرات كثيرـ وبيئة لحلية. اكليركيــو  شــاهدوا اللــيل  ودهشــوا 

 ين عرفوا ك  بلغت لوازنة فيلمنا التي ل  تتجــاوز المليــو  دوكر قياســاً 

فيلما  التي بلغت ربما عشرين لليو  دوكر. الموضوعات للــك   بموازنة

اكسماء فقــط لــيس فيــت ابــداع. ينبغــي البشرية. الما  كيف تدالجاا. تبدي   

وضع الشخصيات في إطارها المحلي. "هّ  ســبدة وتالتــين  دّوتــة تبــر  

كدها تبر  كده". فيل  "لوعد علــى الدشــاء" الــذ  لدبتــت لــع لحمــد نــا  

ــت  ــيل  اانجــ ت لن ــى ف ــا" تحــّو  ال ــد وكاليلي ــة. "ا ــال  هن عــادـ انكلي ي

 ً ــا ــّرا  لد ــع ســيدتين لتحــابتين تل ــالرات ل ــدلي  لغ ــوي " لري ــا ول ل"تيلم

سكوتب. ه  هو توارد الخواطر  ه  هي اكرهاصات  نرل  فقــط الــى 

 الذ  يقتبس فيلما ا  يذكر "عن" كذا. 

 

 2005مارس  29النهار ـ 

 



 

269 

  بورصة األحالم يف   محد زكي.. ممثل البسطاء أ 

 ** أمحد السيد 

 

ك تكمن قيمة اللنا  الرا   الكبير   مد زكــي الــذ  وافتــت المنيــة 

ا فــي  دائــت ألدوار شخصــيات تاريخيــة 2005لــارس  27صــبال األ ــد 

رهــا القــو  علــى المجتمــع المصــر  لثــ  "طــت ي ث لداصــرـ كــا  لاــا تذ

ره على لدى  سين"ا و"السادات"ا و"عبد الناصر"ا لكناا تمتد إلى  دوا

عالاا والتي شكلت لاللح لــن اعتبرتــت جمــوع المصــريين   30 كثر لن  

وا دا لنا ا  يث جسد في لجمــ   عمالــت نمــاذج البســراء فــي  فــرا ا  

 القليلة و ترا ا  الكثيرـ.

  مد زكي ساعدتت في ذلك كثيراا  يــث ذلــك اللتــى   حلولد  لال

ه نحافة نتجت عن فقــر األسمر ذو الشدر المجددا  اد النظرـا الذ  تمي 

وسوء تغذية في الصغرا وتكسو لاللحت    ا  عمــر يجرهــا لدــت  ينمــا 

ذه .. فقد نشذ   مد زكي ابن قرية الحسينية بمحافظة الشرقية لفــي دلتــا 

يتي  األبا ورباه جده بدــد زواج  لــت   1949-11-18لصرب المولود في  

ب عــاش غربتــت التي ل  يرهــا إك فــي ســن الســابدة.. وبــين بيــوت األقــار

الخاصة وتدل  التذلــ  لــن الصــمت الــذ  فرضــتت عليــت غربتــتا فانتــار 

 دواره بدنايــة ناصــةا وعاشــاا وعايشــتت بشــك  جدــ  انباــار الجماــور 

 والنقاد بت ك ينقرع.

   على دبلو  لاني يؤهلــت للدمــ  فــي ليكانيكــا ار ص  اللنا  ال

نشــبة المســرل  الســياراتا و ثنــاء دراســتت الثانويــة اســتراع    يدتلــي

ــن  ــددا ل ــرج ع ــرا،ا و ن ــال  والص ــي الك ــاكنرال  ف ــمتت ب ــادر ص ليغ

المسر ياتا ونصحت البد  باكلتحا  بالمداد الدالي لللنو  المســر ية 

ا وهو الدا  نلست الذ  شارك فيت 1972بالقاهرـ ليتخرج فيت بالتياز عا   

سديد بمسر ية "لدرسة المشاغبين" الشايرـ لع ك  لن "عاد  إلا " و"

صالح" و"يونس شلبي" و"هاد  الجيار" الذ  كــا  زلــيال لــت فــي نلــس 

دفدة الدراسةا وكانت هذه المسر ية الا يلة بمثابة نقرة اكنرــال  لبــدء 

 نجولية لدظ  لن شارك فياا.

http://www.islamonline.net/arabic/arts/2005/03/article17.shtml#**#**
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 داية بل صدمة ا 
رشح   مد زكي الذ   م  ثقتت في نلست لدت لنذ البدايــة لبرولــة 

ؤللــت وصــاندوه  ملــة للاجــو  علــى الثــورـ فيل  "الكرنك" الذ  بد  بــت ل

المصــريةا وكانــت البرلــة  لالــت "ســداد  ســني" التــي كانــت فــي قمــة 

نجوليتاا في ذلك الوقت. وبدد توقيع عقد اللــيل  وفــي  و   يــا  التصــوير 

   كبر لوزع لألفال  في الدال  الدربي  يناا "رلسيس نجيــ "    اكتشف

إلى كتلة لن األعصــاب المتــوترـ قرر استبدادها فصد  وتحو  لن يولاا 

 بشك  لستمرا و قس  يولاا    ك  لن استبدده لن هذا الليل  سيند .

وكانت اللرصــة التاليــة هــي "شــليقة ولتــولي" لــع ســداد  ســني 

يقد  لع المخرج "لحمد نــا " لجموعــة لــن ل   يضاا وانرله   مد زكي

ة رجــ   ه   فاللاما لدا بــد ت بـــ"لوعد علــى الدشــاء" لــرورا بـــ"زوج 

لا " الذ  قد  فيت شخصية ضابط  لن دولة لصر  تجاوزتت المر لــةا 

وكانت الحرفية الشديدـ التــي قــدلاا باــا بمثابــة بــر  فــي ظلمــة اإلهمــا  

ك الوقــتا و نيــرا قــدلا لدــا فــيل  لــ ذالذ  يداني لنت األداء التمثيلــي فــي  

لســت "السادات" الــذ   ثــار لغرــا كبيــرا قبــ  تقديمــتا باعتبــار الســادات ن 

"رئيسا وشخصية" يثير الجد   ولت لن كــ  اكتجاهــاتا ثــ   ثــار اللــيل  

 نلست جدك  و  لستواه اللني الذ  جاء لخيبا لآللا .

يــاـ    وإذا كــا    مــد زكــي قــد عبــر عــن توجااتــت السياســية فــي

للكــر لصــر    1500الساداتا و كد انتالفت لدت وطالبت بتبرير اعتقا   

ر ي  السادات بســنوات طويلــة نــاض لدركــة   في ليلة وا دـا فإنت وبدد

لشاباة ليقنع اآلنرين بذنت "لشخصاتي" وتقديمت للسادات ك يدني اتلاقــت 

 .الدتا ولكن يدني    شخصيتت ثرية بما يكلي إلغراء الممث  بتقديما

 

 الربيء.. ضد احلكومة 
وتذله   مد زكي لع المخرج عاطف الري  بشك  لــدهش  يــث 

اا "ضد الحكولة" و"الاروب"ا وبينمــا قــد  فــي األو  قدلا لدا  فاللا لن 

شخصية لحا  لنحرف كلستت نار اكنحراف فاستقا  ث  ثار على اللسادا 

  ي صــ وقا  برفع دعوى قضــائية علــى الحكولــة بذكملاــا بســب   ــاد   

ناللت عدد لن اللتيــا  بيــنا  ابــن لــت لــ  يكــن يدلــ  بوجــوده.. فلــي فيلمــت 
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ف لــن نــوع آنــرا  يــث يــدافع عــن شــرفت "الاروب" قــد  دورا لمنحــر

 نارج إطار القانو  بددلا نانتت زوجتت فقرر قتلاا وقت  عشيقاا.

 لا  برز  فاللت لــع عــاطف الريــ  فكــا  "البــر ء" الــذ   ثــار 

و ثنــاء عرضــتا فقــد اعترضــت الرقابــة عليــتا   ب عاصلة لن األزلات ق

غييــر ناايتــتا وتشكلت لجنة لن ثالثة وزراء للتصريح بــتا وباللدــ  تــ  ت 

 وإ  تسربت بد  النس  بالنااية التي صنداا لخرجت وبرلت.

وفيل  "البر ء" يحكــي عــن جنــد   لــن لركــ   شــديد البســاطة 

  لــا يليــد    كــ  راوالبــراءـ والجاــ  يلقــن بدــد التحاقــت بالتجنيــد اإلجبــ 

المدتقلين  عــداء للــوطنا وبالتــدريج يلاــ     هــؤكء هــ  ضــمير الــوطن 

ا فينقلــ  ضــد لــن لقنــوه بدــد فــوات األوا  وينتاــي اللــيل  وليسوا  عداءه

برلقات كثيلــة لــن لدفدــت الرشــاش فــي جســد قائــدها وهــي الناايــة التــي 

  لــدى دنــ اعترضت علياا الرقابةا فت  اككتلــاء بصــرنة لدويــة لــن الج 

 استقبا  المدتق  الذ  يقو  بحراستت دفدة جديدـ لن " عداء الوطن".

في هذا الليل  تكمن في    القصة لــ  تكــن   ولد  الخرورـ الحقيقية

إك إسقاطا على واقع الشــد  المصــر  فــي اللتــرـ التــي  برلــت ناللاــا 

لداهدـ كال  ديليدا وكيف  فا  على كارثة تضاؤ  الوطن وتحولــت إلــى 

 آنر سواه.  ىملس

 جتسيد حياة املشاهري 
كا    مد زكي الــذ  قــد  شخصــية "  مــد ســبع الليــ " فــي فــيل  

ء" قد انتاى لن تقــدي  كــ  لــا يمكــن    يخرــر علــى ذهــن لمثــ  "البر 

ــاس  ــع المخرجــة المصــرية "إين ــد  ل ــد    ق ياــوى التحــد ا ناصــة بد

ا" يــ رالدغيد "  فاللا نليلــة لثــ  "إســتاكوزا"ا ولــع لحمــد نــا  "كابو 

 -كمــا  كــد هــو نلســت-الذ   قه رقما قياسيا في إيرادات الشــباكا فــذناى  

  فــي اكســتمتاع بــذدوار نوعيــة يختارهــا هــو لر لة إثبــات وجــودها ليبــد

 -اعتبــره بدايتــت الحقيقيــة-بنلست. وكا  في بداياتت قد  قه نجا ا للموســا  

بتجســيد شخصــية الــدكتور طــت  ســين عميــد األدب الدربــيا فاســتاواه 

ســيد  يــاـ المشــاهيرا وبــد  بشخصــية قائــد ثــورـ يوليــو "جمــا  عبــد ج ت 

ا كبيــرا و عــاد لألذهــا   مــاس " نجا ــ 56الناصر"ا و قه فيل  "ناصر  

الشد  المصر  و لمت الكبير بدد الثورـ والذ  تحو  إلى كــابوس فيمــا 

بددا فذراد    يجسد شخصية "السادات" وقدلاا في الليل  الــذ  كتــ  لــت 
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ريو  تى استقر على لا كتبت "  مد باجت" الكات  بجريــدـ ان  كثر لن سي 

 األهرا  القاهرية.

 1919ي تقدي  سدد زغلو  زعــي  ثــورـ  وكا    مد زكي يرمع ف

و  مد عرابي والرئيس  ســني لبــارك  يضــا لــن نــال  فــيل  "الضــربة 

 الجوية".

 

 حليم.. القصة واحدة 
لمــا كبيــرا  راد     لا الدندلي  األسمر "عبد الحلي   افا" فقد كا 

  مد زكي    يجسد لن ناللــت قصــة  ياتــت  يضــاا والتــي تشــابات فــي 

 ياـ المررب األسمر ابن المحافظة نلســااا والــذ    كثير لن فصولاا لع

عانى نلس لشاعر اليت  واللقر والحاجة لثلت. وتكــرر لــا  ــد  لــع فــيل  

"عبــد   ر" يا  السادات" لــن  زلــات فــي كتابــة الســيناريو؛ فانــاك الشــاع

السال   لين"ا ث  الكات  "لحلــوظ عبــد الــر من" لكــ  لنامــا ســيناريوا 

نيرا وبد  باللد  تنليذ الليل  الذ  قي  إ  زكي ولكن األلر استقر على األ

% لن لشاهده فيت قب     يرقد صريع المرض اللدين فيما يشبت 90 ناى  

 اـ.ي ح الرسالة إلى الدندلي  األسمر بالتو د لدت في السينما وال

 ** صحفي مصري. 

 2005مارس  28إسالم أنالين ـ 
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 امحد زكى.. وداعا ايها العزيز 

 عماد النويرى 
 

وكانــت الســاعات اكنيــرـ واللحظــات اكنيــرـ . وكــا  المشــاد 

اكنير فى اسرورـ اللنا . اللنا  الذى لات فنا . وكا  لنا ا  نحبت . هــذا 

 الح  الجارف سر الحياـ . 

للي  فــى ل البــرىئ ب وشــكرى فــى ل لوعــد علــى ا   ياـ  ا مد سبع

زوجة رج  لاــ    الدشاء ب وعبد السميع فى ل البية البواب ب وهشا  فى ل

 ب وطة  سين وجما  عبد الناصر والسادات . 

لنذ بدايتت و تى ر يلت ل  يتوقــف عــن الحيــاـ فــى  يــاـ اكنــرين  

والدبقريــة .   وكا  على اكنسا  دانلت لن كثرـ الدم  واكبــداع والجنــو 

 كا  على اكنسا  دانلة ا  ينلجر لوتا قب  ا  يديش  

ود او ي يــد . عــاش ليدــ ف لنــا عاش ا مد زكى لنا لنذ ثالثة عقــ 

ا لى المقروعات التمثيلية على اوتار قلبت المكسور وعلى ايقــاع ا  انــت 

 التى سكنتت لنذ الرلولة .  

, وبدضــا   تتــ فى ك  شخصية كا  يلدباا كا  يدرينا قدرا لن طاق

لن عرائة اللنى اللياض , وكرل  يتي  فاقد لالبوـ كا  ا مد زكى يدرينــا 

رـ اعجاب وبد  الحنــا  . وســرعا  لــايرتمى فــى بحــر اللرل لقاء كس

 عذابات كتنتاى .  

ا مد زكى ل  يكن شمدة تضىئ لنا لتنير  ياتنا  تى تذوب . ا مــد 

تجــدد نارهــا عنــد كــ  ت   زكى كا  شدلة لتوهجة كتدترف بالذوبا  وانمــا

 لغي  .  

عنــدلا ظاــر او  لــرـ اســتراع ا  يحرــ  كــ  لقــاييس النجوليــة 

قد  للســينما الدربيــة لــذاقا لختللــا للبرولــة الحقيقيــة لبرــ  واستراع ا  ي 

عربى واقدى تجرع لرارـ الا يمة وت  اجااض ا اللت الكبيرـ فلــ  تبــه 

ال شــرا  . بــ  لت سوى ا ال  صــغيرـ يتقاذفاــا شــباب ضــائع علــى رلــا 

ورغ  ك  اكنكســارات اســتراع ا مــد زكــى ا  يلملــ  بقايــا اك ــال  فــى 

راقى واستراع لــن نــال  انتياراتــت الواعيــة  ا   ضن دافى لن اللن ال
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يكو  دائما فى  الة تماس لع الواقــع اكجتمــاعى والسياســى .وا  يكــو  

  الى  دثت نــال  الــث لراـ يظار على سرحاا الكثير لن المتغيرات الت 

 .  عقود الماضية

 

كا   ل لوعد على الدشاء ب انتصارا للحــ  فــى لواجاــة الجمــود 

 . والكراهية والتسلط  

 

وكا  ل البرىئ ب صرنة لواطن طاهر برىئ ضــد القاــر السياســى 

 واللكرى الذى ينتاك  رلة الدق  والرول . 

 

وكــا  ل ضــد الحكولــة ب دعــوـ لمحاســبة كــ  المســؤؤولين عــن 

 ين تالروا لتخري  الذل  والتكس  لن وراء قت  الحياـ .ذلاللساد , وك  ا

ــت ب و  ــتر كاراتي ــ  ب ول لس ــاط واج ــى ل اك تي ــد وف ــال  هن ل ا 

وكاليليا ب كانــت تتــدفه الصــور لتنقــ  لنــا اصــرار الــذين يديشــو  علــى 

 هالش الحياـ على الديش بشرف رغ  قسوـ الديش وعتمة الصبال . 

زكــى ليحتــ  لكانــة لامــة  دمــ وفى  ل زوجة رج  لا  ب ارتلع ا  

 بين نجو  التمثي  فى هذا الدصر 

 

ــى ل ناصــر  ــت 56وف ــ  وقدرت ــة الممث ــت لوهب ــى  ب كان ــذـ عل الل

 المدايشة . 

وفى ل السادات ب كانت عبقرية الممث  ونجا ت الكبير فى التحــدى 

. تحدى الممث  دانلــة الــذى يرغــ  فــى لدــ  كــ  اكدوار ولدايشــة كــ  

 الشخصيات .  

 

اللــن ككــ  كــا  ا مــد زكــى لرتبرــا بنــا كــا، ع يــ    ةلــ وفى ر  

 وصديه لخل. .  

فى لباهج الحيــاـ اك   وفى ر لة الحياـ كك  كا  ا مد زكى زاهدا

 قليال ول  يضبط لتلبسا  تى لماتت فى لايشين .  

 نح  صاي  الجياد  الراكضة فى اللضاءات البديدـ .

ر جــ لنح  طيــور الصــبال وهــى تــنل  ريشــاا لــن بقايــا نــدى ال

 المغادر فى دك  .  
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نح  ر ي  المراكــ  ترفــع صــوارياا فــى شــمو، الــى المرافــىئ 

 البديدـ . 

 ا  تموت واقلة . نح  اكشجار 

 ر   ا مد زكى اكنسا  وهو يدرينا درسا فى المقاولة .  

 لات اكنسا  فى ا مد زكى قب  ا  يديش . 

 وسيبقى اللنا  .  

 وداعا اياا الد ي  .  

 29/03/2005القبس ـ 
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 احلاجة رتيبة..عالمة استفهام يف حياة أمحد زكي 
منهم هلل.. شوهوا صورتي.. عالقتي مع  

 بني زي الفل!! املرحوم ا
 حزن الدنيا كوم.. وحزني كوم تاني!! 

 سحر صالح الدين 
 

عاللات استلاا  غالضة.. و صار  ديد ..  و  الحاجــة رتيبــة 

لوقت علي  ساطير  لــف ت   ا شائدات و كاياتوالدـ   مد زكي التي طالتا

ليلة وليلة.. والحقيقة إناا الر ـ عادية لث  سائر اكلاات.. تــوفي زوجاــا 

بة صغيرـ.. واضررت لالرتباط بغيره.. وذه    مــد إلــي بيــت وهي شا

 جده.. وك نجد في هذا عيباً  و  رالاً.  

ونحتــر  ورغ  المحاذير واكسرار وصلنا إلياا لنكشف الحقيقــة..  

كي   "الجماوريــة".. بــذك نتوغــ  فــي نصوصــياتت.. إك ز  وصية   مد

يــدا عــن األقــال  لتصحيح األلر.. ووضع األلور في نراقاــا المظبــوط بد

 المغرضة التي  اولت المتاجرـ بت  ياً وليتاً.  

في اللحظــات الحرجــة األنيــرـ فــي  يــاـ زكــي كــا  الكــ  يســذ  

جــ     تكــو  إلــي وابيــر.. الــيس لــن البدهشة  ين الحاجة.. لن ابناا الك

 جواره.. وهو قاب قوسين  و  دني لن الر ي  إلي جوار ربت.. !  

 الموقف بقولاا   تلسر الحاجة رتيبة هذا 

كنت  زوره و قابلت.. و جلس بجواره ث   عود إلي الشرقية.. كنــي 

ل   كن اتحمــ  رؤيتــت علــي هــذا النحــو.. كــا  قلبــي يتمــ  .. و نــا الــر ـ 

الدائ  يســب  لــي لتاعــ  ك يدلــ  باــا اك ... إك ر  ة.. ورغ  ا  السلريلي 

فاو الدرــوف الكــري  انت ابني و بيبي و كبر  وكد  و ع ه  إلي قلبي..  

الذ  يح  الجميع.. ويدري الجميــع بــال  ســاب.. ويســانده .. وك ينســي 

   هلت وانوانت في ك  لناسبة.. بالاــدايا والديــديات وكــا  يســاعد الغريــ 

    مــد.. صــد  صــد .. ولكناــا إرادـ ... النــاس ك راقب  القري .. ف
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ن يانــد بايــد  تدــرف كيــف تلــار  األ   و  بختاــا.. "انــت ســند .. ولــي 

 بدده".  

 

 حقيقة عالقتنا 
كــا  ضــرورياً    نســذ .. عــن كــ  لــا كتــ  هنــا وهنــاك ولــد  

 صحتت.. فقالت بصوت   ين  ربنا يسالحت.. ك  لن كتــ  عنــي  و عــن

غير صحيحة وعنــدلا كنــت  عــرف باــذا الكــال  كنــت   ..ابني كلمة كاذبة

ت بيتــا فــي  بكــي و قــو   ســبي . وندــ  الوكيــ .. لقــد بنــي لــي وكنوتــ 

 الحسينية شرقية وعالقتت بي وبك  انوتت غير اكشقاء "ز  الل ".  

ورغ  لشاغلت كا  يدرف  نبارنــا ويتصــ  بنــا دائمــا.. ويــدعوننا 

والده الحاج عبــدالر من وكيــف تلــرط   اـ فرط فيت بدد وف  إلي بيتت و نا ل 

التــي األ  في ابناا.. ووالده كا  ليسورا.. وكنت  نله عليــت لــن فلوســت..  

كانت تحت سيررـ المجلس الحسبي ث  جاء بدد ذلــك إلــي القــاهرـ.. لكــي 

يدن  المداد وبد  يصرف علي نلست ويدتمد علي دنلت بدد ذلك.. ثــ  بــد  

 ميداً.  يصرف علينا ج 

عمره.. بيح  يكو  فــي  الــت.. وك يحــ  ا  يشــكي    و  مد طو 

 لنلست.    همولت أل د.. ويح  يشوف السدادـ لغيره.. قب  لا يشوفاا

..ول  تتوقف الشائدات التي طالت الحاجــة رتيبــة.. فقــالوا إناــا لــ  

 تذه  إلي المقابر.. لع ابناا إلي لثواه األنير !  

كــا    مــد لقــد   د ده ابنــي..  نــا عنــ وقالت لندهشة ازا  يا نــاس  

ذهبت الي قبره.. ورجدت بدد دفنــت إلــي بيــت شــدبا  ابــن نالتــت بمدينــة 

 لد اء. نصر.. ث  إلي شادر ا

وك يمكن أل  انسا  في الدال     يح   علي   مد لثــ    نــي.. 

 كنت " تة لني" وربنا يدوضني عن   مد بايث   شوف فيت المر و .  

ا لث   بيــت.. لكنــت ســيديش يمي عونت..  صبح يت وهيث  ربنا يكو  ف

 في عيو  جدتت واعمالت وناكتت.. ولصر كلاا.  

و  شــقة الماندســين وقالــت  و سمت الحاجة رتيبة األلر بخص

 د . بيني وبين " اجة هيث ".. عند  بيتي و يــاتي.. وهيــث  يحتــاج    

 نقف بجانبت في لستقبلت.. وك نذنذ لنت.  
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د.. واناارت في البكاء.. بــال  ما ك تدوضني عن  وك  كنوز الدني 

ــا..  ــي عونا ــا  . ف ــويال.. ك ــويال ط ــتبكي ط ــا.. س ــن انا ــف.. ونظ توق

 .  وعوننا!!

 

 2005مارس   29الجمهورية ـ 
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 أمحد زكي 
 ول يتجمل   .. رحيل الذي ل يكذب 

 نــــادر عـــــديل   :كتب 

 

 ــاو   ,ســنة كاللــة عشــناها لدــت فــي ر لتــت لــع آك  الســرطا 

ــدرـ  ــدلرلدبمق ــرض الم ــع الم ــايش ل ــة    يتد ــا بت  ,هش ــت ويص يقاول

رول اللنــا   ..ولكن المرض تملك لن جسده  تي فاضت رو ت  ,ويا لت

و نــذ لناــا و نــذت   ,المتمرد الصدلوك الذ  عاش  ياتت بين شخصــياتت

دت وسج  في تاري  السينما الناطقة بالدربية    فنانــا لامــا زغــر  !..لنت

 . لوانا ودرالا واستمتاعا  تتالشرائط بموهب 

ولكناا كتبقي نابضة   ,   صناعة سينما في الدنيا تديش بصاندياا

و  مد زكي هو   ــد الموهــوبين   ..ولوهوبياا المامين  ,لنانياا الكبارإك ب 

 .الكبار في تاريخنا السينمائي

 ..ب ول  يتجمــ ل  يكذ  ,  مد زكي فنا  شه طريقت بصدوبة بالغة

وك سمرـ وجات تسمح لت بذ  يكــو  بــين   ,لاللحت وكتكوينت الجسمانيك

ولكــن  ..وبائع اك ال  واكوهــا  والبرــوكت ,و ل  اللتيات  ,فتيا  الشاشة

 !المدهش فدال انت  صبح كذلك

وجــاء الشــاب الريلــي  ..الموهبــة واكصــرار  كــا  ســنده األكبــر

ــمة ــتلمس ا  ي لل ,للداص ــاهرـ ي ــدق ــا ج ــت لكان ــ   ..ل ــ  ك ــذـ ـ رغ والملاج

اــذا الصدوبات التي واجاتت ـ    السينما اكتشلت  ناا في  اجــة  قيقيــة ل

النظــا  السياســي    فلي الثمانينات لصر كلاــا كانــت تتغيــر وتتبــد   ,اللتي

وظاــرت تحــوكت سياســية  ,اتجت لن اكشتراكية نحو ر ســمالية اكنلتــال

وتــذثرت الســينما   ,ة  ثــرت علــي كــ  شــيءيددية واجتماعيــة ســرواقتصا

ـ فكــا  لــاعرف بالواقديــة الجديــد ,ورصــدت وقــر ت لايحــد  ,بــدورها

لحمد نا  وعاطف الري  ونيــر  بشــارـ وداود عبــد    لمخرجين شباب

وهؤكء كانوا يبحثو  عن فتي آنر ـ غيــر تقليــد    ..السيد ور فت المياي

 .ووجدوا في   مد زكي ضالتا   ..ايريدو     يقدلوهـ للسينما التي 
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نــا ـ   70عيو  كتنا  ـ طائر علي الرريــه ـ الدوالــة  فكانت  فال 

ك  كذب ولكني  تجم  ـ الح  فو  هضبة الار  ـ البر ء ـ زوجة رجــ  

وبرع فتي الشاشة األسمر الجديد في اكســاب   ..لا  ـ و  ال  هند وكاليليا

 صبح لن فتيا  الشاشة المدتمــدين لــن النقــاد و  ..  نبضا ناصاهذه اكفال

 .والجماور

 ,فاللــا تقليديــة عديــدـوبدد نااية الواقدية الجديدـ قد    مد زكــي  

ثــ  يتوقــف   ..وفــي قدراتــت علــي الــتقم.  ,ولكناا لتمي ـ في اتقاناا اللني

ت رقــ ولوهبتــت تؤ   ,لــايريــد    يســتمر لختل  ,ويديد  ســاباتت  ,اللتي األسمر

ويتذكر ك  كا  بارعا عنــد تقمــ.   ,وتذتي الصحوـ  ..وتدفدت ليقد  الجديد

وطاردتت فكــرـ تقــدي    ,تليل يونيا طت  سينشخصية عميد األدب الدربي  

 ,شخصية جما  عبد الناصــر فــي فــيل  تــاريخي عــن تــذلي  قنــاـ الســويس

 ,لــتك يث الدــال  الدربــييتلــو  اللــيل  ويصــبح  ــد  ,ووسط ذهو  الجميــع

الذ  يقف طابورا  لا  شــباك التــذاكر   ب1996لوتسترد السينما جماورها

اضــحك الصــورـ ترلــع    يقــد  فيلميــت المامــينث     56لن  ج  فيل  ناصر

وهكذا يتــرك  ..ث  يقد  الليل  السياسي  يا  السادات  .. لوـ و رض الخوف

األولــي   ,تينلــرالسينما المصــرية   و تترك لوهبة   مد زكي بصمتت في  

 .والثانية لع فيلمي عبد الناصر والسادات  ,لع الواقدية الجديدـ

ويملــك  لمديــة  ,مــت . ـ لوهبــة  قيقيــة فــذـكا    مد زكــي ـ ر  

وقد نجح لع بد  لمثلي جيلــت   ..و ضور التقم. والتشخي. الدبقر 

ــائي المدبــر وا ــدي  اكداء الســا  التلق ن اكداء بلــ ويترــور  ,لمــؤثرفــي تق

 .التمثيلي نلست علي شاشة السينما الدربية

وســوف   ,ع تمثيلــيلقد فقدنا لمثال لاما بما قدلت لن شرائط وابــدا

وتتذكر لاقدلت لــن ابــداع ولتدــة للمشــاهد   ,تتذكره السينما الدربية طويال

 .الدربي وفن السينما نلست

 2005مارس  29األهرام اليومي ـ 
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 ـالـه عم وبقيت لنا أ   .. 

 ماجدة حليم  :* كتبت 

 

ويبــدو اللــر    ,وهــي اللــرا   ,يضدنا الموت  لا  الحقيقــة الخالــدـ

ــا شخصــية عالــة فاكهت  ـــؤد  واضــحا  ــين تلارقن ــدلا ي ــد عن ــا  يت اي م

وفي الت الت بمبادئ قــد تظاــر فــي   ..في عملت  ..اإلنسا  واجبت في الحياـ

 و ر    ــر   .. و واجــ  وطنــي  ..و عم  اجتمــاعيفيل   و عم  إنساني  

 .يدافع فيت عن قيمة عليا لن قي  الحياـ

ا وقد لات اللنا    مد زكي لكنت ترك ألجيا  لن المشاهدين  فالل

لقد كانت بد  افاللت نوعا لن النقــد اكجتمــاعي لشخصــيات   ..لن تنسي

 ,لاــ    وزوجــة رجــ   ,بــوابوالبيت ال  ,شليقة ولتولي    و   دا  لث  افال 

ــي ــر ـ وا ــدـ ك تكل ــة ,وال ــرئ ,وضــد الحكول ــرـ  ..والب ــا ذاك ــا   ي كم

 .. ســينالمشاهدين بمسلســ  األيــا  عــن  يــاـ عميــد األدب الدربــي طــت  

وقد  فــي فــيل  النمــر اكســود نموذجــا  ..وايا  السادات  ,56وبليلميت ناصر

لو كا  غريبا ي  يص  الي القمة  ت لإلنسا  المصر  البسيط الذ  يكافح ل

ووقوفــت ضــد  ..عن بلده و هلت لع انتمائت الشديد لألرض التي نرج لناــا

 .الدنصرية الغربية للملونين

فقــد قــد   ..المختللة يثير دهشة النــاس والنقــاد كا  تقمصت ألدواره

 ..في لسلس  هو وهي نماذج لتدددـ كا  في ك  لناا يختلف عــن األنــر

  الشباب يتدافدو  الــي دور الدــرض ليشــاهدوا كا  56لا قد  ناصروعند

و ــد  هــذا  يضــا فــي   ..الرئيس جما  عبدالناصــر الــذين لــ  يداصــروه

وكا  اللقيــر ذو   ..ات كا  كذنت نلس الشخصيةتجسيده للرئيس  نور الساد

المباد ء في الصورـ ترلع  لوـ ورج  المبا ث فــي زوجــة رجــ  لاــ  

 .وا دـ ك تكليـ ه للنساء في الر والرج  الداش

هذه الموهبة ك نراها عــادـ إك فــي بدــ  نجــو  الســينما الدالميــة 

 ..لث  آ  باتشينو وروبرت د  نيرو 

ن لوت رج  عــاد  ولــوت شخصــية  دت دورا هذا هو اللر  بي 

 ..ودائما عنــدلا يــذتي المــوت يقلــ  اللــراغ  ..للمجتمع علي ك  المستويات
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إك   ..تت لصوت الليــ  فــال تســمع شــيئاصو ا ة ويض  السكوت  وتخلو الس

ثــ  انتقــ  للحيــاـ   .. نت كا  هنــاك إنســا  يمشــي علــي  ــرف لــن الخيــا 

 .بشرالحقيقية التي نجالاا نحن ال
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 املتفرد   .. املبدع 

 مشـري عـبد اهلل   :* كتب 

 

ا الكاتــ  الكبيــر لاــ نا لبدعا جملة قاقد تصنع المداناـ لجرلا  و فنا

 .والمداناـ جدلت لن   مد زكي لبدعا لتلردا  ..نجي  لحلوظ

فاــذا اللنــا    ,عرفت   مــد زكــي  ينمــا كــا  يمثــ  فــيل  هســتيريا

وهــو   ,فالتمثيــ  هــو عشــقت األو  واألنيــر  ,لختلف عن كــ  فنــاني جيلــت

  لناا خج قط فاو  بدا ل  ي كيتحد  عن نلست كثيرا إك لن نال  لداناتت ف

  مــد زكــي   بزيــن  لوفي ديكور شقة  ..ب  دائما يضداا  لالت في البالتوه

وجلــس  ,في هيستيريا كانت هناك صورـ لدلقة أل مــد زكــي وهــو شــاب

صورـ التقرت لت  ينمــا جــاء إلــي القــاهرـ ســديدا يحكي عناا و ناا  و   

 ..وكلت  ل  فياا ول  تخي   للت

  يجد سلوتت فــي كــ  دور يقــو  بذدائــت كإو   ,د زكي و يدانشذ   م

فكــا  يــتقم.    شخصــية لــن انمــ. قدليــت و تــي آنــر نصــلة فــي 

إك  نت كــا  يتدالــ    ,فرغ  قوتت كممث  عبقر  كيختلف عليت   د  ,شدره

ك  لقرة يقو  بذدائاــا وكذنــت لــازا  لمــثال فــي بدايتــت يريــد    يثبــت   لع

فينظــر لكــ  لــن  ولــت ليدــرف   ,نت اســتراع اداءهــالنلست قب  لن  ولت ا

كيف  د  اللقرة فاو غيور جدا علي فنت ويريــد    يــؤد  اللقرــة   ســن 

 .لاتكو 

مــد والاــواء عنــد      ,كا  كيستريع    يحيا دو     يتنلس الاواء

وفــي لرضــت األنيــر   ..زكي هو التمثي  فدائما يبحث عن شخصية جديدـ

فاا ولكــن وجــود شخصــية لثــ  شــاة لتذنرـ لنــذ اكت كانت  التت المرضي 

 , لي  جد    مــد زكــي يبقــي لدنــا قلــيال ألنــت وجــد الاــواء الــذ  يحييــت

فقد قا  عنت يوسف شــاهين  ,استراع    يحلر اسمت في التاري  السينمائي

ســتظ   عمالــت وشخصــياتت فــي    ونحــن نقــو   ,ر   الدنيا ضلمت   ين  

 ..تمثي  عنت نيراال مد زكي وعوض فن ر   .    ..النور
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 وبكي اجلميع   .. 

 حممود موسي   :* كتب 

 

 ..بقدر لا اعريت كا  الح  

 .وبقدر صدقك وعرائك كانت الدلوع لن الماليين قب  المقربين

 .لت لن    للوطن كا  اكهتما  وكا  الدعاءوبقدر لا  م

 .زكي اني وصديقيوداعا ا مد  

اك  اكت  لك رسالة كتمث  سو  ســرر لــن ســنوات عالقتــي واقترابــي 

  لنك واقو  لك

 .انا اك  في  اجة اليك اكثر لن ا  وقت

انا نلسي اكتــ  كاللــا كثيــرا وعــاي  اقــو  لــك ا    ..عارف يا ا مد زكي

 .وا لنكثيرـ قو  النااردـ بيبكوا عليك   نا للراقك وه  ل  يتقرب ناس ك

 .ا  فراقك وجدني لن جوايا   فذقو ا الا ان 

 ..الا فنيا

فا  ر يلك هو فاجدة كبيرـ لللن الدربي فذنت انذت ك  اكلقاب بجاــدك 

انت و دك نصف لوهبة السينما فاكر لما قلــت لــك هــذه   ..و بك وتلوقك

ضحكت وقلت لي يا بيبي ا  لست عند   اجات كثيرـ وعلشــا  الجملة و 

 .دهت بتحبني بتقو  كان 

اه يا ا مد يازكي لو تدرف الدلوع التي ذرفت   نا عليــك كنــك صــاد  

وســتظ  فــي قلــوب جماــورك وســتظ  اعمالــك شــاهدـ   ,ولن اه  الخير

 .اللا  ار   ا مد زكي  ..ودعوات الناس ستكو  لك ر مة
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 القدوة  .. الربئ 

 عاطف   أمحد   :* كتب 

 

فقــد كــا  لــثال يحتــذ  فــي اللــن والســلوك  ,مــد زكــيا  ر ــ  . 

اكنساني لدا ولاذا فلن يكت  تاريخت لن نال  افاللــت فقــط ولكــن ايضــا 

لن نال  لحاسنت وصلاتت كانسا  نقي بمدني الكلمــة كيقــو  اك الصــد  

 ,لالنــرين بمــا كيدنيــتوكيدرف الخبث طريه إلي قلبت وكيشغلت النظــر  

لستددا أل  يقف بجانبــك اذا كنــت تــدافع عــن الحــه    وكيحسد ا دا وكا

واذا انرذت في  قت فسوف يرد في وجاك ولن يردنك فــي ظاــرك ابــدا 

لكــن كيخــوض فــي ســيرـ النــاس  ,وهو ايضا كثير التســالح ســانر كبيــر

للمحتــاجين كــا  لليئــا بــالخير كثيــر التصــد  ولســاعدا   ,اوفي اعراضا 

 .ءر يما بالضدلا

اللني اق  لن ضميره اكنساني بذ  اك وا  فقــد   رهول  يكن ضمي 

كا  فنانا شديد التواضــع لــع الجماــور ولــع زلالئــت وكــا  يحتــر  جاــد 

وكا  ر يــت ا  كــا  إنســا  لوهــوب فــي   ,اكنرين وك يقل  لن قيمة ا د

ن ابــراهي  لــداود ولاذا فقد عم  لع لخرجين لتنــوعين لــن  ســ   ,شا لا

لكــن كــا  يلــتح   ,يا لن افدا  النجولية المريضة   ول  يمارس  ..يدعبد الس

قلبت للجميــع واذا عــرض عليــت ســيناريو يقــرؤه بكــ  جديــة بــدو  ا كــا  

لسبقة علي شخ. كاتبت او  تي علي عنوا  الليل  وكلنا  ل  يكن هــدف 

قبــ  افاللــا لكــي ا مد زكي جمع وكن  اكلوا  كما يحــد  للكثيــرين فالي 

 .الما  بالنسبة لت وسيلة وليس غايةف  ال علي اجره كنج يحافا لث 

ول  يكن كك  الممثلين همت التواجد في ك  لوس  او ك  عــا  لكنــت 

يختار اكفال  التي يقتنع باا فقط وكا  لمثال لؤلنا بالتنوع فل  يسقط ابــدا 

كــا  قارئــا   ,بــافي ف  تقدي  شخصية وا دـ  تي لو كانت ســتدر عليــت ذه

للحياـ وكانــت لديــت قــدرـ هائلــة علــي انتــ ا    دالثقلا ولراقبا جي كبيرا و 

 .شخصيات لن يراه  واعادـ افرازها في اعمالت

فكثيــرا لــا كانــت تضــيع   ,وكنت لن لدرسة اكنــدلاج فــي التمثيــ 

الحدود بينت وبين الشخصيات فيذك  ويشرب ويتحرك لن ناللاــا و تــي 
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صــيات شخ لدــد  نروجــت لــن اللــن ضــريبة التــذز  النلســي  لو كللت ذلك  

فانــت لــ  يتوقــف قــط عــن قناعاتــت بــا    ,بساولة بدد اكنتاــاء لــن تمثيلاــا

 .اكندلاج الكال  هو لرادف للصد  اللني

كا  اللنا  الكبير كينشغ  بذ  شا سو  فنت  تي اصدقاؤه كانت 

لت بنلست ويحــارب  واراتت لدا  عن لشروعاتت اللنية وكا  يصنع ا ال

كتباا لت ث  عن جاــة انتــاج او يتصــد  هــو ي   تحقيقاا يبحث عمنلن اج   

وكا  فيل  السادات ابلغ   ,كنتاجاا بنلست  تي لو كانت ستكللت ك  لا يملك

 .لثا  علي ذلك

ا مد زكي هو لمن انتصت . لن عباده بــند  كثيــرـ وقــد   ســن 

هــذا   وليت الممثلين الشــباب لــناستخدالاا و د  رسالتت علي  كم  وجت  

 . ياتت جيدا ويدو  دروساا  و الجي  يتذلل

 

 2005مارس  29األهرام اليومي ـ 



 

287 

 يتكلمون   .. معه   عملوا خمرجون  
 عال السعدني ــ هناء جنيب ـ عالء سال ــ لينا عادل :متابعـة 

 

كــا  لــن اللنــانين الــذين لــديا  قــدرـ   :المخرج داود عبدالسـيد  *

اونت لدت في فــيل   رض تدوقد    ,عة شديدـهائلة علي تجسيد األدوار ببرا

الخوف فاو لن القالئ  الذين يجدلو  المخرج يص  الي  قصــي درجــات 

ــدلاا ــي يق ــي تجســيد الشخصــية الت ــع ف ــت الرائ ــداع لــن نــال   دائ  ..اإلب

لاللحــت المصــرية   وعبقريــة   مــد زكــي تكمــن فــي عــاللين  ساســيين

 نــت   صــةجماور نابا لن الالقريبة لن    شاب لصر  وهو لاجدلت قري 

وهو لاشــجدت علــي تقــدي   ,ت الن وجوده لع صدود تيار السينما الواقدية

و عتقــد    الظــروف  ..عــدد لــن الشخصــيات الواقديــة لنمــاذج لصــرية

وتجدلت قادرا علــي تجســيد   ,اكجتماعية والتاريخية هي التي تثق  اإلنسا 

 .الشخصية وهذا لاتحقه لللنا    مد زكي

  مد زكي عملة نادرـ وكا  عنيــدا فــي  :يهيلمج رأفت االمخر  *

فكــا  التمثيــ  بالنســبة   ,كما كا  عنيدا في لقاولة المرض  ,لشواره اللني

وســاه  فــي تغييــر لاللــح البرــ  فجدلــت  شــبت   ,لت لســذلة  يــاـ  و لــوت

 ..لــذلك كانــت  فاللــت تدبــر عــن هــذا اإلنســا  ,بماللــح اإلنســا  البســيط

غيير التي قادها لخرجو الثمانينات ويدتبر   د  عمدـ لت ي  ركة اوساه  ف

 .هذه الموجة وساعد لخرجياا في التدبير عن رؤيتا 

 داء   مد زكي يتمتع بالصد  واكلتــ ا   :المخرج محمد فاضل  *

لما يندكس علي عملــت فاــو يجيــد لدايشــة شخصــياتت لدايشــة   ,الشديدين

وجــاء هــذا   ..اســة كــ  تلاصــيلاادرل  لاــا و لرغ الكاكاللة عن طريه الت 

فقــد ضــحي بكــ  شــيء  ,اكنال  في الدم  علي  ساب  ياتت الخاصــة

لمــدـ   56وقد ظ  يستدد لشخصية عبدالناصر فــي ناصــر  ..لن  ج  عملت

 .عا  كال  لما سا  تقدي  فيل  صد  ولرك 

قصــي يــ  الــي  كا  عاشقا للن التمث   :المخرج علي عبد الخالق  *

وكــا  يجيــد التحضــير الــدانلي والخــارجي   .جدلت لحــور  ياتــتو   درجة

وكا  ينغمس في الشخصية الي درجة  نــت ينلصــ  عــن عــال    ,للشخصية

وكا  شــديد   ..  مد زكي ويدن  الي عال  الشخصية طوا  فترـ التصوير
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اكلت ا  ويحضــر الــي اكســتوديو قبــ  لوعــد التصــوير بســاعات وشــديد 

وكا  يمتلك القدرـ علي تصوير لشــاد طويــ  وصــد    ..بدملتكنشغا   ا

 .دو  توقف وهي قدرـ يملكاا قليلو 

جمدني لع   مد زكي  ربدة  فــال    :المخرج مجدي أحمد علي  *

ولاما استحضرت لن كلمات  صف باا هذا   ..ثالثة لناا كمساعد لخرج

وهبــة ولالتمثيــ   ائيــة فــي  فاو صــا   لدرســة التلق  ,الدمال  لن  ستريع

و ثناء عملنــا  ..نادرـ لن تتكرر و عتقد انت كيوجد لن يضاهيت في لوهبتت

لدــا كــا  شــديد اكلتــ ا  ا ترالــا لدملــت فاــو كيتــدن  إطالقــا فــي عمــ  

 .المخرج

اللنا  الحقيقي ينا   قــت فــي   :ممدوح الليلي نقيب السينمائيين  *

الــذ    ,ع النج    مد زكيل  ذا لا د وه  , واإلعال  ,التكري  لن الجماور

لكن اإلعال  والجماور  عراه  قــت وقــد انتجــت لــت   ,ر   ول  يترك شيئا

لدالي الوزيروالحقيقــة    لاقدلــت   مــد زكــي لــن  عمــا  جســدت  يــاـ 

و يا  السادات و نيرا  لي  يجدلنا نلكر في تقدي    56المشاهير لث  ناصر

كلمــة  نيــرـ هــي    اللنــانين   قــيوتب   ..عم  فنــي  ر لة كلا ت و ياتت في

اللذين  عروا لللــن نالصــة فكــره  و فنــوا عمــره  فــي اســداد اآلنــرين 

 .سوف تظ  سيرتا  و عمالا  نالدـ

 2005مارس  29األهرام اليومي ـ 



 

289 

 :عماد الدين أديب 
 رفضت تصوير اجلنازة لتعرض يف فيلم حليم 

 إهلام احلجر  :* كتبت 

 

  لنتج فيل   لي  ر عماد الدين  دي بي ثت لع الصحلي الكعندلا تحد

كــا   ,عن لشواره وصداقتت لع النج  الرا     مــد زكــي عقــ  الجنــازـ

وعــن عالقتــت بــالنج    ,في شدـ الحــ   والكلمــات تتحشــرج فــي  نجرتــت

  الرا   قا 

 ,لنذ كــا  فــي فرقــة اللنــانين المتحــدين  ,سنة  30نحن  صدقاء لنذ

وتوطــدت الدالقــة بيننــا   ,حليا تحــت التمــرينص  ث   صبحت  ,الباوكنت ط

و ضــرت و نذتــت  ,وعندلا لــرض بــالمرارـ كنــت فــي لنــد   ,وترورت

ثــ  جمدتنــا الصــداقة القويــة   ,و جــر  عمليــة المــرارـ  ,وسافرنا إلي لند 

وتقابلنــا لــرـ  نــر  فــي   ,عندلا لث  فيل  الر ـ وا دـ كتكلي عن قصتي

 .فيل   لي و  وه  ,نتاج لشترك و  ا

 ف بد ت قصة فيل   لي  وكي  •

ســنوات   ــاو      10 نــا بقــالي   ـ عندلا جاءني   مد زكي وقا 

وعنــدلا  ,وكا  المبد  بيننا    نشترك لدا في اكنتــاج  ,واتلقنا  , عم  الليل 

اكتشــف بدــدها بشــارين المــرض اللدــين الــذ    ,قررنا    نبــد  التصــوير

 .لذهو  والح   الشديدو صابنا جميدا با  , صابت في الرئة

يدفدــت لمقاولــة هــذا  ,وكــا   ــ  النــاس لــت وثقتــت وايمانــت بربــت

وهذا لاجدلت يكم  ج ءا كبيــرا لــن اللــيل  رغــ    ,المرض و التغل  عليت

واســتراع   ..   السرطا  انتشر بشك  كبير ونشط في جميع  ج اء جسده

دبــدالحلي  وهــو المشــاهد الخاصــة ب    ارادتت    يصور ك  مد زكي بقوـ  

ولكن شخصية عبدالحلي  وهو لراهه سوف يقو  بتمثيلاا هيث  ابنت   ,كبير

 .إ  شاء . 

 لتي يدود تصوير بقية   دا  الليل   •

ويدــرض   ,وسوف نناي اللــيل   ,ـ  وقلنا التصوير ا ترالا لمرضت

 .في آنر الصيف    شار يوليو 
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 ,ناء لرضت ثــ  لوتــتيرـ التي  دثت  ث كب تر     الضجة ال   ك •

 كا  لبالغا فياا 

فذنــا  تكلــ  عــن      ..ـ عندلا اتكل  عــن اللنــا  المبــدع   مــد زكــي

 .وعبدالوهاب  ,كلثو 

 لاذا طل    مد زكي لنك قب     ير    •

 ..ـ قا   ريد تصوير الجنــازـ بشــك   قيقــي فــي اللــيل  بدــد لــوتي

 ,ا اســيس   مــد ز كــي  تــاجر بمشــاعر و ك  ا رفضت بشدـ ألنــيولكن  ن 

 .وجثما    مد زكي
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 حياته ومشواره وكلماته 
 

ربمــا تكــو   ,كانــت شــريرا ســينمائيا طــويال , ياـ   مــد زكــي  *

 ..فاي لليئة بالقص. الدرالية كذفاللــت تمالــا  .. طو  لن عمره القصير

ــرو   مــد زكــي عبــد اهــ  ــازيه  , منل ــد بقريــة الحســينية بمدينــة ال ق ول

 ,فقد توفي والده وهو في عالــت األو   ,ولق  باليتي  لنذ وكدتت  1949عا 

 .وت وجت  لت بددها وتركتت يديش لع جده

 , صبح رئيس فريه التمثي  في المدرســة اكبتدائيــة واكعداديــة  *

فلحســن   ..التحــه بالثانويــة  لاا تراف اللن عنــد  وكانت نقرة انرالقت إلي

ة كا  ياــو  التمثيــ  فنصــحت بضــرورـ اكلتحــا   ظت    ناظر المدرس

وفــي  ثنــاء دراســتت بالمداــد الدــالي لللنــو  المســر ية   ,بدراسة المسرل

وكــا  طبيديــا    يكــو  األو    ,جاءتت اللرصة في لســر ية هــالو شــلبي

ــت عــا  ــي دفدت ــذت  ,1973عل ــر فــ لت لســر ية لدرســة ي ي فرصــتت األكب

 .المشاغبين ث  الديا  كبرت

و   دواره في السينما كا  دورا صغيرا في فــيل  بــدور وتــذله    *

 ...في التليل يو  لن نال  لسلس  األيا  لدميد األدب الدربي طــت  ســين

فاــو   ..وعرف فتي لصر األسمر كيف يتنق  لــن دور إلــي آنــر ببراعــة

والشــاب غيــر  ,ملة قي   ــال  هنــد وكاليليــالدوتاجر ا  ,لبر ءاللالل في ا
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والضــابط القاســي فــي  ,وب الــذ  بحــث عــن الدالميــة فــي كابوريــاالموه

وهــذه المقــدرـ فــي عرائــت لكــ  األدوار ناتجــة عــن  ..زوجــة رجــ  لاــ 

ــك ..اهتمالــت لنــذ الصــغر بالمال ظــة و ــ  التدبيــر   وقــد قــا  عــن ذل

ات الكالنة في التدبير عمــا  شــدر غب ن اك ساسيس والرانت نت الكثير ل

 ..اني ك  هت  بالمدـ التي ستظار فياا الشخصية علي الشاشــةلذلك تر  ..بت

ب  الشخصية نلســاا اذا اســتراعت إثــارتي ووجــدت فياــا فرصــة جديــدـ 

 !!للتدبير عما بدانلي

نــي وهكذا وجد   مد زكي لنلست لكانا في الصــف األو   و بمد  *

 .ذظافره طريقا إلي الصف األو ب   د   لر لنلست

جئــت إلــي   كبير عن  ياتــت ولشــواره اللنــي ايضــاويقو  النج  ال

القاهرـ و نا في الدشرين  يث الرمول والمداناـ والوسط اللني وصدوبة 

وعندلا تكو  قد قضــيت  ياتــك فــي ال قــازيه لــع انــاس   ..التجانس لدت

فــال  والوعـــود واآلك  كثـــ  ا ..ية شــارـبســراء بـــال عقــد وكهســـتير

  عيد ليالد  الثالثــين نظــرت إلــي الســنين التــي وفجذـ في يو   ..واأل ال 

  ويقو  ايضا عــن نلســت  ,لرت وقلت  نا سرقت نشلت لني عشر سنوات

آنذ كتــاب ليلــة   ,ك  فرل  ,ك ابتس   ,و نا بربدي انسا    ين سريع البكاء

 دن  إلي السينما و جلس ألشــاهد   ..يبكلين كقر  فيت و القدر لمصرلي  

ولــد  صــديه عــال   ..ا درجة ثالثة فذجد دلــوعي تســي  و بكــيليلو درال

بددها  كد لــي   ..نلسي ساعدني كثيرا في السنوات األنيرـ كجتياز   ني

   لداناتي كلاا تدود إلي طلولتي اليتيمة فلــي الداشــرـ كنــت كــذنني فــي 

عشت دائما  كبر لن   ,رت بذنني في األربدينشدوفي الدشرين    ,الدشرين

 .سني

 

 موهبته تتسع لكل خمرجي مصر 

 

 يــث   ,تدال  ك  لخرجي لصر ـ تقريبا ـ لع لوهبة   مــد زكــي

ولــن هــؤكء  ..فيلمــا 56لخرجــا فــي  فاللــت التــي بلغــت 27تدالــ  لــع

ســال  و ســين يوســف شــاهين وصــالل  بــو ســيف وعــاطف     المخرجين

ور فــت   ادر جال  و شرف فامي وداود عبد السيد وسمير ســيفون كما   
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لحمــد   الــا  كبــر عــدد لــن اكفــال  فكانــت لــع ..المياــي ولحمــد فاضــ 

ــا  ــال  6لن ــ  ب, ف ــاطف الري ــال  5لوع ــد  ب, ف ــدرنا  ولحم ــي ب وعل

 ب. فال  3لونير  بشارـ وعلي عبد الخاله  ب, فال  4لراضي

 

 2005مارس  29ـ األهرام اليومي  
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 : نشر ألول مرة كالم أمحد زكي ي
 لغرور يقتل الفنان ا 

 

هناك  اكت استثنائية في تاري  اللــن الدربــي عمولــا ويــذتي فــي 

 .لقدلة هؤكء النج  الكبير   مد زكي الذ  ودعناه  لس اكو 

نجح   مد زكي نال  لشواره في ا  يجد  لــن الشــخو  التــي 

انت في افــال  كثيــرـ اشــدرنا انــت الشخصــية   لدرجةا عاللات  قيقية  قدلا

وهــو كــا  يقــو  التمثيــ  هــو الكــذب المتلــه علــي  .. مــد زكــيولــيس  

 .ولن يجيد  كثر هو المبدع  ..تصديقت

وننشر اليو  ـ للمرـ األولي بد  لن ا اديث جرت بينت وال لي  

 .لحمود لوسي

 ه  ال لن يمث   زلة لللنا   •

ـــ طبدــا كنــت فــي ســن صــغيرـ فــي ســن الشــباب  ي لمــاكننــ  ..ـ

فدملــت الحــ  فــو    ,كنــت اعمــ  ادوارا تليــه بدمــر   الموجودين  اليــا

وعملت البر ء عسكر  في   ..هضبة الار  شاب يبحث عن فرصت عم 

ولد سافر بــره علشــا  يشــوف  ظــت   ...والنمر اكسود  ...اكلن المرك  

نــي اتجمــ  يدنــي كنــت اعمــ  ب ولكن اعم  انــا كاكــذوبددي   ...في الحياـ

 .تناقش همو  الشباب في هذه اللترـافاللا تليه للدمر ده و 

 ..وكا  المنتجو  كيرلبوني في ادوار اكبر سنا آل  سني صــغيرـ

وبدــد ذلــك   ,فذنا في تلك اللترـ كنت اعبر عن شريحة كبيرـ ترابه الســن

ير لــن لثــ  نــا صــغوكنــت لحرولــا وا  ,انتقلت الي لر لة عمرية  نر 

ــدلتاا ــ  وقـ ــي ادوار الرجـ ــذه اكدوار وهـ ــ   هـ ــ  لاـ ــة رجـ ــي زوجـ فـ

واكلبراطــور والاــروب وضــد الحكولــة والراعــي والنســاء وبدــد ذلــك 

ولع ك  لر لة اصبح فياا وجاا جديدا  يضا اقــد    ,قدلت الرج  الناضج

وقـــدلت ارض الخـــوف  ..لــايليه لســـني وعمـــر  ولشـــاك  عصـــر 

 ..بدالناصر والساداتير وعاضحك ولدالي الوزو 

اكو  وجاــا جديــدا فياــا وعملــت بانورالــا    نا في ك  لر لة  .....

لن اكدوار الشدبية لثال في ا ال  هنــد وكاليليــا وكابوريــا وكمــا  ادوار 
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فياا سياسة ز  زوجة رج  لا  وادوار اجتماعيــة لثــ  نــ وـ والراعــي 

ت فــي كــ  لر لــة عمريــة وقدل ..وشادر السمك والبيت البواب  ...والنساء

ولاــذا عنــدلا يــذتي لــي  ..اســية واجتماعيــةلــا باــا لــن افــال  شــدبية وسي 

كننــي لــع   ..لوضوع كيتناس  لع المر لة الدمرية كز  انصــرف عنــت

ك  لر لة ا تاج فياا لدم  يغري جموع الناس التــي تكــو  علــي شــاكلة 

لكي يحــدثاارلوني شباب  ايا لجموعة لن الولمكن يكو  لد  ...هذا الدمر

 ...والبيت وده فيت الرج  والشاب والشي وانسجا  كننا ندبر عن الشارع  

فانا راج  عملت افال  كثيرـ وزلالئي ايضا عملوا افال  و ثــروا الســينما 

و تمنــي لــن الشــباب    يدملــوا تاريخــا   ...باعما  عظيمة ولا  تــاريخا 

 .فنيا

 ا تحبا ة تقدلاا كبد ا ه  ك  شخصي  •

لط الضــوء علــي ــ عندلا  وافه علي شخصية افتح لاــا لللــا و ســ 

وانــا الحقيقــة ســديد بــافاللي ويحضــرني اك  فــيل  انــا كاكــذب   ..دلاغي

فيــت نــاس عايشــة وســط المقــابر وكــانوا لتضــررين لــن   ..ولكني اتجمــ 

ا نــ   اللــيل  الواقع بتاعا  وانا  عايشين في لث  هذا المكا  و صــ  لمــ 

النــاس  ير  فــي المنرقــة د  وجــدت كثيــرا لــنا  فر ــانين ك ناء ســ واث 

وا  اكنســا   ..فــالواقع لــيس ذنــبا  ...تداطلت لع الشخصية التي قــدلتاا

ليس بالمكا  واعتقد ا  اكفال  قد تحد   الة لن التصالح للنلس البشرية 

الشباب قــالوا لــي وعندلا قدلت الح  فو  هضبة الار  بد    لع الواقع

طر ت الا    ..و دك   فقلت لا  ل  تدد لشكلتك   ..عندنا نلس المشكلةا نا  

 ...ولمكن يدرض لمشكلة دو   ــ   ..فاللن لمكن يقد   لو   ,الر   الدا 

وانا سددت جدا عندلا علمت ا  زوجة رجــ  لاــ  يدــرض علــي طــالب 

لــرآـ اللــن  فــاذ     ..يقلدوهوك  ..الشرطة علشا  يدرفوا لشكلة الضابط ايت

 .للمجتمع والوطن

هناك لن ه  اقــ  لنــك يشــدرو  بــانا  و   ..لماذا  نت لتواضع •

  ه  النجو  

لش هــتلن ثــ  يدنــي   ..ــ لو وضدت في دلاغك  كاية نج  النجو 

ثــ   ...فلماذا  تغــر  ..ولانتي اقد  شخصيات  ..انا في النااية فنا   .. يت نج 

فياــا لــن الرصــد اكنســاني فــي الشــارع   لحيــاـدا ا  ..يــت وليــت تغر علــي ا

 ..خو  وشخصيات وك  يو  تصرفات الناس واســلوبا المصر  لن ش
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يبقي ايت   ..واللنا  يترك الدنيا وناقصت ادوار كثيرـ  ,وك  ده لحتاج رصد

 ...اللنــا  عــاي  يمســك الشــمس ولســتحي  يمســكاا  ..كزلة الغــرور هنــا

فــاذ  الغــرور هنــا ...  ادوار كثيــرـ جــداوســاي   لمكن يترك الدنياواللنا   

 لماذا الغرور  ...علي ايت

اللنا  يقدد طو   ياتــت يلاــث ويجــر  وراء الشخصــيات ووراء 

 ..ويموت وهو بــيحل  بشخصــيات جديــدـ يضــحك ..الحياـ لغاية لما يموت

 ,..لماذا الغرور

ور الغــر  ك   ..ي بيــوتا ولن يصيبا  الغرور عليا  ا  يقدــدوا فــ 

 ,ور يجد  اكنسا  ذاتــي قــو فالغر  ..نوع لن انواع القت  والموت لللنا 

اللنا  كز  يكــو  بــره نلســت   ..طي  كيف سيقد  اللن  ..وغرقا  في نلست

 .قو  علشا  يلتقط اكشياء لن الحياـ ويقدر يبثاا طو  الوقت

 والتمي  ه  التواضع لن اسباب النجال والتلرد   •

 .و   واتقا  الدم  ..التصالح والرضا  ..اســ اكس
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 أمحد زكي .. املشهد األخري   

 زينب غصن 
 

 لس لف   مد زكي بالدل  األبي  واألسود واأل مــر تمالــا كمــا 

يشيع ال عماء والشاداء في لصر.. جنازـ  رادهــا النــاس شــدبية لــبرلا  

عالــا فكــانوا هــ   56 ــد عــن عمــر ينــاه  في ظار األلسينمائي الذ  تو ا

فيلمت األنير.. بد وا بالتجمع قب  ساعات لن وصو  الجثما  األبرا  في  

ــرب  ــوب غ ــين لجن ــة الماندس ــي لنرق ــود ف ــرلى لحم ــجد لص ــى لس إل

القاهرـب. كانت الرريه المؤدية إلى المسجد تشاد ز مــة لــن نــوع غيــر 

فــي اتجــاه وا ــدا يف زرافــات يرين يدبرو  الرصعاد ا ز مة لشاـ كث 

.  قللت قوات األلن شارع المسجد نلســت في اتجاه الشارع المقاب  للمسجد

بددد كبير لن الشا نات والحواج  الحديدية. تحاي  الناس علــى اكقلــا ا 

قرروا    الجنازـ هي جنازـ  بيبا ا ذلك اللنا  األســمر الــذ  يشــبت فــي 

ى الشــارع المــواز  انتقلــوا إلــ ن جــاؤوا لوداعــتا  تقاطيع وجات وجــوه لــ 

ف و شائش الحديقة الصغيرـ المقابلــة للمسجدا افترشوا األرض والرصي 

لت. اتخذوا وضدية الصالـ وكبروا. كا  الجثمــا  لســجى دانــ  المســجد 

ينتظر الصــالـ عليــت بدــد صــالـ الظاــر. رجــا  نســاءا شــيو، و طلــا ا 

نحيــ  اء و صوات  إلى الجنازـ.. بكطالب وطالبات  ملوا كتبا ا جاؤوا  

اا فــالجموع المرصوصــة تدلو لن هنا وهناك.. ك يمكنك تمييــ  لصــدره

تحولت إلى جسد وا د بذلف قل  وعين وكذناــا تختــر  جــدرا  المســجد 

المقاب ... إ ــداهن تشــاه بكــاءا تحــاو     تمســح عينياــا ببقايــا لحرلــة 

قتاا علــى ظارهــا ورقية تناثرت  شالء لن فرط الــدلوعا تربرــ  صــدي 

ن لنلــذ ت<< تقو  وتكم  المسير في لحاولة يائسة للبحث ع>. ير م>

بين الجموع يقرباما  كثر لن فناناما الذ  غاب. األرض ل  تتسع للحشــد 

المحشــور بــين شــارع >>جالدــة الــدو  الدربيــة<< المكــتا بالســيارات 

قــدر عــدد   والجدار البشر  الذ  شكلت رجا  األلن لمنع تدفه الجماهير.

لــن دو  لــن اتخــذ لــن شــرفات البنايــات المحيرــة دشــرـ آكف لحبيــت ب 

نا  لــن رؤيــة لوقد اً لت. تسله الشباب األشجار..  صبحوا فــي لوقــع يمكــّ
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بابي المسجد اكثنين واللنــانين المنتظــرين نروجــت فــي البا ــة. كثيــرو  

ارتدوا األسود.. نســاء وضــدن نظــارات ســوداء علــى  عيــنان لــداريات 

صــدوبة.. و ــده األذا  جدــ   ركــة رآ  يســمع ب لوع. كا  صوت القــ الد

 وا. كانت اللحظة تقترب.  الناس تاد  لينصت 

على الضــلة الثانيــة لــن الشــارعا وبمــوازاـ با ــة المســجد وقــف 

ــين  ــنا  وب ــ  يلصــ  بي ــاتا  و قاللا ــاليراتا  وليكروفون الصــحافيو  بك

جموع فذ ضــر لدــت اللنانين رجا  األلن باألسود. البد  تحس  لاذه ال

كإ ــدى    لكنت الوقوف عليت لن رؤية لا يحد  فــي البا ــةالماً صغيراً س

ــد  ــانين الموجــودينا لحمــود عب ــي صــددت لترصــد اللن الصــحافيات الت

الد ي ا لحمود قابي ا و يد سيفا ع ت الداليلــيا شــريف لنيــرا نــور 

الشريفا ساير المرشد ا يسراا رغدـا عماد الدين  دي  وغيره  كثــر. 

انين ورســميين  ضــروا لــوداع زكــي. وقــف الى بين فن كانت األسماء تتو 

رئــيس الجماوريــةا زكريــا ع لــيا لنــدوباً عــن الــرئيس رئــيس ديــوا  

 سني لبارك إلــى جانــ  وزراء اكعــال  والثقافــة والصــحة  نــس اللقــي 

وفارو   سني ولحمد عــوض تــاج الــدين. قيــ  ك قــاً إ  نجــ  الــرئيس 

لد عبد الناصــر كما  ضر نار  يضا الجنازـ.  لباركا عالء لباركا  ض

 صر. نج  ال عي  الرا   جما  عبد النا

توزع  شد اللنانين الذ   ضر الجنازـ بين دان  المسجد وبا تت 

والســراد  المجــاور لــتا والــذ   قــي  لتقبــ  الدــ اء عنــد المســاء.>> . 

باألشــجار    كبر... ك إلت إك .<<ا فجذـ علت  صوات الشباب المتدلقــين

طرف الدل  المصــر  لــن   ــد  بــواب المســجد. كــا    ير.. رصدوابالتكب 

ندش الذ  ضّ  جسد   مد زكي يشه طريقــت نحــو الخــارج. بــد  البكــاء ال

يدلو بين الصــحافيين.. ظاــر هيــث  ابــن زكــي يحمــ  الــندش علــى كتلــت. 

تقــدلت الجنــازـ بضــدة  لتــار ثــ  توقلــت. وضــدت باقــات لــن األزهــار 

قب     ينرله لن جديــد. تــدافع على الندش  لبيضاء والصلراء  ال رقاء وا

في اتجاه الجنازـا تحرمت كــاليرات علــى األرض.. الصحافيو  والناس  

 فشلوا لرـ  نرى لن اكقتراب.  

>>لع الساللة يا ابني.. لع الساللة يا ابنــي<< وقلــت ســيدـ فــي 

 الستين لــن الدمــر تصــر، وتنتحــ  علــى الســور اللاصــ  بــين الجمــوع

هي لا زالت ترى فيــت ابناــاا الشــاب األســمر الندش...    للو ة بيدها نحو 

الذ  ل  يكبر لع السنين والمــرض. لــ  يرــ  األلــر  تــى اســتقبلت الباي  
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جثما  زكي سيارـ  مــراء ناصــة تدلــه النــاس باــا وبســيارـ اكســداف 

البيضاء التي رافقتاــا. انرلقــت الســيارتا  تشــقا  عبــاب الجماــور الــذ  

دــا  لتنرلقــا فــي اتجــاه لثــواه الرريــه ال  ما  تى وصــلتا إلــىرك  نللا

فــي لدينــة الســادس لــن  كتــوبر فــي الضــا ية   األنير فــي لــدفن نــا 

الجنوبية للقاهرـ. وقد رافه نق  الجثما   عداد كبيرـ لن اللنانين و قــارب 

و صدقاء اللنا  الرا    يث  لقوا نظرـ وداع  نيرـ عليت قب     يوارى 

 الثرى.  

يكــو  انتاــى المشــاد األنيــر لــن ع الجثمــا  نتااء لراس  تشيي وبا

ــد  ــا    م ــاـ اللن ــي <<. إذ تحــدثت  ي ــر >> ل ــت األني ــن فيلم ــي ول زك

لدلولات صحافية عن    الليل  سيبد  بمشاد جنازـ الدندلي  األسمر عبد 

الحلي   افا لينتاي بمشاد لصّور لجنازـ النمر األسود   مد زكي.. بنــاء 

 على وصيتت.  

 2005س مار 29السفير ـ 
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 قري وجمنون متثيل وموهبة مئة باملئة عب 

 حممد احلمامصي )القاهرة( 
 

استراع   مد زكي    يخلد اثنــين لــن  هــ  الشخصــيات الوطنيــة 

المصرية لن نال   دائت لدور الرئيس جما  عبد الناصر والرئيس  نــور 

تمالــت هــذا السادات في فيلمين  ققــا نجا ــا كفتــاا ويؤكــد   مــد زكــي اه

ائالً لظلــ  كبيــر    يقــو    ــد إننــي ركــ ت فــي شخصــياتت قــ  بمضــمو 

ــى الشــك  دو  شخصــي  ــةا عل ــت عادي ــو كان ــى ل ة لــن الشخصــياتا  ت

المضــمو ا فكــ  شخصــية قــدلتاا بدايــة لــن عميــد األدب الدربــي طــت 

 سينا و تى الساداتا وقبلت ناصرا كا  هناك تركي  غير عــاد  علــى 

ــك  تما ــ  الش ــمو  لث ــىالمض ــ  عل ــاا والتركي ــي  ل ــك  ف ــذه الش ــ  ه لث

ــور  ــرور ا أل  الجما ــدا وض ــ  ج ــيات لا ــيات الشخص ــا الشخص يحل

ناصة المداصرـ لنااا عن ظار قل ا  ركاتاا وللتاتاا وســكناتااا وإذا 

كا  هناك >>ل لات<< لدينة يريد الجماور    يشاهدها لع الشخصيةا 

خصــية لجلــد قــائ  وليس هناك ربط بين الشخصيات التي  قدلااا فلك  ش

بط بــين ي فياا فارس لحلور في ذاكرتي وك  عتمد علــى الــرذاتت يحكمن ب 

  داء شخصية و نرىب..  

ولــن  طــرف األشــياء التــي ك تــ ا  لثــار تقليــد     القــة شــدر 

األطلا  لد   غل  األلاات هــي  القتــت الشــايرـ فــي فيلمــت لكابوريــابا 

يملــك كي علريت تمثيــ ا  وبشاادـ المخرج الكبير يوسف شاهين ل  مد ز

ساس والوعي علــي جتا ويدد لن لمثلينا القالئ  الذين يملكو  اإل   لف و 

الرغ  لن  ننا ل  نقد  لدا سوى فيل  وا د لإسكندرية ليتبا  لــا ابــن جيلــت 

اللنا  نــور الشــريف فقــد قــا  رائدــةا قــا  لإ  لــوهبتي ســبدو  بالمئــةا 

بالمئــةبا د فاــي كاللــة لئــة استكملاا بالدراســة والجاــدا  لــا لوهبــة   مــ 

مــا  رلــ   لعظمــة لدبقرية   مد زكي شــاد  يضــاً الناقــد الســينمائي كو 

اللنا  تظار لن نال  تلانيتا و  مد زكي يتلانى آلنر قرــرـا ك يتوقــف 

عن التلكيرا طرل األسئلةا لع ك  فيل  جديد يتدال  لدت كابنت الصــغيرا 
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ة ا مــد ودها هذه هي عالقيقف بجواره ويحابي عليت.  تى يش  ويشتد ع

 بلنت وبشخصياتت.ب..    زكي

 

 أشبه بـبطال األساطري 
د   مــد زكــي ل  مــد زكــي عبــد الــر من بــدو ب فــي لدينــة ولــ 

وبدــد وفــاـ والــده  1949نوفمبر الدا   18ال قازيه بمحافظة الشرقية في 

وزواج والدتت لــن آنــرا تربــى يتيمــا فــي كنــف جــده والتحــه بالمدرســة 

ثيــ  باــا وبدــد فتــرـ قصــيرـ بلرقــة التمعية واشترك فــورا  الثانوية الصنا

للرقةا وفي او  تجربة لت  لــف ولثــ  و نــرج  صبح المسؤو  عن هذه ا

لسر ية قصيرـ نا  عناا جائ ـ علــي لســتوى المدرســةا وعنــدلا  ناــى 

دراستت الثانوية ل  يكن يحل  بشــيء ســوى الحيــاـ عبــر تلــك الشخصــيات 

اهرـ وقــد  فر إلــى القــ ي  ولانــدورزا فســاالتي ك تموت لث  هاللت وعر

ا ويذكر  نت  ــين 1970سر ية الدا    وراقت إلى المداد الدالي لللنو  الم

ذه   و  يو  إلى المداــد وجــد الكثيــر لــن الشــباب والبنــات وكــا  لدــت 

اللنــا  ســالي الدــد  واللنانــة شــايرـا وعنــدلا نــود  عليــت دنــ  لجنــة 

ا   الشــرقاو عا سدد ادرشا جــالاكنتبار وكانت لكونة لن كر  لراو 

ج >>ا مــد زكــي<<ا ا مد عبد الحلــي ا عبــد الــر ي  ال رقــانيا المخــر

وعلي فامي ورشاد رشــد  وكــا  المرلــوب ا  يــؤد  لشــادين   ــدهما 

بالدالية واآلنر باللصحي وبدد     داهما وجد اللجنة ترالبــت بــذ  يــؤد  

ه لــن المــرات لشاهد  نرى وفد  ذلك فقــالوا لــت  نــت ســتنجح ولدــ  هــذ

 ميا...  قا  فياا هذا الكال  سللا وقب  ظاور النتائج رسيلة التي ي القل

ت وج   مد زكي لرـ وا دـ لن الممثلــة الرا لــة هالــة فــؤاد ابنــة 

المخرج السينمائي   مد فؤاد و نج  لناا ابنت الو يد هيــث  إك    الحيــاـ 

ــد ــ     ي ــ  تســتمر وانتاــت باكنلصــا  قب ــا ل ــة بينام اه  لــرض ال وجي

اً ة فؤاد وتر   عن الحياـ تاركة أل مــد جر ــاً غــائراللدين هالالسرطا   

في نلســت فلــ  يلكــر فــي اكرتبــاط بغيرهــاا ربمــا تحــت تــذثير اإلنــال  

المثالي لقصة    ل  تنجح في الواقــع فكــا  ك بــد    تــنجح فــي الخيــا ا 

س وربما نوفا على شــدور ابنــت الو يــد هيــث ا  تــى يجنبــت ذلــك اإل ســا

 الصغر بدد ر ي  والده وزواج  لت.   شت   مد فيباليت  الذ  عا
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ــد ز ــد    م ــن األدوار وب ــة ل ــي لجموع ــينمائي ف ــت الس ــي عمل ك

الصغيرـ  يث شارك في  فال  لث  >>بــدور<< و>> بنــاء الصــمت<< 

ث  >>الدمــر لحظــة<< و>>وراء الشــمس<< و>>شــليقة ولتــولي<<ا 

 هــذا اللنــا موهبــة التــي تســكن  وكانت هذه األدوار كليلة بإظاار لــدى ال

يــرا بدــد    لدبــت المختلف الذ  لــا لبــث    لدبــت لاللحــت لصــالحت  ن 

ضده كثيراا فذ د  انقالباً في لقاييس النج  بدد تذلقت في تجسيد شخصية 

عميد األدب الدربي طــت  ســين فــي المسلســ  التلل يــوني الــذ   نرجــت 

 الرا   يحيى الدلمي بدنوا  >>األيا <<.  

ــذ  قــد رج داود عبــد الســي المخــ  ــيل  ل رض الخــوفب  د ال لدــت ف

اعية ويرى  نــت لــن اللنــانين القالئــ  فــي تــاري  يلضلت في األفال  اكجتم

السينما المصرية الذ  واز  بين النوعية التجارية واللنية فاو قد  الدديــد 

لــن األفــال  اللنيــة ذات المســتو  الدــالي جــدا ونلــس الحــا  فــي األفــال  

ين الذين يحبو  ا  يديشوا  الة لــن عية اللنان وهو  يضاً لن نو   التجاريةا

ه ناصة  نت دائما لــا يدمــ  علــي الــدنو  فــي  د  تلاصــيلت التوتر والقل

الشخصية التي يلدباا و قصد جوانياتاــا  تــى يســتريع تجســيدها بذقصــى 

 درجت صد  لمكن...  

ا  يؤكد الناقد السينمائي رفيه الصبا     ا مــد زكــي  شــبت بذبرــ 

يمة فاو يملك ســحره الخــا  فــي التمثيــ ا يــذوب نانية القداألساطير اليو 

ــي ش ــيط ف ــالل البس ــي دور الل ــدقناه ف ــذلك ص ــاءا ل ــى اللن ــياتت  ت خص

ــذه  ــ  ه ــو ك ــالي. ه ــاجر والمح ــف والت ــابط والموظ ــدلوك والض والص

الشخصيات لذلك  سميت ســا ر الســينما المصــرية وعبقريتاــا اللــذـ التــي 

 اللني الصاد ..   ستظ  لضيئة بتوهجاا

  رج الكبير علي بدرنا  الذ  قد  لع   مد زكي  فــالويرى المخ 

لث  الكرنك وشليقة ولتولي ون وـ والرج  الثالث والراعي والنســاء  نــت 

لجنو  تمثي ا عندلا يقر  سيناريو يات  بت اهتمالاً يؤرقت لي  ناــارا كــا  

جــر ليقــو  يدــيش الشخصــية علــى لــدار اليــو  ويمكــن    يتصــ  فــي الل

   د المشاهدا لثالً لشــاد اللــذر الــذ  نــرج لــن بــينتلصيلة في بإضافة  

فخذيت في فيل  الراعي والنساء هو الذ  تخيلت وغير ذلكا صد     تجــد 

فنانا بح    مد زكي للنــتا وإنالصــت للــدور الــذ  يدمــ  بــتا وعبقريــة 

األداءا و  مــد كممثــ  يدشــه    يســتل ه المخــرجا وعنــدلا يســتل  فــي 
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لجمي  الذ   ريدها دائما كنت  تحداه ناصــة باألداء ا  لناطه لدينت يخرج

 رتت كممث ..  في قد

ويقو  الناقد السينمائي لجد  الري   إذا تذللنا  عما    مد زكــي 

جميداا ندرك دو  جاد  نــت فنــا  ك ينلــي نلســت فقــط وإنمــا ينقياــا تمالــا 

و ــد لــع دقائقاــا ويــدن  التجربــة وهــو لحتشــد لاــا واع بمترلباتاــا ولت 

رات ال  ظنت دن  تجربــة وهــو لــدعو  بمجموعــة لــن التدبيــ تلاصيلاا فو 

الجــاه ـ  و اكنلدــاكت الثابتــة  و ردود األفدــا  الجالــدـ التــي تحــد لــن 

انرالقاتت وإبداعاتت بــ  ظــ  قــادرا علــي ا  يلاجئنــا دائمــا بمــا هــو جديــد 

ار    يجســدوا ولثيرا فإذا كانــت النصــيحة التــي توجــت للممثلــين باســتمر

 يلكــرو  بــدك لــن    يغرقــوا فــي عــواطلا ا فــإ    مــدخصيةا وه  الش

زكي استوع  النصيحة و ضاف إلياا اقتناعت الشديد بــذ  >>الشــغ << 

على الشخصية قب  الشروع في تجسيدها يضمن لت الصــد  ثــ  التجــاوب 

الجماهير  لع الدم  وهو لا تحقه فــي غالبيــة  فــال    مــد زكــي بــنلس 

ت للجماــور قبــ  النقــاد    الممثــ  الجيــد عندلا  ثب   جة التي نجح فيااالدر

ذلك الممث  الوسي  المصقو  الذ  يجســد فقــط النمــوذج المثــالي   ليس  بدا

للجما  في صورتت السرحية والساذجةا فــالمظار لــ  يدــد الســبي  لتقــدي  

الموهبةا وإنمــا براعــة األداء ولاــارـ الكشــف عــن لكنونــات الشخصــية 

لداا والغو  فــي صــراعاتااا وهــذا د للتدايش  ضاتاا وجر المشاهوتناق

ي لــدعولا بــرول قلقــة ك تدــرف اكستســال ا ولشــاعر لا فدلت ا مد زك

فياضة ك تدرف اكستقرارا وعراء لتجدد ك يدرف النضــوبا فالبشــرـ 

السمراء ل  تح  بينت وبين دنو  لدركة البحث عن إبداع جديد ولتجــددا 

قــرر التحــو  الــى تقــدي  حة فــور ا  عن بد  هذه األســلبدلي   نت تخلى  

ربــة التــي نظــر إلياــا الــبد  بوصــلاا شخصــيات ال عمــاءا وهــي التج 

لغالرـ لجنونة ك تق  جنونــا عــن شخصــية   مــد زكــي المشــدودـ علــى 

 وتار لــن الضــدف والقــوـ واكســتكانة والشراســة والكمــو  والتــرب.ا 

الجميــع   ا  يلــرض نلســت علــىو يضا التحل  والتوهجا فالسؤا  الــذ  كــ 

نت يدرف طبــائع ف يتذتى لمن  بدع في تجسيد شخصية رج  الشارع ألكي 

 هلت كوا د لنا  ولنت  إليا     يخرج لناا  بــ  كيــف يجــرؤ >>جنــد  

ــو<<  ــائه البيجـــ ــال << و>>ســـ ــ  << و>>الحـــ ــن المركـــ األلـــ

و>>اللالل<< على ارتداء لسول الرؤســاء .. كلاــا  ســئلة تدكــس فامــا 

ك لع رو ت القلقة رغبــة لحمولــة ا الذ  يمللشخصية   مد زكي  قاصرا
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وقدرـ لنقردة النظير على التقاط لحظة اإللاا  التــي   في تحد  المستحي 

ياللس فياا ذروـ الشخصية  تى لــو بــدت بديــدـ المنــا  فــي نظــر قليلــي 

 الحيلة ولددولي الموهبة.  

 ويقو  المخــرج ر فــت المياــي    ا مــد زكــي  فضــ  لمثــ  فــي

يع ا  يديش إك لن نال  التمثي  لث  الســمكة هو ك يسترالدال  الدربي و 

ي ك تستريع الحياـ نارج الماءا ويذكر المياي >>     مد زكي قبــ  الت 

   يدري لوافقتت الناائية علي فيل  لاعترافات زوجيــةب وهــو لــن تــذليلي 

ناقشــة وإنراجي دعا طلبة وطالبــات قســ  الســيناريو بذكاديميــة اللنــو  لم

ر تت وســلبياتتا ودو     يدرفــوا لؤللــتا التــد الحــوايد ايجابياالدم  وتحد

لثال  ساعات لتواصلة واكتشلوا في نصف الساعة األنيرـ لناا فقط    

الدم  قصتي والسيناريو والحــوار لــي  يضــاً فضــجت القاعــة بالضــحكا 

 وهذا يؤكد  رصت وتلانيت في الدم ..  

لبس   مــد ني الذ  يت ى هذا الجنو  اللوتؤكد اللنانة ليلي علو  عل

ت في فيل  لالرج  الثالــثب وفــيل  زكي في  دائتا وتقو   لقد لمست عبقريت 

ل ضحك الصورـ ترلع  لوـبا فذنت تكاد تج      هذا اللنا  الــذ  يقــف 

 لالك هو   مد زكيا ولكنت الضابط الريــار ورب الدائلــةا هــو لدرســة 

ينكر عليت ذلــك  يستريع    ساليبااا وك   دفنية لستقلة بذاتاا و دواتاا و 

اصة  بناء جيلت الذين يؤكدو  علــى تلــرده ك لن النقاد وك لن الممثلين ن 

 كلنا ..  

 

 رفضوه للونه 
وتقو  اللنانة يسرا    مد زكي عبقر  بك  لا تحملــت الكلمــة لــن 

لدا ا تذل   داءه في فــيل  الراعــي والنســاءا  داء لمثــ  عــالمي  ركتــتا 

ً ـ عينيتا طريقة كنظر  قــدلت لدــت لنــ وـب للمخرجــة إينــاس اللتا  يضــا

   نرى  كد فياا  نت يملك طاقة فنيــة هائلــة تمســك ب لــا  الدغيد ا و فال

  دائت..  

الكات  الكبير   مد باجت يحكــي قصــتت لــع   مــد زكــي فيقــو   

 تذكر     و  لقاء لي لــع اللنــا  ا مــد زكــي كــا  قبــ  عملــي لدــت فــيل  

يارتي وقا  >>انــا عــاي  اعمــ   ين جاء ل سنوات    10ب بنحو  لالسادات

ادات وعاي ك تكت  لــي الســيناريو والحــوار<<  و  فيل  عن الرئيس الس
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سؤا  لي كا  لــن ينــتج هــذا اللــيل  فقــا  لــي   نــاا >>والحقيقــة انــت بدــد 

المناقشة الرويلة بيننــا شــدرت بارتيــال لللكــرـ وكنــت ســديدا بــذ  نكــر  

  فرعــو  يتــولى الحكــ  ريخنــا    كــ ت.. فمدروف عــن تارئيسا بدد ر يل

ا لمســتت لــن  ماســة ا مــد زكــي جدلنــي  نــا يمحو آثار الذ  ســبقت.... لــ 

اآلنر  تحمس... يدني كده لمكن نقو      ماســت عــداني وفدــال شــدرت 

 بنلس الحماس لللكرـ..<<.  

ويضيف   كا   داء ا مد زكي في دوره لونــا لــن  لــوا  اإلبــداع 

 ننا نشاهد السادات وك نــراه هــو...      يقندنا  وقد نجح ا مد زكيالرفيع.  

ممث  على اكنسحاب لن شخصيتت وتقدي  شخصيت  نرى هــي إ  قدرـ ال

لوهبة يودعاا . سبحانت وتدالى في نلوس بد  الناس. دو  البد ... 

و  مد زكــي لديــت هــذه الموهبــة... لقــد شــاهدنا الســادات فــي اللــيل  وهــو 

اض وهــادئ. وشــاهدناه وهــو دناه وهو ركر الم اج.. وشاهغاض  ولدت 

سلوبت اللذ الذ  يثير  يــرـ النــاس وعجــبا ... يتصرف ويواجت لشاكلت بذ

وربما ك تنكشف  كمة التصرف للناس إك بدد فترـ لــن ال لــا .. اللــيل  

 لتمي  ورا . و  س  انت عاللة فارقة في السينما المصرية...  

نــد دور مــد ســاللة عالكبيــر ســاللة      ويتوقف الكات  الصحافي

لممثــ  الكبيــر   مــد زكــي   مد زكــي فــي فــيل  الســادات ويقــو   وقــد  ا

شخصيت السادات بكــ  لنحنياتاــا.    بكــ  قوتاــا وضــدلاا. وطمو اتاــا 

و نرائاا بدقة شديدـ..  تقن ببراعة بالغة تشخي. الســادات بكــ  لــا فــي 

الحكــ   سالة كما  نرذ فــيشخصيتت لن  بدادا فل  يكن السادات شخصية  

سواء في سياســاتت   ت كثيرو . ب  انتلرت لديت عوال  الريبة والدهاءعلي 

الدانلية او الخارجية. ونجــح ا مــد زكــي فــي    يخــرج هــذه الشخصــية 

 ببراعة كبيرـ.. فاو فنا  فريد بالتياز..  

ويذكر الكات  الصــحافي عــاطف  ــ ين  كايتــت لــع ا مــد زكــي 

  اللــن فــي صــحيلة لى رئــيس قســ لوضوع اقتر تاا عقائالً  بد ت بلكرـ  

عشر عالاا قلت لت  ك تتله لدــي فــي     نبار اليو  لنذ اكثر لن نمسة  

ا مد زكي غير لقاييس النج  في لصر والتي كانت تدتمد على الوســالة 

اكثر لن الموهبةا وعندلا وافقني الــر   اتلقنــا علــى عمــ  تحقيــه يحتــ  

ي الــذ  لــى   مــد زكــ اللكــرـ تللونيــا ع غل  لسا ة الصلحة وعرضت  

لا  وبد  تصــوير فــيل  آنــر كا  انتاى لتوه لن تصوير فيل  زوجة رج   

قا  لي   شكرك على هذه الللتــة الريبــة لكــن إذا كنــت ستســذ  اكثــر لــن 
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شخ.  رجو    تدليني لن الحديث عــن نلســيا لكننــي  رجــو ا  تســذ  

ي. تي بسب  لــو  بشــرت المنتج  سين الصبال الذ  رفضني في بداية  يا

والتثلــت  نــي ك  صــلح     كــو  نجمــا.. قــ  لــت لــا ر يــك اآل  وقــا  إن 

لنصيحة ا مد زكي وتحد  في التحقيــه كثيــرو  كــا  لــن بيــنا   ســين 

الصبال الذ  قا  لي ا  النية  ياتــت اآل  هــي    يســمح لــت   مــد زكــي 

ب  بالجلوس لدتا ألنت على يقين لن      مــد ســيرف  الدمــ  لدــت بســ 

يه في لسا ة كبيــرـ تليــه بصــا بت الــذ   لــت ونشر التحقتلك الحادثةا  

 كبر  للتحقيه دو     يتحد  هو بكلمت وا دـ...  صورتت  

في اليو  نلست اتص  بي على هاتف  نبــار اليــو  ليشــكرني علــى 

التحقيها ويؤكد    لخاوف  ســين الصــبال غيــر صــحيحة و نــت يشــرفت 

  >> نــا ا  لــي فجــذـضــوع يليــه بــت ثــ  قــ الدم  لع    لنتج لــا دا  المو 

لصــر الجديــدـ... فــوت عليــا بصور فيل  اســمت   ــال  هنــد وكاليليــا فــي  

 نتغدى سوا<<..  
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ومالمح  ..   للمسرح   وفاته صادفت اليوم العاملي 
 مؤثرة  التشابه بينه وبي حليم 

 وداعاً ..  أمحد زكي «  اإلمرباطور » 
 : لد الرويعي خا - بقلم 

 

ً ت    يغر  الجماور بذ  نج ا كا   بنا أل  مد زكي باــذه ثلمال- مالا

البساطة وباذه الدلويةا  لمث  يلرض عليك لحبتــت ألنــت بــارع فــي تقــدي  

نلست كلنا ا كصا   لوهبة لــؤثرـ  وليســت علــى غــرار آنــرين لمــن 

 يقلو  على هاوية  «المواه وا  وه  كثر.

  يمي    مد زكي عن غيره بالضبط  نت عاصر لرا ــ  لامــة -لا

بمدنى الكلمة-  في تاري  السينما المصريةا  فلي  الوقت الذ  يدم  فيت لع  

يوسف شاهين وعاطف  الريــ  ونــادر جــال  آنــذاك كــا  يــرى «ســينما 

ً  بــالرغ  لــن الدــروض التــي  المقاوكتو في تلك اللترـ ول   يحرك ساكنا

 كانت تن اا  عليت.

 الوسط اللني وجودـ اآل  فيغير ل وقيمة تلخي. لنموذج «وهو 

 و لكانــة لــدى ســلرة لــا  و  يدمــ  بــال  ســابات كتحقيــه شــارـ إذ كــا 

تصــديقت  ثروـ ب  كا  لخلصا للنــت بصــورـ دفدــت النــاس إلــى  اكتساب

 و.الستوى رفيد عمالت  دوا في لا النقاد فوج .  تنظير بدو    

 فــي ن ســيخلف زكــي قيقــة لــ  وك  در .. لتلــرد زكــي   مــد

   د الممثلــين القالئــ  لمــن نقــر  عــنا  فــي زكي   مد المر لة القادلةا

 لمثــ  عربــي فــي لثــ  هــذه النــوا ي قلمــا تجــد لثــابر وبا ــثا الكت ا

 .لداصر ونج  بالتحديد

الشــدور بــذ   ينتــابني ه اللحظــةاهــذ في زكي  كت  عن   مدو نا 

 إ  جاز لــي - بذية شخصية  كت   در  فال يكو  لجحلاًاالحديث عنت س

  مــد  يرى فــي كا  الممث  الذ  ه   كت  بقل  الصحلي     بقل - اللص 

ً   زكي  .لروعة فن التمثي   نموذجا
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 -يســكن يناــاهرـ وكــا    القــا األولــى فــيشــاهدتت للمــرـ  عنــدلا

وجت  سمر  ر يت قالة قصيرـا رلسيسا هلتو  فند  في- ولسنوات عدـ

  نلســي  هــذا هــو   مــد زكــي اذاً .. هــذا قلــت فــي يكتسيت البياضا وشدر

الشــخ. الماثــ  الــالي هــو الــذ  جســد  شخصــية «لنتصــرو فــي فــيل  

«الاروبو.. وهو ذاتت الذ   رانــا و هــ  الســلرة  والســقوط فــي «زوجــة 

رج  لاــ وا صــا   القلــ  الكبيــر فــي فــيل  «اضــحك ترلــع الصــورـ  

 لوهوا  المــتقم. لرزانــة الــرئيس عبدالناصــر ودهــاء الســاداتا   مــد 

زكي الذ   جسد هذا كلت وبالكوليديا وتدرية المجتمع فــي فــيل  «البيضــة 

والحجرو ا ه   ب إلكــاني القــو  بــذني   ــ   فــال    مــد زكــي كلاــا بــال 

است ثناءا بالتذكيد  يمكنني ألني ك   بت فقطا ب  كنت  تدل  لنتا  تدلــ  لــن 

هذه القالة القصيرـ  كيف لدبت هذه األدوار بذلانة و   بالغينا زكي ك 

ً  ي صارع المرض  تى  ثناء تصويره لليل   يكرر نلست البتةا وبقى  شالخا

« لي و الذ  شاء القدر     يحقه  لمــت بتمثيلــتا وبــذلك تتقــاطع  يــاتين 

تلصلاما ٣٠ عالاًا يتقاطدا  في  اليت  ولحبة الجماور والتــذثير ورهافــة 

 اك ساس وفي  نظرـ عينياما الحادـ.

  ت التيتماهى لع الشخصيا الو يد الذ   «بين  بناء جيلت هو  ولن

يصــ  هــذا     يولــن الربيدــ . درجــة الجنــو  يصــ  إلــى داهــا بصــد  

 و.الصد  إلى النقاد والجماور

ً    مــد زكــي ر   لثلمــا ر ــ  .. يمتلــىء لــن الــذ  اللــراغ تاركــا

  ولحمود المليجــيا وعبــدالوار  عســرا وســداد  ســني نجي  الريحاني

وغيره ..   صحاب المدارس في تمث يلا ا  الذين ضربوا  روع األلثا  في  

 همية التمثي  ولدى الكانيتت في  التــذثير علــى النــاس وكيــف يســمو هــذا 

 السحر باإلنسا .

  ولــد علــى المســرل وفــي اليــو  الدــالمي الــذ  ر     مد زكيا

 للمسرل في  ٢٧ لن لارس توفي  .

ً ود..  زكي   مد  .  اعا
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   يدخل كل بيت   احلزن   وترك ..  رحل 
 الح مغاورى ص

 

..  شــاب ريلــي قصــة كلــال.. ر ــ    مــد زكــى بدــد  يــاـ  افلــة

استراع    يلــرض  نلســت بقــوـ و   يحقــه طمو اتــت و  اللــت..  ياتــت  

ل يج لن األل  واألل ..  تمالا كما في  قص. األســاطير..  عنــدلا  ي حقــه  

بر   الحكاية   اللت - ويقلــ   فــو  لداناتــت - ويحــ و  لذســاتت الــى قــوـ 

جبارـ تقاــر     صــد .. اســتراع  اللتــى األســمر   مــد زكــي    يغيــر 

لقاييس البرولة فى الســينما  الدربيــة.. وهــذا الحضــور - وتلــك الموهبــة 

 جاءت وليدـ سنوات الدذاب والمداناـ..

 ويبــدو تصــميمت علــى  داء -  ياتــت كثيــرا عانى فــي فذ مد زكي

اســتجابة  فــيل  ســينمائي  الدندلي  األسمر عبــد الحلــي   ــافا فــي  شخصية

  - يؤكد فيت  نت لن يمث  فى هذا الليل  الذ  انتاى لن  ٩٠ في   لنداء دانلى

المائة لن  لشاهده قبــ  ر يلــت.. واذا قــدر لللــي ل     يــرى النــو ر فــيلمس 

المشاهد      مد زكي  ل  يمث  فيت ب  سيؤد  قصة  ياتت - تلك القصــة  

التي تشبت الى  د كبير -  وفــى تلاصــي  كثيــرـ تكــاد تكــو  لترابقــة فــى 

بد   فصولاا  تى لصــادفة توقيــت الر يــ   الــذ  جــاء قبــ   يــا  لــن 

 ذكرى ر ي    الدندلي ..  

  اركت فياــا وكــذلك شــدوروالحرلــا  شــ  ســنوات المدانــاـ فحتــى

كانــت  تحقيــه األلــا  التــي غبة القوية الرمو ة فىكالهما بالكبرياء والر

 ..  يقظة فى بداياتاا لجرد   ال 

والتلــاف الجميــع .. والدالج.. لع المرض   مد زكي و تى لداناـ

ــع ــرين ل ــاطف الكثي ــت وتد ــن  ول ــت ل ــح    الت ــا المشــ .. يةالص اعر انا

ا  انتللــت  ــافا و  صــادفت  الــة عبــد الحلــي  ســيس نلســاا التــيواأل ا

 ..ال لن وانتلف..  لسميات المرض  و تباينت بد  التلاصي  الصغيرـ
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 »النمر األمسر«.. جنازة مهيبة لـ 
 من سعاد حسني  ودفن بالقرب 

 

 اللنــانين ن. بيــنا  الكثيــر لــ الــف شــخ ١٥ شــارك اكثــر لــن  

  ا مــد زكــي  تشييع جنازـ اللنــا  المصــر   والمسؤولين  لس اكثنين في

اجــراءات النيــة لشــددـ شــكلت عائقــا الــا  لشــاركة آكف انــرين  وسط

 ضــا ية الماندســين فــي لحمــود فــي وقلــوا بمحــاذاـ لســجد لصــرلى

 .الداصمة المصرية

بيــنا   وصــو  جثمــا  زكــيالشــمس  وانتظر اآلكف تحــت وهــج

الدصــرية  ء لحجبــات والــى جــانبان طالبــات جالدــة ونســاء بالثيــابنسا

 .لمدجبات باللنا  الرا  السوداء لن ا

  لحاولــة كنتــرا  صــلوف رجــا  وتدافع الرجــا  والشــباب فــي

اكلــن لالقتــراب لــن لــدن  لســجد لصــرلى لحمــود لمتابدــة  الجنــازـ 

 والمشاركين فياا لن اللنانين  واللنانات.

كبير لن نجو  السينما وعال  اللــن  ظار وص  عددي  صالـ الوقب 

صبال اك ــد بدــد لدانــاـ  ر   الذ  نازـ زكيج  للمشاركة في المصر 

 شخصــت اصــابتت استمرت اكثر لن عا  لن لرض سرطا  الرئة الذ 

 ٢٠٠٤.يناير   بت في

و  التــي سة المشــاغبينلدر «لسر ية ولن المشاركين زلياله في

عرفت الجماور المصر  والدربي بت وهما اللنانا  عــاد  الــا  وســديد  

 صالح.

لنرقة لســجد لصــرلى   وضربت قوات اكلن المصرية طوقا في

  انرلقــت لنــت الجنــازـ ولندــت الصــحافيين والجماــور لــن لحمود الذ 

الدنو  على بدد اكثر لن نمسين  لترا لن لقدلــة بوابــة المســجد بدــدلا 

 لغت اقالة الصالـ على جثما  الرا   في لسجد  عمر لكر  فــي ليــدا  

 التحرير بناء على وصية زكي  قبي  وفاتت.

عدد كبير لن اللنــانين دنــو  المســجد وبيــنا   ورغ  ذلك استراع

والمرــرب لحمــد  الليشــاو  ياسين ولحمود عبد الد ي  وفــارو  لحمود
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الحميــد وكــري   فردوس عبــدو  نى زكيول جاء الجداو لنير واللنانات ر

 وكمــا  ســليما  ولحمــد عبد الوهاب ولاجد كــدواني عبد الد ي  وفتحي

 .و نا  ترك وآنرو   ولنى عبد الغني  هنيد 

الــوزارء لــنا  وزيــر   ضــر عــدد لــن وعلى الصــديد الرســميا

 عــوض تــاج الــدينووزير الصحة لحمد  فارو   سني الثقافة المصر 

ورئــيس لجلــس الشــورى   ئاسة الجماورية زكريا ع لــيدير لكت  رول

 .صلوت الشريف  الديمقراطي  الوطني والين عا  الح ب

علــى اككتــاف  وفــور انتاــاء صــالـ الظاــر نقــ  الــندش لحمــوك

 انرلقــت بــت الــى الــى ســيارـ نقــ  المــوتى التــي ولللوفا بالدل  المصر 

 ل٤٠ اكتــوبر٦ لدينــة    فــيلنــا  الرا ــ اشــتراه ال الــذ المدفن الخــا  

  جنوب غرب القاهرـب ليكو   قريبا لن شريكتت فــي بدــ  اهــ  كيلولتراً 

 افاللت اللنانة سداد  سني  التي  دفنت هناك قب  ثالثة اعوا .

 

 ومتثيله متفرد ..  خياراته نوعية 

 بلقــ  شــدبيا عــرف الــذ لن اه  الممثلــين الدــرب و  يدتبر زكي

اثــرت  ذكرى شخصيات تاريخية يحيي وقد استراع ا  و.لنمر اكسمرا«

طت  سين لن نال    لث  عميد اكدب الدربي   ياـ الشد  المصر على  

  «اكيا و الذ  ابدع فيت في اداء دور الضرير اضافة الى «ناصر  لسلس 

٥٦و و«ايا   الساداتو اللذين جسد فياما شخصية ال عيمي ن جمــا  عبــد 

 الناصر وانور  السادات.

ن نــال  تجســيده لمداناتــت ل     الجماور المصر   اكتس  زكي

قــدلاا لــع المخــرج  الدديد لــن افاللــت نصوصــا تلــك التــي في ولشاكلت

  «الحــ  فــي هضــبة الاــر و و«البــر ءو الرا   عاطف الري  ولناــا

و«الاروبو اضافة الى «زوجة رج  لا و  لمحمد نــا  و«ا ــال  هنــد 

وكاليلياو و«المدلنو ووضد الحكولةو و«ارض الخــوفو  لــداود عبــد 

 السيد.

 الخريرـ التي بدي  بتذدية اللقرات يقو  ا  يقب  ا  يكن زكي ول 

  باــا يغاز لشــتدلة ليلقــ  تتضمناا لشاهد الليل  لث  قيالت بحم  اسروانة

نارج المبنى في فيل  «عيو  ك تنا و كما تدل  السبا ة نــال  اســبوعين 

فقط   تى ك يستدين ببدي  في  فيل  «طائر على الرريهو.  ول  يتورع عن  
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دنو  ثالجة  الموتى لدشر دقائه كي  يصور لقرة الموت في فيل  «لوعد  

 على الدشاءو.

و البيــت البــوابو«و طنيــةالبا «  اكنــرىاشار افال  الرا   ولن

و  و«الدمر لحظةو و«اكلبراطورو و«الباشــاو و«الرجــ  و«سدد اليتي 

الثالثو و«الر ـ وا دـ ك  تكليو و«وراء الشمسو و«اسكندرية ليــتوا 

في او  وآنــر لقــاء لــت لــع المخــرج  المصــر  الكبيــر يوســف شــاهينا 

 و«النمر اكسمرو  و«كابوري او  و«است اكوزاو.

  يالرئيسين جما  عبد الناصر ف بادائت شخصيتي ا يا ا مد زكي

«ناصر  ٥٦و  وانور السادات في  «ايا  الساداتو  لحظات تاريخية هالة  

في تــاري   لصــر المداصــر ونصوصــا  ــد  تــذلي  قنــاـ الســويس فــي 

«ناصر ٥٦و الذ  ل  يدشت ابنــاء  الجيــ  الجديــد والــذين كــانوا لــن اهــ  

 لشاهد  هذا الليل .

  ينتاــي لــن تصــوير فــيل  « لــي و عــن  يــاـ ر   اللنا  قب  ا 

المررب عبد الحلي   افاا الذ  كا   تنليــذه  لــ  عمــرها لمــا هنــاك لــن 

تشابت بين  ياـ ك  لناما بسب  اليت  وصدوبة الدــيش  وصــوك الــى الــى 

 القمة والمداناـ قبي  الموت لن المرض.

وضــع لقــاييس جديــدـ   الــنج  الــذ  وهكــذا ر ــ  النمــر اكســود

٥٦  فيلمــا انحــازت بغالبيتاــا الدربيــة   ممث  بدد ا  قد  للشاشةلقدرات ال

 للبحث عن الددالة والتمرد في  سبي  اكنسا .

  لن اكثر المتلوقين في هذا اللــن علــى ابنــاء جيلــت واكثــره  زكي

تلاعال لع للشخصيات التي  قا  بادائاا برريقة وصــلاا  النقــاد بالدبقريــة 

 تى ا  المخرج المصر  يوسف شاهين  وصلت «بدلريت تمثي و رغــ  

انت ل  يشارك لدت سوى في عم  وا د هو فــيل   «اســكندرية ليــتو الــذ  

 قد  فيت شخصية الشاب الشيوعي.

تيــار ادواره البحــث عــن ان  مة فيالدائ  زكي   مدوكانت نيارات 

عملــت   فتــرـ صا فــيالظل  نصو  الددالة والتساند بين اكصدقاء ولواجاة

 فــيل   بيناــا كثيــر لــن اكفــال  لع المخــرج الرا ــ  عــاطف الريــ  فــي

 و.الاروب«

   المصريين الرا لين الرئيسين  بذدائت لشخصيتي  واثار ا مد زكي

  فــيل  «ايــا   وانور السادات في٥٦و ناصر  «فيل  فيجما  عبد الناصر 
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الســاداتو الكثيــر لــ ن الحــوارات بــين المؤيــدين لدبــد الناصــر وبــين   

 المدارضين للرئيس السادات.

 ينتت فــي سياسيا ل  ينق  كبناء الجي  الجديد جدك لكنت استراع ا 

 .اآل  تى   المجتمع المصر 

 

 غري موجودة اآلن   ذج تلخيص لنمو شخصيته  

    مد زكــي  لــن المصر  اعتبر نقاد سينمائيو  النج  السينمائي

 برز اللنانين الذين  نرجوا لن «  راش المجتمعو ليمنحوا فــن  التمثيــ  

 همية ترجع إلى طبيدة   الشخصيات التي انتار تمثيلاا فضال عن إبداعت  

 الشخصي في  طريقة األداء.

  يدد إضافة للــن زكي إ   داء كما  رل   ا  الناقد السينمائيوق

  يرجــع إلــى مثي  لشيرا إلى    تلوقت على لدظ  الممثلــين المصــريينالت 

قدرتت على   اإلبداع الشخصي  والجدية فــي  اإللمــا  بتلاصــي  الشخصــية  

قب      يؤدياا «برريقة  رفيدة المســتوى تنتمــي إليــت و ــده فدنــدلا قــد  

شخصية  الدكتور طت  سين شدرنا     جسد زكي كذنــت تحــو  إلــى آذا  

 وكانت لاللح وجات تجسيدا  للد يمة والدناد  لداو.

 تدرــي  فاللــت بانورالــا لشخصــيات قــد  فــي و ضــاف    زكــي

 القــر  األنيــر نــال  ربــع لخارطة المجتمع المصر    تلاصي  واضحة

ش إلــى القمــة كانــت  دواره لدرضــا شــديد الثــراء والصــد  األ را لن«

 المركبــة كمــا فــي  تجســيد وتلخــي. اللحظــة جيدا بلض  عينيت اللتين ت 

 .  األزهر  نربة ناصر في وهو ٥٦ب  ناصر   لالمشاد األنير لن فيل 

وف الخــ  وهمــا تكــادا  تــدلدا  تدبــرا  عــن زكــي نظــرـ عينــي

 .المستقب  وقوـ اإلرادـ  يضا  دور بغموضوالتصمي  والش

قبــ    نــرج ل كــي عــاد   ديــ  الــذ  المصــر  وقــا  المخــرج

 صور لدظ  لشــاهد دوره فــي زكي لرويترز إ ب هستيريا لسنوات فيل 

 رسالة لــن تحــت لوهما  غنيتا البداية والنااية  و هماا لشاداب  لي  لفيل 

 ب.ة اللنجا ولقارئ ب الماء

كتبت لحلــوظ  الذ ب  لي  لعلى إنتاج فيل  و ضاف  دي  المشرف

لــن اللــيل  لشــاهد قليلــة  المتبقــي ويخرجت شريف عرفة إ   د الر منعب 
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  شوارع بيــروت وبــاريس عبد الحلي  في ألغاني  جدا عبارـ عن نلليات

 والمغرب.

اكــ  الكو  لجلــة د ســدد رئــيس تحريــرلن جاة  نرى قا  لحمــو 

 ر إكولوهبة فريدـ للغايــة ك تتكــر  كا  لمثال فريدا «المصرية إ  زكي

 و.عا ٣٠٠   و  تى  ٢٠٠  لرـ وا دـ ك  لئة  و  

 التمثيلــي لــوريس إ   داء زكــي وقالت الناقــدـ المصــرية لاجــدـ

قــال لــن  عمــا  وث  كلــة ليــ ا  ويصــبح  كثــر عمقــا يوضع في  يمكن   

 بصــد   داهــا تماهى لع الشخصيات التي الو يد الذ  «ألنتجيلت  نيفنا

 يص  هذا الصــد  إلــى النقــاد    ولن الربيدي. درجة الجنو يص  إلى 

 و.والجماور

  غير لوجــودـ اآل  فــي  تلخي. لنموذج وقيمة  و ضافت    زكي

رـ  و لكانة كتحقيه شا يدم  بال  سابات لصر إذ كا   في اللني الوسط

ورـ دفدــت ولكنت كا  لخلصا للنــت بصــ  «ثروـ  اكتساب لدى سلرة لا  و 

  تنظير.  لا النقاد فوجدوا في  عمالت لستوى الناس إلى تصديقت بدو    

 رفيداو.

 فرر  لصريين عاديين  اولوا بوعي و شارت إلى    لواطنين

الحياـ  تى     الحقيقية في نماذجك ببقية الن  با  لت اإللساالتدبير ع في

يدــالج بــت  كا  الذ  المستشلى رـ فيسج  ال يا  كتبوا في «بد  هؤكء

 كــي لــن المــا  إلــى األعضــاء.. شــيء   نا  لســتددو  للتبــرع لــت بــذ 

 و.يواص   ياتت

 

 ينظر إىل احلياة   خبيط رفيع من األمل كان 

١٩٩٦  انتار سينمائيو  ا الدالمية عا  وية السينماك تلا  بمئ  يف

ستة  فال  قا  ببرولتاا  و شارك فياا زكي ضمن قائمة  فضــ  لئــة  فــيل  

في تاري  السينما المصرية وهي  لزوجة رج  لا ب  ولالبر ءب  ول  ال   

هند  وكاليليــاب ولالحــ  فــو  هضــبة الاــر ب ولاســكندرية ليــتب ول بنــاء  

 الصمتب.

ً  وليس  فالحديث عــن ك  ذلكا اللني على تاري    مد زكي غريبا

يحتاج الــى  دوات ناصــة فــى الكتابــة كنــت نجــ  لــن طــراز   جمتفنا  بح 

كــا  عــذبا فــى الحــديث   وارادتت صــلبة قويــة.. لرهلة   اسيست.. نا 
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 ال  ــين تقــوى عليــتالمــرض وكــا  طلــ  يسر  لحظات اكفاقــة لــن  ين

  يليــه لــرـ  نــرى يبــدو وعنــدلا.. جسده النحيف لالقدار ل  فينوبات اك

 قويا و لشاكسا وصا   نكتت  تى فى انر لحظات  ياتت.

  هكذا ظ  اللنا  الرا   ا مد زكى يصارع المرض اللدين الذى 

انتشر في جميع جسده   تى اللحظات األنيرـ لــن  ياتــت لتمســكا ب خــيط 

رفيع لن اكل  كيكاد يراه لن  ولت لــن  قســوـ المــرض وعذاباتــت التــى 

تحملاا فى صمت ورضا بقضاء .   تى انت يكاد يــوه  لــن   ولــت بانــت 

 كيتذل .

 تجــاوزت الثمــانين كانــت وبالحديث عن ر لتت لع الجوائ  التــي

علــى  ربــع    عنــدلا  صــ ١٩٧٩  عــا     السينما فــي  بدايتت لع ادواره في

  جائ ـ وزارـ الثقافة عن دوره فــي «الدمــر لحظــةو وشــاادـ ئ  هيجوا

تقدير في نلس الدــا  لــن  لارجــا  القــاهرـ الســينمائي الــدولي عــن فــيل  

«شليقة ولتوليو الذ  نا  عنت  ايضا جائ ـ لارجا  جمدية الليل  وهــي 

الجاة التي لنحتت جائ ـ ثانية في نلس  الدا  عــن  دو ره فــي فــي ل  «وراء 

 الشمسو.

  فــيل  لمثــ  عــن دوره فــي ولنحت لارجا  دلشه جائ ـ افضــ 

  نالاا عن  دوره نلس الجائ ـ التي وهي١٩٨٦ عا  و زوجة رج  لا «

في نلس الليل  لن لارجا  جمديــة اللــيل  المصــرية. وفــي  الدــا   التــالي 

 صــ  ايضــا علــى نلــس الجــائ ـ علــى دوره فــي فــيل  «البــر ءو عــا   

ــس الجــائ ـ لــن لارجــا  اكســكندرية  ــى نل ١٩٨٨ و صــ  ايضــا عل

 السينمائي  الدولي عن دوره في  فيل  «الر ـ وا دـ  كتكليو.

علياــا جــائ ـ المارجــا    صــ  وكا  لــن اوانــر الجــوائ  التــي

و  لــداوود فارض الخــو  «فــيل  دوره فــيللسينما المصرية عــن   القولي

عبد السيد  عا  ٢٠٠٠ وجائ ـ لارجا  القاهرـ الســينمائي الــدولي عــن  

 دوره  في  فيل  «لدالي  الوزيرو لو يد  الد عا  ٢٠٠٣.

 وردـ الركبــة والســاقين  الرا   بددـ جلرــات فــي و صي  اللنا 

   ــافا إك انــت عبد الحلي المررب الرا    نقيالت بتصوير فيل  ع   ثناء

   ناى لنــت لــ ا يقــارب ٩٠  كا  سرعا  لا عاد كستكما  التصوير الذ 

 في المائة لن المشاهد التي يتضمناا باستثناء لشاد  الوفاـ.

 

 2005مارس  29األيام ـ 
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 أكد أنه أنهى كل مشاهده فى فيلم حليم تقريبا 

جوم  قاتل من أفضل النعرفه: فنان م شريف  
 يخ السينما فى تار 

 أمحد عطا 

 

ية يدــد شــريف عرفــت وا ــداً لــن  هــ  لخرجــى الســينما المصــر

فبالرغ  لن صغر سنت إك انت قد  لجموعة لن األعما  السينمائية شــديدـ 

التمي  ليس آنرها رائدتت لع الدمال    مد زكى  لي  اللــيل  الــذى يقاتــ  

ى ظــ  ظــروف قة للنور فــ السينمائية اللارشريف لكى تخرج هذه الوثيقة  

 قاسية بد ت لنذ    ت  ترشــيح شــريف إلنــراج اللــيل  فــى ظــ  الظــروف

الصحية التى يمر باا النج  األســمر ا مــد زكــى والتــى وضــدت شــريف 

عرفت فى تحد لستمر  تى يخرج الدم  بذفض  صورـا التقينــاه فــى هــذا 

لــيل  ا  ثنــاء تصــوير الالحوار لنتدرف على الظروف الخاصة التى لر با

 ة التدال  لع نج  فى ظروف   مد ذكي.  وكيلي 

كى الصحية وناصة كيف تداللت لع نج  فى ظروف   مد ز •

   فيل   لي  يحتاج إلى تركي  و داء تمثيلى عا  المستوى لــن 

 فريه الدم  كك  وباألن. ا مد زكي   

كا  هناك تحضير لسبه لكى يصور   مد زكى جميع لشــاهده   -

ء   مــد زكــى  لــا  الكــاليرا ك  بــالغ إ  ملاجــذـ  داا لا  د  ولكن الوهذ

ي   و بــت  لــ ا فمجــرد    يســمع قلت  ننى ل  اشــدر      مــد زكــى لــر

  مد كلمة  كشن كا  يتحــرك بحيويــة وبتركيــ  وقــوـ غيــر عاديــة  تــى 

فؤجــت  ننــى  لــا  عبــد الحلــي   ــافا فــى جميــع المشــاهد التــى صــورت 

ة لــن القــدرـ صــاب بالدهشــ مصــرى والدربــى وسي وســيراها المشــاهد ال

آكلــت  تــى القتالية التى يتمتع باا هــذا الــنج  غيــر الدــاد ا فكــا  يخلــى  

 يخرج عبد الحلي   افا لن دانلت. 

ه  هناك  لور كــا  لتلقــا علياــا للتدالــ  لــع ظــروف   مــد  •

 زكى بشك  يولي   
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لبالتــوه بالتذكيد لقد وفرت الشركة المنتجــة الاــدوء التــا  دانــ  ا  -

 مد ليكو  فى  قصى درجات التركيــ  وهــذا لــا تــ  اللرصة أل   تى نتيح

ابدة الجيدـ لن الربي  المدالج لت  ثناء تصــوير باللد ا باإلضافة إلى المت 

المشاهد فكا  ك  شيئا لددا ولجا ا قب  بدء التصــوير  تــى    اللنــانين 

يــيا  جميدــاً المشاركين فى هذا الدم  كانوا لستوعبين هذه الظروف و   

لشديد والتركي   لــا  الكــاليرا  تــى ك نديــد لشــاداً وا ــداً اكلت ا  اعلى  

 سليما   و سالف  و ع ت بدرا   و غيره .    سواء كا  جما 

ك  عدد المشاهد التى صورها النج    مد زكى فى هذه اللتــرـ  •

 القصيرـ و عتقد    هذا سؤا  يشغ  با  جماور   مد زكي   

ــة      مــد اســتراع  - ــدرـ فائق ــاا يصــور كــ  لشــ بمق اهده تقريب

 ونرجت  كثر لن رائدة دو  لجاود اإلعادـ. 

 ... ل  يسترع   مد زكى    يكم  الليل    كقدر  -لاذا لو   •

األعمــار بيــد . و ــدها وك يســتريع   ــد لامــا كانــت صــحتت  -

ــا ك نســبه  ــره لحظــة وا ــدـا ودعن ــت    يضــمن عم ــت بالمائ ســليمة لائ

المتبقية أل مد بسيرة جدا ولن تــؤثر   ء فالمشاهدوندعو لت بالشلا  األ دا 

ا الدمــ  الــذى بــذ    مــد فيــت كــ  على الدم  ألننا نســتريع    نكمــ  هــذ

 قررات د  جسده لكى يصوره فى هذه الظروف القاسية التى يمر باا.  

بصــرا ة هــ   ــد     اعترضــت علــى  داء ا مــد فــى ا ــد  •

 ثر لن لرـ   المشاهد وطلبت لنت إعادتت  ك

على اإلطال ا و علناــا صــرا ةا      مــد زكــى ا ل  يحد   هذ  -

صة  نت يجســد تركيبــة فنــا  فــى  جــ  عبــد كا  للاجذـ بذدائت الرائع ونا

الحلي   افا لت  بداد نلسية وإنسانية كثيرـ فالبــد    تظاــر لاللحاــا لــن 

 نال  اكداءا وهذا لا  د .  

 ج شريف عرفــتا ولــنلشاد ت  تصويره وتسب  فى  ل  للمخر •

 المشاد نال  ر لتك اللنية   تنسى هذا 

ضــت وكــا  لشــادا كا  هناك لشاد لدبد الحلــي   ــافا  ثنــاء لر  -

صدباً ول  نكن ندل       مد زكى فاجذه المرض باللدــ   ثنــاء التصــويرا 

ول  يرل  وقف التصوير و كم  المشاد وتحال  على نلســت وجميــع لــن 

نا لــت جميدــاا د زكــى وصــلقاء تمثيلى لــن   مــ فى األستوديو ظنوا  نت  د

ــذل  لــن شــ  ــت كــا  يت ــا جميدــاً  ن ــت الخــا  وعلمن ــ  طبيب دـ وبدــدها طل
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المرضا وليس تمثيالً فبكى جميع اللنيين الموجودين فى األستوديو علــى 

الرول اللنية التى يتدال  باــا هــذا اللنــا  الدبقــرى الــذى لــن الممكــن    

نقرــة جــةا وآلنــر  فى عملت ألقصى دريضحى بنلست لن  ج     يتلانى  

 د  فى جسده.  

 لاذا تقو  للنج    مد زكي    •

شــوف  د إيــت  نــت عظــي  وتلوقــت علــى  قو  لت قو  يا   مــد و   -

نجو  السينما الدالمية التى تلخر با  هوليوودا ب   نت  فض  لــنا ا كلنــا 

 نحبك ونحترلك وندعو لك لن قلوبناا نحن فى انتظارك.

 

 2005مارس  27ة ـ العربي المصري
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 ضحكت علي أمحد أبو كامل البيه البواب   البد أنك 

 الكوميديا علي طريقته 
 

زكــي بالكوليــديا.. تدــرف عليــت الجماــور لــن ناللاــا.. بد    مد  

استقبلتت اكبتسالاتا ابتسالات اكســتمتاع واإلعجــاب فبدايتــت المســر ية 

ــلبي" ودوره فــي ل ــاد "هــالو ش ــة لــع لش ــت بدايــة كوليدي درســة كان

ستينات و وائ  السبدينات وفي برولتــت الكوليديــة ي  وانر الالمشاغبين ف

   كبرت.  الكبيرـ في لسر ية الديا

ولكن بدايتت الســينمائية لــ  تكــن كوليديــة علــي اإلطــال ا وكــذلك 

تمي ه ل  يذت لن هــذه المنرقــةا كانــت بدايتــت جــادـ وتراجيديــة فــي فــيل  

دوار ي يقد  األا وظ    مد زك1974"بدور" وفيل  " بناء الصمت" عا   

هائالً   الجادـ والتراجيدية في السينما  تي صنع لنلست لكانة كبيرـ وتمي اً 

جداله لن نجو  الصف األو  الســينمائيين لحققــاً هــدفين يبــدوا  بــالنظر 

لظروف وتاري  السينما في لصرا هدفين بديدين جداً عــن بدضــاما إلــي 

و  فنانــاً يــاً و   يكــ كــو  نجمــاً جماهير ــد التقابــ  والتنــاق ا وهــو    ي 

لشــباك  قيقيــاً يجيــد اكنتيــارا واألداءا وبدبــارـ  نــر     يجمــع بــين ا

بليلميــت   1987واللنا إك    ا مد زكي عاد لــرـ  نــر  للكوليــديا عــا   

الشايرين وربما األكثر نجا اً لت علي لستو  األفال  الكوليدية التــي قــا  

ي لامــة رســمية" ا " ربدــة فــ شاهدين وهما فيلمباا واألبقي في  ذها  الم

دــد فيلمــين لــن و"البيت البواب"ا ولن الملارقات    هذين الليلمين جاءا ب 

 كثر األفال  جدية وتراجيدية وهما "الح  فو  هضــبة الاــر " "البــرئ" 

و عقباما  يضاً فيلما  لــن  كثــر األفــال  جديــة و هميــة فــي  يــاـ   1986

  هند وكاليليــا" ا " و"  الوهما "زوجة رج  ل فال    مد زكي المانية 

1988 . 

ــالر ــا  لغ ــديين ك ــدورين الكولي ــذين ال ــا  با ــك إذ  القي ــال ش ـ ب

ولقالرـ ذلك      مد زكي بين نجوليتت وتميــ ه بحــوائط األدوار الجــادـ 

والتراجيدية.. هي لغالرـ ولقالرـا فاــ  ســيقب  المشــاهدو  والجمــاهير 

فــو  هضــبة   رئ" و"الحــ فوه في فــيل  "البــ هذا الممث  الجاد والذ  عر
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وفــي   الار " في قمة جديتت ب  وتراجيدية الموضوع في  دوار كوليديــةا

 لوضوع سانر لثير للضحك   

ويقد    مد زكــي  فاللــا كوليديــة علــي الــرغ  لــن    الكوليــديا 

رغ  نجا اتاا الجماهيرية ك ت ا  النظرـ إلياا يشوباا كثير لن اإلهمــا  

ظي وقتاــا بتذييــد كبيــر لــن النقــاد لذ  كا  يح  لا   مد زكي وا  والتداليا

جة ثورـ فنية هالة يحققاــا جيــ   يث يدتبرونت رل اً وج ءاً هالاً لن لو 

الواقديــة الجديــدـ ضــد الســائد وضــد التقاليــد اللنيــة الباليــة وضــد  فــال  

المقاوكتا والذ  ل  يكن يداني لــن نقــ. اكهتمــا   و النجــال بــ  علــي 

ة ب  والمستحيلةا كما ســبه و وضــحناا ادلة الصدب كا  لحققاً للمد  الدكس

قد   يضاًا علــي الــرغ  لــن كــ   يث كا  يحقه النجال الجماهير  والن 

نجا اتت هذه قرر    يغــالر علــي كــ  المســتويات النقــد  والجمــاهير ا 

وتوقلــت عجلــة الروليــت عنــد الــرق  الــذ  انتــاره   مــد زكــي ور ــ  

جا اً جماهيرياً ونقدياًا بــ  لكوليدين ن و  رز بليلميت ا  المغالرـا المقالرـ

 اتت التمثيلية غير المحدودـ.  و يضاً فاز بتحد جديد لنلست ولموهبتت وقدر

 

 أربعة يف مهمة رمسية.. البطولة الكوميدية األويل: 
بــد  عــرض اللــيل  الكوليــد  " ربدــة فــي  1987ا5ا28فــي يــو  

ناريو عبــد ة لحمــد دوارـ وســي لامة رسمية" في دور الدرضا وهو قص

الجواد يوسف و وار علي سال  و نرجت علي عبد الخــالها يــدور اللــيل  

ور عبد المولي المرشد السيا ي الذ  يقي  باألقصر والذ  يســتدد  و   ن 

للاجرـا إك  نت كي ا  عليت  داء لامة  نيــرـ فــي عملــت قبــ  الســلرا  ك 

   لــع وزارـين والــذ  كــا  يدمــ وهي تسلي  تركة   ــد القراداتيــة المتــوف

السيا ةا سيقو  بتسلي  هذه الدادـ في الوزارـ وهي عادـ رسمية كبــد    

تؤو  إلي بيت الما  في القاهرـا وتذتي الكوليديا في اللــيل  لــن لكونــات 

الدادـ الرسمية وهي  مار وقرد ولد ـا واللــيل  بانتصــار يكشــف عــن 

فــي   اط اللاسدـن النماذج واألنمالروتين الحكولي الخانه ويدرض لددد ل

المجتمع المصر  في الثمانينات لن نــال  قصــة ســانرـ و بكــة تصــنع 

قات الكوليدية وربما لن  ه  نقاط تمي  هذا الليل  لن وجاة نظر  الملار

هي  نت  و  األفــال  الســينمائية علــي اإلطــال  وربمــا آنرهــا فــي تــاري  

ع الممثــ  يــت دور البرولــة لــ السينما المصرية الذ  تشــارك الحيوانــات ف
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لبشر  ب  و   هذه الحيوانات تصــنع لواقلــاً تلجــر الضــحك لــن نــال  ا

ركة.. دو     يقو    ــد الممثلــين بــذدوار هــذه الحيوانــات كمــا هذه المشا

اعتادت السينما المصــرية    تستســا  وتقــد  الحيوانــات.. إذ  لــن نقــاط 

يــةا ربمــا ا المصرية والدرب تمي  وتلرد هذا الليل  علي لدار تاري  السينم

و الدور الاا  للحيوانات لالحقيقيــةب والتــي لــن ناللاــا تســير األ ــدا  ه

 جر الكوليديا.  وتتل

ولكن هنا سؤا  ها  لن هذا الممث  الكوليد  الذ  غالر وقب     

يدم  لع هذه الحيوانات التي عرفت لما كت  عن كواليس اللــيل   ناــا لــ  

يــة.. كــا    مــد لدربــة كلا  ك تماكت ل  تكــنتكن لدربة  و علي   سن ا

نقرــة تميــ  زكي الممث  الجاد الذ  صنع تميــ ه بــذدواره الجــادـ.. وهــذه  

جديــدـ لللــيل  وبــالربع للممثــ  وهــذا لــا يــدفع الناقــدـ والصــحلية الكبيــرـ 

إيريس نظمي    تقو   "إ  فيل   ربدــة فــي لامــة رســمية نرــوـ كبيــرـ 

والذ  شاهدناه لــن  راً جديداً نا لع ك  فيل  دو للنج    مد زكي الذ  يقد  ل

ولكــن هــذه قب  وهو يؤد  بد  المشــاهد الكوليديــة فــي بدــ  األفــال   

المرـ يقد  نلست نجماً وبرالً لليل  كوليد  كالــ ... بشــك  يجدلنــا ننتظــر 

لنت  دواراً وبروكت ألفال  كوليدية  نر  لتكس  الشاشة نجماً كوليــدياً 

داً فلــت شخصــيتت الخاصــة ك يقلد ا ــ ن لسب  بسيط  نت  لختللاً عن اآلنري 

 وسط نجو  الكوليديا اآلنرين".  

د زكي الجماور فقــط بــدوره الكوليــد  الجديــد إذ  ل  يلاجا   م

في الليل  ب  فاجذ النقــاد  يضــاً ولكناــا كانــت للاجــذـ جيــدـ جدلــت تقريبــاً 

اء   مــد زكــي جميع النقاد الذين تصدوا للكتابة عن اللــيل  يثنــو  علــي  د

ن وعلــي قدراتــت الاللتناهيــة علــي إثــارـ الضــحكا وكبــد ليد  المتقالكو 

لتجربة بذكملااا  يث جاءت  قرب إلي الكما  اللني  يضاً    نرصد هنا ا

وفي وقت سيررت وهيمنت علي السينما المصرية نوعية األفــال  الجــادـ 

المخــرج علــي عبــد التي تمثلاا الواقدية الجديدـ  و  فال  المقاوكت فكــا   

اً في غدارتت وتحقيقت لاذا الليل ا "كما كا  علي عبــد الخــاله لخاله لوفقا

انتيار لمثلي اللــيل ا وبالــذات   مــد زكــي فــي دور  نــور عبــد لوفقاً في  

المولي الذ  يؤكد باذا الليل  قدراتت الكبيرـ علــي  داء لثــ  هــذه النوعيــة 

 لن األفال  الكوليدية".  

ليخــالف تيــار    الــذ  جــاءزكــي فــي هــذا اللــيل* إذ  كــا    مــد 

ا افــال  السينما الجادـ وليدــالج ربمــا نلــس المواضــيع التــي اضــرلدت باــ 
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الواقدية الجديدـ ولكن في قالــ  كوليــد  ســانرا ربمــا هــذا اللــيل  وفــيل  

"البيــت البــواب" لحســن إبــراهي  همــا الوجــت الســانر والكوليــد  ألفــال  

اآلنر لدلــيا "  ي هو الوجت   نور عبد المولالواقدية الجديدـا وربما يكو 

و  الســماء إذ  جاء  داء   مد زكي نجمت الشما  األكثــر إضــاءـ بــين نجــ 

جميداا في فيل  علي عبد الخاله فربما انتلــف بدــ  النقــاد علــي بدــ  

النقــاط فــي اللــيل  دو     ينــا  هــذا اكنــتالف  داء   مــد زكــي.. فتقــو  

ة لفكــرـ اللــيل ب ا تــر  كئيبــ لليل  "اللكرـ كمالناقدـ نيرية البشالو  عن ا

ا  داء   مــد لكن الليل  عالجاا بن عة ســانرـ وفكاهيــة ســاه  فــي إبرازهــ 

زكي اللاه  لربيدة ونصــائ. الــدور الــذ   داه بقــدرـ كممثــ  لوهــوب 

 وساعده  وار كذع وفرن لدلي سال ". 

 ** 

للدلــ  كما يتضح لن النماذج التي اقتبستاا واقتبست عناــا ـ وهــي  

الكبير بين النقاد علي اداء ا مــد زكــي المبــدع فــي   ـ اكتلا   لجرد نماذج

لي.. ولن وجاة نظر   ُزيد علي النقاط التي تُشــير برولتت الكوليدية األو 

إلي تمي    مد زكي في  دائــتا بدضــاً لــن نقــاط  نــر  لــ  يلتلــت إلياــاا 

ت ليقــو  وتتلخ. فــي      مــد زكــي كممثــ  يقــو  بترويــع  دواتــت و دائــ 

شاهد بمصــا بة   ــد الحيوانــات  و ربمــا الحيوانــات في بد  المباألداء  

الممثلــين البشــريين فــي المشــادا وذلــك  لــر   كلاا فقط دو  وجود    لن

صد  وجديد ل  يختبــره الممثــ  المصــر  لــن قبــ ا فكمــا يقولــو  بلغــة 

ت الصناعة  نت يمكن للممث     يضبط  دائت وفه  داء الممث  الذ  يشــارك

فاأللر يبدو صدباً جداً.. ولع ا تماكت اإلعــادـ ع الحيوا   المشاد..  لا ل

د يذتي بحركة لخاللة للديكوباجا بشــك  قــد يلســد المستمرـ أل  الحيوا  ق

 اللقرة  و المشاد فاذا ي يد لن الضغوط النلسية التي تُثق  كاه  الممث .

 يضـــاً كبـــد    نضـــع فـــي اكعتبـــار المخـــاوف الشخصـــية 

تكــو  عنــد الممثــ  ويتجاهلاــا للقيــا  التــي ربمــا  تــرازات الصــحية واك

غير لدربة فاــذا يضــاعف كــ    بالدورا وضع في اعتبارك    الحيوانات

شا ويخله شكالً لن  شكا  الخرورـا إك  نــت علــي الــرغ  لــن كــ  هــذا 

جاء  داء   مد زكي لتقناً لرتا ــاً كيبــدو عصــبياًا بــ  ربمــا ظاــر علــي 

لح   مــد زكــيا إنــت األلــر راهــا فــي صــالن النقاط التــي  الدكسا وهذه  

 ف والمالبسات.  الداد  الذ  ينتظر لنت دائماً ولاما كانت الظرو 
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 البيه البواب: خطوة واسعة أخري حنو الكوميديا 
"المي ـ األولي لاذا الليل  هي التمثي  الدبقر  أل مــد زكــي الــذ  

لمثلــي  تنوعاــاا فاــو اكثــريديش ك  شخصية تمالاً و ياً كانــت  بدادهــا و 

 إكتماكً وصدقاً وتوهجاً اآل      لصر

 سامي السالموني 
   1987ون ـ  جملة اإلذاعة والتلفزي 

 

 

هكذا ر     د كبار النقاد ـ الناقد الرا   سالي الســاللوني ـ فــيل  

البيت البوابا وهكذا للمرـ الثانية يكو   داء   مد زكــي  كثــر نقــاط اللــيل  

 الكوليديا.  علي عال    وهو الضيف الجديدالكوليد  تمي اً  

في فيل  "البيــت البــواب" قصــة وســيناريو و ــوار يوســف جــوهر 

 1987ج  سن إبراهي  والذ  عرض فــي  وانــر شــار  غســرس  وإنرا

يدور  و  ر لة عبد السميع الصديد  الذ  ياجر الصــديد إلــي القــاهرـ 

 ً ــا ــت بواب ــاً عــن فرصــة  فضــ  ويدمــ  بمســاعدـ   ــد  قربائ إل ــد   بحث

لسمســرـ  تــي يســتريع بإ ــد  الحيــ ا    يشــتر  ويبد  فــي االدمارات  

 تي يبــد  فــي ر لــة صــدوده الربقــي   قردة  رض ويبد  في بيداا وهكذا

 تي يبد  في التحك  في لجريات  ياـ لن كانوا بمثابة  سياد لت لن نــال  

لدالجة سانرـ وكوليدية وكما سبه و وضحت  ناا ر لة صــدود طبقــي 

كســتغال  والرليليــة.. قصــة لدتــادـ لناــا علــي افي  جــ اء كثيــرـ    تدتمد

ا علــي الســينما المصــرية ولكــن ألفال  الواقديــة الجديــدـ المســيررـ وقتاــ 

الجديد    هذه الر لة ت  لدالجتاا برريقة ســانرـ وكوليديــة.. كمــا ســبه 

 و وضحنا بذنت الوجت السانر لن  فال  الصدود الربقي ألفال  الثمانينات.  

ية اللــيل  المســا ات التــي يمكــن تلاصي   كاوكما هو واضح لن  

هــو الصــديد  القــح الــذ     تثير المواقــف المضــحكة والكوليــديا فاــذا  

يحتك ويصرد  بالمدنية ألو  لرـ وها هو  يضاً الصــديد  وهــو يحــاو  

اللحا  برك  الصاعدين طبقيــاً فــي الثمانينــات وهــا هــو يحــاو     يقــي  

لانتــت بشــك  جدــ  الجميــع اً ألبنــاء  يصبح برالً وزعيمــ رابرة للبوابين و 

ل  سو  فنا  قدير هــو يؤكد  نت "ل  يكن يستريع    يتحم  برولة هذا اللي 
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  مد زكي الذ   د  دور البواب بتمكن وقــدرـ فائقــة.. لقــد انتــار   مــد 

زكي لنذ بدايتت الرريه الصد ا الشخصيات المركبــة التــي تترــور لــع 

للقيــر المدــد  الــذ  ت البــواب اا لــا  ــد  لــع البيــ تصاعد األ ــدا  وهــذ

يمث  ويغني ويقد    استراع    يدن  عال  السمسرـ.. وقد  تال لت الليل    

استدراضات لر ة... تمثي  رائع لع نلــة ظــ  غيــر للتدلــة لــع اهتمــا  

بك  تلاصــي  الشخصــية التــي درســاا دراســة لستليضــة كمــا إهــت  بكــ  

دا  للشخصية والسلوك ال  وطريقة األداء  صغيرـ وكبيرـا الجلسة والشك

آل  إ    مد زكي هــو الو يــد بــين نجــو  الســينما الــذ  لــ  يكــرر  تــي ا

شخصية سبه و   قدلاا في فيل  سابه.. استراع    يثبت  نت نجــ   يضــاً 

 في عال  الكوليديا وبدت بجانبت الشخصيات األنر  لكملة لشخصيتت"  

والصــوتية  دواتــت الجســدية    *  د    مد زكــي دوراً تكاللــت فيــت

يجيد تقدي  شخصية الصديد  في تصاد  لع عال  المدينةا وقد بلغ   مد ل

ن اإلجادـ للدور لا دفع الناقد   مد صــالح    يقــو  "هــذا الممثــ  زكي ل

البلــدوزر المــدهش يقــتح     فــيل  فيذكلــت كلــت ويغــو  فــي اعمــا     

 مــد علي طبيدتــتا إ   شخصية فيبرز لا فيااا ويختر     دور فيجسده 

س قــادراً فقــط علــي توظيــف لشــاعره و  اسيســت لخدلــة الــدور زكي لــي 

ت وشكلت ايضاً..  تي لنتصور  نــت يصــنع  وداجــاً والشخصية ب  ولاللح 

جديدـ لوجات تتناس  لع الشخصية الجديدـ  و يضيف لغداً فو  رقبتــت  و 

 يوسع لن لحور  ذنيت  و فتحتي  نلت!!!  

  مــد زكــي فــي لــن قبــ  إ  ت فــي هــذا المكــا   وإذا كنت قد كتبــ 

ديــة فقــد البر ء قد استراع    يمث  بقلاه ليو ي  نــت نلــر نرــع فــي الجاا

ر يتت في البيت البواب يمث  بجباتــت الدريضــة ليــو ي باــا  نــت قلــ   بلــتا 

ساذجا عبيطا قاب  للضحك عليت بساولةا  شاع في نلسي اإل ســاس بــذ  

اً  يــث ك راغــاً كبيــرتــو ي بــذ  نللاــا فجباتت ت داد عرضاً وســلرحة ل

الليل    عق  بالمرـ. ث  عاد فذشاع في نلسي اإل ساس في الج ء الثاني لن

  ناا تضيه وتلتف لتحتضن في  ذر عقلت الذ  بد  يدم  بدقة الكمبيوتر"  

 ** 

هذا اكستغال  لسيماء الوجت ـ وهو لا سبه و وضحناه في اللص  

د زكــي ـ تكمــن للنج    مــ   ماء الوجت والجسدالسابه عندلا تحدثنا عن سي 

لــن وراءه نبرـ كبيرـ واتقا  واطالع واســع وهــو لــا لكــن   مــد زكــي 

استغال  تحكمت فــي تلاصــي  وجاــت الجســدية ليقنــع المشــاهد بشخصــيتت 



 

324 

وليثير الكوليديا يستخرج "لن طاقاتت المخت نة لا  ذهلنا وقادنا إلي عتبة 

ديــدـ فــو  إلــي  فــا  ج بيت البواب يحلــه النشوـا إ    مد زكي في دور ال

 "اآلفا  التي وص  إلياا في  يا  طت  سين وطبا  إ سا  عبد القدوس

 *** 

وهكذا قد    مد زكي نلست لــن نــال  نرــوتين للــاجئتين كبرــ  

كوليــدياً لســتغالً  دواتــت األدائيــة التــي ســبه و   جدلتــت لــن اهــ  نجــو  

رل نلســت هــذه األدوات ليرــ  و برــا  الصــف األو  الســينمائيينا لســتغالً 

مث  كوليد  لن الرــراز األو ا وتدــددت بدــدها نرواتــت الكوليديــةا كم

ستحياء لحققاً ك  لرـ نجا ات تجدلك تغــادر اللــيل   تــي لــو ولكن علي ا

اعترفت   ياناً بتواضع لستواه اللني لث  فــيل  "ســوا  الاــان " الــذ  لــ  

زكــي  ا لكــن يظــ    مــد يدكس قدرات غير عادية كما تدودنا لنت لن قب 

 ً بشك  يستحه التقديرا ليصــبح إ ــد   هــ  قــي  الســينما المصــريةا   لبدعا

 الواقدية الجديدـ.  وناصة سينما  

 

 2005مارس  29القاهرة ـ 
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 طارق الشناوي يكتب: 
 فيلم »حليم« جمرد »صفقة« 

 وليس مشروعا خرييا إلنقاذ أمحد زكي 
 

رل بت و  مــد زكــي * كال  عماد  دي  ل  يكن ليجرؤ   د    يص

 لربيديةا ألنت يتضمن إهانة للنج  الكبير  في  التت ا

لغمــوض يحــيط بــت ناصــة لــع * ك   د يدرف لصير اللــيل .. وا

صمت لحلــوظ عبــدالر من وشــريف عرفــة  و  نبــر لوثــه عــن  الــة 

بدد     صدر وزيــر الصــحة د.   F.M  مد زكي انلردت بت إذاعة نجو   

. اســتمدت ث فــي جســده.تشار الور  الخبي عوض تاج الدين تقريرا عن ان 

يريــة للخبر قب   كثر لن ثالثــة  ســابيع فــي تلــك اإلذاعــة الشــبابية الجماه

واستوقلني    الخبر  ضيلت لت عبارـا وجدير بالذكر    و  مــد زكــي« 

% لــن لشــاهد فــيل  و لــي «!! وهــذه المحرــة 90قد انتاي لــن تصــوير  

   تج فيل  و لي «!!يملكاا اإلعاللي وعماد الدين  دي « لن 

 

شيئا غريبا في الخبر.. أل  انتشار الور  وإصدار بيا    استشدرت

  يسذ  عن لصير فيل  و لي «.. إ  لصير و  مد رسمي ك يتيح أل د  

زكي« بــالربع هــو الــذ  يذنــذ اهتمالــا ولشــاعرا وك يمكــن    يضــاف 

 تدبير وجدير بالذكر!!

لــا  كثــر كة ـ لن المذيع و في البداية اعتبرت    األلر لجرد ـ فذل

 ك ـ اللذلكات ـ في ظ  القنوات التليل يونية والمحرات اإلذاعية!!  تل

لحكايــة لــ  تتوقــف عنــد هــذا الحــد.. كــ  تصــريح نــا  إك    ا

بالحالة الصحية لـو  مد زكي« يدقبت تصريح يرمئن الجماور علي فــيل  

 و لي «  تي  الة غياب   مد زكي.  

ليســت  يــاـ يرـ  اليــا  شاهد فصولاا األن  صبحت المدركة التي ن 

   مد زكي ولكن لصير لشروع فيل  و لي «!!  
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% 100%  و  تــي  90زكــي« صــور    ولن  جاد  في    و  مــد

لن لشاهد الليل  أل  تلك قضــية ك يملــك   ــد التشــكيك فيمــا تدلنــت جاــة 

اإلنتاجا وذلك انتظــارا لمــا نــراه علــي الشاشــة إك  ننــي ك ظــت    كــ  

رها علي لسا  جاة اإلنتاج.. كــ   مد زكي صو د التي ذكرت     المشاه

ســنواتت األنيــرـ..وفيل    هذه المشاهد تصور لدانــاـ عبــدالحلي   ــافا فــي

و لي « يرو  ك   ياـ عبدالحلي  وليست  يالــت األنيــرـ وصــراعت فقــط 

% 90لع المرضا فا  كت  لحلوظ عبدالر من لخال بإيقاع الســيناريو  

لتجــاهال  هــ  لرا ــ   ياتــت   األنيرـ  عن  يا  عبدالحلي لن لشاهد فيلمت  

عتقد    هذا ك يمكــن وكلا ت ولنذ نااية األربدينيات و تي الخمسينيات  

تصــديقت علــي كاتــ  بحجــ  وفكــر لحلــوظ!! ك ظــت  يضــا  نــت توجــد 

تدليمات لشددـ لك  النجو  والنجمات الذين شــاركوا و  مــد زكــي« فــي 

ذاعيــة والتليل يونيــة صحلية واإلي ك  اللقاءات البرولة الليل     يدلنوا ف

ية ـ غيــر  نا  صوروا ك  لقراتا  في  ــين  ناــ  فــي  ــواراتا  الشخصــ 

المسمول فياا بالنشر ـ يؤكدو     القليــ  فقــط هــو الــذ  تــ  تصــويره  و 

 نا  ل  يصوروا شيئا علي اإلطال  لع   مد زكــي!! ك ظــت  يضــا  نــت 

ة شــباب يــت فــي لر لــ كســتكما  دور  ب  قــد تــردد اســ  هيــث    مــد زكــي

د عبدالحلي  التي ل  يمثلاا و  مد زكي« وفي البداية اعتبرت األلــر لجــر

اجتااد صحلي إك  نني قر ت  كثر لن تصــريح علــي لســا  عمــاد الــدين 

 دي  يؤكد فيت    هيث  سوف يكم  الدور للتشابت بينــت وبــين   مــد زكــي 

ــ  ــؤد  هي ــ  ي ــت  وك ه ــح وتدجب ــي المالل ــي ف ــد زك    دور ث  دور   م

الحلي !! والما     يتشابت لع عبدالحلي  وليس   مد زكي! المال ظــة عبد

لن الذ  قا  إ  هيث  يملك لوهبة فن األداء  تــي لــو كــا  يتشــابت الثانية  

في الماللح لع  بيت فال يوجد توريث في لجا  اللن! المال ظة الثالثة    

مخــرج هــو دور ال  والرابدــة    هــذا  هيث  نلست نلي ذلك رغ  تذكيد عمــاد

 شريف عرفة الذ  ل  يدله ك بالتذكيد وك بالنلي!

لملاجــآت الخاصــة بــالليل  لناــا    المخــرج ثــ  توالــت بدــد ذلــك ا

يصور بثال  كاليرات بثال  زوايا  تي تتسع  لالت القدرـ في المونتــاج 

يصــور علي اكنتيــار بــين ثــال  زوايــا رغــ     اللــيل  الســينمائي عــادـ 

 دـ.  بكاليرا وا  

ت     و  إعــال  رســمي  صــدرتت الشــركة المنتجــة عــن وتــذكر

كمسلس  وفيل  في نلس الوقتا وفــي التصــوير الليل  هو  نت يت  تصويره  
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التليل يوني يت  اكستدانة بــثال  كــاليرات ولكنــي اســتبددت وقتاــا علــي 

صلحات وروزاليوسف«    يت  استثمار   مــد زكــي فــي فــيل  ولسلســ  

لة  لا  لشروع استثمار  وليس عمال فنيــا.. ي هذه الحالدا ألننا نصبح ف

تلف تمالا عن الرؤية التليل يونيــة علــي أل  قانو  اإلنراج السينمائي يخ 

الور  و يضا في والــديكوباج« تقريــع اللقرــات.. و غلــ  الظــن هــو    

شريف عرفة  صر  ك يجاد   مــد زكــي فــي التصــوير  لــا     ا تمــا  

ية ولاــذا كــا  ينبغــي    يســتثمر د زكي الصح ا نظرا لظروف   منرذ ل

الكــاليرا  و الجلــوس  و   الوقت القادر فيت   مد زكي علــي الوقــوف  لــا 

 تــي اكرتمــاء علــي الســرير  لالاــا لتصــوير لشــاهد لدانــاـ  لــي  لــع 

المرض لوازية آلك    مد زكي لع المرض!وينبغــي فقــط التوقــف  لــا  

صــد  وإبــداع يحتــاج ر المــري  ب ا وهي     داء دو قاعدـ فنية لامة جد

   يدــيش هــو      يستدعي الممث  لحظات لداناـ لن الذاكرـ اإلبداعيــة ك

هــذه اللحظــات فــي الواقــع.. إ  فــي إبــداع الممثــ  هــو فــي هــذا الاــالش 

المحدود جدا بين قانو  الحياـ وقانو  اللن.. الحياـ تصبح لادـ نــا  ثريــة 

فــي فــيل  روائــي فــي هــذه د  لباشــرـ  جيلي لكناا ك تقفي إطار الليل  التس

ينا    ننتظــر  تــي الحالة تصبح نغما نشازا في الدم  الروائي.. ولكن عل

ينتاي الدم  اللني لنصدر  كما فنيا بدد المشاهدـ.. إك     كايــات اللــيل  

المثيرـ ل  تتوقف ألنني قر ت علي لسا  لدير إنتاج الليل  وعاد   ديــ « 

صــوير الخرــة  لــف والخرــة بــاء.. ن  عــدتا لت ماد    هناك نرتي شقيه ع

فــي غيابــت.. و ناــ  لــازالوا  األولي تنلذ في  الة  ياـ   مد زكي والثانيــة

 للت لين بالخرة و لف« علي األق   تي كتابة هذه السرور!  

      لدير اإلنتاج يدترف  نا  وضدوا في نرتا  إلنتــاج اللــيل  

ر واردـ جــداا علــي التصــوي كــي  و عــد  قدرتــت    ا تما  غياب   مد ز

الناايــة   ولاذا فإ  هناك نرة بديلة ك ندرف بــالربع تلاصــيلاا لكناــا فــي

تؤكد علي    جاة اإلنتاج لدركة تمالا     الة   مــد زكــي  رجــة جــدا 

لنذ    وقع عقد تنليذ الليل !! وك استريع     وجت اللو  المباشــر لإلنتــاج 

ة وذلــك أل  هنــاك ة صــحية  رجــ ل  للنا  في لر لــ عندلا يت  تصوير في 

تصــريح فريقا طبيــا لــن لستشــلي دار اللــؤاد هــو المســئو  األو  عــن ال

أل مد زكي بالوقوف  لا  الكاليرا وك يمكن    يسمح الربيــ  للمــري  

 تي ولو كا  هذا المري  نجما لث  و  مد زكي« بارتكاب نرذ يــؤد  

 مــد زكــي لنــا  لثــ   لتمثي  بالنسبة لبحياتت.. رغ  يقيني الشخصي بذ  ا
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لرتبط بجاازه الدصبي و نت يجاد نلســت كثيــرا ويضــع كــ  لــا لديــت لــن 

قة  ثناء  الة التشخي. إك  نني سوف  تناز  طواعيــة  لــا  كــ  ذلــك طا

أل  المســئو  األو  واألنيــر عــن التصــريح أل مــد هــو اللريــه الربــي 

ير أل مــد زكــي بالتصــو وهؤكء يحكما  ضميره  الماني ولاذا ســمحوا  

جابة إلرادـ   مد زكــي وك إلرادـ عمــاد الــدين  ديــ  ولكــن أل  ليس است 

ثر علي الحالة الصحية سلبا علــي   مــد زكــي بــ  طبقــا لمــا التمثي  ك يؤ 

  علنوه التـذثير إيجابي!  

 

ولاــذا ســوف  قلــ  لباشــرـ فــو  هــذه النقرــة لكــي  تــابع كلمــات 

ت ويؤكــد لرـ بلســان    مد زكي وهو يؤكدوعماد الدين  دي « عن الليل  و 

  صدقاؤه الصحليو  عشرات ولئات المرات بلسانا   نت يقــد  هــذا اللــيل 

 بــا فــي   مــد زكــي ولــيس لــن  جــ  اســتثمار   مــد زكــي.. و   هــذا 

المشروع ناسر ك لحالة لو كا  الادف هــو التجــارـ لكــن الصــداقة بــين 

ن هــذا الكــال  لــ  يكــ   مد زكي وعمــاد هــي الاــدف لــن المشــروع!  وك  

د  و غير عماد علي التصريح بت و  مد زكــي فــي  الــة وعــي يجرؤ عما

تاين   مد زكي الذ  يبدو  لا  الر   الدا  ينتظر   كال  أل  هذه الكلمات

لشروعا إلنقاذها  يــث إ  عمــاد لــ  يقــد  عمــال نيريــا أل مــد زكــي وك 

فــال  قادلــة  نــر  كبنت هيث  عندلا وقع لدت عقد تصوير هــذا اللــيل   و  

   عماد كرج  يدم  فــي ـ بيــ نس ـ اإلعــال  واإلنتــاج اللنــي لن المؤكد  

  و  مد زكي« صلقة لربحة لت كمنــتج  وك وبالمناســبة يدل  تمالا    فيل

هذا ك يتدارض لع إقرارنــا بــذ  عمــاد صــديه شخصــي أل مــد.. ولكــن 

 مــد زكــي علينا    ندرك    عماد صا   شركة جود نيوز.. تداقد لع  

ة للشــركة وفــي نلــس الوقــت فــإ    مــد زكــي لــ  صــلقة لربحــ   لكي يقد 

ووافه علي الصلقة و صــ  علــي   يجال  عماد  دي  ويتناز  عن  جرها

 المقاب  الماد  الذ   راده!! 

 

الررفا  تدالال في إطار المشروع اكقتصاد  إك    عماد الــدين 

ــالخوف لــن   ــذن   و ب   يتامــت   ــد  ديــ  ربمــا إل ســاس غــال  بال

زكي يسارع بالتذكيد علــي  نــت تدالــ  لدــت فقــط كصــديه ثمار   مد  باست 

عماد  دي  ك ياين فقط   مــد زكــي كصــديه و   الصلقة لاديا ناسرـ..  

ولكنت ياين  يضا. عقولنا.. كانت وصية   مــد زكــي فــي كلماتــت األنيــرـ 
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اد قب     يذه  في غيوبة  رجوك  ك تاينو   مــد زكــي و تمنــي لــن عمــ 

 ة   مد زكي!!  يدم  بوصي  الدين  دي    

في قانو  المالكمة يمسك المدرب بـوفوطة« يلقياا علــي الالعــ  

ثناء الجولة ليناي باــا المبــاراـ إذا وجــد    هنــاك نرــرا لــا ياــدد  يــاـ  

الالع  إذا  صر علــي اســتكما  والجولــة«.. هــ  تــذنر عمــاد فــي إلقــاء 

 واللوطة« علي صديقت و  مد«!!

 

 2005مارس  29هرة ـ القا
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 كي .. الروح القلقة الباحثة عن جسد أمحد ز 
 عصام قالوون 

 

الاوليووديةا كا  ثمة لركبة فضــائية   في   د  فال  الخيا  الدلمي

آتية لن اللضاء الخارجي تجوب اجواء الكرـ اكرضــية ثــ  تتوقــف فــو  

ناــا بد  البلدا  لترله شداعاً لباراً يمت.  ه  لدل   ضار  في ك  ل

. هكذا شاهدنا برج ايل  وساعة بيغ بن وهيك  دان  المركبة  ويجتذبت الى

آلنر الى السماء لتبتلدا  ا شــاء تلــك اككروبو  يتصاعدو  الوا د تلو ا

 المركبة الدمالقةا بغية لقايضتا  ك قاً لع سكا  كوك  اكرض.  

البار ة  لقت تلــك المركبــة فــو  القــاهرـا الداصــمة المصــريةا 

اً الى سمائاا. لدى تلقــدنا اهــرا  اا ينجذب صدودهر  لن اهرالات   وشوهد

ســرعا  لــا تبــين ا  ذلــك الجي ـ  لليناها ل  تمــس  تــى اناــا لــ  تخــدش.  

الار  المخترف ل  يكن لن  جر ب  لن لح  ود  وانت يحم  اسماً    مــد 

 زكي.  

ك لندو ة لن القو  ا  تلــك المركبــة اللضــائية ســوف لــن تجنــي 

مد زكي قد ك يساو  ثمــن كلتــتا ايضة. فجسد ا  ا لو  اولت المقشيئاً فيم

لرمئنة الــى قــدرها  تــى الا رو ت الراهرـ التي ك تقدر بثمن فما زالت  

يقي  . لاا جسداً آنر لن عباده لتدن  فيت وتكم  لشوار اكبداع الذ  

 نذرت نلساا لتا وربما لنذ اكز .  

متلــك جســداً لقصيرـ نســبياً ي كا  ا مد زكي طوا  لسيرتت اللنية ا

س  اكيجارا فيما رو ت المتوثبــة والمســكونة باــاجس القلــه اكبــداعي بر

نياات الرا ة بين ن يلين لكــي تســتكين دانــ  جســد اللتــى تتحين بد  ه

اكسمر المايوبا ث  ك تلبث ا  تنسح  لتمضــي لدظــ  وقتاــا فــي قاعــة 

ن يــ  ن يــ  لســتدج  او اكنتظار لتحينة هنياات انرى قد يمنحاا اياهــا 

 ج ه في آنر دقيقــة. وكيــف لاــا ا  تجــد لتســداً وقــد تناوبــت   آنر الغى

  البيت البواب والربا  والرج  الما  واليتــي  على سكنى صا باا شخو 

والراعي واكلبراطور والباشا وسوا  الاان  وابــو الــدهن و ســن اللــو  

 لي .  والبر  وطت  سين وناصر والسادات والوزير و نيراً   
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درـ اجريــت لدــت لنــذ اربــع ســنين ـ تجــر  تلل يونية نــا  في لقابلة

لدت ذات ليلة عندلا انلصــلت اللتى اكسمر وروى للمرـ اكولى لا  د   

رو ت عن جسدها وكيــف انتصــبت فــي ســقف الغرفــة كباقــة لــن "غــ   

البنات" ورا ت ترق  لن ع  جسده المتكو  ارهاقاً على اريكة بدد يــو  

ا ادى الــى ســقوطت عــن لتــت لجــدداً لمــ انقضــت عليــت ودن   عم  شا ا ث 

صــا     اكريكة ارضاً. في تلــك اللحظــةا بــدت تلــك الــرول كذناــا تلــو 

الجسد على اهمالت لاا وتلضيلت اولئك الشخو  اكفتراضــيينا  و كذناــا 

تادده بالاجر فيما لو ثابر على نيانتت لاا وعــد  اكلتلــات الــى لترلباتاــا 

 .  ولو بالحد اكدنى

  " نا ك   يا اك على الشاشــةا  تــى يتحد  عن نلستلنستمع اليت  

شخصــية التــي  جســدها  ين  غني في فــيل  لــاا  كــو  اصــدل بصــوت ال

وليس بحنجرتي. وشــخو  افاللــي ترافقنــي بدــد انتاــاء التصــوير الــى 

اللند ا لرك  اقالتي الدائ  بديــداً عــن همــو  الحيــاـ اليوليــةا فتذكــ  لــن 

 بي".  لى جااز  الدصن كذسي وتايمن عصحني وتشرب ل

ل  يكن   مد زكي يشبت ا داً لن اقرانت الدرب. هو نســيج و ــدها 

ثنائية في سماء اللن السابع المصر  قد يرو  الوقــت قبــ  ا  ظاهرـ است 

تتكرر لرـ انرى. ل  يكن يسدى الى اكضواء وك يلاث نلــف الجــوائ . 

حلــالت  ثمــن لــن تــرف ال  هذه وتلك كانت تذتيت صاغرـ لنصــاعة. وقتــت

 واللقاءات اللارغة المضمو .  الصانبة

النمريــة فــي   لد  فرادـ ا مد زكي وتمي ه تكمن فــي ابتدــاده عــن

ادائت و رصت على عد  تكرار الشخو  التي تدرض عليت. وهو  ــاو  

بال ري  ونجــح فــي لســداه الــى  ــد بديــد.  لــا التــي ظلــت قاصــرـ عــن 

ولحمــود  ر ي  زكي رســت ذ والنادر لبدد استثمار لواه  هذا الممث  الل

المليجيب فاي السينما الدربية عالة والمصرية ناصــة اذ لــ  تبــذ  جاــداً 

نالقاً في انتاج سيناريوات تبتدد بشك  جذر  عــن اكنــواع التــي ســادتاا 

طوا  عقــود لديــدـ وتقتــرب رويــداً لــن لوضــوعات افــال  لثيالتاــا فــي 

مثــ  عربــي لــن ا وكــا  لتواجــد لاوروبا واليركا و تى في بدــ  آســيا

الة ا مد زكي ضمن فنانياا ا  يمنحاا انتشاراً عالميــاً تحتــاج اليــت فــي ن 

روج لن  زلتاا الم لنة ناصة بددلا اصبحت "المحليــة" جــواز شدـ للخ 

 المرور اكساسي نحو الدولمة السينمائية.  
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ثمــة "شــريلا " اعترفــا لتدملقــين بافضــلية   مــد زكــي عليامــا. 

صلت لممي ات النج  الدــالميا ندلا سئ  عن و " األو ا عمرا ع"الشريف

آلنرا نورا فــذقر فاجاب  "لمث  لن طراز ا مد زكي". الا "الشريف" ا

 بتواضع الكبار  "ا مد زكي هو الممث  األو  في لصر وهو يتقدلني".  

 –كا  ا مد زكي يتجن  لصرلح "التمثيــ " للدكلــة علــى لانتــت  

ــا  يلضـــ  عليـــت  ــيد" لصـــرلحات رديلـــة لهويتـــت. كـ  و ثـــ  "التجسـ

"التشخي."  و "التقم.". سذلني   ده  يولاً  "ه  يصلح ا مــد زكــي 

ــد ــدور الدن ــدر ل ــلح واكج ــو اكص ــت  "ه ــافا  فذجبت ــي    ــد الحل لي  عب

واألذكــىا ألنــت يمتلــك نالــة ولوهبــة الممثــ  المتكالــ  صــوتاً وصــورـ 

ــي لســت  ــورع عــن الغرــس ف ــن يت ــد ل ــو بالتذكي ــيء وا ساســاًا وه نقع لل

ــي تجســيد شخصــية ة البلاارســيا بجرثولــ  ــد لــن الصــدقية ف ســدياً للم ي

في فيل  "لوعد على الدشاء" عندلا   الدندلي  المري .  ل  يلدلاا لن قب 

 صّر على التمدد دان  براد لشــر ة  قيقيــة كجثــة بــاردـ لميــت  ســبما 

 اقتضت لترلبات الدور ".  

الــك ذلــك الجســد المتاالبار ةا ل  يدد ا مد زكي فــي  اجــة الــى  

ه المرض الخبيث. ولدلت كــا  لــن لخللــات ا ــدى الشــخو  الذ   ضنا

نرجــت لنــت نســيت او تناســت انــالء جميــع التي تقمصــاا ســابقاًا ولمــا  

التدتاا فتركتت لدششاً في ثنايا الكبد والمرارـ والرئة. لتذنذ تلك المركبــة 

زكــي طليقــة اللضائية ذلك الجســدا فللمــرـ اكولــى اصــبحت رول ا مــد  

تااا راضــية لرضــيةا قلقــة لتمالــة فــي نيارهــا هائمة علــى ســجي  رـا  

رىا أل  لصــر رائــدـ الســينما المقب ا عسى ا  يكــو  لصــرياً لــرـ انــ 

الدربية لا زالت فــي  لــّس الحاجــة الــى لوهبــة فــذّـ تقــارع باــا ســينمات 

الدال . في عاد ا مد زكي كنا نتجر  ونتحدى  لاذا لدى اوكدكــ  لــارلو  

ت دو نيرو افض  لن ولدنا ا مد زكي. ولسو  او روبربراندو وجاك نيك

ولحمــد نــا  ونيــر  بشــارـ  الا اليو  بَ  عسا  اواسي داود عبــد الســيد

 وعلي بدرنا    

"ل   شبع لن الحياـ بدــد" عبارتــت اكنيــرـ التــي همــس باــا قبيــ  

 ر يلت. نحن ايضاً ل  نشبع لنك بدد اياا النمر اكسود!  

 

 2005مارس  30ـ النهار 
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 ي صاحب أكرب رصيد ورحل أمحد زك 
 من النجاحات علي شاشة السينما 

 تكتبها : امال بكري 

 

ر     مد زكــي بدــد لدانــاـ طالــت ككثــر   ..مر األسودور   الن 

ر   وهو يديش   ــد   اللــت التــي راودتــت كثيــرا   ..لن عا  لع المرض

فــي ناايــة ثــ  يمثــ  بــالربع    ..بذ  يمث  قصة  ياـ ونجال عبدالحلي   افا

نااية عبدالحلي   افا الشخصية عندلا ر   الدندلي  بدــد لدانــاـ   ..ل اللي 

فقد  قه   مد زكي هــذه الناايــة باللدــ  ليمــوت  يضــا علــي   لع المرض

 لا  لي  فمات  يــث كــا  يدــالج فــي لنــد    .سرير المرض ولكن في بلده

قــد كــا  ش  تــذكره جيــدا فوليص  إلي بلده ولكن دان  ندش لللوف بقمــا

 .لخيشيشبت ا

لات   مد زكي الذ  ل  يح  اللن فقط ولكــن يمكــن    نقــو  بــ  

 .ه اللن وبالذات التمثي نؤكد  نت عش

لات والماليين تدعو لت وهــي تتــابع  التــت الصــحية الحرجــة فــي 

لــات والدشــرات لــنا   ..لات ولئات اللنانين يــدعو  لــت  ..األيا  األنيرـ

 .تت  و  تي للسؤا  عنت دو  لشاهدتتلستشلاه ل يارفدو  يوليا إلي يتوا

  يمثلــت علــي الشاشــة ر   قب     يضع ناتمة فيل   لي  الذ  كا

ولكنت قدلاا في الواقع عندلا ر   باللد  كما ر   الدندلي  علي ســرير 

 .المرض وفي نلس الشار

ــي تجســيد  ــدر لــن النجــال ف ــر ق ر ــ    مــد زكــي صــا    كب

 .ة لع إنتالف نوعياتاالاا علي الشاشلشخصيات التي قدا

ددـ ر     مد زكي بدد    اســتمتع هــو شخصــيا بنجا اتــت المتدــ 

 .كما  لتدنا نحن جماهيره باذا النجال الذ  ل  يسبقت إليت فنا  آنر

ر     مد زكي بدد    قد   نصع فترات  ك  عبدالناصر عنــدلا 

ختلف عليت   د باقتدار ل  ي   خصية هذا ال عي قد  لنا ش  .. ل  قناـ السويس

 .56في فيل  ناصر
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ذلــك اللــيل  الــذ    ..ر     مد زكي بدد    قد  لنــا  يــا  الســادات

 كي لشوار  ياـ الــرئيس الســادات صــا   قــرار الدبــور بمــا فــي هــذا 

و ذكر    قاعتين للســينما كانتــا   .المشوار لن درالا و يضا تراجيديا لوتت

  قبــ  نــ و  اللــيل  إلــي دور ي بــالدرض الخــاالليل  فيما يسمتدرضا   

ل  الســينما بدــد وكيف كــا  الــبد  يجلــس علــي ســال  ..السينما للجماهير

إلــتالء القاعــات بــالمتلرجين والــذين كانــت بيــنا   رللتــت الســيدـ جياــا  

السادات و بناؤه وليقد  الرئيس لبارك األوســمة للنــاني ولخــرج وكاتــ  

 .الليل 

هــو فــيل  لدــالي   ..اللــيل  الدظــي   ي لباشــرـ لاــذاا  اللــيل  التــالوك

التمثيــ  األولــي والتــي الوزير الذ  نا  عنــت  نــر جــوائ ه وهــي جــائ ـ  

قدلاا لت وزير الثقافة فارو   سني في الحل  الختالي لمارجا  القــاهرـ 

 .السينمائي لنذ ثالثة  عوا 

كــن ت لكــي يحققاــا ول  ال    مد زكي كانت كبيرـ لــ  تتســع  ياتــ 

وعــايش   .. ينا جميدا في فقده  نت عايش النجال وعايش التــذلهربما لا يد

ــذا ا ــك  و اســتمتع با ــدلا اســتراع    يرب ــي عن ــي األداء التمثيل ــار ف إلبا

المتلرج باذه المقدرـ ليس علي التقم. ولكن الغو  دان  الشخصيات 

نوه ذ  لامــا نجــح فنــابما يؤثر علي شكلت الخارجي بديدا عن الماكياج الــ 

لكــن يظــ  هــذا اإل ســاس  ..الصــورـ القريبــة لــن الشخصــيةفــي تقــدي  

ا اللنــا  فــي    يدــيش ويجدلنــا ندــيش لدــت الدانلي هو لــا نجــح فيــت هــذ

 .الشخصية التي يجسدها

عايشتت لنذ بدايتــت علــي لســرل اللنــانين المتحــدين فــي لســر ية 

ن دوره فــي ر البســيط ولــ  يكــ لدرسة المشاغبين ليقو  بدور الرال  اللقيــ 

سر ية يقد  لت    توهج لن ذلك الذ  يقد  ل لالئت عاد  إلا  وســديد الم

 قو  لقــد كــا   ..وعندلا  عود بالذاكرـ لاذا الدرض  .شلبيصالح ويونس  

التوهج لــن نــال  هــذه الشخصــية البســيرة المســتكينة والتــي نجــح فياــا 

 .بذسلوبت الخا  بديدا عن الكوليديا

ا ــد لمــن ســاعدوه فــي بدايــة الدميــه علــي و   ايشتت نال    نتع

ة األب الرو ــي لشواره وهو اللنا  الكبير صالل جاهين الذ  كا  بمثابــ 

لت واستمتدنا جميدا بدملت التليل يوني الرائع هو وهي عــن قصــة ال ليلــة 

سناء البيسي سيناريو و وار و شدار صالل جاهين والــذ  شــاركتت فيــت 

 .سداد  سنيالرا لة  يضا 
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ات عديــدـ للشاشــة اللضــية التــي  نلــ. لاــا ايشــتت فــي نجا ــ وع

   لــذكراه لــن نــال  لــا   ..تبصورـ لتلردـ و عتقد  ناا  يضا ستخل. ل

 .قدلت لاا

ث  عايشتت في آنر  ل  عا  ظار فيت وهو الحل  الذ  ضــ  اكبــر 

ة بدايــة عدد لن فنانينا والذ   قالت اكعاللــي الكبيــر عمــاد  ديــ  بمناســب 

وفي هذا الحل  ك  در  الســب  فــي  ننــي   ..ينتجت  يل   لي  الذ تصوير ف

 .فدال كا  الوداع األنير  ..الجميع  شدرت لن نظراتت  نت يودع باا

 

 كيف نكرم أمحد زكي؟  : السؤال اآلن 

ر   اللنا  الدبقر  وقــد  الجميــع تجاهــت لايســتذهلت لــن اهتمــا  

ا فــي لــن الجميــع  يضــ لدواطــف الجياشــة  نال  المرض ثــ  كانــت هــذه ا

وليس استخدا  الجميع هنــا لــن قبيــ  المبالغــة فــال  عتقــد   ..وداعت األنير

ك  عتقد      ..س  لدرفتي باللنا  الرا   نال  سنوات عديدـ لن تذلقت  

هناك لن كيشدر باذا الح  الجارف تجــاه   مــد زكــي اللنــا  واإلنســا  

موســة فــي نال  بساطة للد لا للجميع لن   يضا فإنسانيتت وضحت إلي   

الشخصية وهذه البساطة يستشدرها المواطن بساولة أل  فنا  ويســتريع 

مي  بين البساطة التي يلتدلاا الممث  لاما كانــت درجــة عبقريتــت فــي    ي 

 .التمثي  والبساطة الربيدية التي نلقت . باا

لــن الــرئيس الما  بدد هــذه الدواطــف لــن الشــد  وهــذا التقــدير  

وهذا الوداع الذ  يخلع القلوب فــي جنــازـ الرا ــ    لبارك والدولة سني  

 ف نكر  هذا اللنا  وهو كي   ..يذتي السؤا  الما 

 و قاعــة فــي  كاديميــة اللنــو  باســمت   ..قد يكو  ثمة شارع باسمت

 و غيرها لن الوسائ  التقليدية إلي  ــد لــا التــي عــادـ لــا نلكــر   .. و   .. و 

 .نابير غادر دنياا لتكري  فنا  كفيا

لا  راه  قيقة هو      مد زكــي قــد  باللدــ  وســائ  تكريمــت بدــد 

دلاا لــن نــال  عــدد جــاوز الخمســين فيلمــا بدضــاا يدــد لــن قــ  ..ر يلــت

 .عاللات السينما المصرية في القر  الدشرين

هذه األفال  هي التكري  الحقيقــي لللنــا    مــد زكــي لضــافا إلياــا 

ثــ  فيلمــت   ..شرين وهي لدــالي الــوزير  الحاد  والد فاللت في القر  آنر

 .اوده ألكثر لن عشر سنواتالذ  يستكم   اليا  لي  ذلك األل  الذ  ر
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هذه األفــال  هــي كمــا قلــت التكــري  الحقيقــي أل مــد زكــي لجــرد 

لشاهدتاا لرـ  نر  ب  ولرات تقد  لنا الذكر  الحية لوا د لن عبــاقرـ 

 .ي فن التمث 

 ك تكو  قد انتقلت للكيتاا إلي هذه الجاــة     ك  لانرلبتهذه األفال

دها تحت  يــدينا و عتقــد    بدضــاا قــد  و تلك بحيث يذتي اليو  الذ  كنج 

 ..انتق  باللد  لجاات  نر 

فماذا نحن فاعلو  في هذا المجا  للحلــاظ علــي لــا ســيرله عليــت 

 لستقبال ترا  اللنا    مد زكي 

 نير وسيلة لتكريمت   ..زكي  ا بذفال    مدحن فاعلو  لنحتللاذا ن 

ري  الحقيقــي  رجو بدد    تاد  الدواطف    نلكــر فــي كيليــة التكــ 

 .أل مد زكي لن نال  لا تركت لن ثروـ سينمائية بك  المقاييس

 

 2005أبريل  1األهرام اليومي ـ 
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 محد زكي الذي حقق املعادلة الصعبة! أ 
 يم حاج عبدي دمشق ـ ابراه 

 

لــدلتاا ونظــرـ للؤهــا الصــد  والدلويــةا جت غار  في ســمرـ ابو 

ول  يكن يملك لــن لقولــات دن  اللنا  الرا     مد زكي لضمار اللنا  

النجال سوى    جارف يغلي بين الجوارلا ورغبة غالضة تدفدت إلــى 

فن اسمت السينماا بيد  نت استراع    يكو    د  بــرز نجولاــا ألكثــر لــن 

ر  كثر لن نمسين فيلمــاًا عــدت ســتة اللاا النج  األسمثين عالاً قد  ن ثال

المصرية نال  تاريخااا فــي لنااا لن بين  فض  لئة فيل   نتجتت السينما 

 ين بلغ عدد الجوائ  الدربية والدولية التي  صــ  علياــا الرا ــ ا عــدد 

  فاللت.

 1949  مد زكي المولود في ال قازيه للحافظة الشــرقيةب الدــا  

ك والدتت التي تركتت بدد زواجاا الثــانيا قــد  والده باكراً وكذلا الذ  فقد  

لمسر ي إذ تخــرج لرلــع الســبدينات إلى القاهرـ  يث درس في المداد ا

لن القر  الماضيا لتكو  هذه الشاادـ هي الدلي  الو يد على  سن نيتــت 

اب ريلــي في عشه اللــنا لكنــت واجــت واقدــاً ســينمائياً لكرســاًا فــذنى لشــ 

 ل ا    يتمكن لن إيجاد لوقع وسط الكبار داني الحرلا  واألبسيطا ي 

لذ  ل  يكتِف باقتحا  قلدة ها هنا ظارت لاارـ اللنا    مد زكي ا

اللن المحصنةا ب  عم  على قلــ  الملــاهي ا وكســر التقاليــد التــي كانــت 

ك فــي سائدـ في السينما المصرية في السبدينات ولا قبلااا  ين  دن  الش

الوسالة والماللح الجميلةا ليثبت لا  بذنت ت لو  التمثي  في  نلوس لن يخ 

فــي الوقــت نلســت طالمــا يملــك وفتى الشاشــة غيــر الجميــ « والمحبــوب  

 لوهبة هي الو يدـ التي ينبغي    تؤنذ في اكعتبار.

وعندلا تسنى لت هذا الموقع سدى ا مد زكي إلى لا هو  بدــد لــن 

المصرية لــن   على إنراج السينمالت على األق ا  ذلك  ين عم ا في  فال

تلك الســينما   لستنقع الميلودرالاا واإلثارـ المجانيةا ليقد  بديالً لتمثالً في

ــع اكجتمــاعي  ــدـ للواق ــراءـ جدي ــدي  ق ــي ترــرل  ســئلة لــن شــذناا تق الت

ــتا  ــ  همول ــع المصــر  بك ــن المجتم ــاذج ل ــدي  نم ــر تق والسياســيا عب
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ائها والربــا ا دور البوابا والســ   الدادية فجسَّد  ونيباتتا وتلاصي   ياتت

والجنـــد ا والمحـــاليا والصـــحافيا والمشـــدوذا والمصـــور... وفـــي 

« عــن 56ت األنيرـ رال يجسد  دوار ال عمــاء كمــا فــي وناصــر السنوا

 ياـ ال عي  الرا   جمــا  عبدالناصــرا و« يــا  الســادات« الــذ  يــؤر، 

اري  الســينما ين بــارزتين فــي تــ لسيرـ الساداتا واعتبــر الليلمــا  عاللتــ 

 بية.الدر

ولد  األلر اآلنر في لسيرـ هذا اللنا  هو انت استراع    يجمــع 

ار الجماهير  الواسع لن جاةا واك تلــاء النقــد  البــارز لــن بين اكنتش

جاة  نرىا    تحقيه تلك المدادلة الصدبة في عال  اللنا لدادلــة الــنج  

وجــد   اييس النقادا فلئنمث  الموهوب بمقوالم المحبوب بمدايير الجماورا

فيت النقاد لمثالً يتمتع بماارات عالية في التمثيــ ا فــا  الجماــور البســيط 

وجــد فيــت نموذجــاً لإلنســا  المصــر  الدــاد  الــذ  يتحايــ  علــى همــو  

 الحياـا ويبحث عن فسحة لألل  وسط المداناـ.

و لــي « الــذ  وشاءت األقدار    تنتاي  ياـ اللنا  الحافلــة بلــيل  

لرا   عبدالحلي   افا المتشــاباة إلــى  ــد بديــد لــع او  سيرـ اللنا  ايتن 

 مد زكيا ولدلت في هذا اللــيل  الــذ  انتاــى تراجيديا الحياـ التي عاشاا  

في المئة لن لشاهدها  راد    يكــو  لتماهيــاً لــع الــدور   90لن تصوير  

تصــوير لشــاهد وصادقاً في تجسيده  تى المــوتا فمــا إ  اقتــرب لوعــد 

لــع المــوت فــي األيــا  األنيــرـا  تــى نــرج   عبدالحلي  وصراعت  لرض

بت المــرضا ليكمــ  لشــاهد   مد زكي لن استوديوات التصويرا  ين غل

الليل  األنيرـا بصورـ واقديةا على لسرل الحيــاـا وربمــا كــا  هــذا لــا 

يدور في ذهنت  ين طل  لــن المنــتج    يضــمن شــريط اللــيل  جانبــاً لــن 

 د جنازتت.لشا

سيد دور عبدالحلي   ــافا فــي فــيل  كتــ  كن انتيار زكي لتج ول  ي 

ف عرفــةا عشــوائياًا بــ  لت السيناريو لحلوظ عبدالر من ويخرجــت شــري 

هو استحضار لحياـ قلقة عاشاا اللنانا ا بدءاً لن نروجاما لــن المنرقــة 

ر نلسااا لــروراً بالمدانــاـ التــي واجااهــا فــي القــاهرـ  ــين  ــاوك بتلكيــ 

مجدا وصوكً إلى التربع علــى عــرش  ء ني  الشارـ والريلي بسيط وبر

فثمة نقاط التقــاء لشــتركةا   اللن عبر الجاد اللرد ا والمثابرـا واإليما ا

 و ياـ صانبةا وشاقة انتات بموت   ين.
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بر ي  وجوهرـ السينما السمراء« كما كا  يلقــ ا تكــو  الســينما 

  للتــى األســمر النحيــ نجولااا فاــذا ا المصريةا والدربية فقدت   د  برز

الذ  يحتلا في لحيــاه بكــ  بــراءـ هــذا الدــال ا اســتراع    يضــيف إلــى 

ربية تحلــاً فنيــة لدهشــة لثــ   والبــر ء«ا وضــد الحكولــة«ا السينما الد

و  ال  هند وكاليليا«ا وزوجة رج  لا «ا و رض الخــوف«ا وســوا  

لبيضــة والحجــر«ا الاان «ا واضحك علشا  الصــورـ ترلــع  لــوـ«ا وا

هي  فال  ك تنتاي بإضاءـ األنوار فــي الصــالة بــ  والاروب« وغيرها و 

ي ذهــن المتلــرجا وســيكو  لــن الصــد  لدلاا تبد ا فــي تلــك اللحظــةا فــ 

تجاه  هذا اكس  لدى     ديث يتناو  تاري  الســينما الدربيــة وهمولاــا 

 وقضاياها.

 

 2005أبريل  1 الحياة ـ
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 تحر وميثل كي ال ين   يعيش يف فندق 

 مسري فريد 

 

مد زكي بصالل جــاهين وســداد  ســنيا هــ  ثالثــي  لس لحه    

المســتوياتا وقــد جمدــت بيــنا    لبدع على نحو فذ وك لثي  لت علــى كــ 

 عما  فنيــة عديــدـ لناــا لسلســ  لهــو وهــيب ذلــك الدمــ  اللنــي الشــال  

كمــا جمدــت والدبقر  والمتمي  في تاري  اإلبداع التليل يوني المصر ا  

ــنا   ــاـا بي ــي الحي ــادرـ ف ــرا  لصــداقةب ن ــنا   يضــاً الل ــع بي ــس جم و ل

ــاً ع ــ  يمــت    لــنا  لوت اديــاًا وإنمــا لــوت التراجيــد  المــدّو  لاــاا فل

 اللرسا  النبالءا وفي ذروـ الدراءا وإ  انتلف لصيره  في الظاهر... 

عندلا علمت بمرضت عبر لكالمة تليلونيــة فــي فبرايــر لــن الدــا  

يارـ    يتوجــت إلــى ى لوعدا فرلبت لن سائه السضي كنت لتجاا إلالما

يــ  المستشــلىا وهنــاك فــي ذلــك اللقــاء وكــا  لدنــا صــالل الســددني ونب 

الحللاو ا ول  يكــن الخبــر قــد نشــر فــي الصــحفا كــا  لدــت لــا يســدده 

لكالمة لن الرئيس لباركا وكا  لا يقلقت قرار الرئيس بدالجت علي نلقــة 

النــاس ك مو  ك  دنر لــا يكلــي ولكــن ا قا  >>كما تدلالدولة في باريس

تدرك ذلك وسوف يقولو  اللقراء  ولى بالدالج علــى نلقــة الدولــة ولــيس 

 و  السينما<<.  نج 

ل  يكن يدرف  قيقة لرضت وك نحنا وعندلا  صبح لدروفــاً  نــت 

السرطا   صبح ذلك اللقاء األنير لدتا ك  للك القدرـ على     نظر إلى 

يــرـا ولــ  نكــن نلتقــي رـا  و لا يمكــن    تكــو   ن    النظرـ األني لن  

الثين سنةا  افالً كثيراا ولكن بيننا تاريخاً لشتركاً طويالً لمدـ ت يد عن ث 

 بالدديد لن المواقف والمناقشات التي يرو  الحديث عناا...  

كــا   ريســتوفا  يقــو  >> كتــ   تــى ك انتحــر<< وكــا    مــد 

ت لمــدـ ي  بالمرض القات  ل  يقاولــ نتحرا وعندلا  صزكي يمث   تى ك ي 

سنة كاللة كما يبدو للوهلة األولىا دور عبد الحلــي   ــافا الــذ   لــ  بــت 

ويالا و قه لت عماد  دي  هذا الحل ا كــا  انتحــاراً    يمثــ  والمــرض ط

يستلح  ك  يو ا ولكن كا  هذا لا يريده ولا يســددها ولــو كــا  صــحيحاً 
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صــحيحاً     قد  قه  لمتا ولــو لــ  يكــنه في الليل  يكو  نت لث   غل  دور

فاألفض     يصبح الليل  عن  يــاـ   مــد زكــي ك عــن  يــاـ عبــد الحلــي  

ا و   تستخد  المشاهد التي صــورها كجــ ء لــن اللــيل  األنيــر فــي  افا

 عم  درالي تسجيلي شديد الخصوصية...  

   مد زكي لث  صالل جاهين وسداد  ســني ولــن قــبلا  لحمــود

  لــن المبــدعين الكبــار يش وعبد الد ي  فامــي وغيــرهلختار وسيد درو 

ة فــي لصــر فــي القــر  الدشــرينا يحملــو  جينــات هــذه األرض الريبــ 

صــا بة الحضــارـ الدريقــة التــي انقرــع فياــا النحــت  لــف ســنة ثــ  كــا  

لختاراا وكذ  فنا  النحت المصر  القدي  انتاى لتّوه لن   د   عمالــتا 

كــن الحقيقــة مسر ية ليــتدل  التمثيــ ا ولبمداد اللنو  الالتحه   مد زكي  

ةا  نت ولد ليمث ا ويدلــ  فــن التمثيــ  لــن نــال   دواره الكثيــرـ والمتنوعــ 

ور   . سبحانت وتدالى  ســتاذنا لحمــد لنــدور الــذ  قــا  ذات يــو  فــي 

إ ـــدى لحاضـــراتت جالدـــاً بـــين فـــالل الشـــرقية ونـــريج الســـوربو  

ا فــاللالل يــ رع الملونيــة ملونيــة الشــيراني>>الموهبة الكبرى لثــ  ال

يصبر علياا  تى تنموا ولكن في نلس الحقــ  تظاــر   يانــاً للونيــة لــ  و 

  وراقاا  كبر ولذاقاا  جم  و روع<<.    ي رعاا وتكو 

 1970عندلا شاهد بازيــ  رايــت فــيل  لالموليــاءب فــي لنــد  عــا   

 تدلــ  فــي   سذ  عبد الد يــ  فامــي  يــن تدلمــت التصــويرا فــرد عليــت لــ 

  فنــا  الســينما البريرــاني والمــؤر، ا وإنما عبــر الممارســةا فقــالدرسة

ائالً إننــي  قــد  لــك التحيــة والملكر الكبير لن لقدده وركع على ركبتيت قــ 

 على طريقة المصريين القدلاء. 

وعندلا شاهد روبرت د  نيرو في لارجا  لوســكو   مــد زكــي 

التحكي ا و عضوا في لجنة  في فيل  >>زوجة رج  لا << وكا  د  نير

الختا  بدد إعال  الجوائ ا وقا  لت  إنك لمثــ  عظــي ا ذه  إليت في  ل  

 ها وعندلا عاد عمر الشريف إلى لصر بدد وكنت جديراً بالجائ ـ عن  

غيــاب طويــ  وشــاهد بدــ   فــال    مــد زكــي قــا  >>لــو كــا  يدــرف 

 التمثي  باإلنجلي ية ألصبح لن كبار نجو  الدال <<. 

ك  الحواسا وقد كــا    وتمثي  بالقل ا وتمثي  ب ناك تمثي  بالدقه

اع اإلنســانيا   مد زكي الذ  فقدتت لصر وفقده الدال  الدربي وفقده اإلبد

لن الذين يمثلو  بك   واسا ا وكذنت يلنى لع ك  دور جديد كما لو كــا  

الدور األنيرا ولذلك   بت جماور الشاشــتين الكبيــرـ والصــغيرـا وكــا  
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اللــنا ولــذلك   بــت كــ  لــن  دري في الحياـ كما يدري فــينساناً كريماً ي إ

جديدـ وقضينا عرفت ولنذ  عوا  طل  لني     رافقت في البحث عن شقة  

فترـ طويلة ولدنا صديقت ورفيه عمره لحمد وطني نبحــثا لــا إ  وجــد 

الشقة الجديدـ  تى عاد إلي اللند  لرـ  نرىا فاللناد  لإلقالــة المؤقتــةا 

  وعــي كالــ  يلضــ  مد زكي لن شدـ صدقت ولن دو وقد شدرت بذ     

 الديش في اللند  ألنت لؤقت والحياـ لؤقتة.  

 ( ناقد مصري )

 2005أبريل  1السفير ـ 
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ات مبكرًا ككل أحالمنا.. أمحد زكي كما يراه  م
 نقاد وفنانون سوريون  

رجل من لوننا.. أعاد للتمثيل بهجة اللعب  
 يال والتجريب واخل 

 عيسى   )دمشق( راشد 

 

مــد زكــي  نلقــي بالســؤا  كنــوع لــن ه  هناك لداد  ســور  أل  

لــن إثــارـ  ــوار  ــو  المجازفة إلى لثقلين وفنانين ســوريينا  و كنــوع  

ة  بــ  لــيس هنالــك لــن  الرج ا وسرعا  لا تــذتي إجابــات لتــذثرـ ولحبــِّ

د يداد    مد زكي  تى في لصر نلساا. هكذا  جابني نجي  نصــير الناقــ 

يــف عبــد الحميــد لكنــت قــد يو التلل يوني. فيدله عبــد اللروكات  السينار

قاــى الاافانــاا التقيتا  في لوعد >>السابدة لساء لن ك  ثالثاء<< فــي ل

لمن يريد لوعداً سورياً سينمائياً ثابتاًب يقــو   ك يخلــو األلــرا ولكــن هــذا 

نكاــة ناصــة. يحتاج إلى تراك  في السينما والمسرل يمكن    ينتج لا لت  

و ل  يكن لقاًء على وجت الدقةا قا  بدد كر عبد الحميد لقاء و يداًا وهويتذ

الســينمائي جــاءني لدانقــاًا     د  فاللي التي عرضت في لارجا  دلشه

قا  كلمة وا دـ  >>جدع<<. ولضى. ويضــيف عبــد الحميــد  >>لــ   ر 

ســيةا فــي لمثالً عربياً  لسك بناصية الشخصيات باذا الدمه وهــذه الحسا

لــو كــا  يــؤد  وا ــداً لــن  شدر وكذنت لدكا إلى جانبكا  تــى ضوره ت 

يقــو  إ  لونــت  دوار الشر. كا   ق  نجو  لصر كاللاً.  لسا سمدت لن 

كا  عائقاً لت في بداياتتا لثلت لديت لن الغنــى الــدانلي لــا يجدلــت يتجــاوز 

 ذلك<<.  

 يــد ويحكي  سن سالي يوســفا كاتــ  الســيناريو األكــاديمي الو 

يتت  و  لرـ قب   كثــر لــن ن لقاءاتت لع   مد زكي  >>التقفي سورياا ع

دلشــه نمســة عشــر عالــاً. جمدتنــا لناســبة وا ــدـ  دورـ لارجــا  

السينمائي السادسة. كالنا كا  عضواً فــي لجنــة التحكــي .  ــد  هــذا فــي 
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. عملنــا فــي اللجنــة ســوية عشــرـ  يــا ا  و 1989تشرين الثاني لنوفمبرب  

ســينمائيين    لا  تــذكر اآل  تتــذلف لــن تســدةكانت اللجنة  س  نحو ذلك.

ارات ينتمو  إلى بلدا  لختللةا وبالتالي إلى ثقافات لختللةا  و  تى  ض

لختللــة. كــا  فياــا اليابــاني والروســي واأللمــاني واللرنســي والبرازيلــي 

والتركي والدربي. وكا  المنره يقو  إننا ل  مد زكي و نــاب ننتمــي إلــى 

رغــ  ثقافتنــا الوا ــدـ -باَ وا دـ. والذ  جرى هو  ننا  وا دـا  و تقري   ثقافة

جوائ . كانــت ل  نكن على وفا  في نقرة جوهرية عند    لجنة تحكي   ال

تلك الدورـ لــن المارجــا   بلــى بــاألفال  الجيــدـا بــ  و تــى الممتــازـا 

وكا  عددها سبدة عشرا وبدد التصلياتا التي ربمــا كانــت قاســيةا بقــي 

ثال . وكا  الخالف فــي تتنافس على الجوائ  الرئيسة الينا نمسة  فال  لد

فــي  اللجنــة  ــاداًا علــى وجــت الخصــو   ــو  الجــائ ـ الكبــرى. كنــت

 واراتنا   او      قنع الرج  الذ   شاركت الثقافة ذاتاا بــذ  نمــنح هــذه 

 الجائ ـ لليل  للن الخمسة المتبقيــة طبدــاًب ينتمــي إلــى ســينما فقيــرـ. كــا 

وكا  تدصبت غيــر لحــدودا ا فقطا كا  لتدصباً لللن فقط.  لتدصباً للسينم

اكنتمــاء لللــنا  فكا  بالتالي لنسجماً لع نلست بال  دودا فاو رجــ  شــديد

وشديد اإلنال  لــت. ولــو لــ  يكــن كــذلك لمــا نجــح فــي تجســيد كــ  تلــك 

الشخصـــيات التـــي تـــذكرني ولســـت  در  لمـــاذا بالضـــبط بالكوليـــديا 

ه؛ لــن نظماا    عقد اجتمــاعيا  و ســوا  شخصيات يدج  عن  اإلنسانية؛

بــواب الدمــارـ إلــى رئــيس الجماوريــةا لــروراً بالربيــ  والجنــد  

لراعي واللتوـ والكــوافير وســائه التاكســي ورجــ  البــوليس والماندس وا

الماــ  والمتشــرد ورب األســرـ اللقيــر والماــرج والخــارج علــى القــانو  

ة الــذ  هــو >> لــي <<  و إلى آنر القائمــ   والربا  واللالل والمكنسيا ا

  األسمر كما نح  جميداً    نسميت.  ك يذكرنا هذا كلت ببل اك  و الدندلي 

اإلنســانية  إ  إنجــازاً باــذه الجســالة وهــذا التــذثير ك يمكــن    الكوليديا  

يقف وراءه إك رج  عبقر ا ولو ل  يكن   مد زكي كــذلك لمــا  لكنــت    

 شديدتي التناق  للن وجاــة النظــرا  لكثيرين لنا  يلد  شخصيتين تبدو 

<< و نــور 56األيديولجية على األق ب  جما  عبد الناصر في >>ناصــر 

ــاتين الســـادات فـــي  >> يـــا  الســـادات<<.  ك تنظـــر غالبيتنـــا إلـــى هـ

الشخصيتين بوصلاما لن األضداد   ظــن    األلــر كــذلك. وإ  كــا  لــا 

كــاليرا بــاإلنال  األضداد  لــا  ال ظنت جائ اً يكو    مد زكي قد جسد  

ــا نلســتا وبالحــ   نلســتا اإلنــال  للســينماا والحــ  للســينماا وكالهم
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يو  ذلك الخريف الذ  صار بديداً. و تذكر بحماسة غير لحدودـ.  تذكر ال

 نت كا  نريلاً بارداً بخالف  واراتنا ل  مد زكي و نابا صحيح  ننــا كنــا 

يح كــذلك  ننــا كنــا ة لــاا ولكــن الصــح لختللين إلى النااية في نقرــة لانيــ 

شيء آنرا تقريباًا  تى إ  درجة لن الصداقة قالت بينناا   لتلقين في ك 

ترافقنــا باــا لدــاً.  ذكــر تســكدنا فــي شــوارع دلشــه   رغ  قلة األيا  التــي

و وارياا الدتيقةا و تذكر  ننا اتلقنا على    نلتقي لستقبالً في لدينــة لــاا 

لتحيــات والرســائ  الشــلوية عبــر فيما بددا بدــ  او تذكر  نت كا  بينناا  

 ذا الصديه المشترك  و ذاكا في هذه المدينة  و تلك<<.  ه

 

 م<< سوريون يف فيلم >>حلي
ــاً  ــراً للاجئ ــي <<  ل ــيل  >> ل ــي ف ــورية ف ــاركة الس ــت المش كان

للكثيرينا رغ   ناا ل  تكن المرـ األولى التي يشــارك فياــا ســوريو  فــي 

على لا يبدو لمشــاركةٍّ ســوريةا   لن ضرورـ درالية عما  لصريةا فما  

سوى    األلر يدكس هوى قولياً عند لنتج الليل  عماد الدين  دي  وعنــد 

الرا  . والمشاركة ليست هالشية على عادـ  عما  كثيــرـ ســابقةا اللنا   

فاللنا  جما  سليما  يلد  دور الكات  لصرلى  لين الــذ  يــالز   لــي  

. فيمــا تلدــ  ســالف فــوانرجيا ى سيرـ الدنــدلي ج   ياتت وعبره ترو 

جت األجم  في الدرالا السوريةا دور  بيبة لجاولة لدبد الحلي . تقــو  الو 

 جم   غاني  لي  كانت لتلك المر ـ التي  ا  انتماؤها الربقــي سالف إ   

لن زواجاا لن  لي . ورغ      كايتاا لوثقة غير  ناا ستذنذ فــي اللــيل  

ت لــا يبــدو. وتضــيف ســالف  >>التقيــ   اـ لدائلتاــا علــىاسماً آنرا لراع

كــانو  ثــاني الماضــيا فــي المــؤتمر   16بذ مد زكــي للمــرـ األولــى فــي  

 جر  بمناسبة انرالقة الليل ا وكانــت المــرـ األولــى التــي الصحلي الذ   

يظار فياا على الوسط اللني لنذ عا ا بدا تدباً  و  األلرا وبدــد لحظــات 

ا ونوف على لمث  غيــر عــاد . عند  فرل بلقائتعادت رو ت.  نا كا   

استقبالت لي لريحاًا قبّ  ر سي وعبّر عن ســروره بــيا وكــا  شــديد   كا 

 بجما  سليما ا وقا  إنت كا  لتابداً لنا تلل يونياً<<.  اكهتما  بي و 

يتذكر اللنانو  الســوريو    مــد زكــي بتــذثر بــالغ ويــروو  عنــت 

عبــد الكــري   >>التقيــت كر الممث  زهير لقاءات  و كلمات لاما قلّت. يتذ

في لارجــا  الســينما فــي دلشــه بدــد عــرض فــيل  >>نجــو      مد زكي
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وســكار بالنســبة لــي. ســذلني  >>كــ  فــيل  الناــار<<ا كانــت كلماتــت كاأل

عال  <<ا قلت هذا فيلمي األو . قا   >>لــش صــحيحا ده انــت لمثــ  

بانتظــاره ذلــك ابن..<<. دعوتت إلــى قريتــي >>لدربــة<< وكانــت كلاــا  

كــن تدــرف لــاذا يلدــ    مــد زكــي. يو ا  تى عمتي ع يــ ـ التــي لــ  ت ال

ياــت  بصــحتتا قــا   نــا  ينما ذهبت إليت فــي اللنــد ا انتباــت إلــى  نــت ك 

عملت ك   اجــةا وك  ريــد شــيئاً لــن الحيــاـ. لــا زلــت  ذكــر انرباعــات 

ت علــ  الناس في قريتي عند لقائتا لن بائع السجائر الماربة الــذ  را ــ 

إلــى نــادلي اللنــد  الثالثــة الــذين تساقط لنت لرتبكاً  ينمــا رآها  السجائر ت 

كانت الممثلة  ل  عرفــة    سقروا الصحو  تباعاً لدى رؤيتا  لت<<. ربما

تقد بالمصادفة تلســيراً لحــواد  الســقوط واكرتبــاك تلــكا  ــين تقــو  إ  

تــ  تــواز  اللنا    مد زكي لــن  ولئــك الــذين >>إذا  تــوا إلــى لكــا  يخ 

ويبقــى كــ  المحــيط دو  جاذبيــة. ء وتمي  األرض باتجــاه  قــدالا   األشيا

التي ك تــدن  فــي وه  و ده   صحاب المدارا  صحاب الدارـ السحرية  

تركيبتاا ك الكارباء وك الكيمياء وك بقية الدلو  بــ  يــدن  فياــا شــيء ك 

 ندركت نحن البشر ألنت سر الخاله<<.  

المســر يا فقــد اعتبــر    رج التلل يــوني و  لا  ــات  علــيا المخــ 

ــت ر يــ  ال ــتا يقــو   >>فــي زلــن ك وجــود في ــا  فاجدــة شخصــية ل لن

كذنــت آنــره ا فاــو  ســتاذ لانــةا  ضــاف لاــا للدمالقةا يبدو   مد زكي و 

الكثيرا و ثبت  ناا لانة إبداعية بالتيازا  عراها لن رو ت الكثيرا وقــد  

يســتريع غيــره   نيات لتمي ـا كشخصيات نادرـا  ارـا وناصةا عبر تق

  جــوهر األلــر لــيس هــذا و ســ ا فذ مــد زكــي نمــوذج    يلدلاا. إك  

تــت هــي إ ــدى  كايــات الرمــول للنجــال فــي  باــى صــورها لســيرـ  يا

النادرـا فقد بد  فقيراً لددلاًا ول  يكــن يملــك لواصــلات الــنج  بالمقــاييس 

صــبح لتمثيــ ا ولاــذا  السائدـا ولكنت استراع    يتربع على عرش لانة ا

لذ  يبدث فينا األل . ر ي    مد زكــي لحــ   الحاف  والقدوـا والمثا  ا

ت يولــاًا ولــ   لتــه بــت  بــداًا ولكنــت وفاجع لي شخصياًا رغ   نني ل   عرف

كا  األل ا والمثــا ا والرمــول الــذ  نمتلكــت جميدــاً. وإذا كنــا قــد فقــدناه 

 قى<<.  لكن  كايتت ستب   اليو ا فإ  قصة نجا ت ستبقى. ذه  الرج ا

ت شاادات الناس وذكرياتا  عن اللنا  شيء غري  كانت تشير إلي 

بــين ســتة ونمســين فيلمــاًا الرا ــ ؛  لــيس غريبــاً    يتــذكر النــاس لــن 

وغيرها لن  عما  تلل يونية ولسر يةا ذلــك الــدور البديــد أل مــد زكــي 



 

347 

اــادئ فــي >>لدرســة المشــاغبين>>  لــا الســّر فــي ذلــك   أل  اللتــى ال

يمكن إلى صورـ الرل  الذ  لدرسةٍّ للمشاغبين كا   قرب لا  والجاد في  

  تلك الصورـ البائســة كانت   مد زكيا فتى يتيماًا و يداًا وضائداً     أل

تصلح لنرلقاً للمقارنة بين لا كانت الرج  ولا صــار إليــت     لــا يصــلح 

 بانتصــار ليكـــو  تراجيــديا تلخـــ. الوضـــع البشــر  الممتلـــا  لـــالً 

د اســماعي   ــين يشــير  د سواءا كما يقو  الشــاعر عابــ   والمذسو  على

ــي لد ــ  األدوار الت ــي ك ــا  ف ــه اللن ــت تراف ــة ظل ــة نلي ــى >>كآب ــاا إل با

يستشدرها المرء في صــوتت الخلــي  وابتســالتت الاادئــةا لتضــلي علــى 

األدوارا رغ  تبايناا وتدددهاا إيقاعاً شخصياً يمكن اعتباره بصمة زكــي 

 اللنية.  

تا ووداعــة ك في لاللحتا ولسحة تذل  في عيني ثمة     لستقر  

ر. لنــ  ذ لرئية ت يدها شــجناً البشــرـ الســمراء الضــاربة إلــى غــروب لبكــّ

>>لدرســة المشــاغبين<<ا الدمــ  الكوليــد  األكثــر انتشــاراً وشــارـا 

علقت في الذاكرـ صورـ هــذا الممثــ  الموهــوبا بخرواتــت الواثقــة فــو  

فــي لشخصيةا ليدلمنا درساً جمــيالً  هيت الصاد  لع انشبة المسرلا وتما

اللن آنذاكا لغ اه    الح   هو الوجت اآلنر لللرلا والمذساـ هي الوجت 

نر للملااـ. في ذاك الدم  الكوليد ا ســاعدت >>جدّيتــت<< كــالً لــن اآل

اما  سديد صالح وعــاد  اإللــا  علــى إبــراز لوهبتيامــا الكوليديــةا و ســّ

 وره اللنــيا ك قــاًا وفــي  فاللــترالمــا اســتراع  ضــ الا لــي الدــاليا ول

الكثيرـا    ينقذ لمثلــين كثــر لــن عثــرات النمريــةا ليرتقــي  داء الجميــع 

ا ليصــبح زكــي المايســترو الحقيقــي فــي  عمــا  كبيــرـا كمــا فــي ويتناغ 

<< و>> يا  السادات<<. في آنر عم  لت ل  يكتم  56فيلمي >>ناصر  

تراجيدية في  ياـ هذا اللنــا  تكتم  الحلقة العن الرا   عبد الحلي   افا  

ــية ا ــت شخص ــةا بتقمص ــر األدوار رهاف ــد  كث ــذ   راد    يجس ــدع ال لمب

 راد    يكم  سيرـ الغائ  عبــد الحلــي ا قبــ     يغّيبــت   الدندلي  األسمر.

الموتا لتندلج سيرتا  في سيرـ وا دـا ولكن ذلــك لــ  يــت ا وكــذ   يــاـ 

مد زكي نلست. وكــا  عليــت    ونانية برلاا    زكي تحولت إلى تراجيديا ي 

ــي لحظــة يلدــ  ــاـ<<ا ف ــاـ >>الحي ــي للا ــر ف ــد  األني ــدور التراجي   ال

اللنيا كمن يديش سيرـ األل  لرتينا قبــ  غيابــت   استرجاع قصوى للسموّ 

وتحّولت إلى سيرـ. في لحظة األل  تلكا التي هي جوهر اللن  صالًا تلتقي 
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اًا وفــي فــيل  لــيس لــت في نــ. ظــّ  لدلقــ   الشخصيتا ا عبد الحلي  وزكي

 يكلّ  اآلنر بلسا  الرهافة<<.   ناايةا ك 

 وجه مثقف 
ر ية ذاتاا ولكــن لــن زاويــة فارس الحلو ينظر إلى الحادثةا المس

نظره كممثــ  بــذاكرـ هشــة كمــا يقــو  هــو نلســت  >>يديــ  علــّي األهــ  

الشــذ  واألصدقاء  لراً يصد  تصديقتا وبخاصة  ني   د الدــاللين فــي  

هذا الممثــ   و ذاكا  تــى لــو و قلة  لظي  و تميي   بين وجت  اللنيا وه

 و لرربين لشاورين.  كا  األلر لتدلقاً بالنجو  الدالميين لن لمثلين  

والحه      داً لــ  ينصــلني  و يلامنــي لســب  قلــة  لظــي وعــد  

تركيــ   وتمييــ   لوجــت هــذا اللنــا  عــن ذاكا اللاــ  إك بدــ  وجــوه 

هــت  باــا اإلعــال  ن  للت  ياتا  بــبد  الــدرالا واالدالميين الذي   اللنانين

ــ   ــي     رك ــن طبيدت ــوها . فم ــت وج ــالقوـ فحلظ ــي ب ــانربدوا بر س ف

اهداتي اللنية على فكرـ الدمــ  وطريقــة  بكــتا ولــن ثــ   داء الممثــ  لش

وبريه عينيــت وإيماءاتــت و ركاتــت ولي انســيناتت النلســية واللي يولوجيــة 

ن لمــؤداـا ولــن اســتراع لــن الممثلــي لنرــو  الشخصــية اولقارنتاا لــع  

ــّي اللضــو   ــر ف ــدانلي والخــارجي يثي ــين ال ــافر الجــذاب ب ــا  والتن الرب

 واكهتما .  

ورغ  ك  هشاشة ذاكرتيا ر يت     لراً غريباً جرى لدي  ــين 

ــة  ــي >>لدرسـ ــاكورـ  دواره فـ ــي بـ ــي فـ ــد زكـ ــ    مـ ــاهدت الممثـ شـ

غيــر  فــي ذاكرتــيا علــى المشــاغبين>>؛  ــين انربدــت صــورـ وجاــت

سر ية كــا   كثــر لــن ســيءا ولشــاكلت اللنيــة عادتاا. فدوره في هذه الم

عد  انســجالت فكريــاً وفنيــاً لــع تتلاق  عبر عرض المسر يةا إضافة إلى  

لحيرت في المسر يةا وك لبرر لقنداً لوجود شخصــية طالــ  فقيــر فــي 

هــذا الضــدف   لدرسة ناصة يؤلاا طالب الربقة الثرية. وباإلضافة إلــى

مســر ية لمتلئــة بصــوكت وجــوكت ضح للدور المسند إليــتا تــذتي الاللا

 تترك لت لجــاكً لظاــور الممثلين الموهوبين لت يد دوره ضدلاً و جباً فال

 لمي .  

تدال  زكي لع في  كوليديا زلالئت برريقة تن  فدالً عــن إدراك 

ديلة المســندـ ووعي وثقافة فنية عاليةا فاستراع    يحمي الشخصية الض

لــن اكنخــراط لــع لــا يمكــن    يســمى   اكنايارا  ين لنع نلست  وكً   لن
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مــو  ك يدــرف  جــ  لليوعة الشخصيات األنــرىبا فالقــارىء علــى الد

الغيا وقوـ اكندفاع والمغنرة والجذب الحثيث الذ  يتدــرض لــت الممثــ  

ي لمشاركة  فدا  زلالئت  ين يجد نلست و يــداً  عــ   فــي الصــف الخللــ 

يســتريع الممثــ  لجــ  هــذه ك   ــد يلقــي إليــت بــاكً. ولكــي  لن المشــاهدـ و 

هبــة فرريــة النرجسية فاو بحاجة فدــالً إلــى وعــي وإدراك لتميــ ين ولو 

تسندها ثقافة  سية عالية. واأللثلة كثيرـ على ذلــكا ويمكــن للقــارىء    

ينتبت لاا فــي  غلــ  الدــروض المســر ية المصــرية والســورية التجاريــة 

لمضــحكة وير ــ  لثــاني يبــالغ فــي  داء الحركــات ايشاهد الممثــ  ا   ين

 بخله  وار إضافي لي يد لن لدـ ظاوره على الخشبة المسر ية.  

لن جاــةا ولــن جاــة  نــرى اســتراع اللنــا     يرســ  لاــذه   هذا

الشخصــية   نــاً دفينــاً لللتــاًا بــدو  اســتجداء لشــلقة  و عرــف المشــاهد 

هــذا الدــال  الكوليــد    د ينلــر لناــا وســطوبماارـ فائقــة كتجدــ  المشــاه

ولد  كثيراً لن الممثلينا لو كا  لح  زكيا لجد  لن الشخصــية اللاقع.  

سمجة تحشر نلساا في لشــاهد ليســت لدــدّـ لاــاا فقــط   دلية كاريكاتورية

 لكي يظار الممث  بذ  طريقة كانت.  

لقد فاجذني  قاً   مد زكي في تلك المسر يةا فاــو لــ  يســقط فــي 

رتت  كثر  ين  لدنت با كما الممثلين اآلنرينا و كب   النرجسي الجذاالل

ــت دو     يســمح ل ــت المنســج  والمتوافــه لــع ذات ــدقيه بذدائ نرجســيتت الت

 المتوف ـ بالتراء الدور الضديف لكي يبرز على  سابت.  

هذه السلوك الذكي فــي لدالجــة دوره البســيط وتقديمــت الشخصــية 

غيــور للظاــور كمــا  لــى رغباتــت كممثــ بذلانــة كمــا هــيا والســيررـ ع

الشخصية اللنية الضديلة المسندـ إليــت لــن انــ ك   تمــي زلالئتا  مى  

الدارلة التــي صــنداا زلــالؤه وبالتــالي اســتراع  لا  اللوضى الكوليدية  

 داؤه    يقــد  شخصــية لنضــبرة وواضــحة  تــى ولــو كانــت ضــديلةا 

 .  ي الاشة لألبد<<فاستراع بجدارـ    يرس  وجات المثقف في ذاكرت 

 بهجة اللعب 
ورا ذهــ  إلــى القــو  إ  هنالــك لدرســة فــي فــن الممث  باس  يان 

لرج  ذلك الشك  الوسي ا لقــد كــرس التمثي  اسماا   مد زكي؛ ل  يمتلك ا

للاو  الممث  النج ا ك للاو  الــنج . يقــو  يــانور  >>إنــت لدرســة فــي 

عــن   ت الشخصية عبــارـتناو  األدوات التي تدري الممث  المصداقيةا لدي 
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تا وســواهما. لــن الواضــح  نــت عنــدلا تلاصــي ا الحركــة وطبقــة الصــو 

و ركيــة كاللــةا درس  اشتغ  دور الســادات قــا  بدراســتت دراســة نلســية

الدادات البسيرة لديت؛ كيف يحك ر ستا وطريقة شــربت لــن كــذس المــاء 

لــن    ثناء الخراباتا وغير ذلك<<. ونسذ  الممث  إذا كا  يصــنف   ــداً 

جي   >> عتقــد    اللــن سوريين ضمن لدرسة   مد زكيا في الممثلين ال

ممثــ  السور  بشك  عا  هو  قرب إلــى لدرســة   مــد زكــيا لدرســة ال

 الذ  يقو  بلد   دوار لتدددـ<<.  

لكن اللد  ل  يتوقف فقط على تدــددٍّ فــي األدوارا  و تــذرجح بــين 

ي لــا قصــده الروائــ  النقــائ ا كــا  لدبــاً دانــ  الــدور نلســتا ربمــا هــذا

يسميت باجــة اللدــ   >>يدتبــر   مــد زكــي والسيناريست نالد نليلة بما  

ا لمانــة التمثيــ  باجــة اللدــ  وا ــداً لــن الممثلــين القالئــ  الــذين  عــادو 

والتجري  المنظ  ضمن فوضى اللنا و يضاً وا ــداً لــن الممثلــين الــذين 

كــ  اللنــو    آلنوا بذ  الخيا  هو عنصــر  ساســي فــي هــذا اللــن كمــا فــي

ناســاه المــؤدو  الكثــر فــي عملاــ  رىا هذا الدنصر األساسي الذ  ت األن 

باإلضــافة إلــى      وادعائا  بذ  التمثي  هــو فقــط ظاــور علــى الشاشــات

قراعات كبيرـ لن الجماهير تماهت لدت ألنت يشبااا في ظاوره اآلســرا 

 و  ست ألو  لرـ بذناا ليست كولبارساً في الحياـ.  

ئــت ة عينيــت وإ ساســت اللــائه فــي  داالدربي يذكر لمدسيبقى اللن  

لك  الشخصيات التي لدباا و او  لرـ  نــرى إعادتاــا إلــى الشــك وهــو 

تريع    لمث  فدلتا وقد فدلت   مد زكي كما لو  نت يشــرب  صد  لا يس

 كذس لاء على ناصية طريه ل د  <<.  

المبدعين ك شك بذننا غالباً لا نرى في الخسارات المتال قة آلنر  

ونيبات بحج  تلك األ ــال  التــي   ا رديلاً لخسارات  نرى وه ائ االكبار

لناقــد الســينمائي بنــدر عشناها لنذ  والى نصف قر  و كثرا هكذا يلد  ا

عبد الحميد  ين يرى في الموت المبكر <<أل مد زكي ج ء لن المــوت 

ة وتحــديث المبكر الكبير لأل ال  الدربية المتااويــةا   ــال  اللــن والحريــ 

ــة  الحيــاـ ــد  الدلمــي الديموقراطي غيــر المشــروطةا وإزا ــة اإلر  بالتق

يــديولوجي المتخلــف الثقي ا هذا الكابوس الجانمــي للتدصــ  الــديني واإل

 والمسلح بالساطور والسيارات األنيقة المتلجرـ.  

ــذلها  ــعا لت ــددا لتواض ــوبا لتج ــدبي لحب ــ  ش ــي نج ــد زك   م

ا فــي الحركــة ر ية وتلل يونيــةلشــاغ ا صــق  لوهبتــت فــي  عمــا  لســ 
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هو ك يشبت غيرها في ن عتت اكقتحاليــة الجريئــةا والصوت والصورـا و 

ا  و في رهانت على  داء دور شخصــية <<56كما نراه في فيل  >>ناصر

سياسية لدقدـ وغالضة في فيل  >> يا  الســادات<<ا وكانــت لــت لوهبــة 

دلنــة فــي الغنــاء نــادرـ فــي تقليــد نجــو  اللــن المصــر ا ولوهبــة غيــر ل

ذه المي ات الخاصةا وغيرهاا  عرتت والضحك والسخرية الالذعة. ك  ه

دـا  و لكــررـا كمــا هــي قدرـ على  ك يكو  شخصية نمرية لحددـا جال

ــد  ــت الجدي ــي فيلم ــا يكــو  ف ــت. وربم ــاء جيل ــة بدــ  النجــو  لــن  بن  ال

ــي   ــافا رلــ    ــال  الشــباب  >> لــي << تحيــة وداع طيبــة لدبــد الحل

وداع طيبة  نــرىا  لثاني لن القر  الدشرينا وتحيةدربي في النصف اال

ــوار   ــوب بك ــعا المنك ــي الواس ــوره الدرب ــى جما ــي إل ــد زك ــن   م ل

ضــرااد والتدصــ  والمــوت المبكــر والقتــ  الدائــد إلينــا لــن كاــوف اك

 طالبا <<.  

 رجل من لوننا 
قلما تحد  السينمائيو  عــن لــو    مــد زكــي برريقــة ســينمائيةا 

لتراو ــاً بــين القمحــي وناً وصورـ كا  ك بد لألسمرا كانت السينما ل  فإذا

ا كــا  ك بــد واألسود   ياناً لو  مد زكي نلست كا  يتراول فــي الســمرـب

   يشك  اللو  ثقالًا لرك اً في الصورـا ولدــ  البدــد اللــوني هــو وا ــد 

ائي لن لرالي  ضور األسود في السينما األليركيــة لــثالً. الناقــد الســينم

ك  در  إ  كــا    ا يتحــد  عــن >>رجــ  لــن لوننــا<<ابشــار ابــراهي 

واللقيــرـا يقصدنا نحن  بناء المخيماتا    يقصد  بنــاء الربقــات الشــدبية  

ليست البرولة فقط في صدود هــذا اللــو  القريــ  جــداً لــن األرض نحــو 

هذه المكانةا وإنما برولة زكي في تحّررنا لن عقدـ اللــو . يقــو  بشــار  

مــوت الــذ  زكــي للاجئــاًا بــ  هــو لــن طــراز ال  يكن لــوت   مــد  >>ل

ضرب لوعداً لع صــا بتا لنــذ ســنة علــى األقــ . ولــع ذلــك كــا  لوتــاً 

 .  فاجداً 

فمــا بــين لحظــة إعــال  الموعــدا المحمــو  علــى  كــّف المــرض 

الدضا ا ولحظة اكنرلاء األنيرـا كا  ثّمة الكثير لــن األلــ  فــي تبــدي  

 ياا لا  لكن ذلك.  ا  و التحاي  علالمواعيدا  و تذنيرها



 

352 

ســافةا كانــت لحــاوكت اللنــا  الكبيــر فــي لقاولــة وفــي تلــك الم

واطلا ا و كــّف األدعيــة الناهضــة إلــى المرضا لسلَّحاً بحّ  الناسا وع

 السماء. 

وفي تلك المسافةا  يضاًا كانت المحاولــة اإلبداعيــة األنيــرـا لــن 

داًب إلــى لحــراب الكــ  ةا لتصــوير فــيل  اليرا الســينمائي نال  الدــودـ للتدبــّ

 >> لي <<.  

 ا ر     مد زكيا تمالاًا كذنما رتَّ   شياءها و ــ    لتدتــتا اآل

 يابا هناك عند لندرف الموتا ولضى.  ورلى تلويحة الغ

ول  يكن للاجئاً    نكتشــفا لحظــة غيابــتا تمالــاًا  نــت تــرك فينــا 

 الكثير.  

ن نــب  <ا فيت الكثير لدائماً كا    مد زكي >>رجالً لن لوننا<

ثير لن الكال  الواقف على  افــة اللســا ا نائلــاً   اللناا لن وجدناا والك

نوفاً ورعباً لن    يظ  لســكوتاً عنــت. لــن ولرعوباً لن    يُقا ا و كثر 

تراه ل  ينتبت إلى نبرـ الح   الدميه الساكنة في عينيتا وفي رفّة الــرلش 

الســينما الدربيــةا يــرّج الســاكن فــي  القلقة  لن فقــر وقاــر وتدــ  جــاءا ل

ر   مــد زكــي لــن وليديدها لن   ان يا اا إلى  يث يج     يكو . ل  يغيــِّ

ا الدربية فقطا ب  لدلت ارتقى باإلنسا  الداد  إلى نمرية البر  في السينم

لصاّف البرولةا وهــذا لجــده. لجــده  نــت كــا  وا ــداً لــن هــؤكء النــاس 

اســةا فانتقــ  باــ  واإلهمــا  والتد  المرليين على قارعة رصيف الصــمت

الددسةا ليكشف عن إنسانيتا  الرافحة. فــي لــوت الرجــ  إلى بؤرـ عين  

  كثيرـا وســيبقى الحــ   لقيمــاًا  تــى إشــدار الذ  لن لوننا ستبات  لوا

 آنر<<.  

 نيراً يشير الســينمائي فجــر يدقــوبا بغضــ  إلــى لوجــة الرثــاء 

شرتت صــحيلة   يلمح إلى لا ن التي استبقت لوت الرج ا وك ندر  إ  كا

ا التــي ســبقت لــوت اللنــا  بذيــا  لــتدلن لوتــت إلــى >>الثورـ<< المحلية

سا اللنا    مد زكي<< لــن دو     الناس في زاوية تقو   >>ر    ل

لجازا  و اعتذار فيما بدد. تظ  >>الثورـ<< تخراا لن دو     يدتذر 

   دا ولن دو     يحاس    د!  

 لاجئاً للذين اســتدجلوا الكتابــةك يبدو ر يلت ليقو  يدقوب  >>قد  

عنت بمنتاى القسوـ أل  نية لبيتة لن ســادية إنشــائية غيــر لللتــرـ تصــنع 

سبه الصحلي الذ  ك يتكا إلى وقائعا كانت تســكنا  فــي اللحظــة باس  ال
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التي ت  فياا تداو  تلف دلاغت بالكال  عبر اللضائيات واألقمار المذهولة 

 . وغير المذهولة

و للبد  اآلنــر لنــا غير للاجا في هذه اللحظةا يبد  فما يبدو لا 

ملترسا وكذننــا نحن الذين نحتك  إلى هواية الرثاء لن بدد الموت باألل  ال

على غير عاداتنا األليلة في هذا النوع لن الكتابة غير المكللة لنا جميدــاًا 

ف فــي نحيي المرض الدضا  الذ  يجيء بنا  و يذه  لع بدــ  التحريــ 

 ذرين قد وقدا<<.  نلس  جملي ج عاً.. إ  الذين تح >> يتاا ال

ل  يوِ    مد زكي بشيءا ولنا    نقف على لبددـ لــن جنازتــتا 

ك    نقيساا باأللتار التي تلصلنا عــن جنــازـ >> لــي <<ا  يــث يمكــن 

إكما  الليل  بااا لع التذكيد على  سن اكستدارـا لادا  قــد اســتُخد  لناــا 

 المئة فقط.  تسدين ب 

ئة الباقيــة لــن اللــيل  كــي نكمــ  تمتلك الجنازـ تلك الدشرـ بالمه   

ــت  ــي عــوز إلي ــدلي   ســمر  صــبح ونحــن ف نمــراً  ســود باــا لشــوار عن

>>ولحارباً<< ك يسمي األشياء إك بمجاز نادر الوقوع في لثــ   اكتنــا 

 الرارئة  !<<.  

 2005أبريل  1السفير ـ 
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 الكوميديا أمحد زكي والدفاع ب 

 لغني داود عبد ا 
 

وا  و ل  يريــدواا ك يســتريدو  جميدــاً    إ  الممثلين عمولاً  راد

لدى الجميعا لدرجة    بد    يضحكوا. فموهبة اإلضحاك ليست لتوفرـ

الممثلين المتلــوقين يلشــلو  فــي التمثيــ  الكوليــد  بشــك  يــدعو لألســف 

ورين يضــحكو . والشــلقةا أل  لــن المخــاطرـ    يجدلــوا الرجــا  الوقــ 

ب قــادر علــى 1949نــوفمبر  18ندلا نقو  إ    مد زكي للــن لواليــد وع

اداتت الخلقيــة إثارـ الضحك في بد   فاللتا فإ  ذلــك يرجــع إلــى اســتدد

وإلى  صالتت التي ك يمكن اعتبارها  لراً بسيراً  و نوعاً لن التكيف جــاء 

 مد زكي يبــدو عرضا. إ  ذلك وسط عائلة الممثلين لت لكانت الخا ا و 

ة اللــن الكوليــد ا وألســالي  عياً  و غير واع بمدرفــة  ســالي  صــناعوا

ــة ــة المر  ــمى بالمرون ــا يس ــت ل ــحكا إذ إ  لدي ــناعة الض ــة  ص والحيوي

السديدـا والتالكت لملكة الحضورا ونؤكد هنا    هناك فرقا بين الضــحك 

مــد السوقيا وبين الضحك الذ  يا  الدواطف بخاصيتت الجمالية عنــد    

الــذ  ينضــ   بد     القلــه اللنــي الداصــف هــو النبــعزكيا ويــرى الــ 

ــه  ــد والترــورا وهــو القل ــى التجدي ــدرـ عل ــد زكــي الق ــت   م ويســتمد لن

ضي فــي بدــ  األ يــا  الــذ  كــا  يــدفع اللنــا  إلــى  افــة التو ــد المر

الكال  لع الشخصية التي يقو  بااا وهو كذلك وراء ذلــك التنــوع الاائــ  

  تصور    الضحك و  ياناً الاــ   همــا  ي جسدها. لن هنافي األدوار الت 

دفاعا  طبيديا  ضد القله والشدور بدد  األلا ا وعند سؤا    مد زكي 

ص  عينيك الجائ ـ  و الجماور عند تجســيدك لشخصــية لــا  ه  تضع ن 

رد قائالً لك جماــور وك جــوائ  وك فلــوس وك البيــتا  نــا عنــدلا  دنــ  

فقطا أل  اللنا  لو فكر فــي شــيء   صية التي  ؤدياااكستوديو  كو  الشخ 

الشخصيةا ك يرك  في  دائتا وتحد  >>شوشرـ<< على إبداعتبا   غير

جد  الناقد الرا   سالي الســاللوني يقــو  عنــت فــي   وهو األسلوب الذ 

تدليقــاً علــى  ولــى بروكتــت فــي فــيل    1982لجلة >>الكواكــ << عــا   

بي األســمر المتلجــر ذا الينبــوع الــذهب ليحم    مــد زكــي هــ 70لالدوالة  
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تمثي  السينمائي القا لــة عنــدناا هــذا اللــيل  كلــت علــى فجذـ في صحراء ال

داء الدانلي الذ  يبدو نافتا على السرح ولكنت كتليت في نوع جديد لن األ

يدكس لشاعر وانلداكت وعذابات لهاللتيةب شديدـ التدقيــد تجدلنــا نقــو  

إلــى دوره فــي لطــائر علــى  الــدور باإلضــافة دو     نخشى شيئاً إ  هذا

لــو  جديــد تمالــا علــى األداء الســينمائي فــي لصــر يكــاد  الرريــهب همــا

الممث ب عند كازا   تى ولــو لــ  يكــن   مــد يقترب لن  سلوب لاستوديو  

 زكي نلست لدركاً لذلكب.  

ولن بين  فال    مد زكي الثمانية والخمسين تســتوقلنا فــي الكثيــر 

الظــ ا فــي األداء الملاــاو  الراقــي والخليــف يات الكبيرـ لت  لناا اإللكان 

ونلمح براعتت في استخراج الضحكة  و اكبتسالةا رغــ   ننــا ك نســتريع 

نقس  تلك األفال  إلى نوعيات لحــددـا فغالبــاً لــا يحتــو  اللــيل  ســواء     

كا  لذساوياً  و للااوياا على لشاهد ولمســات للااويــة يرلــه علياــا فــي 

التقســي  ا ولــن هنــا قــد يخــتلط  comic  reliefو   ـ لالتخلف الملاالمذسا

رها التقليد  للمذساـ والملااـ وتنشذ  شكا   نرى كالكوليديا السوداء وغي 

لن األشكا  الملااوية والمذساوية. لاذاا فدندلا يضــلي   مــد زكــي علــى 

 شخصياتت التي يؤدياا بدداً إنسانياً هالاً لث  القدرـ علــى الضــحك وعلــى

شــن غيــر ر فــي بدــ  األفــال     يغنــي بصــوتت الخ اإلضحاكا بــ  يصــ 

الرني  لكنت لقبو  وقري  لن األذ  في نلس الوقتا فإنت يدرك لــن  يــن 

تي المضحك في بد  المواقف التي تقو  على الملارقة  و تكرار كلمة يذ

لا او عبارـ  و تدان  صورـ اآللي والحي في بدضــاما الــبد  وإلبــاس 

درتــت ي نلست قد تصل  وصار آلةا وســاندتت قةا    الجس  الح الحياـ لآلل

على التقليدا إذ كثيراً لا تكو  بد  الحركات التي تصــدر لــن شخصــية 

لضحكة في  د ذاتااا إك  ناا إذا قــا  شــخ. آنــر بتقليــدهاا      لا غير

 دنلاا في دائــرـ اآلليــة تصــبح لضــحكةا وقــد بــدت  ولــى لاللــح األداء 

لمحمــد راضــيا رغــ   1977النجــو ب ث  فاللت لصــانع الملااو  في ثال

  يكن يقو  بالدور األو  وهو الليل  الــذ  يســخر لــن  وهــا  الشــارـ  نت ل

اع جاده عندلا  او     يصنع ثنائيــاً ضــا كاً لــع للنــى لكنت لألسف ض

جبرب أل  لحاولة السخرية لن السينما المصرية وكشف  ساليباا الرديئــة 

نــا  نــت اســتوع  درس عــد  قيالــت ا يكليا ونــذكر هل  تكن فكرـ ذكية بم

 يــث تقمــ. دور   1971 لي فــي ه ليــة للدرســة المشــاهدينب  بدور ه

اللرصة لآلنرين بذ  يثيــروا الضــحكاتا وتتــال الكات  اللقير الذ  يتيح 
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 لالت فرصة القيا  بدور آنر  قرب للكوليديا في فــيل  لالليلــة الموعــودـب 

يقو  بدور فتحي الشــاب فريد شوقيا  يث  ليحيي الدلمي وبرولة    1984

البضائع الماربة لن بور سديد ويدــيش لــع  لــت لبايــةبا   الذ  يتاجر في

رتــت التــي تشــجدت علــى اســتكما  الدراســةا ويجمع الحــ  بينــت وبــين جا

وتنجح الخاطبة    إلا  فــي إقنــاع  لــت بــال واج لــن ســيد لفريــد شــوقيب 

ســتولي علــى ي  الثريــات ثــ  ي النصاب لحترف ال واج لن النساء الدواج 

هذا ال واج إك    ســيد يــنجح فــي اكســتيالء    لوالان. ويحاو  فتحي لنع

لكر ونلة ظ  للوصو  إلى قلــ  على فلوس  لتا ويخرط فتحي بذكاء و 

ابنــة ســيد عــن طريــه نلــس الخاطبــة إلــى    يــتمكن لــن رد  لــوا   لــت 

ياــدد فتحــي  بمخادعة زوجة سيدا ويــت  طــال  األ  لــن النصــاب بدــد   

ا اللــيل  لــدافداً عــن نلســت و لــت غرير بابنتت الصغيرـ. وقد بدا فــي هــذبالت 

  واك تيــا  التــي ك رغ  استخدالت كافة وسائ  الخــداع لمحاربــة النصــ 

ــى اســتكما  دراســتت  ــع إل ــف ويترل ــتا فاــو لثق ــي دانل ــا ف يرضــى عنا

ئ الشــرف الجالديةا فبدا لم قاً لا بين األسلوب غير األنالقي وبين لباد

   لــن ضــحكات وســخرية لن بااا ولا يمكن    يولــده هــذا التمــ التي يؤ 

مــي إلــى يقــو  ببرولــة فــيل  ينت   1987ونلة  ركة وسدة  يلة. وفي عا   

جنس الكوليديا هو ل ربدة في لامة رسميةب لدلي عبد الخالها وفيت يقو  

ج بدور الموظف البسيط  نور عبد المولى الذ  يســتدد للســلر إلــى الخــار

والتي ك تســتغر   الدم  يرل  لنت    يؤد  آنر لامة لتلكن رئيست في 

ة الذ  لــات  كثر لن يو  وا د في القاهرـ وهي  تسلي  تركة   د القرداتي 

دو     يكو  لت وريث إلى بيت الما ا وهذه التركــة هــي  مــار وعنــ ـ 

 وشمبان  . ويسافر  نور إلى القاهرـ وعندلا يص  إلى هناك يكتشــف   

  لوعــد الدمــ  د  بجحشا وعندلا يص  لبيت المــا  يكــو الحمار قد استب 

 الرسمي قد انتاىا فيضرر للمبيت هو والحيوانات فــي   ــد اكســربالت

التــي تملكاــا األرللــة الشــابة لبرــةب فيــت  التدــارف بينامــاا وتبــد  ر لــة 

المتاع  الحقيقية عندلا يصرد  بالروتين الحكولي لن صغار الموظلين 

التــي لدــت التركةا فيضرر إلى تدري  الحيوانات  يرفضو  استال     الذين

و   يدم  هو وبرــة فــي ســيرك لســتخدلاً هــذه الحيوانــات فــي األعمــا  

وانية. وتبدو في هذا الليل  إلكانياتت في الغناء ونلة الحركةا وتجسيد البال

لحاوكت الموظف الصغير    يكو  لرناً في التدال  لع الواقــع اللاســد. 

ية لغــايرـ ارك في فيل  كوليد  آنر وقد جســد شخصــ ي الدا  نلست يشوف
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ــو   ــا يق ــيل  الســابها فاــو هن ــد المــولى فــي الل تمالــاً لشخصــية  نــور عب

خصية لعبد الســميعب بــواب إ ــدى الدمــارات التــي تســكناا لجموعــة بش

ب لحسن الصيليا والتــي 1987لتنافرـ لن البشر في فيل  لالبيت البوابب ل

  وجــة لــن تــاجر  نشــاب ســراً وتترلــع إلــىر ـ اللدوب المت لن بيناا الم

الثراء عن طريه السرو على الوا  الرجا . وتتسع  عمــا  البــواب عبــد 

رجة  نت يوظف   د السكا  لن الموظلين الكبار يدمــ  عنــدها السميعا لد

ونجد المر ـ اللدوب التي طلقاا تــاجر األنشــاب ك تمــانع لــن    تــرتبط 

جح في ســرقة  لوالــت وتاــرب باــاا لكــن القةا إلى    تن بالبواب الغني بد

لالء عبد السميع يتمكنو  لن اإللساك باا وتديد النقود إلى عبد السميع ز

قرر الدودـ إلى زوجتت. وقد وجد الناقد سالي الساللوني    المي ـ الذ  ي 

في هذا الليل  هي التمثي  الدبقر  أل مد زكي الــذ  يدــيش كــ  شخصــية 

كً وصــدقاً وتنوعاا لفاو  كثر لمثلي لصر اكتمــا  اً كانت  بدادهاتمالاً و ي 

تمثيلــي وتوهجاً اآل با وهو في هذا الليل  يصر على الغناء وكذ  األداء ال

المتمي  ك يكليتا  يث تذتي  غانيت لكملة ألبداد الدور وتجدلت قريبــاً لــن 

غناءا قل  ووجدا  المتلقي. ورغ  اعتراض بد  النقاد على لمارستت ال

قتندــاً بلكــرـ الغنــاء لــن نــال  اه الغناء كثيراً إذ يبدو  نت كــا  لفقد استاو 

اللــذين نجحــا لدــا   صحبتت لشاعر الدالية واللنا  الشال  صــالل جــاهين

 نجا اً كبيراً في المسلس  التلل يوني الغنائي لهو وهيب في الثمانينيات.  

يــتقم.   مــد زكــي شخصــية الصــحافي  ســا    1990وفي عا   

. وألنــت زيــر نســاء لر ـ وا دـ ك تكليب إلينــاس الدغيــد لنير في فيل  لا

التــي يلش  في ال واج لصدوبة تحديده الر ـ وا ــدـ تجمــع كــ  الصــلات  

يريدها في المــر ـا ولــذلك يلاــث فــي لغــالرات كهيــة لــع ثــال  نســاء  

ــوزارـ  ــة ب ــات الدال ــديرـ الدالق ــابه ول ــا الس ــة الباش ــرـ ابن ــى  لي األول

قــات؛ ية وعنيدـ وقوية تملــك شــبكة لــن الدالةا وهي شخصية ثرالخارجي 

ــا  ــب  عليا ــي تق ــة المتحــررـ الت ــة البوهيمي ــة الجالد ــ  طالب ــة ري والثاني

ــى الدمــ  ســكرتيرـ  الشــرطة ــه عل ــا السياســية المدارضــة وتواف آلرائا

لحسا .  لا الثالثةا هناد ا فاي الر ـ فقيرـ طلقت لــرتين لدــد  اكنجــاب 

ا اً لــن  ســا  فيــرف  الــ واج لناــا. ر لكناــا تحمــ  ســللتدتقد  ناا عــاق

تدرض  ســا  لمحاولــة اغتيــا  فيجــدها ذريدــة للاــروب لــن عالقاتــت وي 

ائرـ  ثناء السلر تجتذبت الر ـ جديدـ.. هنــا يجســد   مــد النسائيةا وفي الر

زكي شخصية المثقف المتردد والالهي فــي نلــس الوقــتا وقــد بــدت فــي 
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فياا والسدي بــدهاء و  يانــاً   حرجة التي يتورطردود  فدالت في المآز  ال

لتخل. لناا دو  نشية لنت على قناع نجوليتــتا التــي يريــد فياــا بخسة ل

الثاً لثيراً لإلعجــاب. و ــر     يكــو  لتســقاً وصــادقاً النج     يبدو لث 

في التدبير عن الشخصيةا ويلتقي   مد زكي لع المخــرج نيــر  بشــارـ 

ا وفيت 1990رج وهو لكابورياب   ه   فال  المخ   للمرـ الثانية في وا د لن

 مد زكي الشخصية النافرـ المتمــردـ علــى طبقتاــا وتدــيش علــى يجسد  

لشــاب اللقيــر  ســن هدهــد الــذ  ياــوى المالكمــة هالش المجتمعا وهو ا

ويحلــ  بالوصــو  لألولمبيــاد. وللحــه    شخصــية  ســن هدهــد لاــا 

لمــس غيــره  داءهــاا ون نصوصــيتاا وســماتاا المميــ ـ التــي ك يســتريع 

نــدلا يرفضــت والــد لحبوبتــت ويكــاد نصوصية األداء فــي ردود  فدالــت ع

ــذلك رد ــع صــديقيتا وك ــا ل ــ  ليخربا ــدلا ذه ــي يرــرده عن ــت ف ود  فدال

لحاوكت  ورية الثرية إغراءه وهي تقر  لت  شدارها التي ك يلاــ  لناــا 

يتت وبقصــة شيئاا وفي تجسيده لحسن هدهد اللقير الداط  باستاتاره وعلو 

ابة الشخصية ونروجاا عن الغريبة. هذه القصة التي تدبر عن غرشدره  

عــن نلــ  فــي   المذلوفا وللرداتت الخاصة ولشيتت المتصــدلكة التــي تــن 

تركيبــة الشخصــية فلــ  يكــن إك  ســن هدهــد. ونجــده يكــرر بدــ  ردود 

ــيل  المذســاو   ــي الل ا  ف ــّ ــي تجســيده لشخصــية األف ــا  المشــاباة ف األفد

ســتة لدلي بدرنا با ويشــارك   مــد زكــي فــي    1991عي والنساء  لالرا

وفيــت يقــو   1993 فال  للمخرج لحمد نا  كا  لن بيناا للستر كارتيتب 

الشاب الريلي صالل الذ  يســافر إلــى القــاهرـ بدــد  صــولت علــى بدور  

شاادـ لتوسرة ليدم  سائساً في كراج كــا  يدمــ  فيــت والــده قبــ  وفاتــت. 

تدراض  تى بدد     صبح  عــرج نتيجــة يغني ويقد  اكسوفي هذا الليل   

اد  سيارـا كما يقد  الللتة الذكية والدعابة الراقيــة المر ــة. وفــي فــيل    

لحسن إبراهي ا يقو  بدور السائه  مادـ الــذ  تلحقــت   1994الاان   سوا   

سيدـ ارستقراطية بخدلتاا فيجد ال وج ضديف الشخصــية واكبــن فاشــال 

وهو لنةا ويحاو  عالج تلس  هذه األسرـ.  بنة الجميلة لدفي دراستت واك

في هذا الليل  يقد  تنويداً جديدا على الشخصيات المامشة والبســيرةا وك 

نلرد بالبرولة و ده ب  يشاركت عــاد   دهــ  وســناء جميــ  وعبلــة كالــ  ي 

وشيرين سيف النصرا وإ  تمي  بين هؤكء باألداء السا  الممتنع كاشــلاً 

دــود إلــى التاك  لن هذا الواقع المحــيط بــت. وي ت على السخرية و عن قدرت 

المخرجة إيناس الدغيد  بدد ست سنوات في فيل  آنر يحاو  فيــت تنــاو  
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والمــذنوذ عــن   1996ية الدالقة بين المر ـ والرج ا هو لاستاكوزاب  قض

لسر ية شكسبير لتــروي  النمــرـب ويقــو  فيــت بــدور لانــدس الــديكور 

نية لن زليلتتا فيحد     ترك اللتاـ الغذ  ينو  ال واج  عباس الدنتي  ال

عصمت في لوضع  ساس يلقد على إثره رجولتــت فيبــد  فــي اكنتقــا  ثــ  

عصمت ويسترد رجولتت فــي للارقــات كوليديــة راقيــة. وفــي يت وج لن  

هذه الكوليديا المذنوذـ عن اللكرـ الشكسبيرية يتبدى ذكــاء ووعــي   مــد 

جــر ـ تصــ  إلــى التاــور  ة بمــا تحتويــت لــنزكــي بالشخصــية المرســول

كر ودهاء ليتصيد اللتاـ الجمول فــي لواقــف للاويــة قــد والريشا ولن ل

ثير القاقاــاتا لــع األغنيــات الســريدة اإليقــاع تنحرف إلى الا لية التي ت 

 المتسقة لع لوجة األغنية الشبابية في لنتصف التسدينيات.  

ليــف ل  الكوليــد  الخ ولع المخرج نادر جــال  يقــو  ببرولــة اللــي 

ية  ســن الشــاب البورســديد  ويجســد فيــت شخصــ  1997ل ســن اللــو ب 

دمــ  لاربــاً صــغيراً اللقير الذ  كا   بوه فدائياا لكنت اآل  لضــرر أل  ي 

للساعات والســلع الصــغيرـ بإنلائاــا فــي وســائد الســيارات التــي يقودهــا 

ل  إك    نارج ودان  المدينة الحرـ بورسديد. ورغــ  ســذاجة  بكــة اللــي 

سخرية والتدليقــات الالذعــة زكي استراع    يمأله برول المرل وال  مد  

ط الــذ  قــد لن دان   ركة وسلوك شخصية الســائه البورســديد  البســي 

 يدعي اللالوـ وإ  كا  ك يح     يكو  فالويا.  

ولع  ولى تجارب المخرج الشــاب عــاد   ديــ  يشــارك فــي فــيل  

الموسيقى والــذ  يديــ  زينب نريج لداد  ب ليقو  بدور ل1998لهستيريا  

حــرف رلــ   و نتــت التــي يحباــا المصــور الجــوا  رز   لت و ناه المن 

ويحاو  زين    يغني بملرده في لتــرو   الذ  ترف  الدائلة    يت وجاا.

األنلا ا وفي األفرالا ويرتبط بدالقة عاطلية لع فتاـ  رســتقراطيةا إلــى 

الحياـ بنوع لــن ا وتصيباا قسوـ     يصادف لوظلة لرحونة توفي والده

شقيقتاا لن شقتاا فتقي  في لح  طيــور زينــةا وتقــع الاستيرياا وترردها  

إلى آنر. ورغــ  لذســاوية األ ــدا  إك   في غرا  زين وترارده في لكا 

     مد زكي الذ  يجسد شخصية الرج  األكثر نضجاً استراع    يمــأل 

اءاتــت وغم اتــت ل  بحركتــت وإيمهذا الجو الشدبي بالنكتة وباكشرا  واأل

  ضوره...  ولم اتت المر ة وقوـ  

لشــريف عرفــة   1998وفي فيل  لاضــحك الصــورـ ترلــع  لــوـب  

سيد غري  اإلنسا  المتصالح لع نلست ولــع لــن  ولــتا   يقو  بدور األب
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ليؤكد  نت ك يا     يقو  بدور اللتى األو  الذ  يتشبث بت نجو  الممثلــين 

ندــة النجوليــةا ويقــو  بــدور صــرو  علــى وضــع  ق تى آنر لحظــةا وي 

خمسين لن عمره ولت ابنة جالديــة ورغــ  ذلــك فقلبــت لــا زا  رج  في ال

ـ والتمــرد علــى األوضــاع الظالمــةا لــذا لــأل ينب  بالح  وعشــه الحيــا

اللــيل  بالباجــة والتلــاؤ . فاــو هنــا رجــ  ناضــجا نبــر الحيــاـ وعلمتــت 

ــت لــن لت التجــاربا وبــدت ســخرياتت المريــرـ لمــا  ناقضــات يــدور  ول

 وسرورا.    ليضلي على   دا  الليل  باجة

 ( ناقد مصري )

 2005أبريل  1السفير ـ 
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 شبهنا مجيعاً ي 

 عزة عزت 

 

يس لصــادفة    يُرلــه اللنــانو  علــى   مــد زكــي وعــن طيــ  لــ 

ناطر و بالت كية دو  لنافس لق  >>رئيس جماورية التمثيــ <<ا كمــا 

  الصحف المصرية بذنت  يضاً    تصلت بد نت ليس لن قبي  المصادفة  

ة القلوب الدربية المتحدـ<<ا وليس لصادفة  يضاَ    >>رئيس جماوري 

الــذ  لــ  يختلــف علــى لوهبتــت وتلــرده اثنــا   يكو    مد زكي هو اللنا 

على التداد الوطن الدربي... ك ب  ونــرى إجماعــا عالــا علــى  نــت لمثــ  

البســيطا بــنلس     اإلنســا  المصــر قدير لنذ بداياتتا و نت نيــر لــن لثــ 

ا شخصــية ال عــالتين المصــريتين عبــد الناصــر المقدرـ التي تقمــ. باــ 

عميد األدب الدربي طــت  ســينا والساداتا إلى جان  تجسيده لشخصية  

ث   نيراً اضرالعت بتمثي  شخصية الدندلي  األسمر عبــد الحلــي   ــافاا 

 مــد ت المبكــرا فجــاء  الذ  التلك القلوب بغنائت وفجداا بمرضــت ور يلــ 

ياتــت اللنيــة الحافلــة فيكــو  فــي ذلــك زكي ليجسد شخصيتت؛ وليخت  باا   

جيدة الجميع في لرضــت الدضــا  صادقاً وواقدياً في آ  لداً؛ ولذا كانت ف

ث  وفاتت فــي نلــس الشــارا قبــ   يــا  لــن ذكــرى عنــدلي  الغنــاء ليتشــابت 

ع كــا  اهتمــا  الشــاراللتيا  األسمرا  فــي اللــن وفــي الحيــاـا ولــن هنــا  

ابدة  نباره الصحيةا ولحاولــة تقــدي  الدربي وبد  القيادات الدربية بمت 

على لستوى فــي لصــر وفــي ك  عو  إلنقاذها والتوصية برعايتت على  

الخارجا و ستمر الدعاء لت لن  عما  كــ  القلــوب المحبــة للنــت بالشــلاءا 

 ولا زا  الدعاء لتواصال لت بالر مة والمغلرـ.  

لمجــده   ن  سئلة كثيرـ  و  كيلية صــنع اللنــا وقد تتبادر للذه  هذا

مــا لبنة لبنة  وكيلية البقاء لتربداً على عرش القلوب وعلــى قمــة األداء ك

فد    مد زكي   ولا هي  دواتت وقدراتت التــي لكنتــت لــن تحقيــه ذلــك  

فنجد     و  لــا يتبــادر للــذهن علــى اللــور لــن  ســباب ك نــالف علياــا 

لــن قبلــت ره لن الكاري لات اللنية التي  ققــت  أل مد زكي  و لغي بالنسبة  

ــباب   ــو   و  األس ــروزبا لتك ــو  وفي ــي ا    كلث ــد الحل ــة لعب ــذه المكان ه
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موهبــة والصــد  والقبــو   و الكاري لــاا فذ مــد زكــي كــا  لوهوبــاً ك ال

قاً لك  لا يُقد ؛ ولذلك صدقتت جمــاهيرها  جدا ا وصادقاً لع نلستا وُلصدِّ

تــت لــا قــد  لــن شخصــيات...  تــى لنــذ بدايا  ا يشدرو  بصد  كــ وكانو 

األولى  ينما كا  ك يُحرز البرولــة الســينمائية المرلقــة... ولكــن يشــارك 

بروكت جماعيــةا  و يقــد   دواراً ثانيــة وثالثــةا فنجــده يؤدياــا بــنلس   في

 الصد  وبنلس الحماس.  

 مناذج ال تنسى 
لجند فــي   لذ  قا  فيت بدورفمن لنا ينسى دوره في فيل  البر ء  ا

ديدـ يدكساا  داؤه البسيط لن نــال  نظــرات  لن الدولةا يصد  ببراءـ ش

ن    المســجونين السياســيين هــ  عينيت يصــد  كــ  لــا تقولــت القيــادات لــ 

 عداء الوطنا ويؤد  المرلوب لنت فــي تدــذيبا  بحمــاس  بلــت... إلــى    

لنا يذكر لا شارك فيتا وك  يدرك الحقيقة الملجدة بالنسبة لتا فيدرك فُحش

لمشاعر واأل اسيسا فقط بنظــرات عينيــة كيف  دى   مد زكي ك  هذه ا

ية اإلدراكا ثــ  اكتمــا  الــوعي... التي تراو ت بين البراءـ الشديدـا وبدا

 ك  ذلك دو     ينره كاللاً يليد تدرج وصو  الحقيقة إليت!!  

المتباينــة ولن لنا ينسى  و يستريع    ينسى ك  هــي الشخصــيات  

ــو التــي   ــي المسلســ  التليل ي ني اكجتمــاعي >>هــو داهــا   مــد زكــي ف

ا وقمــة وهي<<!  وكــا   داؤه فياــا  قــرب إلــى كوليــديا الموقــف   يانــا

المذساـ   ياناًا فصدقناه جميداً  ينما كا  ذلك الموظف الريلــي المترلــعا 

لموظــف و ينما كا  عال  التليلو  المح  الولت المصدو ا و ينما كا  ا

ولصــاهرـ الثــروـ...     تنكر ألهلت و صلت في طريقت للوصو الكبير الذ

بســاطة ك إلــى آنــر الشخصــيات المتباينــة التــي  داهــا جميدــاً ببراعــة و 

نســتريع  لــا  إلكاناتــت فــي الجمــع بــين للرداتاــا إك وصــلت بذنــت الســا  

 الممتنع.  

يمــين ولن لنا يستريع    يتجاه  إجراء لقارنة بــين دوريــت الدظ

ن تباين... ولــع ذلــك والسادات... رغ  لا بين الشخصيتين لعبد الناصر  

دات... لــيس صدقناه وهو عبد الناصرا ث  لا لبثنــا    صــدقناه وهــو الســا

لــن  يــث الشــك  الخــارجي والمالبــس والحركــة الظــاهرـ للشخصــيتين 

و س ... ولكن لن  يث الدمه في األداءا والصد  في عرض وجاتــي 

ك والقــدرـ علــى اإلقنــاعا واألكثــر لــن ذلــ تين بــنلس الحمــاس  نظر لتباين 



 

363 

تلانيت في تحقيه  لنيتــت بتمثيــ  شخصــية الســاداتا ورغبتــت فــي نــروج 

النور على  كم  وجتا األلر الذ  اضــرره لبيــع كــ  لــا يملــك   الليل  إلى

بما في ذلك شقتت التي يسكن فياا ليساه  في إنتاج الليل  بمي انيــة ضــخمة 

 ضحي لن  ج  فنت.  للنا  الصاد  المفكا  لثاك ل

ى دوره فــي فــيل  >>شــليقة ولتــولي<< لــع ولن يستريع    ينس

بينــت وبيناــا دو   ــوار... سداد  سنيا وكيــف  دى المشــاهد المشــتركة  

ولكن لن نال  نظرات لتبادلــة بينامــاا تدكــس لــا يمكــن    يدتمــ  فــي 

بجريمــة  صدر شقيه يتم   بــين اإل ســاس بالدــارا والرغبــة فــي غســلت

يحباــا وإشــلاقت علياــاا   صراع بين الرغبة في قت  شقيقتت التيشرفا وال

رب كــ  وصراعت بين المشاعر والمورو ا وانت ا    مــد زكــي لتضــا

هذه اكنلداكت والدواطف المتباينةا والتدبير عناــا فقــط بنظــرات عينيــت 

ونلجــات وجاــتا فنصــدقت ونتدــاطف لــع  زلتــت اإلنســانيةا ويتــذثر باــا 

 ين!!  اليين لن المشاهدالم

 قبل اخلتام 
سترسا  في التــذكير بذعمــا    مــد زكــي  و فــي هذا ولو  ردنا اك

طــرل قضــايا لامــة فــي المجتمــع  تــذكر  دواره المتدــددـ و هميتاــا فــي

المصر  والدربيا فسنجد الكثيــر والكثيــرا فــذفال    مــد زكــي ك يوجــد 

فــال  ضــدة المســتوى  و  بيناا لا يمكن    ندرجت في نانة األفــال  المتوا

رل قضــية هالــةا فدلــى ســبي  المثــا  ك المقاوكتا فقد كا  ك  فــيل  يرــ 

ضد الحكولــة<<ا وقضــية الحصر  قضية لافية التدويضات في فيل  >>

الغربة وإثبات الذات بديداً عن الوطن والتحد  للنلس وللمجتمــع الغربــي 

قضــية الســحر والنجال فيت في فيلمــت >>النمــر األســود<<ا و تدرضــت ل

 ال  البســراء ولدانــاتا  وذـ ولحاربتاما بوصلاما وهــ  ولدــ  بــذوالشد

و  اللاــ ا في فيل  >>البيضة والحجــر<<ا وتدرضــت لحيــاـ المامشــين 

ورفضا     يدوسا  اآلنرو  في  فال  كثيرـ لث   >>لستر كارتيــت<< 

ــى الرريــه<<ا ورصــده للتحــو   ــو << و>>طــائر عل و >> ســن الل

فــي >>البيــت البــواب<<ا وقضــية دود بدــ  الربقــات اكجتمــاعي وصــ 

لشرف في >>شــليقة و لتــولي<<ا وتجســيده لمدانــاـ لــن تلســده  الثذر ل

ذه  في >>زوجة رج  لا <<ا ث  رصده لمدانــاـ السلرة ويستغلو  نلو 

ذو  النلوذ وكيف تلسد الســلرة  يــاتا  فــال يدــودوا يســتمتدو  باــا فــي 
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يه المجــا  عــن يــر الكثيــر لمــا يضــ فيلمت >>لدــالي الــوزير<<... والكث 

  صره.  

ن لن يستريع    ينسى   مد زكــي اإلنســا  عاشــه وبديداً عن الل

لى طبقة  على  ينمــا صــدد نجمــت فــي البسراءا الذ  كا  لنا ا وصدد إ

سماء اللن... لكنت ظ  لصيقاً بقضايا البســراء لدايشــاً لمدــانتا  ولجســداً 

شبت المســرلا تليل يو ا وعلى ن لاا على شاشة السينما وفي لسلسالت ال

د زكي الشاعر اللقيــر الرقيــه فــي >>لدرســة فمن يستريع    ينسى   م

الديــا  كبــرت<<ا  و  تــى دوره المشاغبين<<ا  و اكبن الداق  فــي >>

الصغير القصير في لسر ية >>هالو شلبي<< الذ  ل  يتجاوز دقــائه... 

ن نموذجاً للحــالمي   لكنت كصا بت ظ  وسيظ  في ذاكرـ الجماهير لسنوات

 بالغد الذ  قد يذتي  و ك يذتي.  

ولكن ولألسف لات   مد زكيا و نــا  كتــ  هــذه الســرور فســقط 

د  ســتريع     تــابع الكتابــة عــن اللنــا  الــذ  ر ــ  القل  لن يد ا ول   ع

بجسدها وسيظ  نالداً فــي ذاكــرـ كــ  لــن   بــوه وعرفــوه فنانــاً وإنســاناً 

ــت ــدبة تراو  ــاـ ص ــة  ي ــاض ر ل ــال و ال ن ــين النج ــقاء ب ــ  والش ح

نا جميداً!!  و على األق  شدر ك  لنا لنلــرداً والمرضا وشدرنا  نت يشبا

 .. شكال  و لوضوعاً!!       مد زكي فيت لنتا شيء لا.

 ( ناقدة مصرية )

 2005أبريل  1السفير ـ 
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 كسر الصورة

 مىن غندور 

 

  نا قلبي ل يكة بملاتيح  

 لن لمسة يغني لك تلاريح  

 دا   اني لا فررتش وج   لع

 ولدذب ولتي  وجريح  

 دلرت واترق. كدهت  باتنرط وات 

 كدهت كدهت كدهت  

 صالح جاهين  

 

دــا وكنــا فــي لرلــع الشــباب و مــذـ كانــت  يــا  وكــا  الــ لن ربي 

 اك ال .  

كنت انرو اولى نرواتي في الصحافة في لقاربــة نجولــة لدــال  

 السينما وناساا.  

 د!  سل  الشارـ والمج وكا  هو على او  درجة على 

ي الا  شاب نحي  شديد السمرـا في فند  شبرد كا  اللقاءا وجدتن 

تســالة واســدة لر بــة. في عينيت     بديــدا يــدار  نجلــت وارتباكــت باب 

 على شلتيت عت  جاه  لذن  ل  يقترفت بدد!  

كانت او  جملة بدد الســال   ســمير نصــر   ــدثني عنــك وعمنــا 

 صالل جاهين اوصاني بك!  

هرـ سا ر الجمي  الــذ  فــتح لــي ابــواب القــاا  صالل جاهين الك

 وباب صداقتي أل مد زكي!  

النــاس الريبــة عّرفني   مد زكي علــى قــاهرـ المقــاهي الشــدبية و 

ــد  ــي بن ــالبي  والشــرة التــي وضــداا كشــرط اساســي ف ــو  ب ــة الل و كل

 صداقتنا. 

كا  عاشقا لمصرا فنق  لي عدوى عشقتا وعلمنــي قــراءـ ناســاا 

 و  قلبي!  بدي 
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يشــاو  بالحســينا   ابخرـ الشــا  بالندنــاع فــي لقاــى الللن نال

الــى كا  الوجت األسمر المنحوت كوجت إلاي يتحو  لــن  ســ  الحكايــة  

وجوه و اكت. وكانت عافيتت المتقدـ تشد  في صوتت المشــرو،  رائــه 

 كال  ك ياد  وك ينرلا.  

ك  شيء   رشف لن كوب الشا  الالت وقا  ضا كا  اسذليني عن

 زا  كانت طلولتك.  لا عدا إ

 الحاجات د !  لش عاي  اتكل  عن

ـ كا  شجنت يلضح   نا  قيقيا سكنت لنذ طلولتــت اليتيمــة واللقيــر

 واستقر هذا الح   في  ياتت كوش .  

ــة التيــت والحرلــا  لــن ال قــازيه  تــى الغابــة   ــدثني عــن ر ل

ا! ياــرب لــن القاهريةا كا  يح  الغابــة ولكنــت يخشــى ناســاا وو وشــا

ت المدتمة التي تضيء في قلبــت األلي  في فترـ المراهقة الى الصاك  واقدت

لذيــذـ تحمــ  لداــا الــدفء   األنوار فيتسمر الا  شاشاتاا للتلا بإرهاصات

 لكيانت!  

كــا  يــرى الحيــاـ وشخوصــاا بــاألبي  واكســود. يكــره الحيــاد 

فــي ســره علــى والنلا ا ويجنح الى الشــلافية فــي القــو  واللدــ ا ويدمــ  

 غض  يشبت الثذر البايت.    تروي 

رنــكب وا ــد لــن عنــاوين تلــك البــدايات الصــدبةا ســداد فــيل  لالك

لمــوزع اللبنــاني  ســين الصــبال يرفضــت  سني ترف  التمثيــ  لدــتا وا

بسب  لونت األسمر. اسودت الدنيا فــي عينيــتا شــد علــى كــوب المــاء بيــد 

 ءه ولشى!  كرالتت الجريحةا كسره وترك دلت النازف ورا

و اضــرـ وكذنــت ى  ديثنا كانت جرا ــات البــدايات  يــة  على لد

   قصد عن عمد ا  يُبقي تلك الندوب للتو ة كي تحرضت على التحد !

كا  يبحث باستماتة عن لكانــتا عــن الخلــ  الــذ  يقــف ســدا بينــت 

وبين ا اللت التي تراو  المحــا ا وكــا  يســذ  نلســت طــوا  الوقــت هــ  

 نت!  الدي  فيت ا  في زل

طمو اتــت.  سمرتت الداكنة وشدره المجدد فــي طريــهطالما وقلت  

كــا  المــوزع يريــد فتــى او  بمواصــلات الســو  التــي تشــترط الوســالة 

لة الشدر المتدلية على الجبين والديو  الناعسة! وكــا    مــد زكــي ونص

لــن نــارج لقــاييس واعــراف اللتــى اكو ا فاــو ك يملــك وســالة عمــر 

 ة   مد لظار.  شد  اباظة وك طلالشريف وك رجولة ر
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شــباك ســحرها وتمــاهى شــباب الشــارع لكــن الصــبايا وقدــن فــي 

 المصر  بدفء سمرتت.  

اطدة تصلع الديو  وتذسر القلــوب وتدلــن فموهبة اللتى األسمر س

 عن نلساا بال عناء كبير!  

لوهبتت الدمالقة ساعدتت على كسر الصورـ وعاونت على كســرها 

ي بدرنا ا لحمد نا ا عاطف باب في  يناا  علجي  لن المخرجين الش

 ر  بشارـ.  الري ا ني 

هذا الجي  الذ  افرزتت الثمانينيات شك  لنظولة ســينمائية جديــدـ 

انرجت الســينما المصــرية لــن اقبيــة الصــالونات الــى الشــارعا و كــت 

 للناس البسراء  كاياتا  ولداناتا !  

الــة ســينمائية كا    مد زكي فــارس تلــك المر لــة بــال لنــازع.   

 ع المصر  المكافح. سانية تخت   جيالا ولرآـ كبن الشاروإن 

ي آد  سذلتت عن الدور الــذ  يتمنــى تجســيده اجــابني اإلنســا  البنــ 

بــالمرلها ك  اكنســا  لختبــر لشــتى الحــاكت؛ اكنســا  عــال  لتشــابك 

غري  ل  يسبر غوره  تى اآل  اكبر الملكرين واللالسلة. الك  بقي على 

 اب لداناتت!  اعت 

  كــي يقنــع لــن يكــن   مــد زكــي لمــثال يــؤد  ادواره بصــدلــ  

شخصية بــ  يشاهدها كا  لشخصاتيا بالمدنى الدقيه للكلمةا فاو ك يقلد ال

يتقمصااا تسكنت تلاصيلاا الى  د اناــا تلتصــه بجلــده. فــي فــيل  لزوجــة 

رج  لا ب لمحمد نا  لــ  يكــن يلدــ  دور الضــابط المــري  بالســيررـ 

 بط. صــد  الــدور وكــا  يتصــرف فــي بالتــوهلكا اصبح هــو الضــاوالتم

 التصوير بدكتاتورية اتدبت الجميع!  

الرول  تــى آنــره فــي كــ  هذا اللتى المتِد  والمتدَ ا يشد نيط  

ــى  ــيل  للوعــد عل ــدور هــو او  وآنــر ادواره! فــي ف دورا وكــذ  هــذا ال

ت تنلجــر الدشاءب كاد يموت في ثالجة الموتىا وفي لعيو  ك تنــا ب كــاد

يبدث لن جديد كمن ولدتــت رـ الغازا وفي ك  فيل  يحيا ويموت و فيت قارو 

  لت!  

  كا    مد زكي صا   لشــروع وصــا   قضــية وصــا   هــ 

وكانت السينما للدبت ولنبرها كا  تمســكت بالســينما يلــو  تمســكت بالحيــاـ 

 فاو ك يحيا لن نارج البالتوهات.  
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  نــا  فــي ســريره يكتــ كــا  لتو ــدا بدملــتا يذكــ  فــي طبقــتا وي 

 صبا اتت ويؤر  لنالاتت.  

يع يتحد  عن هالتت اللنيــةا ويدتــرف بدبقريتــتا إك هــو كا  الجم

ة ويخضداا لتحديات والتحانــات كنــت ك يرضــى كا  يشكك بتلك الدبقري 

 عن نلست إك في لا ندر.  

ب 56ويلدلاا   مد زكي يجسد وجدانت الناصر  في فــيل  لناصــر  

   الساداتب. دات في فيل  ل ياويترج   بت للسا

ت رهن بيتت وك  لا يملك كــي ينــتج فــيل  ل  استغرب  ين علمت ان 

 ل يا  الساداتب. 

لة الصــدبة التــي اوجــدها لنلســت   نــا ناصــر  كا  يتباهى بالمداد

 ولكني ا   السادات. 

كا   بت للسادات لثار جد  بينناا ولا زلت اذكر كلمة النااية فــي 

جين لن لراهقتك السياسية ســتدرفين يتوسع افقك وتخر  هذا النقاش   ين

 ي على  ه!  ان 

فامت في لا بدد لماذا يح  السادات. السادات صالحت لــع الدــ ـ 

كرالة بدد انتصار اكتوبرا فاــو ينتمــي لجيــ  ســقط لــن علــّو ا اللــت وال

على واقع  لي  اسمت النكسة وعار اسمت سينا! قا  لي في  يناا لن ات وج 

ك يشــغلاا  د  ك يشاركني فياا ا دا اريد  لا  اريد الر ـ لي و   لن فنانةا

 عن  بي شيء. قلت لت كيف تكو  لثقلا وثوريا وتحل  لنلسك لا تحرلــت

 على اآلنر!  

 جابني   نا فــالل وعنــدنا فــي اللال ــين الســتات ســتات والرجالــة 

 رجالة!  

دـ ل  استغرب  ين انلص  عن اللنانة هالة فؤاد كناا ارادت الدــو 

 الى اللن. 

ن  لت في الرلولةا عاش يسترع اللتى األسمر تجاوز  رلانت ل  ل 

   بان.  عمره يبحث عن  ضناا بين ك  النساء اللواتي ا ببنت و 

كا  >>سي السيد<<   مد زكي يتحــو  الــى طلــ  صــغير  ــين 

 ياللست الحنا .  

قلت لت و نا اودعت  ستنساني  ين تصبح نجما كبيرا لــ ء الســمع 

تسالة الواثــه  بو  رؤية اصدقاء البدايات! ابتس  اب ن! فالنجو  ك يح والدي 
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عمالت لــن عي  إ نا بّنا عيش وللح! باعدت لا بيننا اكيا  وكنت ارصد ا

 باريس كمن يرصد نجما بديداً!  

ولن انسى لا  ييت كيف قدلني الــى اصــدقائت نــال  اقــالتي فــي 

ت تــي آلنــت بــي وصــدّقالقاهرـا وقف للو ا بيديــت  صــديقتي الجميلــة ال

   اللي!  

 وعد.    ل  يخن الديش والملح كما

كانت ا ال    مد زكي اكبر لن هذا الجســد الــذ  اناكــت طمو ــت 

ا  لن الصد  على هذا الجسد ا تــواء كــ  هــذه األروال التــي الجالح. ك

غ تت وشكلتت وا تلتت! لذا  او  الجسد الاروب لــن قبضــة   مــد زكــي 

ولكــن اللتــى األســمر ك  رســا فــي  ربــت لدــتاالحديدية. انترع لرضا ش

ت ويتحــداه ويذنــذه لــن يــده فــي غللــة عــن المــوت الــى يستســل  يصــارع

 البالتوهات.  

ات الصلاء  هــي المــرـ اكنيــرـا الحلــ  اكنيــر يوشوشت في ساع

 كا  يشد  ب  الرول الى آنرها! 

 ل  يكن يريد لن ال لن زلنا لت. كا  يريد  يالا يديرها لدبد الحلــي 

ا وكانــت بــدايتاا الذ  رسمت لن نال  الرلوز التي قدلاكي يكتم  البدر  

 طت  سين!  

 راد! فدلاا   مد زكي. وعد نلست بالخلود وكا  لت لا  

 كانت  يا ...  

 ( كاتبة لبنانية  )

 2005أبريل  1السفير ـ 
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 املشخصاتي 

 أمينة الشريف 
 

 في كلمة وا دـ يمكن تلخي.   مد زكي لالمشخصاتيب ..  

لــن  ــه ذ  يلامت البد  نرذ بوصلت انتقاصاً  إنت اكصرالل ال

نا الممث ا وإ  كا  النقــاد والدــارفو  ك يرلقونــت إك علــى كبــار الممثلــي 

 هؤكء الذين يقدرو  على تلبّس ك  شخصية والتماهي لداا  تى النااية.  

  مد زكي كما عرفتت في لقاءاتي المتكررـ لدت لن نــال  عملــي 

بــ  رجانات اللنية هو المشخصاتي بدينتا  المنتديات والما  الصحافي وفي

هو الو يد الذ  يستحه هذا اللق  عن جدارـ نــال   كثــر لــن لائــة ســنة 

لصريةا كمــا  جمــع علــى ذلــك كــ  النقــاد والمنصــلين فــي لصــر   سينما

والدال  الدربيا ب  في بد  المجالت المتخصصة في اللــن الســابع فــي 

  وروبا.  

بث بالحيــاـ  تــى اللحظــة كــافح الســرطا  وتشــ   مد زكــي الــذ   

مكــن فصــ  الخــا  فــي  ياتــتا لــن  يــث هــو  ب وزوج األنيــرـ ك ي 

 يــث هــو الــنج  األو  فــي الســينما وصــديها عــن الدــا  فــي  ياتــت لــن 

المصرية والدربيةا الرج  يمث  كما يدــيشا  فاللــت فــي  ضــنت بغرفتــت 

اهرـا   رلسيس بقل  القــ عالاً لتصلة بلند  هيلتو   16التي كا  يقي  فياا  

ياــ  لخاصــة  لــره إك  قــ  القليــ  لــن  ك يتركاــا عنــد بــاب الغرفــةا لــ 

عالــاً عــاش فياــا  يــاـ  لــف  56الوقتا فكانت  ياتت فيلمــا طــويال لدتــت 

إنسا ا بمن في ذلك ال عماء والرؤساءا فصار سؤا  الجميع  ه  عــاش 

   مد زكي  ياـ   مد زكي   

فنــد  الميريــديا  على إ ــدى طــاوكت  كا  ذلك قب  عالين فقطا  

قب     يتحو  اللنــد  القــدي  إلــى اســ  لغرانــد  يــاـب على ني  القاهرـا و 

ل   نرط لاا جمدتنــي لصــادفة لــع   مــد زكــي الذ  يحملت اآل ا جلسة  

والكاتــ  و يــد  الــد.. كــا  الــنج  األســمر نارجــاً لتــوه لــن فــيل   يــا  

لتليل يــو  فــي لرغ  لن اشتراك االسادات الذ  لولت بك  لا يملك لعلى ا
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غ  ذلك كا    مد يحل  بالم يــد لــن الشخصــيات لر لة لن إنتاجتبا وبر

ي يشخصــاا فــي الســينما.. وفجــذـ فيمــا السياســية والرلــوز التاريخيــة لكــ 

نتباد   ديثاً لوسداً عن فيل  الســادات الــذ  كــا  قــد بــد  عرضــتا وقــف 

 يــك  ــين سة وســذلني  لــا ر  مد زكي بقالتت الرشيقة كالسا  وبخلتت اآل

 صافح هكذا    هكذا   لد  دور الرئيس لبارك ه   

جديــدا ل  يكن صدباً     فاــ       مــد زكــي بــات لســكوناً بــدور 

ــوا   ــا بدن ــائها فيلم ــد دق ــر بد ــي  كث ــاركا وهــو فســر ل ــرئيس لب دور ال

لالضربة الجويةب كا  يخرط لت وقتاا عن  يــاـ الــرئيس لبــارك لتصــبح 

 نج همــا ب ول يا  الساداتب اللذين  56لناصر    ثيةا تبد  بليل لدى   مد ثال

علــى التــواليا ثــ  الضــربة الجويــةا  2000و  1996باللد  وعرضا فــي  

لي   مد زكــي   لنيتــي     صــنع لكتبــة فيلميــة عــن كــ  المحرــات قا   

البارزـ في تاريخنــا المداصــرا سياســية واقتصــادية وفنيــة وثقافيــةا  قــد  

 ج     يدرفوه..  لا يجالونت ولا ي لألجيا  القادلة 

لثالثية هــذه لــ  تكــن جلســة عمــ ا لكــن   مــد الغري     جلستنا ا

ا وبدد    يبــد  التلكيــر ســرعا  لــا زكي ل  يكن يلكر إك بشخصية جديدـ

تحد  المدايشة ث  يقــع الــتقم.ا ثــ  تلبســت الشخصــية ويلبســاا وتدريــت 

 ويدريااا ث  يتحدا  ويتماهيا .  

 تــذكر  ناــا كانــت فــي األيــا    زكي في جلسة  نــرىقا  لي   مد  

ا  نت سيلد     شيء لقاب  تقدي  فيل  ل لي ب  تــى 2003لن عا   األولى  

تب فلن يدنر جاداا   مد زكي يرى  نت و لي  شــيء وا ــد لو لباع هدول

لكالنا عاش يتيمــاا و يــداا كالنــا ابــن لمحافظــة الشــرقية >>شــر  دلتــا 

هبط الترعة طلالا غير  نــي   في اللنا وكالنا  الني << وكالنا  فنى عمره

 ال لن البلاارسيا وشليت لنااب..  عولجت قب 

اء ل لــي با ذلــك   مد زكي إلى ذلــك وا ــد لمــن تربــوا علــى غنــ 

ــا  صــورـ لمصــر تمــوز  ــذ  ك ــاء ال ا فجســد  لماــا وجســد 1952الغن

انكساراتاا وجسد  ل  الشباب الذين كا  لــن بيــنا  ســاعتاا شــاب  ســمر 

عــن  يدعى   مد زكيا وفيما كا    مــد يبحــثوهوب في التمثي   ريلي ل

فرصة للظاورا كا   لي  يشدو برائدة األبنود  وكمــا  الرويــ  لعــد  

 عالاً ليس إك.   20رب وكا  ابن  الناا

لن هنا ل  يكن  ر    مد زكي على نروج ل لــي ب إلــى النــور 

كتــ  لــت لــن    رصاً عادياا بد  بإقناع المؤلف لحلوظ عبد الر من الذ 
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ى  نــت صــنع لــت  فــيش اللــيل  ب بكتابــة الســيناريوا  تــ 56يل  لناصر  قب  ف

لحلــوظ عبــد الــر منب  وكت  عليت  ل فال    مد زكي تقد    لي .. تذليف

ونص  اآلفيش  لا  البناية التــي يســكناا لحلــوظا لتكــو  بإزائــت صــبال 

يناريو لساءا ول  يترك   مد الكات  لحلوظ عبد الر من  تــى كتــ  الســ 

   كالالً ..

نجــاز ل لــي ب باســتاللت ولــ  تتوقــف لدركــة   مــد لــع الــ لن ك

رلــت عنــاد ورثــة السيناريوا ب  دن  في لدركة  قــرب إلنتــاج اللــيل ا وع

ــت<<ب  ــت لــؤنراً الســيدـ >>علي ــت التــي ر ل ــى ر ســا   نت ــي  لوعل  ل

لسنتينا رفدوا شدار للكية شخصية  لي  وتراثــتا إلــى    تصــدى عمــاد 

الــذ  صــور نيوزب التــي يملكاــا إلنتــاج اللــيل ا     دي  بشركة لغود  الدين

 بالمائة لن لشاهد دوره والتي تمث   غلبية الليل ..  90  مد  

يرى صالبة   مد في تشخي.  لي ا يدجــ  لــن تشخيصــت   ولن

لدوره هو في الحقيقةا  ين انتاــت زيجتــت الو يــدـ لــن الممثلــة الرا لــة 

 يضاً >>هيث <<..  هالة فؤاد    ابنت الو يد  

وهالةا ل  يقات    مد كثيراً وقع الرال  بين   مد    1986فلي عا   

ي زواجــي كالدبــة التــي ألج   بتا قا  لي  يالاــا بدــد الرــال  ل كنــت فــ 

قتلت صا باا لتنقذها فمن كثرـ لا  لمت بالبيت لــ    ــافا عليــتا ر يــت 

ـ المناسبة التــي هالة  عجبتنيا نموذج رقيها بر ءا قلت لنلسي  ناا اللتا

الــ واج فدليــاً إك ثالثــة  شــارا ثــ    تصلح للبيت الذ    ل  بتا فل  يستمر

نا رج  فــاللا  ريــد زوجتــي فــي انلصلناا ل  يكن ثمة للر لن الرال ا  

البيت إك  ناا رفضت وقالت    لكاناا في األستوديو فكا  الخالف وكا  

  ي. الــ وجا وإ  كــالا كا با إذ  ل  يللح   مد زكــي كثيــراً فــي تشــخ 

 ت..  شخصت عشرات المرات بتلو  في  فالل

وقب    مد زكي لا ل  يقبلت لن طليقتــت الرا لــة هالــة فــؤاد لالتــي 

بالسرطا   يضاًبا ب  قا  لي بالن. فــي  ــوار عــا    1990الدا     توفيت

ل ؤلن بمقولة اشتمني وعلمني بشرط  ك تشــتمني وتقتلنــي وتلدــن   1998

ك مت . كا  يخلع علّي  لقاباً كنــت  لي الساللوني ير  تاريخيا الناقد سا

 ستحقاا وكا  يقو  >>الدبقر << >>المجيد لدملت<< وكنت  قــو  لــت 

 ة علي<< و ين شــتمني فــي   ــد  فاللــي اتصــلت بــت  شــكره >>بالرا

 و قو  لت بد ت في تصديه ك  األلقاب الحلوـ التي نلدتاا علّي لن قب ب.  
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   التشخي. و رصت  نبرني   مد زكي  وفي نلس ذلك الحوار  

ض  صيغة في  فاللت رفدت ضغط دلت  تى وص  على الوصو  إلى  ف

ــى  170إلــى  ــي بذعصــابي  ا وقــا  ل واجــت   120عل ــيل  ل نرــذ فــي ف

ــة الخرــذ  ــي لواجا ــد  ف ــن     ه ــوية د << وك يمك ــد  ش و>>لســت عن

 المانيب.  

ت  يضــاً لــ  يــنجح   مــد زكــي فــي تشــخي. لالثــر ب صــحيح  نــ 

ن نــالي رب  كثــر لــن لــرـا غيــر  نــت نــرج لــن اللــ شــخ. لالمليــاردي 

ي الوفاضا ل  يدد يجمع الثروـا ب  عنى بانلاقاــا علــى  هلــت الكثيــرين فــ 

لسقط ر ست بمرك  الحسينية لحافظة الشرقيةا وعنى  يضاً بإنلاقاــا إلــى 

  آنر للي  على  فاللتا لكتلياً بدور الثر  في  فاللتا  ل   ق  لك   نت كــا

 ويذنذ لناا ويدرياا ويديشاا.  يتحد وشخصياتت  

 يضاً  نت  كد لي قب   ربدــة  عــوا  لانتــرت  يــاتي وراض  ذكر  

ند  شاليت وك فيلالا ك  لا  للكت شقةا لكــن عنــد  عنااا فخور  ني ك ع

شخصــيةا عــدا اللــي ربنــا يقــدرني و عملاــ  ودو   50فيلماً و   50 والي  

 عند  كلايةب.  

كي يصنع في  ياتت الخاصة بــين لاذا كا    مد ز  وقد يقو  قائ  

والليل   الحه  نت كا  يحضر للليل  الجديــدا لــثالً فــي فــيل  لناصــر   الليل 

يما كا  المؤلــف لحلــوظ عبــد الــر من انامــك فــي جمــع المــادـ با وف56

التاريخية والوثائقية للليل  كا    مد قد  ضــر لللــيل  علــى طريقتــتا قــر  

ه تدليقات كثيرـا لع  نت لــ  يكــن صات صحف وكت  بيدكثيراً كتباً وقصا

جة لذلك لع لؤلــف  لــين ودقيــه وناصــر  كمحلــوظ عبــد الــر منا بحا

  يكن يصبر كثيراً على الدــيش لــن دو  لآنــرب يتلبســت لكناا المدايشةا ل

ويتداطى لدــتا ويقضــي لدــت  شــواطاً وجــوكت وصــوكً إلــى التدــارف 

 عميه الغور.  

كــي لــع الكاتــ  ا مــد اداتب  ــر  ا مــد ز يضاً في ل يــا  الســ 

فــي اإلعــداد الناــائي للســيناريو لــن جميــع لــن كــانوا   باجت على اإلفادـ

قط لن الكتــ  والمراجــعا بــ  إنــت فــي واقدــة يحيرو  بالساداتا وليس ف

اعتمــد   1977قرار السادات ب يــارـ القــدس المحتلــة بشــك  للــاجا عــا   

د أل مد  نت د لبي با الذ   كعلى رواية الم ّين الخا  بالسادات للحمو 

دس لن نال  تلميح  دلى بت الســادات إليــت فيمــا عرف ب يارـ السادات للق

  مد باإلفادـ لن لسا  لبي  الحكــاء الــذ  كا  يحله لت شدرها ول  يكتف 
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كا  لقرباً لن الساداتا ب   فــاد لــن صــندة يديــت كــذلكا فجدلــت المــ ّين 

دات لــن  قــرب تشــخي. للســا  الخا  لت طوا  تصوير اللــيل ا ليضــمن

دوره في الســادات هــو  صــد   دواره   جاة الشك ا ويرى   مد زكي   

 علي اإلطال .  

  مد زكي  كثر دراية بالدور األصــد    وإذا كا  لنرقياً    يكو 

والدور األسا  في لسيرتت التي بلغت إلى هــذه اللحظــة التــي ر ــ  فياــا 

منرقيــة   لــي     عارضــت ب عالاً لن التمثي  علوا لن التشــخي. فــإ  36

 لي  ألكد     لــي   صــد   دواره علــى    يضاا ألقو   نت لو عاش ور ى

إلقنــاع المؤلــفا ثــ  الدثــور علــى اإلطال ا فلضالً عن الجاد الذ  بذلــت  

لنتجا كا  عليت    يغال  آك  المرض اللدين وهو يشــخ.  لــي ا  ــين 

ي ع شوطاً طويالً فــ بد    مد التصوير كا  السرطا  تمكن لنتا و ين قر

 في جسدها لكــن إصــراره علــى التصوير كا  المرض قرع شوطاً طويالً 

بات قدرية فو  طاقة كــ  نروج  لي  إلى النور ل  يلتر ول  يان إك بضر

 إنسا . 

ولكن ه  بنيت ك  هذه القدرـ التشخيصية اللذـ على هوايــة فقــطا 

حــه      مــد الــذ        أل مد  غواراً ثقافية ناصة لكنتــت لــن ذلــكا ال

ذ    يــدن  فــي لســتنقدات شخ. السياســي والــ عي  غيــر لــرـا لــ  يشــ 

تاويا  هــذه اللدبــة السياسة في كثير  و قلي ا بد  النجو  استاوتا  وتس

  يانــاا لكنــت رفضــاا إ  لــ  يكــن هــ ئ باــاا يــرى    التشــخي.  كبــر 

اء زعالةا و   الماليــين تحتشــد وراء فــيل   هــ  لــن الماليــين تحتشــد ور

 عي  وك ريــ ا فالليل  عنده   با والمشخصاتي هــو الــ   ب  و تيارا  

نلونت يســارياً كا  لقالً جداً في اإلدكء بآرائت السياســيةا تــرك النقــاد يصــ 

ــراء والصــداليك والمامشــين  ــاً لللق ــت انحــازت دائم لــن لنرــه     فالل

  والدال  واللالل وه ئت بالسلرة والثــراء وتلاهــة هــؤكء الــذين يملكــو 

الساداتب لن لنرله وك  ل ا وتركا  يلولونت على ل يا   لاكً دو  رول  

  في هدوء افتراضا  األو  بذنت جرى لناصر ب  و ليسار با كا  يبتس

على غير عادتت  يا  ك  ذلكا فإ  ســذلتت يقــو    نــا لجــرد لشخصــاتي 

 وآرائي السياسية   تلا باا لنلسي.  

فــي  .ا وهــو بــد   ياتــتلكن   مد لثقــف كبيــر فــي علــ  التشــخي 

ات تشــريح ونقــد المســرل ونظريــات المسرلا وصار عقلت لترعاً بنظري 

ــاً للـــن يحـــ  اللـــ  ــو  دائمـ ــا  يقـ ــ  وكـ ــداد الممثـ ــتا إعـ ــر عليـ ن يصـ
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وستانسالفسكي في كتبت الثالثة عن فن التشخي. يلخ. ك  لا يريد فــي 

ك عبارـ وا دـ تقو   لا يخرج لن القل  يص  إلى القل ا الممثــ  الــذ   

 في ر يي جدير بالسقوطب.   يص  إلى القل 

 . وأخريًا .
كانت  لنية   مــد زكــي الدائمــة التــي  نبرنــي باــا وكــ  الــ لالء 

والنقاد لمرات عدـ هي ل    ستريح ولو بدــ  الوقــتب وهــو اإلعالليين  

يولــاا ولــو قــدر لــت    يدــيش  12اآل  ير ــ  عنــا بدــد غيبوبــة التــدت 

لــي .. لقــد كانــت را تــت ..  عيــدوني إلــى   لصر،   عيدوني إلى البالتــوه

اا  وراء دور جديدا لتشخيصةب جديدـ تجدلت يحله فــو  الكبرى في الل

 آكلت و   انت.  

 مد زكي في تشخي. ك  األدوارا وصوكً إلــى دور األب نجح  

الحقيقي ك السينمائيا ودور المقات  المستميت ضد  بشع األعــداءا األدب 

المــوتا ك  نشــى لشــرط ســنوات لك  نشــى    الذ  يقــو  لــي قبــ  ســبع

شــى اللقــرا وك الخــوف وك األشــبالا  نشــى فقــط علــى الجرالا وك  ن 

ى لنــت اآلبــاء علــى  بنــائا ا وك  نــاف علــى ابني هيث  لن  بسط لا يخش

نلسيا ك تامنيا فقط  نشى    يصيبني لكروه لن دو      طمئن علــى 

 هيث ب.  

دءا ســال ت نير ضد  بشع األعوناض    مد زكي  تى الرله األ

قةا وعدد كبير لن األدوار المساعدـا عــاش نمسو  برولة سينمائية لرل

 ليس هذا المرل  كا  لرلبك يــا ل بــو باا وسوف يديش جيالً بدد جي  ..  

 هيث ب ..  

 ( ناقدة مصرية )

 2005أبريل  1السفير ـ 



 

376 

 جنم الواقعية املصرية اجلديدة 

 حسي بن محزة 

 

 األعلى في التمثي ا فقا ؛ إنت   مــد  زكي لرـ عن لثلت  ُسئ    مد

زكي نلست. ل  يكن ذلك غرورا بقدر لا كا  إقرارا بالحالة الحقيقيــة التــي 

يديشاا كممث . كــا  ا مــد زكــي يتحــدى نلســتا يربــي الممثــ  الــذ  فــي 

دانلت ويدتني برمو اتــت ورغباتــت. وكــا  يســدىا فــي ســبي  ذلــكا الــى 

ة وتحويلاا الى انجاز شخصــي المؤثرات األدائي التصا  ك  التجارب و 

فيلماا وهو عدد ســنوات عمــره   56يحم  بصمتت. لقد راك  عبر  والى فن  

فــي األداء تجمــع بــين الواقديــة والدلويــةا وتدــوي   ايضــاا نبــرـ ناصــة

اكنلدا  الــدانلي ودفدــت الــى لاللــح الوجــت والنظــرات واليــدين وايقــاع 

ات في  ضور هــذا التلاصي  والتدرج الصوت والتنلس. هناك   لة لن  

ا قي  عنت انــت >>غــو << او >>و ــش<< تمثيــ . الممث  الذ  كثيرا ل

بإدارتــت فــي فــيل  >>اســكندريت  يوسف شــاهينا الــذ  عمــ  ا مــد زكــي

ليت<<ا قا  انت >>علريت تمثي <<. نور الشريف صــّرل انــتا ا  كــا  

لــن عشــرـ   يدري لنلست سبدة لن عشرـ في التمثيــ  فانــت يدرــي عشــرـ

 كي.  أل مد ز

 

ات في  قتا فذفاللــت تشــاد بنلســاا ربما ك يحتاج اكلر الى شااد

نوع والبراعة. كمــا انــت كــا  على تجربة سينمائية غاية في الخصوبة والت 

عاللة فارقة و اسمة في صدود لوجة تجديــد واقديــة الســينما المصــرية 

في افال  لخرجين في ثمانينيات القر  الماضيا تلك الموجة التي تحققت  

  بشــارـ وعلــي بــدرنا  لن  لثا  عــاطف الريــ  ولحمــد نــا  ونيــر

ؤكء وفــي اكثــر وداوود عبد السيد... لقد عم    مد زكي الــا  كــاليرا هــ 

لن فيل  لك  وا د لنا . اذ ينبغي ا  ك ننسى انــت كــا  برــ  >>الدوالــة 

كفــال  << الليل  الروائي اكو  لخير  بشــارـ  وانــت كــا  برــال  70رق   

لحــ  فــو  < و>>البر ء<< و>>ضد الحكولة<< و>>ا>>الاروب<

هضبة الار << للرا   عاطف الري ا وانت كا  برال ألفال  >>لوعــد 
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ى الدشاء<< و>>زوجة رج  لاــ << و>> يــا  الســادات<< لمحمــد عل

نا ا و نت كا  برال لليل  >> رض الخوف<< لداوود عبد السيدا وفــيل  

آنــر افــال  ســداد  ســني دلــي بــدرنا ا وهــو >>الراعــي والنســاء<< ل

 ثة<< التمثي  والنااية المذسوية.  شريكتت في >>لو 

 

لنــذ البدايــة عــن لــ  يكــن تلــو  ا مــد زكــي للاجئــاا بــ  افصــح 

 ساسية لبكرـ تمثلت في نيلت جائ ـ افض  لمث  على لستوى المــدارس 

 الثانوية فــي لصــرا وتخــرج فــي المداــد الدــالي لللنــو  المســر ية عــا 

مــد عبــد علــى دفدتــت. وفــي وصــف لميــ  للممثــ  ا    وكا  اكو   1973

الوار ا زليلــت فــي المداــدا قــا  ا  ا مــد زكــي لــ  يكــن يتلــو  علــيا  

ب  كا  شــيئا لختللــا بــالمرـ. واألرجــح ا  هــذا الوصــف يحــاذ    فحس 

الحقيقة والواقعا فذ مد زكي ل  يكن لتلوقا وبارعا ورائدا فقط. لقد كــا ا 

  الــبد  يــرى انــت كــا  اهــ  لــن بدــ  ال لختللــا.  تــى اببساطةا لمث 

فــال  التــي ظاــر فياــا. كانــت لديــت كاري لــا لدديــة يمكناــا ا  ترفــع اك

ل  اكنرى بينما هــو لشــغو  باســتخراج ا شــاء اكداء لــن لستويات اللي 

اعماقت وابرازها الا  الكاليرات والمشاهدين. لدظ  الذين لثلوا لع ا مد 

وغيــر المباشــر الــذ  شــدروا بــت عــن الــدع  اللــائ  زكي تحدثوا ك قا  

على اظاار افض  لا فيا . ا مد زكيا بــدورها لــ  يكــن يُنكــر   وساعده 

  زلالئــتا وك يُنســىا فــي هــذا الســيا ا وصــلت لواه  ونجا ــات بدــ 

للمشــاد الــذ  ترجــوه فيــت ســداد  ســني بــذ  يبقــى فــي فــيل  >>الراعــي 

رى   يُدّرس في لداهوالنساء<<. قا  ا  هذا المشاد ينبغي ا د السينماا تــُ

 مد زكي التي ينبغي ا  تُدّرس !  ك  هي عدد لشاهد ا  

 

لحرات التلل يو  في اللحظات التي  عقبت نبر ر يلتا ا تارت  

لاذا تدرض لت في المناسبة ولاذا تام ا فاو ل  يُدرف بليل  او بــاثنين او 

نــت لقاكتاــا بثالثة. بد  الصحف اشتقت نبر ر يلت لــن افاللــتا فدنو 

دلي  الســينما<<ا   >>البــر ء<< و>>اكلبراطــور<< و>>عنــ بر يــ 

يره. وإذا والدنوا  اكنير اشارـ الى فيل  >> لي << الذ  لــ  ينتــت تصــو 

ُوضــدت جنازتــت هــو فــي ناايــة اللــيل  كمــا  شــيع فــي اكنبــار فــإ  ذلــك 

سيرابه بين سيرـ عمالقين ولدا في لحافظة الشــرقية نلســاا وعانيــا لــن 

ت  المبكــر وعاا ــُ ــر والمــرض والشــارـا ولــنلي ــالو  اللق ــ   شــا ث غرائ
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الصدف ا  ير   قب  ثالثة ايا  لــن الــذكرى الثالنــة والدشــرين لر يــ  

 الحلي .    عبد

 

ر     مد زكي في زلن تراجدت فيــت الســينما المصــرية وتغيــر 

للاو  الجودـ فياا. انتشر لا ســمي بالســينما الكوليديــة والشــبابية وكلاــاا 

ضــخمة علــى لقنّدــة لســينما تبحــث عــن اكيــرادات الالواقعا تسميات    في

 ســاب الســينما نلســااا  يــث صــار المنتجــو  يلضــلو  الســيناريوهات 

والملبركة ويشترطو  فياا زيــادـ الضــحك ل تــى لــو كــا  زائــدا   الخليلة

وسمجا وغبياب. فيل  لــيس علــى هــذه المقــاييس لــن النــادر ا  يصــمد فــي 

وســ  الصــيفا  يــث تبــد  الصــحافة تبلغ ذروتاا فــي لسو  اكفال  التي  

 اكفال   س  قائمة اكيرادات.    بتلضي 

ــا طــرد الســينما الج  ــا    ــد نتائجا ــذه ك ــدـ او وضــع ســينما كا ي

صدوبات هائلة الالاا على األق . السينما الرديئة طردت السينما الجيدـا 

طــرد الممثــ  الــرد ء والدــاد  طــرد الممثــ  الجيــدا المخــرج الــرد ء 

خــرجينا عــن الدمــ  ... وهكذا توقف الكثيرو ا لمثلين ولالمخرج الجيد

ــا ــينمائي اكجب ــ الا  الس ــة اعت ــاولوا تغري ــو    ــ  النج ــا. بد ر  تقريب

بالاجرـ الى التلل يو . بد  المخرجين فد  ذلــك ايضــا. نيــر  بشــارـ 

لجذ الى الليديوا لحمد نا  وعلي بدرنا  وداوود عبــد الســيد ك يدملــو  

ضــوا   ــ  قبــ  ا  تحــ  الكارثــة بالســينماا ورباا عاطف الريــ  رتقري 

الكاشف غاب بــاكراً. هنــاك لجــد  علــي ا مــد و ســالة فــوز  ويســر  

 ين يواجاو  عقبات كبيرـ في الدم .  نصر . الذ

 

  مــد زكــيا فــي هــذا المدنــىا ر ــ  فــي زلــن تمــاوت الســينما 

اجرو  الــى المصــرية. وفــي الوقــت الــذ  كــا  زلــالؤه يتوقلــو  او ياــ 

<< 56>>ناصــر  يــو ا كــا  هــو لشــغوك بــذفال  الشخصــياتالتلل 

ــّنفا رغــ   ــن تُص ــال  ل ــي <<.. وهــي اف ــا  الســادات<< و>> ل و>> ي

اا بين اه  افاللتا ألنااا بحس  نقاد كثيــرينا تحجــ  الممثــ  فــي اهميتا

ا مد زكي لصالح المحاكاـ والتقليــد. افــال  الشخصــياتا علــى اكرجــحا 

ا مد زكــي لــن التوقــف او الاجــرـ الــى ن الح  الذ   مى  كانت نوعا ل

 لتلل يو .  ا
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ر ي  ا مد زكيا يكشف  قيقة المشــاد اآلفــ  للســينما المصــرية 

فيلما بيناا عشرـ وردت في قائمة افض  لئة   56الممث  الذ  قد   اليو ا ف

فيل  في تاري  السينما المصرية. لاذا كا  سيلد  لو نيّر بين التوقف عن 

رارـ لتلل يــو . ر يــ    مــد زكــي  علــاه لــن لــ او الاجــرـ الــى ا الدمــ 

 اكنتيار.  

 ( كاتب سوري مقيم في بيروت  )

 2005ل أبري 1السفير ـ 
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 زكي: انطفاء حلم محد أ
 طالل سلمان 

 

انرلذ ا مد زكي في لحظة لثقلة بالرل يات  لكذنت انرلاء للســينما 

   عربية عربية.  المصرية بما هي >>فن عربي<<ا وبما هي صلة وص

ا الغنــائيا المســر يا لن قبُ ا سقط التواصــ  اللنــيا الموســيقي

  المغاربيــة والى  د لا اكدبيا بمدناه >>القولي<<. وبدك لن ا  تكــو 

ــ   ــاا ادوات تواص ــو  عمول ــي اللن ــوريةا ف ــة والس ــة واللبناني والخليجي

ــافي وعــن و ــدـ الوجــدا   ــى المخــ و  الثق ــرا عــن غن ــ ا وتدبي وتكال

< كــ  لى إغنائت باكبــداع الجديــدا صــار >>فــن<ربيا وعن السدي إالد

قرر يسدى إلى د ر >>اللــن<< اآلنــرا الوافــدا واكنتصــار عليــت ولــو 

   بتدليره.

كا  اللن اداـ جمــعا فصــار الــى  ــد كبيــر ســال اً للقرــع. صــار 

فرصة لتذكيــد وجــود اكقلــي  وتقدلــت بذفكــار الصــلة والقرــع لــع اكقــالي  

 اكنرى.  

 السياســات انلصــالية تقــو  علــى الكراهيــة ه اللــن بالسياســة.لحــ 

والضدية. صار لك  >>دولة<< سياسة كيانية لاا عدتاا الثقافيــة واللنيــة 

لة. قد تقب  اآلنرا غير الدربيا وقد تقدلت على فنــو  ابنائاــاا الــا المستق

فنو  القرر الدربي اآلنر فممنوعة ولحظورـ... اللا  اك >>الاــابط<< 

ل يــو  بــواب جميدــاا ابــواب القصــور وابــواب التلا اذ تلــتح لــت اكلناــا

 واكذاعة وابواب الكبارياات والمارجانات الثقافية.  

فياــا لرربــا لصــريا فــي وســائ  اكعــال  لتى آنر لــرـ ســمدت  

اللبنانية والسورية والسدودية والمغربية والج ائريــةا والدكــس بــالدكس! 

قدا  الجماــور صــ  بــالترويج واســت الا المارجانــات فلاــا  ســاب آنــر يت 

 كثر اصالة. باككثر اثارـ وليس باك

ايا  الرجديات والدكتاتورية كانت اسدد  اك. لقد انجبت لــا يؤكــد 

و دـ الوجدا  ويوثه الترابط ويبلور الذو  الدا . لقد تخرى اللن الحدود 

بغيــر كبيــر جاــد. كــا  لحمــد عبــد الوهــاب وا  كلثــو  واســماا  وفريــد 
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  بال ولن ث  فيــروز والر ابنــة وصــبال فخــررش وليلى لراد وصاكط

ــين  ــلو  ب ــلو  فيوص ــدود ويص ــو  الح ــره  يتخر ــي وغي ــاظ  الغ ال ون

   باتت اليو  بدائية  اكذاعة واكسروانة والشريط...  المستمدمينا بوسائ 

لقد تااوت >>صــناعة<< اللنــو  فــي لصــر التــي شــكلت لحقبــة 

طانــت. ولــع التقــدير ربيا فــي لختلــف او طويلةا الرابط بين الجماور الد

ذ في ا  قرر فقد بتنا نلتقد اكصــوات الجالدــةا أل  فن >>وطني<< نش

 في السينما والمسرل والموسيقى والررب.  واجماك اكنتاج اللني الجالع 

صــار التلل يــو  فــي لدظــ  اكقرــار الدربيــةا هــو اداـ التــرويج 

<< لــذ  يريــده >>عــازكللحاك  >>القرر << بربيدتت وبمصالحتا وا

كثيــرـ لنبــر الدــداء والمخاصــمة لشدبت عن >>اآلنرين<<ا وفي ا يا   

ن... وبالتالي فال بــد لــن والكيدية والحمالت المنظمة على الحكا  المنافسي 

ا  يلغي ك  لا يجمعا وكــ  لــا يؤكــد التــرابط وعالقــات القربــى وو ــدـ 

 الوجدا  بين الشدوب.  

تدــرض شــريرا  لدربــي صــالة ســينمالنذ لتى ل  يدن  المشــاهد ا

 ولخرجت ولنتجت !  عربياا بممثليت ولمثالتت  

لقد بارت صناعة السينما في لصر. تخلــت عناــا الدولــة و ولاــا 

لقراع الخا  الى لا يشبت >>الكباريت<< او الدكا  الذ  تباع فيت اللذـ ا

 الرنيصة والضحك الرني..  

لخبرات والتجارب كثرت المؤتمرات وتناقصت الدالقات وتباد  ا

ــدولي<< هــ  ــار >>ال ــرب. ص ــدعين الد ــين المب ــكيالتت ب ــاس بتش و األس

ــدولي جدــ  كــ   ــي فــي ا   لدينــة المختللــة وبمي انياتــت المحترلــة. ال

>>دولة<< ب  الة لاا لوسيقاها وانماط غنائاا وادباــا الشــدبي وثقافتاــا 

 الخاصة. 

 اقية. ا مد زكيا اللنا  الممتازا كا  وا دا لن الروابط الب 

 ســني. لــ    زكــي نســرنا تو لــت اللنانــة المبدعــة ســدادقب  ا مد  

تخسر السينما المصرية ا ــد نجولاــا. لقــد نســر الدــرب بدــ  صــالت 

 ينا   يث يتالقو  بامولا  الثقيلة وافرا ا  الصغيرـ. الوص  ب 

ا مد زكي  لقد انتات لدك لر لة كنت فيااا لع قلة لن زلالئــك 

 دا  بين الدرب.  ن آنر روابط الوج اللنانين الممتازينا بي 

لدك بد  عمرنا بك  ا اللت السَّنية التي ا مد زكي  لقد نسرنا  

ــردـ اكنلصــالية الم ــة تكــاد تتحــو  لــع ال دــ زـ بالديموقراطيــة اكليركي
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وجدار اللصــ  الدنصــر  اكســرائيلي فــي قلــ  فلســرينا الــى كــوابيس 

 >>قولية<<.  ليس انرلاء نج . انت انرلاء  ل .  

 

 بريوت إىل دمشق   مغامرة السفر من 
>>لغالرـ<< تســتحه المســاءلة وربمــا صار الذهاب الى دلشه  

الــر جلــ  طــوا  الرريــه المحاسبة... ويرافقك الشدور بانــك تقــد  علــى  

التــي افرغاــا الخــوف المــ دوج لــن ســالكياا ذهابــا او ايابــا. صــار 

ادـ >>سلرا<< لجلال بالشــبااتا كذنــك تخــر   رلــاا او تتحــدى >>ار

ألو  الشــوارع عن استل ازك لشاعر الغاضبين الذين يم  دولية<< فضال

باا   باكعال  والالفتات والاتافات التي ترال  >>بررد<< سورياا تلحه

 اللدنات ولو  المقادير التي جدلتاا عند  دود لبنا  الذ  ك تحده  دود.  

الرريف انك تواَجت باكرتياب >>هناك<<ا قب  ا  تــتخل. لــن 

ذاهــ    ف بك في الذهاب واكيابا >>لبنانيــا<< الشباات التي تح   ع ء

الى دلشه ! ه  هذا ضرور  !  ك يمكنك ارجاء هذه الر لــة فــي قلــ  

ك تدــرف كيــف سيســتقبلونك هنــاك وســيارتك بلو ــة لبنانيــة...   الخرر!!

لاذا لو تدرضوا لك ! هناك روايات كثيرـ عما يرد بــت الســوريو  علــى 

 ناا زواراً وعماكً وعابرين.  ين على ابنائا  هتدديات اللبناني 

التي كا  الــنق. فــي ازد الاــا لؤشــرا علــى الغلــط فــي الرريه  

د تكو  فارغة اآل  إك لن الغلط. لقد ا تلاا السياسةا ولن اكتجاهينا تكا

الغلط تمالا فذفرغاا لن الناس ليمألهــا بــالخوف لــن الحاضــرا وبخــوف 

  شد على المستقب .  

 هذه الرريه لنذ زلن بديد.   اكنراء السياسيةلقد سدت 

ط الدسكر << نال  فترـ التيت هو الرريها ت د   صار >>الخ 

ا  السياســي والسمســارا تــاجر الحديــد عليت سيارات >>النافذين<< وفــي 

والخشــ  والماــرب >>الشــرعي<<ا الــا طريــه النــاس الربيديــين 

ــاللين ــدين لتك ــين بل ــة ب ــات الربيدي ــؤلنين بالدالق ــى  الم ــا القرب تجمدام

دا فكــادت تكــو  فارغــة ك  والمصالح المشــتركة واطمــاع الدــدو الوا ــ 

ــات >>ال ــذا بـ ــاز<<... وهكـ ــى >>لمتـ َ. الـ ــِ ــد  نقـ ــي قـ ــط الربيدـ خـ

ــذين يخــاللو  الربيدــة ويتجــاوزو  لنرقاــا  ــازين ال الدســكر << للممت

فتكو  النتيجة اغتيا  لا هو طبيدي في السياســة كمــا فــي اكقتصــادا فــي 
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فــة فــي الصــناعة كمــا فــي ال راعــةا فــي الثقا كمــا فــي التجــارـا اكلــن

 والجالدات كما في الدمالة و ركة رؤوس اكلوا ...  

دبراً للغلــط... وت ايــد عــابروه بمــا صار >>الخط الدسكر << ل

يد  على تداظ  الغلطا فقد صار دليالً علــى التمييــ  بــين اللبنــانيينا بــين 

األعــ ا وبــين   لاولــةا فــي الغالــ اصحاب الحظوـ لنا  ألســباب غيــر ل

باكنوـ الالغية للحدود. صــار التيــازاً لمــن ك   سائر المواطنين المؤلنين

لتــي كانــت لســتددـ لحمايــة الدالقــة يســتحقو ا علــى  ســاب األكثريــة ا

 الربيدية بشغاف القل . 

   

الشا  هادئة تمالاًا كدادتاا. هادئة بذكثر لمــا تتوقــع. هادئــة بــذكثر 

ة التــي تديشــااا فــي ظــ  صــرنات الغضــ  م  الظــروف الدقيقــ لما تحت 

ــاب الم ــث تحــو  الدت ــا اتااا  ي ــروت وس ــوارع بي ــن ش ــا ل ــة إليا وجا

واكرتباك ورد اللدــ  المتشــنجا إلــى لــا يشــبت   األنو ا في ظ  التجاه 

>>الثورـ<< الداتيــة التــي يســا  فياــا تصــوير األ، الشــقيه عــدواًا وك 

ا بــالدودـ إلــى ثوابــت طمســاا وك تغريتاــ سيما    ثمــة جريمــة ك يمكــن  

يا والمصالح. كا  ك بد لن اجوبة قاطدة في وضو ااا التاري  والجغراف

الشداراتا نصوصاً ا  لبــاذ  السياســة ولن تصرفات لؤكدـ لمضمو   

قد استالكت الشدارات فجدلتاا جوفاءا بال صدىا بــال دكلــةا بــال لدنــى 

 ى نقيضاا.  اك لمن  راد استخدالاا للتدلي  عل

اللو ــة اللبنانيــة ك ارات لبنانية في عاصمة بنــي اليــة. لكــن  ك سي 

ة ذات التاري  تستل  ا داً. السوريو  اللقراء ي د مو  في شوارع المدين 

المتوهجا يمألو  الحارات الدتيقة التي تلتش عــن الديــد فــي يــو  الديــد.. 

ثمة  ــ   تشــي يمضو  إلى شؤونا  بالصبر الذ  ادلنوه. ك قلها ولكنئ 

 لديو .  بت ا

ثــ  اصــحابتا ك يخــ. طائلــة كــا  الديــد فــي الشــارعا وديدــا ل

يا وطنــي التقاليــد بالذات وك دينــا بالــذات...  تــى الديــد الــديني فــي ســور

والمظاهر. الديد لثــ  اصــحابتا لتواضــعا بســيطا إنســانيا ك تحــف بــت 

بــالغير اكباــة وطقــوس اظاــار الثــراء وبارجــة لحــدثي الغنــى والنكايــة 

 لقراء. واذك  ال

نت تستقب  باــا ا  وافــد عربــي دلشه تلتقد بد  رو اا التي كا

صــت بحنــا  األ ... وكذنت عائــد إلــى بيتــتا الــا >>اللبنــاني<< فكانــت تخ 
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نصوصاً إذا كا  قادلاً إلياا عبر الخط الداد ا الا القادلو  عبــر الخــط 

 الدسكر  فل  تدرفا  دلشه ول  يدرفوها!  

 وت فحديثت اعظ  اياللاً وادهى!  لن دلشه الى بير  لا السلر

 

 لألمل عيد  
تستقبلك عند الباب صورـ لللر ة التــي تترــاو  اآل  لتقــف علــى 

انا للربيع الذ  ُولد لن ر   الوجــع واليــذس وانحرــا  القــدرـ قدليااا عنو 

على انجاز لا ل  ينجح اآلنرو  في انتاجت ليكو  للناس طريــه للخــروج 

 لن المذز .  

وســيقى لباجة واأللنيــات الرــائرـ الملونــة والمالصالة ل د مة با

التي تذنذ الى الرق.ا وفي الديو  المغشــاـ بــدلع الشــكر يلتمــع الرجــاء 

الحياـ ستنساب اآل  في لسارها الربيديا بالتد  والرغبةا بالخذك    بذ 

 والنجالا بالمآسي واكنجازات.  

ن بمــا رك يديت الصغيرتي ها هو الغد يتماي  بما يشبت الرق.ا ويح 

 الكال ... انت األل  بتمالت.    يشبت الرربا ويتذتا بذللاظ تشبت

عمر الرلولة. تصاغر الكبار لدلا  يربحو  لدت دورـ انرى لن  

تدثروا بوقاره  وه  يدبو ا لجتادينا في تقليد  ركاتتا ث  اجبره  األل  

قليــد... ولكــنا  في الظاور على الوقوف وقد اندقلوا لحــدودبين بتدــ  الت 

ا و  نصوره ا يحركــو  ايــديا  ستمروا يتقاذفو  البالونات الملونةا ي ا

انكشــاف اكســنا  كمن يلتقط الاواءا ويضحكو  لقاقاــين غيــر عــابئين ب 

 اكصرناعيةا وانتلاء الماللح في اعما  التجاعيد.  

اللرل عيد ليالد جماعي. صار عمر اللرل سنة. لقــد اســتداد كــ  

 ر طلولتت التي ك تار  وك تشي .  سنة ضائدة لن عم لن شاد الديد

 

 أقوال نسمة   من 
 قا  لي >>نسمة<< الذ  ل  تدرف لت لانة إك الح    

وا  غــاب الحبيــ ا يتدــاظ  الحــ  تدويضــا عــن ك يغيــ  الحــ  

الغيابا  تى ليشغلك عن ك  لن  ولك ولا بين يديك. الح  انتا فكيف 

 يبك !  تكو  نسختين إك إذا تو دت في  ب 
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 حبثًا عن ممثل 

 ون عباس بيض

 

ــة   مــد زكــي رال النــاس فــي التليل يونــات  فيمــا انــذت الغيبوب

ف يقولو  ك  شيء عن النج . في الجنازـ قا  ا ــده  واكذاعات والصح 

ا  ل  يبه قــو  لقائــ . ك تدــرف  قــاً إذا كنــا اســتنلدنا  قــاً نبــر الممثــ  

 . ك ندرف  قاً إذا كا  الكال  بد  فــياك زيادـ لمست يدالرا   ول  تدد هن 

  مد زكي اساساًا في   مد زكي او سواه. فما نظنت ا يانــا صــلوـ القــو  

الذكر المكرور المدــادا ثــ  ا  لــا يقــا  لــيس دائمــاً لمــا يســتحه   ليس إك

الذكر وليس دائماً لرضياً او لليداًا فثمة لــا يمكــن ا  نــدعوه تــواتراًا ا  

القــدي . فــال   ابه على الال ها ويذنذ الجديــد بتالبيــ لاً يجر  فيت السكال

بضــع ندل  إذا كنا  قاً ا رنا بكــ  شــيء    انتصــرنا المســذلة كلاــا الــى  

صلات وبضع عباراتا  صرناها فيت  تى بات ك  طارئ علــى الكــال  

 ك يلد  سوى ا  يديد ويحس  انت هكذا قا  المقصود والكافي.  

والدلويةا اغل  الظــن ا  هــذا لــا الكال  عن الصد   نذ لثالً هنا  

ولت في ك  فن وفي ك  فنا ا وهو للرط لا يتواتر ك يتوقف عنــده يدرج ق

  فيت الكلايةا وانت واضح بنلست تا  باا وك يحتاج زيــادـ ويحس  قائلوه ا

او تلسيراً. الحه ا  ليس اصد  لــن ا  نحــدد الصــد  والدلويــة فــي ا  

نيــا  واللــن لدــ ا وهــذه جميداــا ك   واللن نلــه واللــن  فنا فاللن تمثي 

كيف تكو  صدقاً وكيف تكو  علوية. واكلر اصد   ين يتدلــه   ندرف

ا الممثــ  يــؤد  كــ  شــخ. اك نلســتا فاــو يخــرج بمانة كمانــة الممثــ 

ليكو   يالاا إنســاناً آنــر وســيجيد بقــدر لــا يتجــرد لــن  الــت وبقــدر لــا 

 لــيس لــت وذاتــا جســده وذاتــت جســداً   يتقم. غيره وبقــدر لــا يختــرع لــن

كل  فــي الــر كاــذا عــن الصــد  والدلويــةا وفــي لسواه. كيف يسا  ا  نت 

لويــة ا  يكــو  المــرء نلســت بــال لذثورنا ا  الصد  صد  النلس وا  الد

تقصد وك ادنا  وك زيادـ. لع ذلك لــ  نســمع فــي   مــد زكــي كلمــة فــي 

 قــا ا   يكو  في لقدورنا ندتت كما سمدنا الدلوية والصد . وبدد هذا ه 

لا يقا . ك ندرف لــع ذلــك كيــف يتــواتر   نكتلي لما قي  ونظن ا  ل  يبه
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  عــا ا يخــرج لترابقــاً الكــال  وكذنــت لوجــود علــى نحــو لــا فــي وجــدا

ولتردداً صانداً بذلك نوعاً لن نراب لشترك وشبت شدبي  و  الرجــ . 

دا بداهــة ك تــرد ك يخرج لتكل  عن هذا النرا  وك يقــو  عكســتا لقــد غــ 

 ولضمراً في ك   ديث.  

ت ثالثة لخرجين لمــن اثــه بجــديتا  عــن   مــد الغري  انني سذل

ــنا  ــو  وا ــد لك ــة ق ــ  يكــن للثالث ــى  زكــيا ل ــدوا نــارجين عل ــاً ب جميد

>>اكجماع<< و تى غير داريــن بــت. الثالثــة قــالوا اناــ  لــ  يجــدوا فيــت 

فــي المدرســة المصــرية لمثال نارقاًا ا ــده  قــا  انــت فــي الناايــة ســلي  

الت طليلة في لنا، يوســف وهبــيا السينما وهي لدرسة ك ت ا  لع تددي 

بالغ في تمثيلت. ا ده  قا  ا  اآلنرا  قاك ببساطة اناما ل  يحبا تمثيلت الم

التقليد ليس هو التمثي  و   زكي في فيلمي ناصر والسادات د  فقط على 

بــ  ليســت   ضــرورـ لنتاــى اللــنلوهبتت في لحاكاـ اكثنين وليس هذا بال

اًء كاــذا ينتمــي الــى بــدايات لتخرــاـ والــى هذه هــي الســينما اليــو . ا  اد

 تاري  ل  يدد راهنا. 

لخرجّي الثالثة لكني ك اســتريع ا  اتجــاوز عنــتا ك اتبنى  ديث 

او رده ألقو  ا  الخراب الذ  نظن انت جمع فــذوعى لــيس تمالــآً كــذلكا 

بي ا  انــت ابــن المــ اج فاو ســريع وهــو شــد  فذيا كا  نصيبت لن الصحة

تراك والتواطؤ ب  الترابها وهو بالتذكيــد غيــر عــال  وك والمي  الى اكش

 نقد .  

او ا اديث لخرجّي الثالثة لكني ك انلــي غبرتــي ك اتبنى  ديث  

بوجود نظر آنرا لكنت نظر غير لات  فالثالثة فيما اظن تدللوا عن قولتا 

نلســا . إذا كــا    مــد زكــي يصــر وا بــت  تــى أل ولدلا  لوك سؤالي لــ 

ــدنيا ــالا ال ــؤكء ناســا ا  ل ــاه  وك ه ــذه دني ــت ه ــاس فليس ــاغ  الن وش

ذاعات والصحف لحالاا. اكرجح ا  السينما وسيتركو  التليل يونات واك

هذه ليست سينماه  اساساًا السينما بالنسبة لا  في لكا  آنر ولامــا كثــر 

هذا ك يدنيا  اكثــر لمــا   ية و  مد زكي فإ الالغرو  في السينما المصر

ة الشــدراء الحــديثين والرســ  الكالســيكي فنــاني اليــو . هــ  تدني الدمودي 

النسبة لا .  ين يقو  لي لخرج ا ترلــت ا  هــذه اكلر هكذا  هو كذلك ب 

هي لدرسة يوسف وهبي ك اشكا انت ك يرى في   مــد زكــي اكثــر لمــا 

د . اشــدر شخصــيا عر المصــر  التقليــ  راه  نا فــي لحمــد التاــالي الشــا

اصف لوقلــاً كاــذاا التاــالي غريــ  فــي ســربت بالظل ا وك اعرف كيف  
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يســت هــذه  ــا    مــد زكــي. إذا كــا  وليس بالتذكيد طاغياً وك سائداًا ول

  مد زكي سلي  يوسف وهبي فاذا يدني ا  ك  ل  في سينما لاــا لــا لاــا 

روـ الــى اكلــا  وا داًا واناا بخ وعلياا لا عليااا ونظن ا  تاريخاا ليس 

لوراء فدلت شيئا. اشــدر بــالظل ا اظــن ا    مــد ونروتين او ثال  الى ا

او اشدر على اكقــ  انــت  ــوك  بــدو  زكي  ُنذ بتاري  للسينما لوصو ا  

 عد  كاف وك لحاكمة كافية.  

لــع ذلــكا  ــين اذكــر ا  الرجــ  طالمــا وصــف بشــيء كالدلويــة 

يحا او يمــدل  ــين يظــن نلســت كاذا يمدل بــال لــدوالصد  افا  ا  كاللاً  

كن تدميمت الى هذا الحد ك تدود لت صــلة وك ندــرف اذا كــا  يمدل. لا يم

يصــح اعتبــاره لــديحاً او نقــداً. األرجــح ا  الدلويــة فيت بقيــة لــن لدنــى ل

والصد  لمدو ا  في ك  شيء. اناما لن ثقافة كليشيت تقو  اكللاظ فياــا 

لا  دراك لا لرجع ذلك في ثقافــة ك   لى ندت او تلسير.بذاتاا وك تحتاج ا

ا  تمدل اللررـ والنس  الصــريح واكصــ  وك تقــر بــذ  الدــال  يتجــت ت 

تجــت اكثــر فــذكثر الــى اكرادـ والاجنــة والتركيــ  عكــس ذلــكا ا  ي 

والت اوج. لا ادراك لا تدني الدلوية والصد  لثالً إذا اطلقتــا علــى الدلــ  

و  تــى علــى اللــن نلســت. نقــاد لــن او على التللسف الثال او على البحث 

نف ك ينتباو  ا  كاللاً كاذا ك يستقي  لع تاري  اللن وك للاو  هذا الص

 يمكننا ا  نجد في تاري  اللن لسار علويــات وصــدقاتا ولــن اللنا إذ ك

ينظر فــي هــذا التــاري  يجــد ا  الحيــّ  األكبــر هــو لالجتــرال والصــناعة 

ذلة الصــد  إذا كــا  المقصــود هــو نــا ك ندــرف فــي لســ والتركي . ثــ  ان 

او اللن نلست. نستغرب ا  يكو  هــذا كاللنــا فــي ثقافــة قيــ  فــي   اكنال 

نــوع >>اعــذب الشــدر اكذبــت<<ا ناهيــك عــن وصــف   بداياتاا كال  لــن

 القرآ  للشدراء بذنا  في ك  واد يايمو  ويقولو  لا ك يلدلو .  

 

 اجتماعيات الثقافة 
لتدــاز  وآداب الحــداد واجتماعــات يء إك في  يــّ  ال  يق  ك  ش

ا والثقافةا لــا يســميت رجــيس دوبريــت الميــديالوجي يتجلــى هنــا فــي الميدي 

هــا لباشــرـ. الحقيقــة انــت لــ  يُقــ  شــيء لاــ  علــى ابســط صــوره و كثر

اكطال  عــن   مــد زكــي وك عــن عبــد الحلــي   ــافا و   كلثــو  وســداد 

لبــاً فــي نرــا  ذلــك   الــى اك  هــو غا سني ولحمد عبد الوهاب. لا يقــا
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بي وك يقا  ابداً فــي ســيا  تــاري  فدلــي للســينما الخراب المحصور الشد

يمث  دور عبد الحلي   افاا ولد  فــي   والموسيقى. توفي   مد زكي وهو 

هذا اشارـ لكتن ـ. اكثنا  استحقا تسمية فنــا  الشــد ا تســمية تدنــي فــي 

كمــا تدنــي ل اجــاً جديــدـ ولتناليــة.  الغال  تحو  اللن الى طبقة وســرى  

لتدــاطي المدقــد بــين الريــف والمدينــةا كمــا يدكــس انتقاليــاً يدكــس ذلــك ا

ه للمدينــة الدربيــة. كالهمــا عبــر عــن التكوين الخليط الذ  يصد  تحديــد

دينالية جديدـ لكناا واعية علــى نحــو شــقي لحــدودها و>>لدلقــة<< فــي 

يتكــو   ــو   ا ية الخرــاب الــذ قيماا و ساسيتاا. يا  كثيراً لن هذه الن 

ت >>األسمر<< المنسوب لكليامــا اكثــر لــن ك  لن اكثنين. قد يكو  ند

لى ابــن البلــد والــى >>جماليــات<< ذكر للو ا فليت لا يُردّ الى الشد ا ا

 الوسط المديني الجديد. ل  يكن لسمرـ    كلثو  لثالً اثر في اسماا.  

 ا  ــد  فــي الســينماانشى ا  لــا نحتاجــت فدــالً هــو ا  ندــرف لــ 

نقلة السينما الصالتة الى الناطقــةا   المصرية وه  هي  قاً ل  تغادر كثيراً 

ب التمثيلــي اللــذين ليــ ا اداء ول  تغــادر تلــك الصــوتية الملتدلــة واألغــرا

يوسف وهبي. هــ  نحــن بانتصــار فــي لــا قبــ  الســينما وك نــ ا  ندــد  

تــاري   لتذكيد يحتــاج الــىونبد  دو  ا  ندبر الى السينما  قا . ك  ذلك با

لات كثيرـ واكرشــيليو  كثــر. لــع ذلــك فدليا تاري  ك ارشيفا فاكرشي 

هي نظرـ ك تــ ا  تــرى الســينما فإ  نظرـ ترى اننا ل  نغادر الى السينما  

في لكا  آنرا و ظن اناا هي اكنرى باتــت بائــدـ الــى  ــد. ك نشــك ا  

با لكــن كثــر المســرل واألدالسينما قالت هناك كما قا  بدرجات اقــ   و  

نت المديار قد يؤد  الى ا  نلتــرضا الــى النظر الى المثا  الغربي على ا

ا ل  نص  بدد ك الى الســينما و ــدها األبدا اننا ك ن ا  قب  ك  شيء. وانن 

ولكن الى الروايــة والشــدر والمســرل والتصــوير وكــ  فــن آنــر. ناهيــك 

ث يمكــن الجــ   انية والحديثة  يــ بالربع عن الللسلة واللكر والدلو  اإلنس

 ل  نخُط بدد.    بال  رج وك تذني  بذننا

شدور كاذا ينتــابني  ــين  رى علــى الشاشــة نــور الشــريف لــثالً 

ك يكف ك   ــين عــن    يبتســ  بدينيــت الم لــولتين تلــك اكبتســالة وهو  

الريبة وينرــه بصــوت ونشــوع المثــا  النمرــي كبــن الربقــة الوســرى 

ال. ولــا اســمدت دائمــاً هــو تلــك  تــى ولــو شــرح قلــي   الري  فــي قرارتــتا

التــي ك تتبــد  والتــي تكشــف رغــ  المظــاهر عــن لدــد  اصــي . القرارـ  

ننا ك ن ا  تقريباً قب  السينما وانني الــا  شخصــية ينتابني  قاً اك ساس ا
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كراكوزية لضادـ. فشخصيات الكراكــوز فــي اكســاس لدــوب وشــاطرـ. 

دائمــاً تبدــا لحقيقتاــا تاا علياــا وتظاــر شخصيات نور الشريف يتقد  صو 

ا الثابــت ك ظرفاــا ولحظتاــا وتلاعلاــا لــع نلســاا الملترضــة وجوهرهــ 

  الشــيء نلســت يحــد   ــين تدبــر عينــا وزلاناا ولكاناا. اقــو  عندئــذ ا

وصــوت لحمــود المليجــي عــن دنيلتــت الثابتــة وتكشــف للمتلــرج  قيقتــت 

الســينما   دائــت. عندئــذ تبــدو الباطنة التي يلتــرض انــت يحــاو  ا  يخلياــا بذ

 سلوكا وتصــرفات وردوداً. افتــرض اننــا وكذناا تقد  جواهر ولاهيات ك

او ا  سينما الجواهر هــذه ك تترلــ  هنا ل  نتجاوز كثيراً بدايات السينماا  

شخصيات و دواراًا فاذه الثلة وتجسيدات. لا تترلبت هــو الــنمط والدبــرـ 

رئــا  علــى الــنمط ممثــ  والتمثيــ  طاب  المحاكمة اكنالقية الضــمنية وال

متلــرج يــرى  قيقــة الممثــ  التــي ك يراهــا هــوا والدبــرـ والمحاكمــة. ال

ــةا  ــذه الحقيق ــع ه ــ  ل ــرج يتدال ــة<< والمتل ــو >>الحكاي ــ  فا ــا التمثي ال

 الضرورية كيصا  ك  ذلك وتجسيده.  

ا س  ا  األلر كذلك  ين نشاهد لحمود ياسينا ب   ــين نشــاهد 

 ً ا يمثلت هؤكء لــن اتجــاه ســائد فــي  وشكر  سر ا  ولفاتن  مالة ايضا

ما المصريةا دعك بالربع لن يوسف وهبي وجيلــت. والســؤا  إذا لــ  السين 

الً اســتثناء او علــى اكقــ  شــقاً فــي الجــدار. إذا لــ  تكــن تكن هند رست  لث 

شادية في بد  ا والاا انتالفاً لا. إذا لــ  تكــن ســداد  ســني هــي ايضــا 

 النااية لثالً آنر.  يكن   مد زكي في  اندرافاً إذا ل  

مجــرد انربــاع الــى  كــ  كاــذا. اذا كــا  نــور اليــ  بــدو  علــ  وب 

د  فــأل  الســينما تربــي الشــريف ولحمــود ياســين يواصــال  عمــاد  مــ 

الجماور ايضا وأل  عماد  مد  راس  فــي ذاكــرـ الجماــور الســينمائية 

. همــا هــو تمثيــ  التمثيــ ونجال اكثنين الكبير هو الدلي . لا يلدلت اكثنا   

ا يكــررا  ويتكــررا . يمــثال  فــي الواقــع ك يمثال  نلسياما وا  بدا انام

اما وك يمثال  فــي اكســاسا انامــا نمراً لما قب  السينماا ك يمثال  نلسي 

يؤديا  فحس . صنيداما قري  لن صنيع دلى المسرل نلســاا. هــذا كلــت 

لــك   بــذ  يرجــع الــى ذبديد عــن لدرســة فــي التمثيــ  تقضــي علــى اللنــا

فاتنا في الحياـ والذ  ك يبدو عليت >>التمثي << الدائ  الذ  ياللس تصر

ل الــذ  ك يــ ا  يلســح للتمثيــ  انت تمثي  فدلي اكثر لما يرجع الى المسر

 يّ ا لستقالً. تمثي  كاذا سرعا  لا يستمد لن الشخصية اكصلية لللنــا  

نــ ا  نشــدر ي الــدور نلســت ك  نلست ويستوف  هذه الشخصية بحيث اننا فــ 
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لر لع لارلو  براندوا وليس األلر هو الحضور الشخصي. كذلك هو األ

بت الدور بحيث ك نجد صــورـ نلست تمالاً لع جاك نيكولسو  الذ  يستوع

او ذاكرـ عن شخ. الممث  نلستا لا بين لثــ  نيكولســو  وبرانــدو نجــد 

 الشخ..  والثاني باتجاه    انلسنا الا  فنين إذ . اكو  يشد باتجاه الدور

 اظننــا ندــد  اذا وضــدناه  يــن هــو   مــد زكــي لــن كــ  ذلــكا ك

زكــي بــدو   ببساطة في عداد نور الشــريف ولحمــود ياســين. لثــّ    مــد

شك بدضا لن افال  النمط الدلية. كانت لــت ادوار ابــن الشــد  الريــ  او 

في لصر ولــو الشرير المدلنا لكن هذا ليس  الت دائماًا فالسينما الجديدـ  

وسرى الرثة ل  تكــن ســينما ورثت النموذج الشدبي ونموذج الربقة الاناا  

تكــو  فــي دانــ  جواهر وك انماط دلى. لقد وعت اكثر اكلتبــاس الــذ  ي 

الوسط المديني وهو التباس سيكولوجي بقدر لا هو انالقــي وسياســي. ك 

ا كانــت شك ا  هذه السينما تدرضت ليساروية لضرـ ا ياناا لكناــا ايضــ 

زعــة. كــا    مــد زكــي  وا  المدلقة والشخصــيات القلقــة المتناسينما اك

دوار بدو  شــك اعظــ  و هــ  لمثلــي هــذه الســينما و دواره اكقــوى هــي ا

النموذج الشدبي لالر  والمتصدلك والمتوسطب هذه اكدوار ل  يكن زكي 

قــة ك فياا لؤديا فحس  ب  فاعالًا لقد اعاد اكعتبــار للتمثيــ  بوصــلت  قي 

 وفاً ونادعاً للحقيقة.  قناعاً لكش

ــار للتمثيــ  و عــاد اكعتبــار للنمــوذج الشــدبي نلســت  اعــاد اكعتب

لــن وا ديتــت وفتحــت علــى صــور  فبكســر نمريتــت وكراكوزيتــت انرجــت

وضروب ك تحصى. لن هنا غ ارـ ادوار   مد زكي الذ  ظــ  افضــلاا 

نلســت فــي ادوار   في هذا النرا . اكرجح ا    مــد زكــي لــ  ينــ  النجــال

رجــ  لاــ << فقيــر لــدع نرى وإ  بدا غير ذلك فدوره فــي >>زوجــة  ا

د جدــ  وليست هذه هي الحــا  فــي >> كايــة هنــد وكاليليــا<< لــثالًا لقــ 

زكي النموذج الشدبي يتلــتح بكــ  الكاناتــت وتنوعــت. ك يقــاس ذلــك دائمــاً 

<< و>>الســادات<< همــا 56بالنجال الجماهير  فليلماه عن >>ناصر  

شــاء<< كنامــا فنيــا ك يقاســا  ب>>لوعــد علــى الدلما  رفــة قويــة ولفي 

و>>شليقة ولتــولي<< و>>الراعــي والنســاء<< اذا لــ  يكونــا لــن هــذه 

راجدــاً. كــا  لــع لمثلــي يوســف شــاهين الــذين يختلــو  تقريبــاً النا يــة ت 

بمجرد تركت اكستثناء اكبرز فــي الســينما المصــرية. الــا لمثلــو يوســف 

لى ذلك التمثيــ  الحيــاتي الــذ  ك يشــبت ادارتت يدودو  ا  شاهين فكانوا في

كثيراً التمثي . نجحوا في ذلك لكــنا  بقــوا تالليــذ نجبــاء ولــ  يمتلكــوا لــن 
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ر لا يجدلا  يريدو  اشخاصا  ويتجاوزو  لخرجا .  لــا   مــد الحضو 

زكي فاتجت الى تمثي  هو كما قا  بد  نقاده عن  ــها تــذليف للنمــوذج. 

ولســو . نــوع لــن الحــاء فــي النمــوذج لث  يشبت لثــ  نيكسنتكل  هنا عن 

ر لت. ك تترك افال    مد زكي كما ك تترك افال  نيكولســو  ذاكــرـ وتلجي 

الحا  تقريباً في افال  هوبكن  رغ  ادائت المتقــارب. هــؤكء  عنتا هذه هي

 16غيال  تمثي . وقدرتا  اللدلية هي فــي ا  يلدبــوا. قضــى   مــد زكــي 

ر رجح ا   ياتت الشخصية ك تقو  عنت اكثــ تت في فند ا واكعالاً لن  يا

لن افاللت. انت هذا التمثي  الذ  يغدو بسب  ابتالعت للحيــاـ  يــاـ انــرى. 

وسدنا ا  نــتكل  بدــد عــن الدلويــة ا  انــت لــن اكجــدر ا  نخــرج لــن    في

  دبيات الحداد. 
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 يدة ومـزق الذروة جنم املوجة اجلد 

 فاضل الكواكبي

 

ــبدينيات  ــة  وائــ  الس ــين بداياتــت الخجول ــاً فــي ب وتكريســت نجم

ى الســرطا  فــي جســده   ... بــين الثمانينيات وناايتــت التراجيديــة لنــذ تلشــّ

تحّولت لن الاالش السبديني إلى المتن الثمانيني الذ  صــندت المخرجــو  

ذا < ثــ  إلــى صــانع لاــ المؤللو   صحاب >>الموجة الجديدـ المصــرية<

قــدّ    مــد زكــي المتن وفارض سلرتت المرلقة عليت في عقد التسدينياتا 

ــى لســتويات عــدـ   ــة والخصوصــية فــي آ  وعل لســاراً شــديد النموذجي

ى صــيرورـ الســينما فــي الـــدو  التــي يدتبــر فياــا هــذا اللـــن لســتو 

>>صناعة<< و>>صانداً لأل ال  والنجو << ولستوى صيرورـ جيــ  

 ده السبدينيات وتستديده الثمانينيات.  الستينيات لتستبدصندتت  

كريس   مد زكي كممث   و  وهذه  الة عالــة لقد تذنر ظاور وت 

دــات لصــر ولداهــدها اللنيــة  صلت لع زلالء عديدين لت نّرجتا  جال

الدليا  وانر الستينياتا فلقد تبنــت تلــك المؤسســات للاولــاً آنــر للثقافــة 

ينيات لوالــذ   نــذ  شــكاكً تنويريــة مكّرس لنذ الثالث  عاد النظر بالتقليد ال

  إلى  الة لن المحافظة الشديدـب. لقد كــا  زكــي إلى  ين ث  تجمد وتحو 

التــي يبتــذلاا الــبد   ــين يــدافع عناــا  و ابنــاً لتلــك التحــوكت الســتينية 

ينتقدها بدنف قاصراً إياها على جوان  سياسية واقتصــادية لبتدــدين عــن 

ثة كملاو  يولي يررل  سئلة عميقــة علــى ن في تبنّي الحداجوهرها الكال

ية التي لارست نلوذاً عاتياً علــى عقــ  النخبــة المصــرية التقليديةااللكتور

 المحافظة في جوهرها.  المذوربة والنصف لذوربة  

تمّرد الستينيو  إذاً على ك  ذلك وبحثوا عن نمــاذج جديــدـ ا عــن 

 غرقتــت  ت هــذا البحــث الــذ  شكا  و ساســيات لغــايرـ ولكــن إرهاصــا

بشك  لصرنع..  ّجلتت فئــات اإليديولوجيا إلى  دّ لا  ُّج  نضوجاا..  ُّج  

لمــانيين ولكــن وطبقات صددت  يضاً لــع ثــورـ يوليــو كمــا الحــداثيين الد

فرائصاا ارتددت لن التحو  الراديكالي الذ  كــا  يتخمــر بشــدـ  وانــر 

بشــك  لــة اجتــرار با ثــة الســتينياتا لــن هنــا اصــرندت تلــك اللئــات  ا
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دـ إلــى الماضــي لحمو  عن بدائ  وجدتاا في كثير لن األ يا  فــي الدــو 

>>اللكتور << ذاك نالرــةً إيــاه ببُدــد >> نوفوريشــي<< لبتــذ  يشــي 

 جذورها المتواضدة.  ب 

لقد كا  يوسف السباعي كذ د  ه  صاندي هــذه الدــودـ الــردـ فــي 

ختله بــديالً عــن   المستحي  لكي ي المجا  الثقافي و كثره  نبالً وذكاء يلد

اندوا سياســات تلــك اللتــرـ بــداً ثقافة الستينيات تلك ولكنت ل  يجد هو وصــ 

نيــة وهــي نلــيط للتــبس لن الدودـ إلى ترسيمة لا سميناه اللكتورية الوط

وانتقــائي لــن شــدارات وللــاهي  الوطنيــة المصــرية والمحافظــة الدينيــة 

ــالنموذج األليركــي ــدي  الليبرواإلعجــاب المرضــي ب ــي الحــداثي ا فالب ال

الصــاعدـ وصــاندي نراباــا   بمستوياتت ل  يكن وارداً في ذهن تلك اللئات

حمــد  ســنين السياسي واإليديولوجي ل نور الساداتا يوسف الســباعيا ل

هيك ب ل  يكن هنــاك بــدّ لــدى هــذا الثالثــي ســوى اســتدادـ طــوبى المــ ج 

لحلــاظ موذج األليركــي واالمستحي  بين التــدّين المحــافا واإلعجــاب بــالن 

لــن نراباــا   على بد  المكتســبات اكجتماعيــة لثــورـ يوليــو وشــذرات

 القولي.  

اع الثقافــة إلــى اســتبداد الحــدا ثيين لن هنا لجــذ الســباعي وفــي قرــّ

لتاماً إياه  جميداً بالشيوعية !! واستدا  بمن تــوفّر لــت لــن بقايــا  ركــا  

 ســا  عبــد ظةا صالح جودتا إاللا  المحافا التقليد  لللنو  لثروت  با

 القدوس.. وغيره ب.  

إرهاصــات لشــروع فنــي  ــداثي   غاب فــي الســينما كــ  لــن قــدّ 

.. إل ب قــاو  لشاد  عبد السال ا توفيه صالحا سيد عيسىا صبحي شليه

آنرو  بصدوبة ليوسف شاهينا صالل  بو سيفب واستسلمت فئة ثالثــة 

ارنــة بــذدوات ه يلــة لق  فذعادت إنتاج الخرــاب الكالســيكي الميلــودرالي

ظنــت هــذه اللئــة   بالذرى التي  نج ها هذا الخراب في الخمســينياتا لقــد

لاــا  ناا باــذا التحــو  تســتريع    تخاطــ  جماــوراً عريضــاً نلّرتــت  فال

األولىا وتض  هذه المجموعة على وجت الخصو    سين كمــا ا علــي 

 عبد الخالها  شرف فامي.  

ليصــبحوا   صرلى وهنر  بركاتعاد  سن اإللا  و سا  الدين ل

ء الثالثــة وغيــره  في طليدة لخرجي السبدينيات ولن الرريف    هــؤك

ثرين ب نماــا لن التقليديين كانوا قد قدلوا  ه   فاللا  في الســتينيات لتــذ

 الثقافي الذ  دفدا  دفداً نحو التجديد.  
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ل  يكن إذاً لــن الغريــ     يصــبح  ســين فامــي ولحمــود ياســين 

ا  تلــك الدشــريةا نما المصــرية الملنجمــا الســي  ضــال  بــ  والمرلقــا  إبــّ

دّ  كنمــوذج في يكــي كســتدادـ الــنج    فاألو  بإلكاناتت شديدـ المحدودية قــُ

في الستينياتا  لا الثــاني فبنبرتــت المســر ية نــد  الوسي  الذ  بد  زوالت  

 الخراب البكائي الميلودرالي المستداد قسراً في السبدينات.  

 ضاد النموذج امل
د زكــي فــي  ضــوره اللي يكــي و ساســياتت الناشــئة قد كــا    مــ 

داً لثقافة السبدينيات تلك. ولنا    نال ا ذلك بقــوـ  تــى فــي نموذجاً لضا

  في لسر ية >>لدرســة المشــاغبين<< لدلــي ســال  ظاوره البارز األو 

ــك المســر ية النموذجيــة فــي  وجــال  الشــرقاو   وائــ  الســبدينيات.. تل

كنتقــا  الســانر قدّلــت يســاريا  ســابقا  ي شــك  لــن  شــكا  ادككتاا فاــ 

اديكاليــة ويســارية رالــا الــتخل. والتراــر لناــا يسخرا  لن صــرالة ر

ــي هــذه ا ة وذكــاءا ف ــّ ــذكثر الصــيغ نل لمســر ية  دّى زكــي الشخصــية ب

>>الجدّية<< الو يدـ بين الرالبا جدية تبدو ليلودرالية فــي ترســيمتاا 

ن ذاتاــا    تحديــداً لــن ســانرـ ولتشــلية لــ   األولى ولكناا فــي جوهرهــا

كيا وهذا لــا  ــد   يضــاً بدــد ســنوات النموذج ا النمط الذ  عبّر عنت ز

به آنــر هــو ســمير قليلة في لسر ية سانرـ  نرى  نرجاا يســار  ســا

الدصلور  وهي >>الديا  كبرت<<. وعندلا  طله لقــ  يســار  علــى 

تت ألدبيــات علــى تســمي لبــدع  عنــي تمالــاً لثقلــاً  ــداثياً درجــت بدــ  ا

 بالرليدي  و التجريبي.  

كــي ســوى فــي فــيل  >>شــليقة فــي هــذه الســبدينيات لــ  يظاــر ز

بــة فريــدـ ب لدلي بــدرنا ا وقــد كــا  هــذا اللــيل  تجر1978ولتولي<< ل

وناش ـ في السيا  الدا  فقد تبناه في البداية المخرج الرليدي سيد عيســى 

لــة اللــيل  لكــن ســداد  ســني برلشتركاً في السيناريو لع صالل جاهين و 

د تصــوير عــدـ نشيت لن  ســلوب عيســى >>النخبــو << فاســتبدلتت بدــ 

لشاهد بدلــي بــدرنا  الــذ  كــا  لــن المخــرجين الشــباب القالئــ  الــذين 

دوا بماارـ بين  سلوب سرد  كالسيكي و يويــة بصــرية تنتمــي إلــى جم

ندت المنج  البصر  المداصر. لقد كــا  >>شــليقة ولتــولي<< فيلمــاً صــ 

رغبات عيسى في تحقيــه  ضــور نــا  للبصــر والمكــا  التصالح بين  

صوت والممثــ  وبــين قــدرـ بــدرنا     يردــّ  هــذه الرغبــات واللو  وال
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ــذثير الســينم ــى لدالجــة ترضــي بدناصــر لــن الت ــد  ليصــ  إل ائي التقلي

المشاهد النمرــي الملتــرضا فــي هــذا اللــيل   ضــرت عناصــر لــن هنــا 

خبيرـ تستريع تمييــ  لقرــات عة ولكن الدين الوهناك دلجاا بدرنا  ببرا

لتشكيلية والتذل  البصــر  الخــال. فــي عيسى التي تنحو إلى الصرالة ا

نصــر لــن عناصــر نصوصيات المكا .  ضر زكــي فــي هــذا اللــيل  كد

 ساسيات عيسى التي تبحث عــن  ــاكت تنــاق  اكســتدراض التمثيلــي 

يس فــي    ضوراً ناصاً لــ المنّمطا في هذا الليل  نرى زكي ألو  لرـ يقد

ــي يشــوباا ب  ــت المصــريةااللال ية الخالصــة الت دــ  لــن هــ ا  في يكيت

 قــرب   فحس  ب  نراه  يضاً يقد  إيقاعاً دانلياً يجمع بلرادـ بين نبرـ هــي

 إلى الواقدية واليولية والتدبير القو  في آ .  

ينحو المخرجو  المجددو  في ك  ســينمات الدــال  الناضــجة فــي 

الخا  عن السينماا لن هنا يدالــ  الممثــ    إلى عرض للاولا   بداياتا 

ولــى هــذه كنمطانمــوذج وكمكــو  لحالــة بصــرية ناصــة. في  فاللاــ  األ

>>بالواقديــة المصــرية الجديــدـ<<   هكذا كانت بدايات لخرجي لا ًسمي

وعلى ر سا  لحمد نا ا نير  بشارـا عــاطف الريــ ا وتالهــ  داوود 

ة ل  تجتمع علــى لبــادئ ولكن هذه المجموععبد السيد ورضوا  الكاشف  

  لــ  تقــد  نلســاا كمجموعــة إك فــي جمالية بديناا سوى في الدموليات بــ 

 سلوبياً بينا  لن هنــا فقــد إشارات وجلةا كا  بشارـ هو األكثر راديكالية  

ب  قــرب 1982<< ل70ظار زكي في فيلمــت الروائــي األو  >>الدوالــة

جــاء لــن تــذثيرات  ليــتا  لــا نــا  فقــدإلــى النمــوذجاالنمط الــذ   شــرنا إ

واقدــي تــدرج فــي نضــجت هوليودية  او     يوظلّاا فــي شــغ  بصــر   

قلا  اهتمالــاً  تى وص  إلى ذراه  وانر الثمانينياتا  لا الري  فقد كا   

بالصورـ و كثره  تمسكاً بالسرد.. كا  واقديــاً علــى طريقــة صــالل  بــو 

المكــا  النــاب  مــا  بالتلاصــي  وب سيف لضلياً علياا قدراً  كبر لن اكهت 

 الري  بماارـ ناصة.   بيوليتت واستثنائيتت في آ  وهو لا التقرت

... هؤكء الثالثة ه  لن  دن    مد زكــي لــتن الســينما المصــرية

 ولوه لن نمط يشي بالموهبة إلى لمثــ  رفيــع المســتوى ينــدغ  عضــوياً 

 في نرابا .  

<< ســوى فــي فــيل  70ل  يدم  زكي لع بشــارـ بدــد >>الدوالــة  

واتــت ب الذ  قدلــت بشــارـ فــي لر لــة انحرــاط  د1990>>كابوريا<< ل

 السينمائية وزكي في ر لة تحولت إلى نج  تُصنع لت األفال . 
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قد ناض زكي تجربتت األساسية في التحــو  الثالثــي  لا لع نا  ف

لن نمط إلى لحترف إلى نجــ . فــي البدايــة انتــاره نــا  للــيل  >>لوعــد 

 ســين فامــي وســداد  ســنيا كــا  انتيــار ب لع  1981شاء<< لعلى الد

راً بشدـ عن بنية فيلمت الدرالية والدكليــةا فلــي هــذا نا  لاذا الثالثي لدب 

امـــي وزكـــي    يؤديـــا نمرـــين لتضـــادين اللـــيل  كـــا  لرلوبـــاً لـــن ف

لتصارعين  تى المــوت  يــث ك إلكانيــة للتالقــي والتقــاطع فيمــا كانــت 

راع وهــي البا ثــة عــن وجة هي لوضــوع الصــ سداد  سني في دور ال 

إبداعي لن نصيباا  لا زكي وفامــي   نيار و فه لذا فقد كا  التمثي  كلد 

لجسدين لا  راده نا  لن الممثال  والشخصيتا  فقد تمترسا في لكاناما  

 صراع سرلد  بين قوـ الما  الغاشمة وقوـ الرول . 

 الذروة 
اــا األدوات... لجدل  التراك  في اللــن هــو ســبي  جــوهر  لنضــوج

ــع نــا  و  ــا  ــد  ل ــا ا وهــذا ل ــا ونقائيتا ــى عــن  نانيتا ــي تتخل زكــي ف

الثمانيناتا لما جد  األو  يقــد  الثــاني فــي اثنــين لــن  هــ   دواره علــى 

ب و>>  ــال  هنــد 1988طال  في فيلميــت >>زوجــة رجــ  لاــ << لاإل

ي با في هذين الليلمين وعلى انتالف الشخصيات الت 1988وكاليليا<< ل

إلــى ذروـ نبرتــت الســينمائية يتقمصــاا  تــى الناايــةا   يؤدياا يصــ  زكــي

 دواتت الحرفية التــي  سســت لتحولــت إلــى نجــ  بــالمدنى المتــداو ا يصيغ  

   هذين الليلمين  علنا عن إرهاصات  زلة  تميــة قــد   الملارقة تكمن في

 يصاب باا الممث  عندلا يص  إلى ذروتت األدائيــة وك يســتريع فيمــا بدــد

  ه ولن الصورـ التي رسماا لنلست.     يتخلف لن لنج 

  وجــد عــاطف الريــ  فــي زكــي تجســيداً بالتواز  لع  فال  نــا

ياــا  ك وهــي رول الشــد ا لثالياً لتلك الرول التي     دولــاً الشــغ  عل

رول التحوكت الكبرى وقسوتاا على اللرد البا ث عن نالصت الــدانلي 

واضــحاً إلــى درجــة تخلــفا ويبــدو هــذا  في لجتمع لليء باكســتاالك وال

الــذ  يقــد  فيــت زكــي  ب1989اللجاجــة فــي فــيل  >>ضــد الحكولــة<< ل

رثــاء كــ  لشاداً في نااية اللــيل  هــو  قــرب إلــى الخربــة النموذجيــة فــي  

  ال  الستينيات الناصرية التي كــا  الريــ  يديشــاا ويدبــر عــن الحنــين 

ب 1991الاــروب<< لإلياا بوضول شديد في لدظ   فاللــت.  لــا فــي >>

تلــك الــرول   وهو   د  ه   فال  الري  فقد جسد زكي بقوـ و يويــة فائقــة
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الشدبية المتمردـ في بددها الريلي األصالي على تكريس نجوليــة زكــيا 

فالسينما المتوسرةاالسائدـ تقو  دولاً بتلقي وهض  لنج ات السينما اللنية 

كــي بحضــوره النضــر لتقي  سردها على  سس  رفية لتجددـا وقد كا  ز

ور. والمغاير قد تحو  إلى صورـ لكرســة  صــبحت لرلوبــة لــن الجماــ 

لن هنا جاءت التسدينيات لتضدت  لا  لذز  التجديد ا فالمخرجو  الــذين 

في ذراه األدائية ل  يدودوا قادرين على إضافة الجديد إلى لنجــ ها   قدلوه

لذا ل  يجد زكــي لقد توقف نا  ور   الري  واستسل  بشارـ إلى السائد.  

 ً ويجتــّر صــورتت داً لن التحو  إلى نج  تُلّص  لت األفال  فال يقــد  جديــدب 

ــارـ ل ــر  بشــ ــا<< لخيــ ــة >>كابوريــ ــة 1990المكرســ با >>البيضــ

با >>الباشــا<< لرــار  الدريــا  1990لدلي عبــد الخــاله لوالحجر<<  

با 1995با >>الرجـــــــ  الثالـــــــث<< لدلـــــــي بـــــــدرنا  ل1993ل

اكســتثناءا  الو يــدا  فــي  ب.1996الدغيــد  ل >>اســتاكوزا<< إلينــاس

ب 1991لراعي والنســاء<< لدلــي بــدرنا  ل فاللت األنيرـ كانا فيل  >>ا

ر بــدرنا  فــي فيلمــت ب. فقــد ســير2000و>>هستيريا<< لدــاد   ديــ  ل

النيوكالسيكي بالتياز على زكي سيررـ كاللــة واســتراع    يدفدــت لكــي 

 عــاد تشــكي  لنحــت رول الخلــة و يتحرر لن كليشــيااتت وكســر لماندتــتا  

لع ســداد  ســني ويســراا    دواتت ليجدلت يخوض لباراـ لمتدة في التمثي 

 ً طازجاً وناصاً   كذلك فد  وإ  بذسلوب آنر  دي  الذ  قد  فاماً سينمائيا

للشخصية التي جسدها زكي كثيراً وبلغ الذروـ فــي  دائاــا فــي فــيل  نــا  

لــن القــاع   ية الاالشــي اآلتــي>>  ال  هند وكاليليا<<  ك وهــي شخصــ 

ادـ في التلاصــي  والبا ث عن نال  يولي لن كوابيس الديشا عن سد

 والحسيات المتا ة. استراع  ديــ  فــي >>هســتيريا<<    يديــد توظيــف

لنجــ  زكــي األدائــي ويجــدده ألنــت قــد  فامــاً لغــايراً عــن نــا  للمكــا  

ــة وســ  ــر غنائي ــاً  كث ــيلاً ل اج ــورـ لض ــى الص ــي  ولدن وداوية والتلاص

 آ  على عوال  القــاع القــاهر . ولكــن هــذا  اكســتثناءا  لــ  وسخرية في

 قــد  التلل يــو  المصــر    1996يلتحا  لا  زكي آفاقاً جديــدـ. فلــي عــا   

<< لمحمــد فاضــ  وكــا  لــن الربيدــي    56فيل  >>ناصر    على إنجاز

يختار فاض    مد زكــي لــداء دور الــ عي  الرا ــ  جمــا  عبــد الناصــر 

القيمــة اللنيــة  دنــ  زكــي فــي وهــ  تملكــت  تــى ذا الليل  لتوســط  ولكن ه

سيد الشخصيات الاالة لدتبــراً  ناــا األجــدر بتخليــد اســمت وفاتتا وه  تج 

درـ لنــت فــيل  >> يــا  الســادات<< لمحمــد نــا  كممث  لتلرد فذنج  بمبا
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ب و ل  طويالً بذداء دور عبــد الحلــي   ــافا  تــى تحقــه لــت ذلــك 2002ل

  ولكنــت ر ــ  قبــ     يــت  اللــيل  ل نرجــت ج عماد الدين  دي على يد المنت 

 شريف عرفةب.  

 م الشخصيات أفال
اإلشكالية في  فال  السيرـ التي تتناو  شخصــيات بــارزـ لناصــة 

المنا الشرقي المحافاب  ناا  فــال  لدقمــة دراليــاً وســينمائياً...  فــال  في ع

لســؤا  وك لكا  فياا ل  يُرل  لناا إعادـ إنتاج البدهي والسائد والمدروف

لوب لنت    يص  إلــى ولإلشكاليا  لا الممث  البر  في هذه الحالة فالمر

د  فتحــاً فــي  قصى  د لن اإلتقا  البّراني والشبت الخــارجي ظانــاً  نــت يقــ 

 عال  التمثي !.  

<<ا و قــو  ج ئيــاً أل  56 د  هذا ج ئيــاً فــي فــيل  >>ناصــر  

 ــداً يمثــ    ــد ذرى  يــاـ انتيــاره  ــدثاً واالليل  بني دراليــاً بنــاًء ذكيــاً ب 

عة عالية لن المشاعر ناطبت  نــين ال عي  الرا   كما ا توى على جر

السيناريســت والمســر ي المشاهد إلى زلن فقــده إلــى األبــد لكتــ  اللــيل  

 البارز لحلوظ عبد الر منب.  

 لا >> يا  الســادات<< فقــد نــرج فيلمــاً شــديد البــرود والتصــنع 

انيــاً إنــت فــيل  توضــيحي لدرســي بالتيــاز ت نــا  تجميلــت برّ رغ  لحاوك

علــى    لــن المســتويات الدراليــة والجماليــة لكتبــت كيقــد     اكتشــاف 

  مد باجتب.  لا تجربة  لــي  التــي صحلي لحافا لن الصف الثاني هو  

ل  تكتم  فقد اشتغ  علياا زكي لع لحلوظ عبد الر من وشريف عرفــةا 

تجارب طريلــة علــى المســتوى     قد  في بداياتتوالمدروف    عرفة الذ

ني لــن التســدينيات إلــى لنلــذ ذو تقنيــة البصر  قد تحو  في النصف الثا

ديين للحمد هنيد ا عالء لدقولة لرلبات >>النجو  الشباب<< لن كولي 

ولي الدينب وآنــرين يرمحــو  أل  يصــبحوا  برــا  >> كشــن<< علــى 

ً الرريقة الاوليودية ل   مد السقا ب ل    انتيــار عرفــة   ن هنا كا  واضحا

  يوصــ  تصــوراتت الشخصــية إلنراج فيل   لي  هو انتيار نجــ  يريــد  

  لنا تماهيت لع فحس  عن برلت المحبوب عبد الحلي   افا... يريد    يقد

تلــك الشخصــية الدظيمــة التــي شــّكلت   اللــت و  ــال   جيــا  بكاللاــا... 

 ش.  لاا ال لن    تدي   ال   داثة رولانسية و صيلة ل  يتح  
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 ( ناقد سوري )

  هــي فــي  فــال  >>اســكندرية اهنــاك ثالثــة  دوار هالــة  نــرى  داهــ  

. و>>البداية<< ب وفيت يقدلت شاهين كنمط1979ليت<< ليوسف شاهين ل

ب وفيــت يقــد  زكــي دوراً كوليــدياً ناصــاً بخلــة 1986لصالل  بو سيف ل

 ب. 1983استثنائيةا و>>البر ء<< لداطف الري  ل

 

 2005أبريل  1السفير ـ 
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 ك سعادتنا بابداعك لن يداوي جرحنا لفراق  حجم 

 شكرا .. أمحد زكي 

 بشري حسن 

 

األيــاد   آكف ,كانظــر  ولــ  ,انا   ياا النائ  في هذا الصــندو 

 افرالمــ  ,لــد يــدك ,و نر  ك يدرفاــا ســواك ,وجوه ك ندرفاا ,تمتد إليك

 ,ق  لنا لــن هــؤكء  هــذه ســيدـ عجــوز تناديــك  ,افتح عينيك  ,التدت إليا 

وتلــك  رللــة جاءتــك  ,صديد ليتحــد  إليــكجاء لن  قاصي ال وذاك شاب

ووا ــدـ لــن اللــواتي شــملتان  ,الدتكجارـ و  إناا ,لن بلدتك في ال قازيه

لــك  لمــاذا تغــط  ك تسمع لن  و  ,انا   ياا النائ  في الصندو  ,بدرلك

فــي التصــوير  رريقة غير المداــودـ  هــ  بــذلت لجاــودافي النو  باذه ال

   مد   ...  مد  ..رها   ردباأللس  ه  تشدر باإل

 ,لمثــابر الصــابراستسلمت  ك تق  ند   انا  فذنت ا لا هذا  ه 

قدلك المغموسة في طمــي الشــرقية  انا  فذنت المحارب لنذ    وطذت

 زلــة لــن  زلــات  اــ   إناــا  مــد  ان  ... فه ,ة الملتا  سللت الداصم

 ك  البلاارســيا التــي ه لتاــا  ك تتــذكر  ,قف علي قدليك ,كثيرـ اجت تاا

وجماــورك  تتذكر ضــلوعك التــي تكســرت جميداــا وعــدت إلــي عملــك  

 ..  مــد ,تقاولــت لنــذ عــا  وانتصــرت عليــت ,الســرطا  لــيس  قــو  لنــك

ــي  ين  ,اناــ  ــوه ل ــي البالت ــا ,تظــرك ف صــوت ينبدــث لــن  هــذا  ك ل

 ..استســلمت  تكلــ  هــ  ...  مــد ...  مد ,ك استجابة ,ك  ركة ,الصندو 

 ,اللــارس حي  و نــتلقد انبر  جسدك في المقاولة فصرت الن  ,لن نلولك

 , يتاــا الســيدـ الدجــوز ,ه لت السرطا  ,استسل    مد زكي ...ك صوت

   مد فض  الر ي   ,كلوا عن لناداتت  .. يتاا األرللة , ياا الشاب

 ملاــا  ,يمــة وشبشــ  نصــف عمــرباــا بيجالــة قد ,صغيرـ  قيبة

و لتدــة  ,يبــة نليلــة ق ,القــاهرـ الشاب األســمر   مــد زكــي وتوجــت إلــي

 ,اعقلــت   اللــا ك  ــدود لاــ  وفي ,لكنت  م  في قلبت    انا كثيرـ ,ه يلة

وفــي عينيــت  ,والحرلــا  نرتاا ســنوات اليــت  تقر  سرور  ل  ..في وجات
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يتوقدــت  يصنع لمداناــا نجوليــة وبريقــا لــ دلدة تحجرت و بت    تسي  ل

 مد لن القاع إلي القمة  تي  صبحلشوار طوي  انتق  فيت     ,  مد زكي

عليــت اثنــا  لــ  يختلــف    ,  مــد زكــي اللنــا   ,البراطورا للســينما الدربيــة

يتو ــد لــع  دواره  ,ر شخصــياتت وقتمــا شــاءعلريــت يستحضــ  فبدانلــت

 لــا   مــد زكــي اإلنســا   ,الحقيقيــة تويــذوب فياــا  تــي ينســينا شخصــيت 

عالقة   مــد زكــي بذلــت  .لكثيرفتدالوا نتجو  في لسارات  ياتت وسنجد ا

 ناصــة بدــد    روج الــبد  عــن فتــور هــذه ,وإنوتت كانت لثار جــد 

فلــي   ,ي  ياتــت د ضــت لــ اع  المغرضــينلكن األيا  األنيرـ ف  ,لدالقةا

لي المستشــلي ودنلــت غرفــة الدنايــة اللي  جاءت  لت إ ساعة لتذنرـ لن

اه لتبلــ  شــلاه ابناــا فــي الميــ  المركــ ـ و لســكت بمنــدي  قمــاش وغمســتت

 ,كــا عيناا زائغة فــي كــ  ل ,لكن الحسرـ  صابتاا ,السيدـ ل  تبك ,الجافة

الدنيا بدــد وفــاـ  ك تتركني ساعة في ..قالت ياربفقط  ,ك تتحد  لع   د

تتــردد  الحاجة رتيبة والدـ   مد زكي كانــت ,و عرت نذ لن عمر  ,ابني

لكــن إقالتاــا فــي ال قــازيه وعج هــا   ,ع إنوتتعلي زيارتت في القاهرـ ل

وفــي آنــر  ,نتظمــةبسب  تقد  السن جد  زياراتاا لــت غيــر ل عن الحركة

طل    مد لن إنوتــت    يتركــوه  ..الماندسين قتت في  يزيارـ لت في ش

واســتمرت جلســتاما ثــال   و غلــه بــاب الغرفــة ,ا ــدـو لت في غرفــة و 

ولــا تــردد   لا لوقف   مد زكي لن  لت ,قا ل  يدرف   د لاذا  ,ساعات

 بيــت وكــا  كيــ ا  لن  نت  صي  بدقدـ نلسية بسب  زواج  لت بدــد وفــاـ 

لقــد  طــ   ,ألربع فاو شائدة  يضا روجاــا المتربصــو  بــتالسنوات ا ابن

لــن إ ــد  القنــوات اللبنانيــة وواجاــت لــذيع  وات  مــد لنــذ نمــس ســن 

ثــار و كــد  نــت غضــ  لــن  لــت  بــ  إنــت ,البرنالج باذه اللرية ونلي   مد

لاــا الدــذر  سباللد  عندلا كا  طلال ألنت شدر بحرلانــت لناــا لكنــت الــتم

 تريد رجــال يحمياــا ناصــة    ,دة السيدات في الريففيما بدد ألناا طبي 

 .الحياـ كانت صدبة

 أخو البنات 

فاــا  ,وألبنــائا  ,األشــقاء كا    مد زكي شديد الح  إلنوتت غيــر

لــ  يشــتر قميصــا  هو شقيقت لحمد الذ  يدم  في التربية والتدلي   قس   نت

 د كــا   ريصــا علــي   أل   ناه   م ,نذ ثالثين عالاوا دا  و بنرلونا ل

فكــا  نمســمائة   لا لصروفت الشــار  لــن   مــد  ,يشتر  لت ك  لالبست
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الاــاتف لحمد عــن زيارتــت فــي القــاهرـ يلاجــذ بــت علــي  وإذا تذنر ,جنيت

وإلاا  وإيما  الالتي  صبن بــالالع بدــد  يرالبت بالحضور  لا  نواتت لني

 ثنــاء دفنــت لتؤكــد  زكــي ن الكلمات بجوار لقبرـ   مــدوفاتت فخرجت لنا

وبني بيتا لن    ال وجيةلقد  سس للثال  لناز , نت كا  بارا بذلت و نواتت

 نة ال قازيه  تــي ربدة طوابه إلنوتت األربدة في  ي الحسينية في لدي 

 نــوه   ,ويــتمكن هــو لــن زيــارتا  لجتمدــين كلمــا  راد  ,يلتلوا  و   لاــ 

رـ لدم  لشــروعات تــدر عليــت   مد  عراه لاك  كثر لن ل د   لحمد  ك

لحــ  لبيــع لنتجــات  وكــا  آنرهــا ربحا إك    هــذه المشــروعات فشــلت

يذتوتــت لــن  ,تألهلــ   لا يو  اإلثنين لن ك   سبوع فكا  لخصصــا ,األلبا 

 عمالــت  وتدليمــات لشــددـ لمــدير ,ال قــازيه ويقضــو  لدــت اليــو  كــالال

ن ألنت في هــذا اليــو  يكــو  ك يدري   دا لواعيد يو  اإلثني لحمد وطني  

كــ  طلباتاــا  ,ائ  التــدلي  لاــاإيما   نتت الصغر  كا  د ,و نواتت لع  لت

 لــا دســوقي  .ر للخــارجاضرر لن  ج  تنليذها اإلــي لســل لجابة  تي لو 

   مد ل  يكن يتوســط أل ــد لــن  بنــاء الدائلــة عبد المند  ابن نالت فذكد   

لــذلك كــا  يدرــي  ,الواســرة ل  يكن يح ألنت  ,البا ثين عن فرصة عم 

بــ  كــا  يخشــي  ,ل  يدراا لت يدا بيــد ,ك  شاب نمسمائة جنيت في الشار

لوضع المبلغ المخص. لكــ  لن    يخج    ده  فيضرر ك   و  شار 

استداللات اللند  الــذ  يقــي  فيــت ويــذتي كــ  شــاب ليذنــذه لــن  لنا  في

  مد زكــي بذلــت و نواتــت والتــي  كانت عالقة تلك ,اكستداللات لوظف

 .الحج والدمرـ ةتخرت رعايتا  لتص  إلي  د تذديتا  فريض

 تواضع وكرم 

لكــن كــواليس  ,لغــرور البد  كا  يشــيع      مــد زكــي إنســا 

فــي  علــي لقاــي , لــا كرلــت فلــ  يكــن لــت  ــدود , ياتــت تؤكــد غيــر ذلــك

جــ  اعتــاد  مــد زكــي لــع زليلنــا المصــور وهــو راإلســكندرية جلــس  

فظاــرت  تلقي زليلنــا اتصــاك لــن ابنــت ,واآلنر تصوير   مد بين الحين

  سذلت   مــد لــن هــذا  فــرد ,المكالمة علي وجات عاللات الغض  و ناي

شــدر  ,ألننــي تــذنرت عليــت بالاديــة ويدــاتبني ,عيد ليالده اليو  , نت ابني

   يصــوره علــي  لنــتيحتاج إلي ثمن هديــة ابنــت فرلــ     مد بذ  زليلنا

 عرــاه لــا   شاطيء البحر وبدد نصف ساعة فقط قضاها لدت علي البحــر

ور إلي لشراء هدايا كبنت وألفراد  سرتت وطل  لنت    يدود علي الل يل  
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ابنت بديد ليالده  لا الممث  الشاب  يمن عــ ب فتحــد   القاهرـ ليحتل  لع

د زكــي عــن    تــوار  جثمــا    مــ  ريه الليو   يــثعق  عودتنا لن ط

 ,تخدالت فياــااس اللنا  الرا   عل  بذنت يرف   دوارا كثيرـ يريد البد 

طويلــة  فتــرـ ولذلك قبع في بيتــت ,ويذبي ع ب إك    يقد   دوارا لحترلة

ولا كا  لن   مد زكي إك    اســتدعاه وطلــ  لنــت  ك يقــد    ,بدو  عم 

لنــا  إبــراهي  نصــر فذكــد     لــا ال . عراه لبلغا ينلــه لنــته يال و  دورا

لكولبــارس وكــا  يدرــيا  ناصة ا ,لع ك  زلالئت   مد زكي كا  كريما

تيــت وجــاء بــائع فيل  لستر كارا كنا نصور  بسخاء ويضيف إبراهي  نصر

الســاعة ثــ   لتجو  يبيع ســاعات يــد فنــاداه   مــد زكــي وســذلت عــن ثمــن

 *الساعات ووزعاا علي الكولبارساشتر  لنت صندو   

 الوصية األخرية 

هيــث  يقــو  بتغســيلت نجلــت   وصي اللنا  الرا ــ    مــد زكــي بــذ 

ســمير  وابــن نالتــت ,وصديه عمــره جاــاد جويلــ  والكاتــ  عمــاد  ديــ 

هــذا وقــد  رســ  لحبــو اللنــا  الرا ــ    ,ووطني لــدير  عمالــت  ,مند عبدال

بميــاه زلــ   كســتخدالاا فــي غســ   كبيــرا لــن الجــراكن المملــوءـ عددا

 .جثمانت

 صراع علي احلب 

مــود ك ــا الد اء الذ   قــي  فــي لســجد لصــرلي لح  في سراد 

اد  كانــت تجلــس فــي ناايــة الســر المد و  قله وتوتر اللنانة رغدـ التي

ــة ــدوعلي لاللحاــا وعلب الســجائر  لتشــحة بالســواد والحــ   الشــديد يب

 ,اا شارد غير لاتمة بما يحــد   ولاــ بجوارها تدنن لناا بشراهة وذهنا

 .الوقت الذ  كانت تقف فيت يسرا في لقدلة السراد  تتقب  الد اء في

ابتداد رغدـ عن لوقداا الذ  كا  لــن الملتــرض     البد  فسر

ناصة  نــت ســبه  ,يحد  تصاد  بيناما دك لن يسرا نوفا لن   تقو  بت ب 

جدــ  الــنج  الرا ــ   للــؤاد لمــا    د  تصاد  بيناما في لستشلي دار ا

ن  واضرر إلي فك الخــراطي  المحاطــة بجســده وفــ  النــ اع الــذ  يتد

لــن المدــروف    رغــدـ كانــت  كثــر  ,التشــابك باأليــد إلــي  ــد  وصــ 

 .زكي ول  تتركت لحظة وا دـ  مدالنجو  وقوفا بجوار  
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 أحزان أهايل احلسينية 

 ماحي أمحد الس 

 

  مد زكــي  اللترـ األنيرـ ولنذ دنو تردد اس   ي الحسينية في 

ــي ال ــرات ســواء ف ــي صــلحات المستشــلي عشــرات الم لضــائيات    عل

وعــرف النــاس    هــذا الحــي الموجــود فــي لدينــة  ,والمجــالت الجرائــد

 ,كــ  لــن الداصــمة المصــرية 80علــي بدــد ,الشــرقيةال قازيه بمحافظة 

وهذا الحي هــو  ,د زكي  م فيت ونرج لنت عمال  التمثي الحي الذ  ولد 

 .صرارواإل الذ  زرع في  عماقت إرادـ الرمول والصمود

عنــدلا علــ   هــالي الحســينية بــالخبر نــي  الحــ   علــي وجــوها  

و   الموهبــة  ,لبــر ء قــد لــاتالذهو  وكذنا  ك يصدقو  بــذ  ا وتملكا 

ير بــين الجمــاه .نرلذت وإلــي األبــد رضا  قد ا المشتدلة التي انرلقت لن

لحمــود للصــالـ علــي اللتــي  الدريضة التي تدفقت إلــي لســجد لصــرلي

كانــت تــربرا   التقينا بمجموعة لن  هالي الحسينية الريبين الذين األسمر

  ناــ  ك يصــلو  اللتــي األســمر وك ظنــا ,لدرفة وثيقة باللنــا  الرا ــ 

كــا  غاليــا علــيا  وربمــا كانــت   بالمر و  ب  فقط يصــلونت بالغــالي فاــو 

ويقو   نوه غير الشقيه لحمد الــذ   .عنده  بدد ر يلت وتت قد زادتغال

 ني كا  بارا بذسرتت وكريمــا جــدا لــع  د  لدنا بصدوبة شديدـ   مدتح 

والدمــرـ ســبع لــرات  ربــع لــراتفقد تولي قيــا  والدتــت بــالحج   ,الجميع

 داــا ألداء فريضــة الحــج لــو تــ آنرها هذا الدا  وكا  يتمني    يذه  ل

واستررد قائال والدلوع تنساب علي وجات بغ ارـ عنــدلا قــررت   ,ؤهشلا

 , لــف جنيــت 40 عرــاني لبلــغ 1984المشاريع التجارية عــا  اه إلياكتج 

بــالدكس  ,انقراعــت عــن  ســرتتلا تــردد  ــو   غير صحيح  وبدهشة قا 

مــد نااية  ديثت لدنا طال  لح  وفي ,  مد عم  الكثير ألسرتت وأله  بلده

 .اللني  جا ـ اإلعال  بتحر  الدقة للحلاظ علي تاري    مد زكي

مد إبراهي  عبد. طالــ  جــالدي باللرقــة الثالثــة بكليــة الدلــو  لح 

 ..وصــوتت لخنــو  بالــدلوع شقيقت النج  الرا   الكبر  لني يقــو  وابن

ؤا  عنا فضال عن  رصت علي الوجود لدنا والس كا  نالي ودودا ودائ 
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 وتنامــر الــدلوع .لدنا في المناسبات واللقاء ,جميع لترلبات األسرـ تلبية

  مد زكــي قائلــة إ   لن عيني ليلي   مد إ د  قريباتت وهي تتحد  عن

دائمــا علينــا  فقــد كــا  قلبــت ,تت فادلالغالي كا  ولدنا جميدا ولصابنا بوفا

 ن ولــا ينلقــتد التي كا  يبذلاا عنــد المســئولي وبلض  الجاو  ,وعلي بلدتنا

صــحية  عرفــت الحســينية لــا كانــت تلتقــده لــن و ــدـ ,  يانــا لــن جيبــت

ويقــو   .المشــاريع الخيريــة التــي كــا  يســا  فياــا وطرقات وغيرها لــن

كــا   ,لوهبتــت لبكــرا فــي ال قــازيه يوسف الحسيني   ــد الــذين اكتشــلوا

نــذ طلولتــت وهــو ل ,باو ا  شديد اإليما الغالي يح  الخير لك  الناس وك

لــس يج    ين وك يمي  إلي لشــاركة األطلــا  اللدــ  بــ  كــا  يلضــ    

وياــو   يضــا لشــاهدـ األفــال  الســينمائية   ,لو ده يســرل ويلكــر ويتذلــ 

 .زكي رست  ولحمود المليجي  في بداياتت باللنانين وكا  لدجبا

لغــالي كــا  يحــ  األطلــا     ا  لا لحمد زين   ــد  قاربــت فيؤكــد

 و  شــيء كــا   وفي المرات القليلة التــي كــا  يــ ور فياــا البلــدـاليتالي 

ســؤالي عــن عنــاوين الصــغار الــذين فقــدوا آبــائا  و لاــاتا  يدملــت هــو 

 .ويمسح    انا  ويقو  بالواج  نحوه  في وره 

وجــاء نصيصــا  تذكر الشي   سن الري  الذ  تجــاوز الســتينوي 

طريلــا  ــد  عنــدلا كــا    للمشاركة في جنازـ الغالي لوقلالن ال قازيه  

  فــي  لــر زكــي طلــال  ــد  ذات يــو     كنــت  عمــ  لــع والــد   مــد

ســمدت صــرا، األوكد يدلــو  األرض علــي لقربــة لــن الترعــة وفجــذـ

ون   إلــي  د غر  وإنت كا  يسبحفارعت إلي الترعة وقي  لي إ    مد ق

  عة و نــا بمالبســي وانتشــلت   مــد ثــ القاع ول  يدد وفورا ن لت إلي التر

فــي ثيابت و نذت  ضربت بالدصا تذديبا لت لكي ك يدــود إلــي الدــو    لبستت

 نذتت إلي جدتت  لماظ التي شكرتني و عرتنــي قرشــا  الترعة لن جديد ث 

اضــربت  ,بدد النااردـ يدــو  فــي الترعــة لكافذـ لي ث  قالت لي إياك تخليت

 .إلي الترعةالجميع ويذه    األسمر كا  يغاف لو شلتت هناك ولكن اللتي  

ن لــن الخمســي  وفي نااية المراف و ثناء تجوالنا جلست الر ـ فــي

عمرها لتشحة بالسواد تبكي بحرقة وبصوت عــا  وعنــدلا اقتربنــا لناــا 

ور  اولنــا    نتحــد  لداــا لكناــا إناا كولبارس تــدعي لاجــدـ  نــ  علمنا

دت علينــا قائلــة علشــا  نــاطر  انصــرافنا نــا رفضت فــي البدايــة وبدــد

وســاعدني كثيــرا علــي  علوش لنــي أل  الغــالي كــا   كثــر لــن  نــيلت 

األعمــا   فكا   ريصا علي انتيار  فــي كــ  ,ي واإلنسانيالمستو  اللن 
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الكلــو  جــاء إلــي  وعنــدلا لرضــت ابنتــي باللشــ  ,التــي يقــو  ببرولتاــا

يتركني طوا  لــدـ وتكل  بنلقات عالجاا علي  سابت الخا  ول   لن لي

 *الدنيا ت عنعالجاا  تي ر ل
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 وزيف املشاعر الكامريات   عيدا عن ب 

 زكي يف قلوب هؤالء 

 حممد عبداحلميد   

 

انتشرت  و  لقبرـ  عج ت عشرات الكاليرات التليل يونية التي

 ف لــنبر بصد  عمــا يــدور فــي صــدور اآلك   تد ,الرا     مد زكي

المقبــرـ فــي لشــاد لايــ  انتلرــت فيــت الجمــاهير التــي ا تشــدت  ــو  

 .تي انامرت دو  إرادـ لنا  للراقتوالمغلرـ بالدلوع ال  دعيتا  بالر مة

بذلر تلك الكاليرات بإبراز  الــة التــذثر  فلي  ين انشغ  القائمو 

فنــانين ولشــاهير عاصــروا  ع لــنوالح   التي كا  علياا نجــو  المجتمــ 

 ,في ســردها تسابه  غلبا  ,انية عدـا   وجمدتا  بت لواقف فنية وإنسالر

 ,الغــالي وذكر لــآثر اللقيــد ,  بدافع الح األو  ,وه  لنقسمو  إلي فريقين

واآلنر بحثا عن إطاللة تديد تذكير لشاهد  المناز  با  لن نال  نســج 

وكــا  لاــ   ,وـوكيــف كــانوا لــت إنــ  ,ا  بالرا  إنسانية عدـ جمدت  لواقف

ينسي   ده  قب     يختت   كاياتــت المللقــة بــذ  يــذرف  كو  ,ند  الصديه

فــي  , ولاا ,المشاهدين بذ    مد زكي قد تنبذ لت وهو يذكر ,بالكاد دلدتين

 .اللترـ القادلة وقت سابه بالنجولية والنبوغ نال 

 ترفــياليرات بذلر هؤكء وغيره  لــن لح وفي غمرـ انشغا  الك

ي الظاــور فــي المناســبات المختللــة كــا  الترويج ألنلسا  والحــر  علــ 

الصــبال البــاكر لال تشــاد  ــو   تــدافدوا لنــذ هنــاك آكف لــن البســراء

عابئين بسخونة شمس  سراد  الد اء المقا  بمسجد لصرلي لحمود غير

 الحلــاظ علــي النظــا  ولضــايقات عســاكر األلــن لاــ  بــدعو  ,الظايرـ

 .ة كبار المشيدينوتذلين سالل

وقــت  با  للرا ــ  علــي اكلتلــاف  ــو  الجثمــا ولــ  يقتصــر  ــ 

داع علــي فنــا  جســد لدانــاتا  وعبــر عــن الصالـ عليت وإلقاء نظــرـ الــو 

 عمالت المختللة دو  زيف  و نــداع وإنمــا تــدافع لــنا  نحــو    اللا  في

لــن  56 كتــوبر عنــد الكيلــو  6قــابريــدفن بم الخمســة آكف لتوديدــت  يــث



 

409 

التالكا  لسيارـ  ــائال عــن تحقيــه    يقف عد ول ,طريه القاهرـ ـ الليو 

ســيارات األجــرـ    فقــالوا بالتكــدس فــيتلــك الرغبــة النابدــة لــن القلــ 

 .والميكروبا  والتي تحولت با  إلي عل  سردين

 و  بدضــا  فــي بكــاء  ــار كذنــت يبكــي  بــاه و و  المقبرـ  جاش

مــوتي ـ ســيارـ ـ نقــ  ال نــرج الجثمــا  لــن شقيقت  و ولده وذلك لحظة   

لس لــن الخــا فاذه سيدـ في الدقــد ,و م  إلي المقبرـ  يث واراه التراب

الدمر افترشت الرلا  إلي جوار جدار إ د  المقابر المتراصــة بالمكــا  

الرا ــ  تبكي بحرقة  عتقد لداا الكثيرو   ناا إ د  قريبات اللنا   وهي

 ,  القــاهرـكيلــو شــما  شــر 80, ست ال قازيهلسقط ر الالتي توافد  لن

أل مد بصلة  لن شدـ البكاء ل  تكن تمت ولكن المر ـ التي تورلت عينياا

  قالــت ,هذا الحــ   الدميــه لــت وبسؤالاا عن سر ,ولكناا لن بلدتت ,قرابة

فبدد  ,لدي لن  هلي   سنفالمر و  كا   ,وكيف ك  بكي بد  الدلوع د 

نلســي  نــا  ووجــدت ,انــا باليوليــةعالا وكا  يدم  فر 15زوجي قب وفاـ 

وطرقــت   ,الديش الحاف لنذكلــت  ك نجد  ,وثال  بنات وطل  عمره شارا 

األبواب ول   جد لن بين  صحاب القلوب الر يمة ســو    مــد زكــي  ك 

 ,ناطلــة ألســرتت بال قــازيه األوقات في  ثنــاء زيــارـ الذ  ر يتت في تلك

 قــو  لــت والنبــي تســاعدني يــا  ســتاذ و نــا  ,تميت علي لقدلــة ســيارتتفار

 750علــ  بــذلر   عرــاني دــد   فابط لن سيارتت و نــذ بيــد  وب  ,  مد

ا تجــت  وقــا  وإ  ,جنياا كانت هي ك  لا لدت و وصي  قاربت بي نيرا

 . اجة قولي لا  وهما هيقولولي

لاكينــة نياطــة ولــن  ءوبالللوس د  قمــت بشــرا  قائلة وتستررد

 بتربية  وكد  وت ويج الكبر  لنــي و نــا لازلــت  ذكــر لــتناللاا قمت 

  وعندلا علمت بخبر وفاتت شدرت وكذ   بي  و  نويــا بالخير هذا الجمي 

 ,فذقسمت علي      ضر اليو  لدلي  وفيت جــ ءا لــن  قــت ,هو اللي لات

   و  المقبرـ  تابداــا وظللت طوا  فترـ وجود .البكاءقالتاا و جاشت ب 

 تــي اقتربــت الســاعة لــن  وهي تلتــرش الرلــا  وتبكــي بحرقــةلن بديد 

ــة المشــيدين لــن المشــاهير وتبدــتا الخالســة لســاء وانصــ   رف غالبي

كاليرات التليل يو  وبدده  صر، ضابط لــن قــوات األلــن برتبــة عقيــد 

 ,ـ بضــرورـ اكنصــراف هــ   يضــا ــو  المقبــر فــي البســراء الجالســين

وصــلت إلــي طريــه  ضــت  تــيذطــاعوا األوالــر وبخرــوات واهنــة لف

 ســتقلاا عائــدـ لــن  يــثفي انتظار سيارـ ليكروبا  ت  ,القاهرـ ـ الليو 
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وتبداا في ذلك آنرو  لنا  شاب في الصف الثالث الثانو   ضــر   , تت

 ,قيــت لكــن كمــا يقــو لتشييع جثما  إنسا    بت دو     يلت  لن بني سويف

ذجــا لإلنســا  المثــابر  فاللــت قــد  لــي نمو  قلــ  فذ مــد فــيالحــ  فــي ال

 *القادلة والمكافح الذ  نحتاج إليت في  يالنا

 2005أبريل  2ألهرام العربي ـ ا
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 جريان شقة املهندسي 

 أمحد امساعيل   

 

ــت كــا  صــديقا *  ــي  ن ــدكتور  ســالة صــيدلي يشــير إل ــا   ال لللن

كثيــرا لــا كــا  يــذتي  ,تواضــعال    مدزكي ويقو  كا  إنسا  رائدــا شــديد

 .ويتحد  لدنا ويرس  لنا بنس  لن  فاللت ويناقشنا فيما بيننا ,ليجلس

ويــرو  لنــا  ,بالدمارـ التي يقرن باــا الرا ــ   يمن عرية سائه*

لــرات لنــذ    التحقــت بالدمــ  فــي  لــ   ره إك ثــال   ذكرياتت لدت قــائال

  صــحتي قــائال ن علــي ويســذ  عــنرمــئ وذات لرـ فوجئت بــت ي  ,الدمارـ

ــا ــد هن ــت ندــ  , نــت جدي ــت ل ــك ,فقل ــا  شــد  يل ــي وق ــي كتل  فربــت عل

 .جنياا  50و عراني

لــع  تداللــت ..ويقو    ــد  فــراد األلــن بالدمــارـ ويــدعي   مــد*

اللنا    مد زكي كثيرا بحكــ  عملــي وهــو كــا  شــديد التواضــع والريبــة 

غاضــبا إك لــرـ ولــ   ره  ,  بمثابــة والــدنافكــا ,كثيــرا وكا  يدرف علينا

نصــرف ل يارتــت وطــر  البــاب كثيــرا ثــ  ا وا دـ عنــدلا  تــي ابنــت هيــث 

غضــ  و نــذ يقســ   هــ  ,وعندلا عل  غض  بشدـ ث  سذلني ه  تضــايه

ولــ  يــذت بدــد لرضــت   , نت كا  لجادا ونائما ول  يســمع صــوت الجــرس

نحن نــدعو لــت بالر مــة فــالخبر و  ..لرتين ألند بد  لتدلقاتت فقط سو 

 .لنا كا  صدلة كبيرـ

    مــد ويشير ســايس الجــراج ويــدعي عمــاد  نــت يدــرف اللنــا  *

يدرــي  ,طويلــة ويقــو  ر مــت . شــخ. عرــوف جــدا زكــي لنــذ فتــرـ

 ,ســيارتت وبــدانلاا كــ  لتدلقاتــت األلا  أل  شخ. فمثال كا  يتــرك لنــا

التــي كــا   بســيارتت المرســيدسصــة وكا  يح  الخروج و ــده دائمــا نا

 ول  يتركاا للسوا  الذ  يدم  عنــده وكــا  يقــو  لــت ,قودها و ده دائماي 

 كذلك فاو كثيرا لا كا  يتحــد  لدنــا ويدــرف ,اجك وقت الدم  فقط  ت 

 .  والنا

 2005أبريل  2األهرام العربي ـ 
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 ! والسادات وجهي لعملة واحدة  جعل ناصر

ـــوك ساعدني أن  أرج   : قـال لــي 
 ! نفسي  أجلس مع 

 نصـر القفـاص   : بقلـم   

 

 ..  مــد زكــي كــا  هاتليــا 'المبدع ' ذكر    لقائي األو  لع اللنا 

فاــو بحــر  ..لحظة سكو  وبدا لي  نت كا  في ..يولاا طلبتت لتحديد لوعد

ت إجابتــت فجــاء ..ونصف بركا  ـ   يانــا ـ إذا جــاز التدبيــر -غالبا -هائج

  المصــرية و ذكر  نني قلت لت بلاجتنا الدالية ..دلريلة وتحم  لداني الو 

 تدبت كتير  تي  لسك بصوتك عبر  سالك ..ليك نا لش عارف  عثر ع

 '!!الااتف

و ياتــك    ' جابني بصوت كانت كلماتت نليرا لن الشجن والجديــة

 !يساعدني  قدد لع نلس  ..عترت علي و لسكتني إذا

  فدلي بلتور واكتلي بقولت ب  ردتقلكنت اس ..ضحكت بصوت عا 

  مــد  'لع لدا لحظة نجلس فياا ياريت نكو  علي اتصا  و تمني    نجد

 '!!زكي

 وبدــد ..انتات المكالمة وتملكتني دهشة غريبة لــ   عــرف ســرها

  تــرف فرغ   ننــي لــ     ..وقررت     ترب. بت  تي  لتقيت  ..قلي  فكرت

    ساتذتي علموني البحث عن  وار صد   صلحات اللن إك الكتابة في

 'عشــا  الصــحافة 'ميــذا نجيبــا فــي لدرســةتل وباعتبار  ..فاذا هو المثير

وكا  يثيرني  ناــا بــال لنــاهج وك  .. رصت علي التقد  لاذه اكلتحانات

ضــرورـ    بال و ســئلتاا إ  تشــابات  و تكــررت فــال يجــوز ..لقــررات

 ..أل ــاوره '56ناصــر 'و ذكر    سب  بحثي عن ..تكو  اإلجابات وا دـ

 ولحظتاــا تلجــرت '.. نــور الســادات 'اج فيل  عنلا سمدتت عن ع لت إنت 

ولا  روع هذه الداللات إذا   !!!عاللات استلاا  وتدج  كثيرـ في ر سي

 .تحاورهالموضوع والشخ. الذ  تبحث عنت ل فرضت نلساا علي
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وفشــلت  ..الاــاتف ت لــرـ  نــر  عبــرليــ عبثا  اولــت     عثــر ع

 عاليــة للتــت نظــر زوجتــي لحاوكتي فضبرتني لتلبسا بإطال  ضــحكة

و وكد  الذين كانوا يحيرو  بي غير لكترثين بما  فد  قبــ     تدهشــا  

 ..المبررـ ضحكتي غير

علــي  'لكبيــروبدد هذه الواقدة بذيا  جاءني صوت الصديه الناقــد ا

وســذلني إذا كــا   - اليــا -رقابة علي المصنلات اللنيــةالرئيس  'شاد   بو 

فــإذا بــت  ..واستلســرت لنــت عــن الســب  ..لجمدة القادلةا عند  وقت يو 

لحافا البحيرـ وجت  'فارو  التالو  'الدكتور  قائال يلقي في  ذني للاجذـ

ي ا تلــاكت ف للمشاركة 56ناصر ' سرـ فيل لع  'زكي   مد 'دعوـ لللنا 

 .باإليجابودو  لناقشة  و تلكير كا  رد    ..المحافظة بيولاا الوطني

 'لتمســكا بــذ  نلتقــي فــي ضــا ية 'علي  بــو شــاد  'فإذا بالصديه

إليت لنصــحبت لدنــا  و  الذ  سنتوجت '  مد زكي 'قرب لن   '..الماندسين

يســبقنا  و  نســافر لدــا وهــو كولمــاذا   وهنا قلت .سيارتت يصحبنا لدت في

كــده   ضا كا وقا  ' بو شاد علي  'فانلجر الصديه .يلحه بنا في سيارتت

 لسذلة لشــكوك فياــا وغيــر '  مد زكي 'لكن لجيء '.. نرول 'إ نا  كيد

 !!لضمونة

ابــن اللحظــة  '  مــد زكــي  'فذجــابني لوضــحا ..سذلتت عن الســب 

 ..حن ك نضمن إ  كانــت هــذه اللحظــة ســديدـ  و   ينــةون  ..يديشاا التي

   يسدي لال تلــا  بســدادتت  و اكنــ واء علــي نلســت  وفي الحالتين يمكن

ولامتنــا    نحاصــره ونقــب  عليــت تلبيــة  !!للاروب دانلاا لن    انــت

   نلذنا الخرة و طبقنــا و د   '..فارو  التالو  'لرجاء صديقنا الدكتور

ــار  ــ الحص ــر 'يعل ــو  '56ناص ــاء    يك ــذ  ش ــادات 'ال ــا ـ 'الس  ـ  يض

لدشــر  باعتبارنــا نحــن -لنــا وإصــراره علــي تنــاو  الشــا  بدــد اســتقبالت

 !عشا  شا  ونح  الكال  علي ضلاف هذا الشا   -المصريين

 ..المســتو  لن لك رائـع وديكــوره رفيــع '   مد زكي 'قلت لللنا 

 !في اللناد  علي السكنك  فلماذا تنله  لوال

بلك لوظلــوه بابتســالة اللند  يســتق في  وبدد ابتسالة  جابني قائال

الغرفــة تجــد وردـ  وفــي ..وإعــال   الــة الرــوارئ لتلبيــة جميــع طلباتــك

 وقردة شيكوكتت فو  السرير لع ورقة تتمني لــك نولــا ســديدا و  اللــا

يس هذا هو الما  رغ  ســدادتي ول  !!نولا هادئا و  اللا سديدـ   و   ..هادئة

لكننــي  ..شدر بــذنني لســت و ــد أل  األكثر  همية  نني في اللند    ..بت
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تدــرف   'و ضــاف قــائال ..إلي درجــة تكــاد تخنقنــي في بيتي  شدر بغربة

 '!!الاواء إنني  تنلس البشر وك  تنلس

 فــيلقاطدــا راجيــا    نتحــرك ونــتكل   'علــي  بــو شــاد  'وتدن 

 .فالرريه طوي  ..السيارـ

 بحــث  لــذين كنــتوتخيلــت  ننــي انلــردت باللرصــة واللريســة ال

 ..فاذا الذ  انلــرد بــي وبــد  يــتكل  ويتــدفه  ..فإذا بالدكس صحيح  ..عناما

ثــ  ينقلــ   ..لحظات ينلد  كمــوج البحــر فــي يــو  عاصــف ولمرــر وفي

ــي نســم ــة و  ..الصــيف ة فــي عــ كاللــت إل ــين الرق ــة والحســ  الوب دذوب

قلقــة تجــاه يحكي عن  لمــت و  كا  ..ب  والغاض  بد  الشيء ..الصار 

 عــده للحــديث عــن  وكنت ..التي يستدد لتقمصاا ' نور السادات 'شخصية

 '.56ناصر 'نلليات وتلاصي  لا تدرض لت في كواليس فيل 

ذ  الــ اكســتديو  ' ســني لبــارك 'ئيسعن يو     زار الر و دثني

وذكــر لــي    زلــالءه لــن اللنــانين توجاــوا  ..يجر  فيــت تصــوير اللــيل 

وعنــدلا  ..بــالوقوف دو   ــراك لكنــت اكتلــي 'لبــارك 'مصافحة الــرئيسل

انشــغ   ..الرئيس لكي يصافح 'صلوت الشريف 'ناد  عليت وزير اإلعال 

  قــائال 'لبــارك 'يسرئ واتجت نحو ال ..تبدي  لالبست في '  مد زكي 'اللنا 

الــذ  ك  'جمــا  عبــد الناصــر 'فقد كنت قبــ  دقــائه ..علوا فخالة الرئيس

ب  كنا جميدا كذلة ناــرو   .. عتقد  نت كا  يمكن    يجر  لمصافحة   د

ه يــا عنــدك  ــ   'وقــا  لــت 'الرئيس لبارك 'وهنا ضحك ..ونصافحت نحوه

 '!!  مد

 صر علي الدودـ إلــي اكســتديو  'لبارك 'لرئيسا نااية جولة وقب 

لــن  '  مد زكي 'واكتلي بإشارـ لللنا  '56ناصر 'فيل  الذ  يشاد تصوير

نلــي بالــك لنــا يــا ريــس  'وقا  لت -'جما  عبد الناصر '   للرئيس -بديد

اســتقب  د فقــ  '  مد زكــي 'إك ..يرو المح  وضحك !!إ نا  لانة في رقبتك

الرا ــ  الــذ  كــا  يدــيش  الكلمــات علــي  ناــا لوجاــة لشــخ. الــ عي 

 .اتت لتقمصا شخصيتتتحدي 

الضــجة التــي واكبــت  ودو      طــرل  ســئلة رال يتحــد  عــن

هــذا  وانقسا  بدــ  الكتــاب علــي 'السادات 'إعالنت عن  داء دور الرئيس

ذا الــرئيس  و لاــ   يرف  اللكرـ لن لنظور انحيــاز فبدضا  كا  ..التوجت

ـ كمــا  ' مد زكي  'وهناك آنرو  اعتبروا ..علي  ساس سياسي    ..ذاك
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 نــور  'يتللسف و كدوا صــدوبة اقترابــت لــن شخصــية قا  لي ـ يحاو    

 '.56ناصر 'بقدر نجا ت في تقدي  'السادات

الصــحلي يتواصــ  علــي  كــا   ــوار  ..ودو      طــرل  ســئلة

 ..يقد  إجابــات عــن اكســتلاالات الكثيــرـ التــي كنــت   ملاــا او ف ..لسانت

يتذكر  صدقاء ر لوا وناصة عنــدلا توقــف  تنساب عندلا وكانت دلوعت

الــذ  يــر  فــي ر يلــت  'الســاللوني سالي 'ناشدا  لا  اس  الناقد الرا  

 'زكــيد   م 'الذ  ياد  سلينة 'لنارال 'فاو كا  بالنسبة لت ..نسارـ فاد ة

صــارلا لدــت إذا  وكا  ..إلي طريقاا في عرض البحر رغ     عواصف

 . ول  يحس  عواقباا  ..ذه  لمغالرـ فنية  ق  لن لستواه

عن لشــروعاتت اللنيــة الكثيــرـ  '  مد زكي 'اللنا  المبدع و دثني

ت لــع يت و كا ..د ذكرياتت  يا  الشبابواستدا ..تنليذها والكبيرـ التي يتمني

ار  رقالا قياسية فــي المشــاهدـ والجــد  الــذ  ثــ  سلسلة  فاللت التي  ققت

 بــو  'لثــ  ..تحمــ  اســ  البرــ   ــو  عنــاوين  فاللــت كســيما  ناــا كانــت

 '56ناصر 'قب     يصبح هو نلست '..لستر كاراتيت 'و  'كابوريا 'و  'الده 

نــدعتنا وكذناــا انتصــرت  رـياوشــدرنا بــذ  الســ  '..ور الســادات نــ  'ثــ 

 .األق  علي  الرريه  و التامتت بسرعة ل   تمناها لن جانبي

فــي قلــ  دلتــا لصــر وهــي عاصــمة   'دلناــور  'وصلنا إلي لدينــة

نواصــ   يقتــرل علينــا    '  مــد زكــي 'فــإذا باللنــا  '..البحيــرـ 'لحافظــة

  الــذ  غادرنــا القــاهرـ لاودعنا لن اك ت  ..اكسكندرية الر لة إلي لدينة

 'علــي  بــو شــاد  'وصــر، ..بكــ  تذكيــد وهــو نجــ  نجولــت ..لحضــوره

كــا   ..لــا لــ  نكــن لدــت وذكرني بما قالت في بدايــة الر لــة لوضــحا  ننــا

فــالما   ..سيلدلاا ويذه  لإلسكندرية وربما قضي فياــا ســاعات  و  يالــا

 .يديش اللحظة كما يخرر علي بالتعنده    

لدنــي لــا ســبه    قلتــت لــي فــي  اآل  عرفــت  هنــا فقــط قلــت لــت

 '!! قدد لع نلسي ساعدني  .. ياتك إذا عترت علي و لسكتنيو   'الااتف

 تصــد  بدــد ..هو  نت اللي  نا قلت لــك كــده '   مد زكي 'صر،

وتمنيت لو كنــت  عــرف رقــ    ..انتااء المكالمة فكرت فياا وعاتبت نلسي

 !!لك عتذرأل  هاتلك

ــي    جبتــت تصــد   نــت    هــذه الجملــة هــي التــي  رضــتني عل

ألرافقكمــا فــي هــذه  'علي  بو شاد  'التي  تا اا لي نا  هذه اللرصةاقت 
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الحمد و  نني و نــت نجحنــا فــي    ندثــر   قائال فضحك لن قلبت ..الر لة

 !!'ياريت يكو  لريف قدد لداه وقتون   '  مد زكي  'علي

ســؤا   وبد تــت بكتابــة ..واستكملت نصف الحوار في ر لة الدودـ

الذ  كا  يجلس علــي لنصــة   'البحيرـ  'وجات   د الشباب لمحافاكا  قد  

لا هو شدورك يــا ســيادـ المحــافا   'قائال لت '  مد زكي 'اللنا  إلي جان 

لضــحكات ا ودوت '..جمــا  عبــد الناصــر ' جوار ال عي  و نت تجلس إلي

 .في القاعة

بــذ  اإلجابــة وتحــد  عــن اعتــ ازه وفخــره   صر المحــافا علــي

 '   مــد زكــي 'وقاطدــت '..جمــا  عبــد الناصــر 'يجلس إلي جان  الــرئيس

 '!!الرا    'إوعي تقو 

تقــدلت فتــاـ لــن الــذين  ضــروا  ..بدــد     ناــي المحــافا  ديثــت

لــاذا  ' زكــي   مــد 'ل  وســذلتلــي وـ التي عقدت عق  انتااء عرض الالند

 '!البحيرـ 'ادـ لحافالسي  'جما  عبد الناصر  'يقو  الرئيس

 تجــاه المحــافا للتــرـ لــن الوقــت بــدت '  مــد زكــي 'نظر اللنــا 

 .فرضت صمتا رهيبا علي جميع الحاضرين  ..طويلة

ز  كــ   .. وكد  'البحيــرـ 'لحافظــة ء بنــا  'ث  بــد  يتحــد  قــائال

وســذزورك   ـ عاي ك تات  بــيا  ـ هكذا دو   لقاب 'فارو  ' وكد لصر يا

 '.لرـ ثانية ألتابع   والك  بنلسي

هــو الــذ  كــا   'جمــا  عبــد الناصــر 'الجميــع بــذ  ولحظتاا شدر

 .بكاءوآنرين  نذتا  نوبة   ..فإذا ببد  الحضور يضحك  ..يتكل 

  مــد  'لــع وفي طريه الدودـ  نذ  ــوار  ..انتات الندوـ واللقاء

 !!اتجاها آنرا  'زكي

ــا  عل ــر   والتلســير إلصــرارهك ــا    نتقاســ  ال ــدي   ين ــي تق عل

ســيقو   ..وتذكيده علي  نت إذا ل  يجــد جاــة إنتــاج ' نور السادات 'شخصية

 ات والمغــالرـ لــن  هــوا بمغــالرـ إنتاجــت لامــا كللــت اللــيل  لــن نلقــ 

 .ولخاطر

بدــ  النقــاد يخلرــو  بــين دور   رؤيتت فقــا   '  مد زكي  'وشرل

فمــا بالــك لــو كــا   ..ولوقلا  لن النمــوذج اإلنســاني الــذ  يجســده اللنا 

بــ   ..وتبلــورت تجــاه هــذه الشخصــية آراء شخصــا لدلولــا بالضــرورـ

خصــية تاريخيــة اشــتارت ش وبالتذكيــد إذا كنــت بصــدد تنــاو  ..لواقــف

 بمدنــي  ناــا شخصــية ..ة بقدرتاا علي    تكــو  جــادـوفو صبحت لدر
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 ..فال بد    يكــو  الخــالف جــائ ا  ..روي   لواجتتجيد صنع التاري  وت 

فاــذه ثقافــة تبخــرت لــن  ..   تستمر عقلية القبيلة تحكمنا لكن غير لقبو 

   ز ك يجــو  ..وك تلويناا ..يقةيصلح فيت ا تكار  ق فاذا عصر ك ..الدنيا

وإيمــاني باــذا الترــور  ..وصــاية علــي   ــد تتخي   نك قادر علــي فــرض

يــدفداني لإلقــدا  علــي هــذه   عن ثقتي في قدراتي كلنا  همــا اللــذا فضال

  باا فقــط  ألنني لو انترت     تقم. تجسيد الشخصيات التي ..الخروـ

 لتلــا تقــد  ..النقــاد و هــ  السياســةوقبو   و رف  األدوار التي ترضي  

 .وك كنت اللنا  الذ  تقدره جماهيره نروـ

لداــا كــ  لســاعي  لتلشــ  ..رتلــعوكانــت درجــة  ــرارـ كاللــت ت 

 لكنت صــمت فجــذـ وطلــ  لــن ..في تبريدها 'علي  بو شاد  'ولحاوكت

علــي   كمــا لــ  يــرد  ..ولــ  ياــت  بدهشــتنا  ..السائه    يتوقف ويدود للخلف

الســيارـ لقاــي علــي الرريــه نــ   دو      اــتلكن عندلا واج  .. سئلتنا

شانصــا عينيــت  ..وتحو  إلي تمثــا  ..زاوية يدعونا وجلس علي لقدد في

و لالــت فنجــا  قاــوـ وفــي  ..صوب لواطن كا  يجلس علي المقاي ذاتــت

فاــذا الشــخ.  ..للنظــر وللحقيقة كا  لشادا لثيــرا وكفتــا '..الشيشت 'فمت

 .للتذل  د والحالة التي يجلس علياا تدعوكتاتكوين إنساني غير لد

   مــد 'كيف التقرتــت عينــا اللنــا  ..لما أل  ا ..ك  هذا ليس لاما

بينمــا كــا  هــو فــي   ..لن نافذـ السيارـ التــي كانــت تنرلــه كالســا   'زكي

ت. هــذه الماللــح فــي فامنا  نــت يمــ  ..وفي لحظات '!!صان  كال  ' الة

 'وبدد فترـ لن الوقت اتجــت ..عن  نلنا نا لدت رغمالن صمت ووضح تضا

ورال يداعبــت بدــد     ..يراقبت الشخ. الذ  عاش للترـ نحو  '  مد زكي

لدرجــة  نــت  ث  نقلــت إلــي  ــديث شــجن و ــ   ..صافحت فضحك لن قلبت

 لتــي لــ  يصــبح لســموعاوبدد هذه التجربة ركبنا الســيارـ ا !!جدلت يبكي

 تــي   ..بينما كلنا سكوت  '..يادر  'الذ  كا   'لوتورها  'تصو دانلاا غير  

إلي باب الدمارـ التي تقرناا هذه الحالة اإلنســانية واللنيــة اللريــدـ  وصلنا

 '!!*  مد زكي 'باس  والشايرـ

 

 فصـل مـن كتـاب

 الطبع الساعة تدق صفر ــ تحت

 2005أبريل  2ـ األهرام العربي 
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 ن أمحد كسب الرها 
 

بدد وفاـ اللنا  الكبير   مد زكي انتلت اللنانة رغــدـ ولــ  تظاــر 

لة لودعي صديقاا المقرب ا ل  تتكل  رغدـ عن ذكريات ول  تقف في لقد

 لا  عدسات ودعتت في صمت وكتبت لت قصيدـ ننشرها فــي إيــالف نقــال 

لــا ظاــر  تــى اآل  فــي  عن جريدـ "صوت اكلة" ألناا في ر ينا  فض 

 ر الكبير.لصوداع فنا  

   مد كس  الرها كلمات قصيدة: 

  نر قررـ لاء عند 

  بي  نر لندي   

 لاء زل   فيتاوبد  لن وجاك األسمر

  نر قبدة قرنية

 تلوذ فياا  نر  بة عر  لن ر سك

 وبقايا رائحتك

............ 

 األ د لن لارس

 والوقت صبال

 الك  نيا  إك  نا

 ج  سوار المبنىنار

 الجو فراغ

 ن بد  البسراءإك ل

 وبد  لن شجر  نضر

 وشمس لرلداا  نا 

 تلمس وجاك

   بد  اآلياتتوضئة النقر

............ 

 رشلة لاء ك  كثر

 تتلوها آه

 ظلمة عينيك تسجيني
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 يدك الممدودـ تناديني

  لسكاا

 اطرد نوفك  ولن  ولك

 بد  ذباب

............ 

 دها كايات النو  تنش

 كرل  لصر   سمر

 آه

 النو لا  قسى 

............ 

 نذيني لن هنا

 فالوقت  زف

 والجرل ن ف

 والموت ..لبال

 ددت لو  نشر وجايو 

 شراعا لك

 وقل  الحياه  شقت

 للر ي  بك

 لو  لر  بك عاصلة

 في كثبا  رللية

 لنسية

.......... 

 الوقت يضيع

 صوتك الواهن

 جسدك النا  

 لحة الذاكرـوجاك المدو  في آنر ص

 عيناك رغ  ظلمتاا

 ملك الر ي ت 

 ترف  الوادع

........... 

 قب  آذا  الظايرـ
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 بي قررات المندي  األ

 فو  زجاج الوجت

 اسح  عنك القبدة القرنية

 بضدة  لتار

 ر لتنا لظال  نميلة

 كتلي األيسر في يده يات 

 إنى  ر  

 ك .. لن تر  

.......... 

 رشلة لاء  نرى

 ورها 

 في  دقات البسراءودلوع  

 الخالهتكبير وتسبيح  

  ل  .. ودعاء

..... 

 إنى  ر  

 ك .. لن تر  

 ورها  لنت

 ولنى رها 

  وقن    المسافة بيننا

 تحلر لت عمقا

 نندقا

 عتمة  نرى

 يسقط لني   مد

 يسقط  نر النبالء

   مد راهن يا سادـ

 يا سداـ

   مد كس  الرها 

 

 • عن جريدة صوت األمة
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 !أمحد زكي

 فاطمة عياد 
 

عالــاً  21يث  ابن الرا   الكبير   مــد زكــي ه ساعة ويت  72با  

تداقــدات  و عقــود ناصــة  ن إبــرا    ليصبح كالــ  األهليــة.. ليــتمكن لــ 

هيــث  والــذ   بميرا  والده بما فياا عائد األفال .  كد ذلك هشا  فؤاد نــا 

  يتحــد  يقي  هيث  لدت ولع جدتت عن والدتتا ويقو  هشــا  فــؤاد الــذ  لــ 

تي ل  تنقرع بذ مــد زكــي لحظــة وا ــدـ لنــذ لرض   مد زكي  عالق لنذ

ير لكت    مد زكي والمنــتج اللنــي للــيل  فذنا لد .. وفاـ شقيقتي هالة فؤاد

  ..»« يا  السادات

األو    مد فؤاد واآل  لات والد  الثــاني   مــد  ولقد لات والد 

 .اكثنين زكي.. فذنا فقدت  بو 

  ولــن  لــس  ر    مد زكي والــذ  يرثــت هــو هيــث  ضاف   نا ل   

كني لن لن  لوا  هيث  و قو  هذا الكال  ألنل. ضمير  ول لليماً وا داً 

والده وهذا ليس لن  ج  الرا لة هالة ولكن لن   ترك هيث  ألنني في لقا 

كا  يقف بجانبي إذا واجاتنــي   ج    مد زكي األب واأل، والو يد الذ 

 .لشكلة

كل  بلســا  يــت  لــيس هنــاك    إنســا  يســتريع   ويضــيف هشــا   

  مد زكيا لذلك ليس لن  ــه    إنســا     يترــر  لقصــة  يــاـ   مــد 

الشخصــية  و اللنيــة لامــا كانــت األســباب ســو  هيــث    مــد  كي سواءز

 .للمساءلة القانونية زكي ولن يلد  ذلك يتدرض

و و   جر   مد زكي عن فــيل  « لــي و قــا    وجــت كــ  الشــكر 

ا  .. وجمدنا كلنــا وقــا     مــد الدين  دي  الذ  نل. ضميره  ل دلدما

 .ي شيء فاذا  قولت  لالك كذا  تي لو  د  ل زكي  جره كذا والباقي

زكــي لندــرف لنــت لــا  واتصلنا بلبي  لدوض لحالي اللنا    مد

 تركتت  كما يتردد ولا هي  -هي الوصية التي تركاا   مد زكي  
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ركتت وصية.. و تي اآل  ل  يت   صر ت   فقا     مد زكي ل  يترك

ة ليس دائناً وك لديناً.. واليــو  الجمدــة ســوف   ضــر جلســ  ولكنت  كد انت

 .وسمير عبدالمند  ابن نا    مد زكي لع هيث  وهشا  فؤاد نا  هيث 

الكبير   مــد زكــي و نبرنــا  انتقلنا الي الحاجة رتيبة والدـ الرا  

ئة نلســية ســي    الكبير اناــا فــي  الــةلحمد عرية األ، غير الشقيه للرا  

 اولصابة بلتها و كد    والدـ ا مد ل  تلكر في الميرا  وتقو  دائمــاً انــ 

لست في  اجة للميرا  ولكــن ربنــا يبــارك لنــا فــي هيــث  وا  كــ  شــيء 

 .لا  الدنيا ك يدوضني   مد سيكو  لايث  وتقو   ا 

لشــيء فقــد  ويضيف لحمد قائالً  ا مد  نويا لــ  يتركنــا لحتــاجين

 تت و لن لي  نا وشقيقاتي  ياتنا فنحن لسنا في  اجــةقا  بتذلين  ياـ والد

.. ولكناا تقو  لنا ك تتركوا هيث .. هيث   صبح يتــي  لشيء وك والدـه   مد

 .واأل  نليكوا بجواره األب

 وتقو   ه  الللوس هترجــع لــي   مــد  نــا لصــيبتي كبيــرـ ابنــي

ندــ  ايــت كــ  شــيء لايــث  و ســبي . و   البكر لات.. فلوس ايــت وليــرا 

غيــر ذلــك.. وربنــا يدوضــني فــي هيــث  فاــو الوريــث  الوكي  فيمن يقــو 

  !! نذتت في    الناس كبني   مد أل مد.. فذنا ليراثي لن   مد  الو يد
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 "الربيء" ل يستطع "اهلروب" من السرطان اللعي 

 فجر الطاقات داخله رصيد ضخم من األل واملعاناة  
 أجمد جمدي 

 

ــون م • ــيم صــاحب العي ــل الوس ــت أســطورة البط ــه حطم وهبت

 الجميلة

 ..ومرحلة "جنون" فنيعاش طفولة "رمادية" •

 

ــد جســد "البرــ "  ــث رق ــد زكــي..  ي ــا  األســمر   م ر ــ  اللن

ــع المــرض..  ــر ل واســتكانت قبضــة "النمــر األســود" بدــد صــراع لري

"البر ء".. "الاــروب" لــن   وصمت صوت "األلبراطور".. ول  يسترع

  اللدين بدد لدركة  الية بين الررفين استراع فياا   مــد زكــي السرطا

وز في جوكت كثيرـ.. ولكناا إرادـ . سبحانت وتدالي هي    ينا  ويل

 التي  سمت الجولة األنيرـ.

ل  يحا فنا  ولمث  عربي باذا اكهتما  القياد  والشدبي لن قبــ  

ار بدــد     لــر ي لبــارك كــا  يتــابع  التــت باســتمرفالرئيس لحمــد  ســن 

نو   ــو  بتوفير ك  اإللكانات لدالجت في لصر والخارج.. وتجمع اللنــا

البر  الرا   للشد لن  زره طــوا  فتــرـ لرضــت.. ولــ  تتوقــف دعــوات 

لليو  عربي طالبة الشلاء لنجما  المحبــوب  تــي آنــر لحظــة فــي   240

 عمره.

ت   األسمر يجدلنا نلقــي الضــوء عليــ ك  هذا اكجماع في    النج 

 1949نــوفمبر    18بدمه شديد فاو   مد زكي عبدالر من بدو  ولد في  

يه لحافظــة الشــرقية..  صــ  علــي بكــالوريوس المداــد الدــالي بال قــاز

وعم  لوظلا بالثقافة الجماهيريــة ثــ  تلــرغ   1974لللنو  المسر ية عا   

يــدا بــال إنــوـ وت وجــت للتمثي .. لات والده وتركــت ابــن ســتة  شــار و  

ثال  ســنوات وقتاــا غضــ  لــن  لــت و ــ   عنــدلا شــاهدها   والدتت بدد

كنت تقب  األلر بدد    ر    نت  قاــا فقــد كانــت ت ف الي انسا  آنر.. ول

 عالا وقتذاك. 20شابة جميلة عمرها  
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قالت جدتت بتربيتت ول  ينتبت الي طلولتت   د.. فل  يشدر بحنا   و 

 تــ  الدشــرين عالــا كـ   اطت بت لــن الجميــع وعنــدلا  قسوـ وانما ك لبا

علــي ذاتــت ك اكتشف ا  اللو  الرلاد  يكسو  ياتت وهو لــا جدلــت لغلقــا 

يلصــح عــن فر ــت.. وك يبــول بآكلــت لآلنــرين  تــي كينــا  عرلاــ .. 

وصار شخصية تذللية.. يتذل  نلست وكــ  لــن  ولــت.. وفــي نرــوـ نحــو 

لــة فــؤاد ي ال واج لن اللنانــة الرا لــة هااكستقرار وتكوين  سرـ  قد  عل

 لكنت انلص  عناا بدد انجاب ابنت الو يد هيث .

 مسرح املدرسة
  مــد زكــي تاريخــت اللنــي عقــ  التحاقــت بمدرســة ال قــازيه بــد  

الثانوية الصناعية  ينئذ وجد ضالتت المنشودـ في ناظر المدرســة المحــ  

 لــال   12المدرســة  لللن بدرجة كبيرـ  يث كــا  يحــر  علــي ا  تقــد   

لــن كــ  عــا .. وبــذلك تتحــو  ليــالي رلضــا  الــي   نال  شار رلضــا 

لمدرسة.. وفــي إ ــد  الحلــالت قــا  لارجا  لسر ي صغير دان  هذه ا

الناظر بدعوـ صالل لنصور وزكريا سليما  و ســن لصــرلي ليكونــوا 

لجنة التحكي  وبدد انتااء الدرض الذ  قدلت و نرجت   مد زكــي اســتمع 

عجــاب والتشــجيع ونصــحوه ء اللنــانين الكبــار الــي كلمــات اإللــن هــؤك

فــي  عماقــت األلــ    باكلتحا  بالمداد الدــالي لللنــو  المســر ية ف رعــوا

 وبذور اإلصرار علي إكما  طريه اللن.

بدد  صولت علــي الــدبلو  كــا  لــن الملتــرض ا  يكمــ  دراســتت 

اــد اللنــو  بالمداــد الدــالي الصــناعي ولكنــت قــا  بتقــدي   وراقــت الــي لد

اللنو  بالار .. وانتظر النتيجة تحــت وطــذـ القلــه   المسر ية في  كاديمية

  المتقدلين "لسنودين" ولديا  وســاطات.. لكنــت الشديد وهو يدل  ا  لدظ

قب  إعال  النتيجة شاهد في عيو  األساتذـ لشاعر اكرتيــال. وبدــد قليــ  

ــي ــت وا ــد فــالل شــرقاو  ليكــانيكي  صــ  عل ــا    ــده  "في ــي  ق  عل

المواصلات كتنربــه علــي غيــره.. وبــدنو  الدرجات" فاطمذ  أل  هذه  

رشــد  النظــر فــي بدــ  قــوانين     مد زكي المداد  عاد الدكتور رشــاد

المداد  يث كا  يحص  علي الدرجات الناائيــة فــي جميــع المــواد بينمــا 

 يرس  في لادـ اكنجلي  .

نيــة بالمداــد وقتاــا قد   و   عمالت اللنية عندلا كا  فــي الســنة الثا

نتيار للمشاركة في لسر ية "القاهرـ في  لف عا " وبدــدها وقع عليت اك
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ــي  ــت ف ــت  عمال لســر يات "هــاللو شــلبي" و"لدرســة المشــاغبين" توال

و"الديا  كبرت".. وفي السينما شد اكنتباه بذدواره في "شــليقة ولتــولي" 

اب و"اســـكندرية ليـــت" و"الدمـــر لحظـــة" و"الباطنيـــة" ونرـــف اعجـــ 

يوني "األيــا " الــذ  جســد فيــت شخصــية د. الجماهير لع المسلس  التليل 

لتحــو  الرئيســية فــي تــاري  هــذا طت  سين وهو الدم  الذ  يدــد نقرــة ا

الــنج  الــذهبي والــذ  فــتح  لالــت طريــه البرولــة المرلقــة علــي الشاشــة 

 الكبيرـ.

عوال  كثيرـ ساعدت   مد زكي في التدبير الصاد  عــن لدانــاـ 

شباب المبكــر لناــا ذلــك الرصــيد تور طت  سين كسيما في لر لة الالدك

ة في "الالشدور" عند نجمنا الضخ  لن األل  والمداناـ واأل  ا  المخت ن 

األسمر الذ  نرج الــي الــدنيا يتيمــا ولنــذ    بــد ت لداركــت تتلــتح  تــي 

  س  نت و يد و نت بالرغ  لن صغر ســنت يحمــ  لســئولية إعاشــة نلســت 

ـ وانتيــاره لداــد اللنــو  ه في الدراســة و ضــوره الــي القــاهرواستمرار

ا وهو بدد صــغير لمــا المسر ية و"القرشين" اللي تركاما لت األب قد نلد

اضرره الــي الدمــ   تــي كيحتــاج أل ــد ولــن هنــا بــد ت شــحنات األلــ  

تخت    تي تلجرت في التدبير عن لداناـ د. طت  ســين  يــث  بــدع فــي 

 تشخيصاا بصورـ لذهلة.

ثيرو  ولكــن المخــرج يحيــي عندلا رشح زكي للدور اعترض الك

طــت  ســين أل مــد الدلمي راهن عليت وكس  الرها  بدــد ا  قالــت ابنــة  

زكي " هالً يابابا لقد شاهدتك علي الشاشة".. وإذا كانت الكتابة عــن اللــن 

الذ  قدلت   مد زكــي لامــة صــدبة فــإ  لكمــن الصــدوبة هــو اك تيــاج 

ناقضة التي جسدها.. لمختللة لتكت  عن الشخصيات المت لدشرات األقال  ا

ت لــن طــابع نــا  فالنج  األسمر نموذج فريد بين نجو  اللن لما يتمي  بــ 

وفي لشواره اســتراع وهــو فــي  و  الرريــه ا  يحرــ  اســرورـ اللتــي 

الوسي  صا   الديــو  الجميلــة والشــدر النــاع  والوجــت المالئكــي الــذ  

مر.. قرــع دره "األكرت" المجدد ولونــت األســ تتاافت عليت بنات  واء بش

د الرريه نحو البرولة بسرعة الصارو، و صبح  ه   برا  الســينما و كــ 

 ا  اللنا  كبد ا  يدتمد علي لوهبتت و ضوره بديدا عن " الوتت".
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 التوحد مع الشخصية 
  مد زكي فنــا  كبيــر يقــتح     عمــ  فنــي فياضــمت فــي لحظــة 

 رفيبــرز كــ  لــا فياــا ويختــر     دو   ويغو  فــي  عمــا     شخصــية

فيجســده علــي طبيدتــت.. وهــو لــيس قــادرا فقــط علــي توظيــف لشــاعره 

لة الدور والشخصية بــ  ولاللحــت وشــكلت  يضــا فيصــنع و  اسيست لخد

لاللحا جديدـ لوجات تتناس  لع الشخصية التي يقدلاا  و يضيف "لغداً" 

وظاــرت براعتــت فــي فو  رقبتت  و يوسع في لحور  ذنيت  و فتحتي  نلت  

ية وناصــة التاريخيــة لــن نــال  تجســيده لشخصــية صــ التو د لــع الشخ 

صر" فــي  صــد  لر لــة تمــر باــا الــبالد ال عي  الرا   "جما  عبدالنا

" ور ينا تمثيلــت بكتليــت وعضــالت جباتــت ونبــرات 56نال  فيل  "ناصر  

صوتت و ركة قدليت وكذلك فد  في فيل  " يا  السادات" ولنحــت الــرئيس 

 دلو  لن الربقة األولي.للحمد  سني لبارك وسا  اللنو  وا

اســتمرار   مد زكي شال  لــن الموهبــة.. كينضــ  فاــو لتــدفه ب 

تنا  لنت الجماهير التي.. شــاركتت   اللــت وآلالــت فــي كــ  األدوار التــي 

جسدها علي انــتالف  نواعاــا.. فاــو يــدن  عــال  الكوليــديا لــرـ وعــال  

والمحــالي   فير" في فيل  "لوعــد علــي الدشــاء"المذساـ لرات فاو "الكوا

في "ضد الحكولة" وعسكر  األلــن المركــ   فــي "البــر ء" وضــابط 

الدولــة فــي "زوجــة رجــ  لاــ " ونــريج الملجــذ فــي "  ــال  هنــد  لــن 

وكاليليا" ولدرس الللسلة والدجا  في "البيضة والحجر" والصحلي فــي 

 لاروب"."الر ـ وا دـ ك تكلي" واللالل الصديد  في "ا

تصنيف المخــرجين فــإ  اللتــي األســمر   نإذا كانت الواقدية هي ل

زا ا  ننســبت الــي هــذا التصــنيف هو الممث  الو يد الذ  لن الممكن لجــا

فلي لدظ   فاللت يرف  "الدوبلير" الذ  يؤد  األدوار الصدبة بدك لنت 

 ألنت يديش بك  كيانت في الدور.

 دهشتا  الرريقة التــي يمســك   فالذين شاهدوا فيل  "النمر األسود"

"المبرد" والرريقة التي يقف باا  لا  المخرطة فقد كا  هذا تحصــيال   باا

دراســتت بمدرســة ال قــازيه الصــناعية  يــث كــا  فــي تلــك اللتــرـ   للترـ

 لشروع ليكانيكي ناجح.

في فيل  "  ال  هند وكاليليا" كانت   ــدا  اللــيل  تترلــ  لنــت    

تصــوير أل ــد لء سيره عدـ لــرات وفــي  و   يــا  ايقل  لن األتوبيس  ثنا
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 لاظــا   هذه المشاهد قا  المخرج با ضار دوبلير لكي يقــو  باــذه المامــة

علي  ياتت ولكن النج  األسمر نظر الي المخرج وقا  لت ضا كا  "يــاع  

إيت إ نا اتبادلنا شدبرة في األتوبيسات وزوغا  لن الكمســار " ثــ  قــا  

 وبد  التصوير.بإعراء الدوبلير  جره 

 

 مشاهد التنسي 
الملاجــذـ الكبــر  فقــد  ــدثت فــي فــيل  "لوعــد علــي الدشــاء"   ا ل

الذ  تدن  فيت سداد  سني "المشر ة" لكــي تتدــرف وكانت في المشاد  

علي جثة زوجاــا "  مــد زكــي" فقــد كــا  ينــو  المخــرج ا  تســتدرض 

 مــد الكاليرا الجثث الموجــودـ بالمشــر ة ولكــن الملاجــذـ عنــدلا طلــ   

لكــي ينــا  بنلســت دانــ  المشــر ة ووقــف   زكي إنالء الثالجة لن الجثث

مــا قالــت الــنج  الكبيــر وباللدــ  المخرج ولدير التصوير في  الة ذهــو  ل

دن  زكي المشر ة وبد  تصوير المشاد عدـ لــرات وهــو كيــ ا  نائمــا 

في الثالجة وبمجرد    ت  تصوير المشاد نسي   مد الظال  والدلاء التي 

ويس وك نديده".. وكينســي   ــد كنت  ولت ونرج يسذ  "المشاد طلع  كا

في الشوارع والناس تنظــر  المشاد الذ  كا  يجر  فيت   مد زكي عاريا

اليت بدهشة في فــيل  "وكد اكيــت" وكانــت الجمــاهير الواقلــة فــي الشــارع 

 تبتدد عنت ظنا لنا   نت لجنو   يث  صر    يكو  المشاد طبيديا.

ــذلك يصــ  ــ  اول ــت   ــد القالئ ــي بذن ــد زك ذين تجــاوزت لــ نف   م

 دوارهــ   ــدود فــن "التشــخي." و صــبحت جــ ءا لــن وجــدا  الــوطن 

رـ األجيا  بلضــ   دوار ســينمائية ســاهمت فــي ا يــاء ذاكــرـ األلــة وذاك

 وإلقاء الضوء علي بد  صلحات التاري  المصر .

دائما يختلط المرض لد    مــد زكــي بــاللن فمنــذ ســنوات طويلــة 

فؤاد هاجمتــت آك  و ورا  تحــت إبرــت   ة  زواجت لن اللنانة الرا لة هالقب 

ويجــ  إجــراء جرا ــة كستئصــالاا وبدد الكشف والتحالي  عل   ناا غدـ  

وقب  اجراء الدملية اتص  بالمصور سديد الشيمي والمخرج لحمــد نــا  

 وطل  لناما ا  يذتيا لتصوير الدملية فربما تنلع في فيل  يقو  بت لســتقبال

لا نــرج لــن غرفــة الدمليــات  نــذ لدــت دولكناما اعتبراه لجنونــا.. وعنــ 

الدروســة" لتاتــ  الغــدـ يمينــا غدتت وعلقاا فــي لــرآـ ســيارتت بــدك لــن "
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ويسارا لع لوسيقي السيارـ وكانت هذه هي المرـ األولي التي يدن  فياا 

  جرـ الدمليات.

لنــد  " بمستشــلي "800المــرـ الثانيــة فــي لنــد  دانــ  الغرفــة "

شدر بالقله أل  الربي  الــذ  سيستذصــ    ـوفي هذه المر  86كليك" عا   

ت الربي  الذ  كــا  يدــالج عبــدالحلي  لت المرارـ وج ءا لن الكبد هو نلس

  افا والمستشلي نلست هو الذ  توفي فيت الدندلي  لكنت نرج سالما.

يبقي     صد  المواقف المرضية التي تدرض لاا النج  األسمر 

نــدلا هاجمتــت آك  الرئــة ع 2004ك التــي تدــرض لاــا فــي ينــاير هــي تلــ 

 التت فاضرر الــي   وضيه التنلس واعتقد اناا التااب رئو  ولكن ساءت

اجراء التحالي  واكشاعات التي  ثبتت وجــود  ورا  ســرطانية نبيثــة فــي 

 الرئة وتمت عملية بذ  الماء المتواجد علي الرئة.

 

 حليم 
ي  سني لبارك  لر بسلره وعالجت علوعندلا عل  الرئيس لحمد  

 نلقة الدولة بمداد "جوستاف" بباريس وتابع  التت الدكتور شيلالييت الــذ 

ر   عالجت بمصر وباللد  استراع   مد زكي الناوض وكــا  فــي قمــة 

سدادتت لتحقيه  لمت بــذداء شخصــية عبــدالحلي   ــافا فــي اللــيل  الجديــد 

قبــ  دنولــت للمستشــلي لــرـ " لــي " الــذ  قــا  بتصــوير لدظــ  لشــاهده 

سقوطت  ثناء التصوير لينتصر عليــت المــرض وتنلــذ إرادـ . د   نر  بد

ولدشه   مد زكــي للنــت فقــد طلــ   2005لارس    27ي في  سبحانت وتدال

لن شريف عرفــة لخــرج فــيل  " لــي " بتصــوير جنازتــت وعرضــاا فــي 

لذلك لــ  يكــن الليل  كذناا جنازـ عبدالحلي   افا التي ل  تصور سينمائيا و 

كي يتيما ويلارقنا لللوفا بدل  لصر تكريما لــت بدــد ز  غريبا ا  يولد   مد

  سني لبارك علي طلبت.لوافقة الرئيس لحمد  

 

 2005أبريل  30شاشتي ـ 



 

429 

 ماجدة خرياهلل تكتب: 
 البحث عن فضيحة فى حياة أمحد زكى 

 

ــنج  األســمر وتواضــع  ــاس لــن الحــديث عــن    ال ــد الن ــاذا يلي ل

 !عائلتت 

يين  و  تــى صــغاره  ســيلكر حله  إذا توفى وا د لن كبار الص

درــى  هــ  الصــحافة   د فــى البحــث عــن  قيقــة عالقتــت بذلــت    يانــا ي 

ألنلسا  الحه فى الخوض فى الحياـ الخاصــة جــدا لللنــا  بحيــث يتحــو  

األلر إلى لوقف غير  نالقى وغير إنسانى فى الصــراع المحمــو  الــذى 

ة لللنــا  حي ئــد والصــحف علــى تغريــة الحالــة الصــ كا  دائــرا بــين الجرا

الرا     مد زكــىا ســمح الــبد  لنلســت بــذ  يتجــت نحــو لنرقــة  راهــا 

شديدـ الخصوصية وهى عالقة   مــد زكــى بذلــت  هــ  كــا  يحباــا  هــ  

كا  يصرف علياــا  هــ  زارتــت  هــ .. هــ   عشــرات األســئلة الغريبــة 

  نجــد شــيئا فــى  ياتــت والســخيلة..   مــد زكــى اللنــا  الكبيــر المتميــ  لــ 

حد  عنت... إك عالقتت بذلت.   مــد زكــى لثــ  الماليــين لــن نت وإنجازاتت  

بسراء كا  لن الممكن    يديش ويموت دو     يدرى بــت  بناء الريف ال

  د... إك    لوهبتت اللذـا وكلا ت وعملت الــدؤوب ارتلــع بــت لــن قائمــة 

ت شــديدـ التلــرد الحــاكت الدالــة إلــى     صــبح وا ــدا لــن الحــاك

تــرك المتــاجرين بآكلــت و ياتــت كــ  التلاصــي    لــكوالخصوصية ولــع ذ

إنجازا صحليا عندلا ينشرو  صــورـ أل    المامة وتصوروا  نا  يقدلو 

ــ  تكــن    مــد زكــى!! وهــى الــر ـ شــديدـ البســاطة  غلــ  الظــن  ناــا ل

 تستوع  قب  وفاـ ابناا    لت ك  هذه القيمةا ولداا  ــه فاــى لــ  تغــادر

   تدــيش فــى القــاهرـ ســوف تتــوه  رتقريتاــا إك لــرات قليلــة وإذا فكــ 

وسط  بنائاا و  لادهــاا ك شــك   وتدو،.. و ياتاا آلنة ولستقرـ فى بلدتاا

 ناا كانت تشدر      مد زكى الذى ولدتت ليس نلس الشخ. الــذى  قــا  

الدنيا ول  يقددها عندلا  علــن األطبــاء عــن  قيقــة لرضــت.. لمــاذا تتــرك 

الرجــ  وتبــد  فــى إثــارـ الغبــار ـ  صحافة ك  المحرات المامة فــى  يــاال

  مد زكى تــرك لنــا  كثــر    و   ياتت للبحث عن فضيحة هنا  و هناك...
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لن نمسين فيلما قد  ناللاا نمسين دورا ونمسين شخصــية تصــلح كــ  

لناا للتحلي  والبحثا  ياتت كانت زانرـ باإلنجــازات الحقيقيــة فلمــاذا ك 

   نضــرب عالقتــت بــذقرب      هــذا بالحــديث  لمــاذا نحــاو  اآليغرينا ك

إنجاز  لقد بد ت نغمة األصدقاء ونلو  المدانى الجميلة بحثا عن سبه  و  

تسرى بين بدــ  لــن يبحثــو  عــن  ى  زلــة للتدلــةا ليلقــوا بوابــ  لــن 

اكتاالات علــى ر س عمــاد الــدين  ديــ  لتامــين إيــاه باســتغال  لــرض 

كــا  لــن    جاريــا للــيل  و لــي « شــوف إزاى  هــ صديقت ليحقه نجا ــا ت 

األفض     يقضى   مد زكى عالت األنيــر ك يلدــ  شــيئا ســوى انتظــار 

الموت الوشــيك  هــ  نســرت الســينما المصــرية    كســبت فيلمــا ســوف 

يضاف إلى قائمة  عما  هذا المبدع المتلرد... الكثيــر لــن اللنــانين لــاتوا 

يئا ش  اللنيةا ول  يغير ذلك لن األلر  قب  اكنتااء لن تصوير   د األعما 

يبــا أل  هناك دائما  لوك لك   زلة لاما كانت فــدا تاا وك  رى شــيئا لد

فى    يضع فريه الدم  لليل  و لي « نرة بديلة تنلذ فى  الة وفاـ   مد 

زكى! فاذا لا تلدلت شركات اإلنتاج فى هوليوود  يث تقو  بالتذلين على 

يال للخســائر قلــ تحسبا ألى للاجــآت غيــر لحســوبة وت بر  الليل   و برلتت  

   تصــور المتوقدةا عندلا توفيت اللنانة  سماا  فى  ــاد  ســيارـ قبــ   

المشاهد األنيرـ فى فيل  وغرا  وانتقا « قا  لخرج الليل  ولؤللت بتغييــر 

النااية بما يتله لع لا استجد لن   ــدا  ونــرج لنــا فــيل  لــن  هــ   فــال  

فــى  ــاد  ســيارـ   اتلممث  الدالمى جيمس دين عندلا لــ األربدينيات. وا

يــة جديــدـ قب     يناى تصوير آنر  فاللــت تحــو   ــاد  وفاتــت إلــى ناا

للليل  الذى نا  شارـ واسدة و و  جيمس دين إلى  ســرورـ ك تنســى... 

سواء كا  القائمو  على إنتاج فيل  و لي « لديا  يقــين كالــ  بذنــت ســوف 

لــن  قاــ  عمــ        و لديا  لجرد ا تمــا  فذعتقــد ير   قب  إتما  الليل

كللاا إنتــاج اللــيل ا نرة بديلة لتكملة الليل  ليس فقط إلنقاذ الماليين التى ت 

ولكن إلنقاذ آنر عم  فنى كا  يمث  الحل  األنير للنا  عظــي ... افتقــدناه 

 جميدا ولكن ع اءنا  نت ل  يغادر الدنيا قب     يقد  لنــا قردــة لــن إبداعــت

 فى فيل  و لي «.

 

 2005ريل اب 5القاهرة ـ 
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 د. صبحي شفيق يكتب عن »ابن الصمت«: 
لي أمحد زكي وصرخ يف  عندما أشار جميد طوبيا ع 

 شلة السينما اجلديدة: وجدتها وجدتها 

 

الذين رفضــوا الا يمــة هــ  جيــ  الســتينيات والســبدينيات. الجيــ  

  تنميــة اقتصــاديةا الذ  تلتح وعيت علي لجتمع يلتف  و  برنــالج  يــاـ

قافيةا السدي إلي اككتلاء الذاتيا إعــادـ تشــكي  الوجــدا  ث   تخريطا تنمية

 لي ديالتيك الو دـ في قل  اكنتالفا     والحداثة«. المصر  ليص  إ

والحداثة تبد ا في تاري  اللكر اإلنســانيا بتحرــي  النظــرـ الثنائيــة 

لتــي ورثاــا الملكــرو  لــن للواقــعا لإلنســا ا للربيدــةا النظــرـ الثنائيــة ا

الكو  يقاب  اللسادا والخير يقابلت الشرا وك  عنصــر فــي   يث رسروا   

نلــس البشــريةا قــا  علــي صــراع ضــدين كالهمــا علــي   الربيدة كما فــي

 نقي  اآلنر. هذا هو فكر الدصور الوسري.  

وفي الدرالاا ترجمتت هــي  والنمريــة«.    رســ  شخصــيات    

ســاس    دــد ذلــكا وتليل يــونيا  نيــراب علــيعم  لسر ي لث  سينمائي ب 

ب وهذا هو الخيرا وهذه هــي الداطليــةا Vilain  اد   هذا هو الشرير ل

 وتلك هي ذات الن عات الحادـ التي تص  إلي قمة الشبه.. إل .. إل . 

وفي تاري  المدرفة اإلنسانيةا ك يبد  الوعي باــذه الصــراعات إك 

ـ« لوفه  فكار روســوب لحــ  لجتمــع عندلا    لجتمع واألفراد المتداقد

رض ولن علياا للك السيد اإلقراعيا وهي للكية وراثيةا ألناــا هبــة األ

 مولي سبحانت وتدالي.  لن ال

 12الوعي بذاتية اللرد هو بداية عصر الناضة األدبية لن القــر   

ا وفي الدرالاا اتخذ ذلــك شــك  بــؤرـ هــي نشــبة المســرل 16إلي القر   

ذلك كا  المســرل   ب مي وعلي الرريقة اإليرالية«ا وقوالدلبة«  و لا يس

و  والمالئكــة   د  نشرة الكنائسا عبارـ عن ستائر يتحــرك فياــا القديســ 

بالدرضا ويوصلو  األشرار إلي الجحي ا واألنيار إلي جنة عد ا بينما 

الرابرــة بــين هــؤكء وهــؤكء هــي الراعــة للســيد اإلقرــاعيا وإنــال  



 

432 

بيــ «.. ن  رات  ولــت لســلك اللرســا « ووســلوكتفرسانت لتا ولن هنا عبا

 إل . 

ولع عصر األفراد المترابرو  فــي و ــدـا هــي والدســتور« لــع 

ترا  اكنتالفا كا  علي كتاب الدرالا    يديدوا انتبار القــي  الســاللة ا  

علي نشبة المسرل  ك  شخصية تحل  نلســااا فيــدرا عــن ســو  راســين 

ة ايبوليت في غياب والــده. يــا   بت ابن زوجاا ثيسيوس و صبحت عشيق

   الذ  ارتكتبت   جرلل

باكنتحارا   وهكذا تصبح فيدراا ابنة اإللت زيوسا وك تجد  ال إك

وتتذوه  لما  ولا الذ  يمكن    تقولتا يا ابتا إزاء هذا المشــاد البشــع « 

ا صال هاللت ـ شكسبير  واإلنسا ا  جم  لا فيــت هــو 1601وقبلاا. في  

ــت«ا وفــي عــا  رت صــيحة كــاتــرج  الليلســوف اللرنســي دي  1660 عقل

هرـا هاللت في كتابت الذ  يلتح الرريه  لا  لناج تحليــ  ج ئيــات الظــا

   ظــاهرـا للوصــو  إلــي تركيبتاــا الناائيــةا و عنــي بــت  والمقــا  فــي 

 المناج«.  

ك  هذا المقدلة ضرورية لتحديد  يــن نقــفا نحــنا اآل ا وبدقليــة 

كنــا كنــ ا  ا  ة اإلنسانية ندبر عن واقدنا. إذ   لر لة لن لرا   المدرف

نخــرج لــن نتصور الكو ا والحياـا واإلنسا ا إنماطا لتباينــةا فــنحن لــ   

الدصور الوسري بددا ولازلنا فــي  يــرـ بدايــة عصــر الناضــة.  لــا إذا 

 دركنا    الخير والشر وجاين لظاهرـ وا دـا فنحن ندبر عن واقدنا لن 

 نال  لنظور ديالكتيكي.

داية الخروج لن الثنائية إلــي ب  في تاري  السينما المصريةا كانتو 

ـا التي كا  لي شرف صياغة الديالكتيك هي  ركة جماعة السينما الجديد

. كانــت الحركــة لداصــرـ للتحــوكت السياســية ـ 1968بياناــا األو  فــي 

اكجتماعية ـ النلسية التي طر ت علي لجتمدات الدــال  فــي ذلــك الوقــت  

با الصــغيرـا كوريــاا رو ب  لريكــا النظــا  القــائ  علــي الحــ رفــ  شــبا

لي تلتيح للكــات اللــردا فيتنا ا الج ائر.. إل ا ث  الدعوـ إلي نظا  يقو  ع

وتضييه الاــوـ بــين الثــر  واللقيــرا بــين ثقافــة الدالــة وثقافــة الخاصــةا 

 وإعادـ تكوين نسيج الحياـ اليولية علي  سس جدلية.

  جــاحو  الجذر  في السينماا بــ  فــي لفي لصرا ل  يبد  هذا الت 

 اإلبداع الروائيا سواء في القصة القصيرـ  و الرواية. بد  بقصة قصــيرـ

لبااء طاهر بدنوا  والحللة«ا كما بد  برواية ذات بنــاء ســيملونيا هــي  
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ودوائــر عــد  اإلســكا « لـــ ولجيــد طوبيــا«ا وكــذلك فــي وال  ــا « لـــ 

  إدوار الخــراطا لينتاــي إلــي ويوسف الشاروني«ا وفي كثير لــن  عمــا

 . إبراهي  والجي  التالي.ع  ُصن 

ــة هــي  والظــ  ال  فــي الجانــ  وفــي الســينماا كانــت نقرــة البداي

اآلنر« لـوغال  شدث«. وهي  و  إنتاج وجماعة السينما الجديــدـ«ا ثــ  

بدد ذلك و بناء الصمت« سيناريو لجيد طوبيــا وإنــراج لحمــد راضــي. 

 اللجر« لـ ولمدول شكر «. وفي الوقت نلست وزائر 

ــي   و ذكــر ــا نلتق ــد  كن ــةا وعن ــي ذات ليل ــي بيت ــد جــاء إل   لجي

ــد راضــيا  ــدا عمــر نورشــيدا لجــد  الحســينيا باســتمرارا لحم لجي

 لمدول شكر ا نير  بشارـ لع  سرتت.

وقا  لي لجيد وهو يتقد  ماساا علي غير عادتتا فاو لــن النــوع 

 رج «.الذ  وك يدجبت الدج  ك والصيا  في 

  الذ  يجسد تصوارتنا لما ينبغــي    مث قا  لجيد  ولقد وجدنا الم

ك الخروج لن النمرية لشرير علــي يكو  عليت الممث «. ويدني لجيد بذل

طو  الخطا لصاب باكنلصا  علي طو  الخط... إل .. إلــ با ثــ  تجســيد 

كشــف كيلية الحياـ لك التراك  الكميب وكيلية الحياـ في السينماا هــي    ت 

هــذه هــي الحداثــةا  لــا    تبنــي اللــيل  و   لنا عن كيف يحد  هذا الحــد ا

و عصر الحواديــتا عصــر اعتبــار علي  ساس  وبددينا وبددينا فاذا ه

 وجودنا  كاية لسلية.  

 و ضاف لجيد   

ولــت ســمرـ اللراعنــةا ولــت القــدرـ علــي    يســرد لــا فــي دانلــت 

 د زكي.  باإليماءـا وبالنظرـ«. كا  ذلك الشاب هو   م

ةا تدلــ  فــي ال قــازيها وفــي الثانويــة قي عرفت  نت لن  بناء الشــر

درسة لن لاندســي الــديكورا وقــد الصناعية شاء  ظت    يكو  لدير الم

شيد لسر ا لتكالال في نلس المدرسةا وفــي هــذا المســرل نــاض   مــد 

زكي تجاربت األولي  كممث ا ث  كمخرجا وربمــا كــا   و  لخــرج شــاب 

ا وبريشــت فــي ســالمســرل الشــدبي للســرل فــيال فــي فرن يحقــه للاــو  ا

للاو  المســرل  لمانياب  قو  ـ بال  دني لبالغة ـ ربما يكو   و  لن  قه  

الشــدبيا ألنــت عنــدلا  نــرج لســر ية واللحظــة الحرجــة« لـــ ويوســف 

ـــ  ــاورـ ل ــر  المج ــغيرـ والق ــد  الص ــي الم ــر إل ــ  الخب ــس«ا انتق إدري
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يدرض الدم  بمسرل لتنقــ ا ولــن وال قازيه«ا وطلبت لنت فاقوس     

 س إلي باقي لد  وقر  لحيط ال قازيه.  قو فا

مليةا ب  عكف علي قراءـ ك  ول  يكتف   مد زكي بالممارسة الد

لا كتــ  عــن المســرلا  تــي التحــه بمداــد اللنــو  المســر ية. وعنــدلا 

ونيشت« اللكرـ في ذهن لجيد طوبياا ازداد  ماس لحمــد راضــي لاــاا 

المصــر  الــذ    ا ند عرض و بناء الصمت« نب  اإلنســ وإذا بنا نجد ع

رول جيــ  ينحدر لن جذور التربة المصريةا جند  بسيطا إك  نت يدكس 

 بذكملت  يرف  القمع ويرف  الا يمة.

وبدد لحمد راضيا وجد جي  الستينياتا ابتداء لن نير  بشــارـ 

 تي عاطف الري  ولحمد نا  ولجد  لحمد علــي وغيــره  وغيــره . 

 لرافضة للا يمة. ا  وجدوا في و  مد زكي« إنسا  لصر   قو 

يــت وإذا كــا    مــد زكــي يجســد لــن هــ  فــي القــاع الــذ  تحتــد  ف

صراعات ك  يو ا كما في و واء علــي الرريــه«ا الســائه الميكــانيكيا 

 و في وعيو  ك تنا «ا ث  وقع في يد  بــي الســينما التجريبيــة المداصــرـ 

ي لــن وضــدت وهــو يــئن تحــت وطــذـ ونير  بشارـ«ا فانت ع   مد زكــ 

عات اكجتماعية ليدريت الكاليرا كــي يــر  لــن    زاويــة يجــيء راالص

    زاوية علينا    نتجت. اللسادا وإلي

ث  ها هو اللنا  المبدع لحمد فاض  يضع   مــد زكــي فــي لركــ  

ا فــإذا بـــ و  مــد زكــي« 1956 ــي    1954برنالج الحياـ المصرية لنذ  

 بحا يصــ 1956ذ لــن قــرارات  تــي يونيــو يصــبح صــا   كــ  لــا اتخــ 

 وجما  عبدالناصر«.

يخرجنــا ولو وضدنا و بناء الصمت« بدد ذلك لر ينــا   مــد زكــي 

جميدا لن الصمتا يدفدنا إلي    نصر،  وكلي!«ا ولكــي يخرجنــا لــن 

 الصمت استنلد ك  طاقتتا وهكذا لصير الشاداء.

 ع ائي لـ وهيث «.

 وع ائي لك   بناء الصمت.

 

 2005أبريل  5ة ـ القاهر
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 اء أخري لق أمحد زكي ..  
" إىل "حليم"... مسرية  56من "ناصر 

 حافلة ل تكتمل 
 اء عبد اهلادي متابعة : شيم 

 

ل  يضحك بما فيت الكلاية ا ول  يبك بما فيت الكلاية .. ولكنت صمت 

بما فيت الكلاية . إنت النمر األسمر ..   مد زكي ؛ الذ  جــاء لــن الشــرقية 

ماــورا إلــى    تمكــن لــن انكسار اليتــي  ا والخــوف لــن الج   يحم  دانلت

ا كبيــرا لــن فرض نلست على الشاشة اللضيةا واســتراع    يحقــه نجا ــ 

 نال  تجسيده لمداناتت ولشاكلت في الدديد لن  فاللت .

 لــف شــخ. بيــنا    15لذا فلــ  يكــن غريبــا    يحتشــد  كثــر لــن  

فــي تشــييع  2005-3-28الكثيــر لــن اللنــانين والمســؤولين يــو  األثنــين 

لنــا  المصــر  الــذ  ر ــ  بدــد صــراع طويــ  لــع لــرض جنازـ هذا ال

و رغ  اإلجراءات األلنية المشــددـ التــي   السرطا  استمر  كثر لن عا  .

شكلت عائقــا  لــا  لشــاركة اآلكف فــي تشــييع الجنــازـ ا إك  ناــ  وقلــوا 

بمحاذاـ لســجد لصــرلى لحمــود فــي ضــا ية الماندســين فــي الداصــمة 

 اً لوصو  جثما  زكي .المصرية ؛ تحت وهج الشمس انتظار

قــ  إلــى ورغ   نني كنت لتابدة لترورات  التــت المرضــية لنــذ ن 

لستشلى دار اللؤاد بدد تدهور للاجىء وانتشــار الــور  الســرطاني الــذ  

بــد  فــي الرئــة ليصــ  إلــى المــ  , إلــى    ازدادت  التــت ســوءاً , وذلــك 

لرة إلــى لنرقــة في المددـ والكبدا وانتقا  الج   بانتشار األورا  السرطانية

الدــالج   الرقبة ا بدد    كانت في السا  اليســر  ا وقــرر األطبــاء وقــف

الكيماو  ا وفتح نط سانن لــع طبيبــت اللرنســي" شــيليليت" فــي بــاريس 

 والذ  نصح بدد  نقلت لن القاهرـ إلى باريس ا ووعد بالحضور بنلست.  
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فقد  بدى   مد زكــي إصــرارا علــى  وعلى الرغ  لن هذا التدهور

لقاولة المرض وه يمتتا إلــى     طــ  وزيــر الصــحة المصــر  لــيدلن 

لجاكً للشكا  و "للتلاؤ "  يضاً بذ    مد زكي قد دنــ  لــع وبما ك يدع  

المــرض فــي لر لــة  رجــة.. نتيجــة لمضــاعلات الــور  الســرطاني فــي 

رن. و ضــاف الــوزير صدره وانتشاره إلى الكبد والغدد اللملاوية فــي الــب 

دــاني نتيجــة ذلــك لــن "استســقاء بروتينــي كمــا  صــي     ا مــد زكــي ي 

الشد  الاوائية ". بددها اعتــرف األطبــاء بالتااب رئو  وضيه  اد في  

المشرفو  على عالجت بلقد السيررـ علــى المــرض فــي لــؤتمر صــحلي 

 ا وهو لا يتله تمالا لع طبيدة اللنــا  الــذ 2005-3-23لساء األربداء  

  اللــت .. فقــد ظــ    مــد زكــي لنــذ  ل  يسترع   د يولــا الســيررـ علــى

 ا ويخلــ. ألدواره لدرجــة وطئت قدلاه عال  اللن يحل  بــذكثر لمــا يجــ 

 التقم. الكال .

 

 * أدوار خطرية :
 نت لــ  يكــن يقبــ    -لث  ك  جماور   مد زكي    -وكنت  عل  جيدا  

تضــمناا لشــاهد فاللت ..    يقو     بدي  بتذدية اللقرات الخريرـ التــي ت 

ت بحم  اسروانة غاز لشتدلة ليلقي باــا نــارج المبنــى فــي فــيل  للث  قيا

" ا كما تدل  السبا ة نال   سبوعين فقــط  تــى ك يســتدين "عيو  ك تنا 

ببدي  فــي فــيل  "طــائر علــى الرريــه" . ولــ  يتــورع عــن دنــو  ثالجــة 

لوعــد علــى المــوتى لدشــرـ دقــائه كــي يصــور لقرــة المــوت فــي فــيل  "

 تمني دانلــي     جــده بدــد تشــييع الجنــازـ يخــرج  تالدشاء., إك  نني كن 

س إك لشاد في فيلمت ل لــي  ب .. والــذ  كــا  ليدلن للجميع    لا  د  لي 

يحل  باكنتااء لن تصــويره ا ويــدور  ــو   يــاـ الدنــدلي  األســمر عبــد 

  وفــي الحلي   ــافا شــبيات فــي ر لــة الصــدود إلــى النجوليــة وفــي اليــت 

   المرض في  وانر  يالاما.

ولكن المشاد كا   قيقياً وصادقاً , و ضره الكثيــر لــن الــوزراء 

وفور انتااء صالـ الظاــر نقــ  الــندش لحمــوكً علــى األكتــاف   واللنانين.

ولللوفا بــالدل  المصــر  إلــى ســيارـ نقــ  المــوتى التــي انرلقــت بــت إلــى 

 كتوبر, ليكو  قريبا   6دينة  المدفن الخا  الذ   عده اللنا  الرا   في ل
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شريكتت في بد   ه   فاللت اللنانة سداد  سني التي دفنت هناك قب    لن

 عوا . ثالثة  

 

 * فـالح :
لن وسط ال  ا  للت نظر  الر ـ لتشحة بالسواد .. كا  واضحا 

جدا  ناا آتية لن الريف .. كانت تبكي بحرقة شديدـ , فملت علياــا  ســذلاا 

 درجة  لوه  كانت تح    مد زكي لاذـ ا  عن سب  بكائاا ا

ونرجت كلماتاا للتحلــة بالبكــاء .. كــا  ابنــي ا وابــن كــ  الــر ـ 

 بالريف .. " كا  فالل زينا "!تسكن  

  مد زكي واسمت بالكال  "  مد زكى عبد الر من" ؛ لن لواليد 

.. و بدد وفــاه والــده وزواج والدتــت 1949نوفمبر    18لدينة ال قازيه في  

مدرسة الصناعية  يث شــجدت ل مد زكى" في رعاية جده.. دن  اتربى ا

اــد اللنــو  المســر ية الناظر على التمثي  المسر ي.. والتحه بدــدها بمد

و ثناء دراستت بالمداــد شــارك فــي لســر ية "هــالوه شــلبي" التــي تقاســ  

برولتاا اللنانا  سديد صــالح ولديحــة كالــ  لــع عمــال  الكوليــديا عبــد 

   المند  لدبولي .

و  ليشترك في لســر ية لدرســة اث  انتاره المخرج جال  الشرق

بي. لكــن لدرســة المشاغبينا لــع عــاد  إلــا  وســديد صــالح ويــونس شــل

المشاغبين ل  توفر أل مد زكي اللرصة  لكاللة إلثبات قدراتت اإلبداعيــةا 

 كممث  ناشا.  

وجاءت لسر ية "الديا  كبرت" لع سديد صالح ويــونس شــلبيا 

ن قــا  بــدور اكبــن ي طاقات   مد زكي كممثــ  لســر يا  ــ لتلجر بد   

 المت   في  سرـ غلبت علياا الن وات واألنانية.  

 مــد زكــي فــي تلــك اللتــرـ دنــو  عــال  الســينماا ورشــح  او  ا

لبرولة فيل  "الكرنك" لع اللنانة الرا لة سداد  سنيا لكن القائمين علــى 

في عــدد لــن األفــال  لناــا الليل  كانت لا  رؤية  نرى. إك  نت شارك في 

ــاء ــ  "الراقصــة  " بن ــي الســبدينياتا ث ــولي" ف الصــمت"ا و"شــليقة ولت

 األسود"ا و"البيت البواب".  والربا "ا و"النمر  

كما قد  نال  تلك اللترـ عدداً لحدوداً لــن األعمــا  التليل يونيــةا 

لناا لسلس  "األيا " عن  ياـ عميد األدب الدربي طت  سينا ث  شــارك 
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"هــو وهــي". لكــن التليل يــو  ؛    سني برولة المسلس  اكجتماعي  سداد

 مد زكي.كالمسرل ؛ ل  يكن الغاية القصوى بالنسبة أل  

ويقو  المخرج جال  الشرقاو    "كا    مد زكــي لتجاــاً تمالــا 

إلى السينماا وكا  يشدر بذنت يجد نلســت فــي هــذا الدــال ا شــذنت كشــذ     

ا  كــ يــت القــدرـ علــى اكنتيــار ولكنــت شاب لن سنت في لصرا ل  تكــن لد

يمث  ك  لا يقد  إليت لن  عما ا  تى صنع اسمت. وفي التســدينياتا قــد  

 مد زكي بجان  بد  األفال  التي استادفت شــباك التــذاكر فــي المقــا   

األو  عدداً لن األعما  البارزـا في تاري  السينما المصريةا لناا "ضــد 

الخــوف".  تــى انتيــرت ســتة لــن الحكولــة"ا و"الاــروب" ثــ  " رض 

 لت ضمن  فض  لائة فيل  في تاري  السينما المصرية .   فال

 

 :* مشخصاتي الرؤساء 
وفي السنوات الخمس األنيرـ لن  ياتت تــوج   مــد زكــي ر لتــت 

لع الدم  السينمائيا بتمثي  وإنتاج  كثر  فاللت نجا اا والتــي جســد فياــا 

د شخصيتي الرئيسين  األســبه شخصيات سياسية لصرية بارزـ. فقد جس

"ا والسابه  نور السادات فــي فــيل  56عبد الناصر في فيل  "ناصر    جما

ادات"ا و كانت  لنيتة تمثي  فيل  "الضربة الجوية" الــذ  يجســد " يا  الس

 ينمــا   1973دور الرئيس المصر   سني لبارك في  رب  كتوبر عا   

لنا  الو يد فــي لصــر الــذ  كا  قائدا للقوات الجوية المصرية؛ ليكو  ال

صيات الرؤساء الثالثة المصريينا وكا  زكــي يحــ     يرلــه خ جسد ش

 الرؤساء"  على نلست "لشخصاتي

وقد  لر لت هذا التقم. البارع لوقدا بارزا بــين  قرانــت. ويدتبــر 

  مد زكي لدرسة لتلّردـ في فن األداء التمثيلي والتشخيصي ولُقِّ  بذنــت 

ــة التمثيـــ  ــينما الســـمراء, وارئـــيس جماوريـ دبقـــر , ل , وجـــوهرـ السـ

, كمــا والمندلج, وذلك لقدرتت في اكنغماس التا  في الشخصية التي يلدباا

 نــت   ــد اللنــانين المصــريين القالئــ  الــذ  واز  بــين النوعيــة التجاريــة 

واللنية, و س  قولت في الدديد لن األ اديث التي  جريــت لدــت إنــت كــا  

 حقيقت.ت صدفة, ب   قيقة وهدف يدم  على  يقصد ذلك, ول  يكن ذلك 
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 * أفـالم :
ده فــي فيلمــاً ا لكــن رصــي   60رصيد   مد زكي السينمائي  والي  

 قلوب الماليين  كثر بكثير ا نا  هذا الرصيد عن  فاللت  

 -ب 1977" بنــاء الصــمت"ا "صــانع النجــو " ل -ب 1974"بــدور" ل -

ة و لتــولي" إنــراج "وراء الشــمس"ا "شــليق  -ب  1978"الدمر لحظــة" ل

 -ب 1979إســكندرية ليــت" إنــراج يوســف شــاهين ل"علــي بــدرنا ا 

"لوعد على الدشــاء"ا   -ب  1981تنا " ل"عيو  ك    -ب  1980"الباطنية" ل

"األقــدار الداليــة"ا   -ب  1982"طائر على الرريه"ا "الدوالة ســيدين" ل

ــوى" ل ــة  -ب 1983"درب الاـ ــدلن"ا "الليلـ ــ "ا "المـ ــاط واجـ "اك تيـ

ا "ا "التخشيبة" إنراج عــاطف ب "الراقصة و الر  -ب  1984عودـ" لالمو 

شــادر  -ب 1985ي " لالريــ ا "النمــر األســود"ا "البــرنس"ا "ســدد اليتــ 

با "الحــ  فــو  هضــبة الاــر " إنــراج عــاطف الريــ ا 1986السمك ل

"البر ء"ا "البداية"ا " ربدة في لامة رسمية" إنراج علي عبد الخــاله 

ــوا -ب 1987ل ــت الب ــد"البي ــ " إنــراج لحم نــا   ب"ا "زوجــة رجــ  لا

"  ال  هند وكاليليا" إنراج لحمد نــا ا "الدرجــة الثالثــة"ا   -ب  1988ل

ــت" ل" ــي" ل -ب 1989وكد اكي ــدـ ك تكل ــر ـ وا  ــة 1990"ال با "البيض

ــور"ا  ــد ا "اإللبراطـ ــاس الدغيـ ــراج إينـ ــا" إنـ ــر"ا "كابوريـ والحجـ

ء" إنــراج علــي "الراعــي والنســا -ب 1991"المخروفــة"ا "الاــروب" ل

ــد الحك ــتر كاراتيـــت" ل -ب 1992لـــة" لو بـــدرنا ا "ضـ  -ب 1993"لسـ

"اســتا   -ب  1995"الرجــ  الثالــث" ل  -ب  1994"الباشا"ا "سوا  الاان " ل

" بو الده "ا "ن وـ" إنراج علــي بــدرنا ا "ناصــر  -ب 1996كوزا" ل

"اضـــحك ..  -ب 1997" إنـــراج لحمـــد فاضـــ ا " ســـن اللـــو " ل56

" رض   -ب  1999" ــائط البرــوكت" ل  -ب  1998" لالصورـ ترلع  لوـ

ب 2000" يا  السادات" إنراج لحمــد نــا  ل  -الخوف" داوود عبد السيد  

" لــي " ل لــ  يكتمــ  ب  -ب 2001"لدالي الوزير" إنراج سمير ســيف ل  -

 ب .2004إنراج شريف عرفة ل

 

 * جوا ئز وأومسة :
ثمانين جــائ ـ كانت بدايتت لع الجوائ  والتقديرات التي تجاوزت ال

 يث  صــ  علــى   1979دواره السينمائية ؛ في عا    لحلية وعربية عن  
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الثقافــة عــن دوره فــي "الدمــر لحظــة"  ربــع جــوائ  هــي جــائ ـ وزارـ 

وشاادـ تقدير في نلس الدا  لن لارجا  القاهرـ الســينمائي الــدولي عــن 

ي "شليقة ولتولي" الذ  نا  عنت  يضا جائ ـ لارجا  جمديــة اللــيل  وهــ 

فــي نلــس الدــا  عــن دوره فــي فــيل  "وراء   ةالجاة التي لنحتت جائ ـ ثاني 

 الشمس".  

 ـ  فضــ  لمثــ  عــن دوره فــي كمــا لنحــت لارجــا  دلشــه جــائ 

وهي نلس الجــائ ـ التــي نالاــا عــن نلــس   1986"زوجة رج  لا " عا   

الليل  لن لارجا  جمدية الليل  المصرية وفي الدا  التــالي  صــ   يضــا 

 صــ    1988وفي عــا     "ائ ـ على دوره في فيل  "البر ءعلى نلس الج 

الــدولي عــن   كذلك على نلس الجائ ـ لن لارجا  اإلسكندرية الســينمائي

 دوره في "الر ـ وا دـ ك تكلي".  

كما  ص  على الجائ ـ األولى للمارجا  الثالث عشــر ألوســكار 

ا وتــ  تكريمــت لــن لداــد الدــال  الدربــي 1991الســينما المصــرية عــا  

ت  تكريمت في لارجا  قرطــاج عــا    د يضاا كذلك فق  1991بباريس عا   

 لن تونس في الدا  نلست.ا و ص  على وسا  اكستحقا  الثقافي 1992

وقا  التلل يــو  الدربــي األلريكــي بتكريمــت بمناســبة فــوزه بلقــ  

ا بدــد    انتــاره الدــرب المقيمــو  فــي الوكيــات 1993  سن نج  عــا   

 لاذا الدا .   المتحدـ كذ سن نج 

المصر   سني لبــارك لــدوره فــي فــيل  " يــا    كما كرلت الرئيس

 الربقة األولى.    السادات" ا ولنحت وسا  اللنو  لن

ولن  وانر الجوائ  التي  ص  علياــا جــائ ـ المارجــا  القــولي 

للسينما المصرية عن دوره في فيل  "ارض الخوف" لداود عبد السيد عا  

فــي فــيل    هقــاهرـ الســينمائي الــدولي عــن دوروجائ ـ لارجــا  ال  2000

 .2003"لدالي الوزير" لو يد  الد عا  

 

  الــذ  عــاني وتدــذب كثيــراً لــن  جــ  هذا هو   مد زكي , اللنــا

توصــي  اللكــرـ والرؤيــة التمثيليــة لــن نــال  شخصــياتت التــي يؤدياــا .. 

فــي واهــت  كثيــراً بتلاصــي  الوجــت  ثنــاء األداء ا لــذلك فقــد كــره التمثيــ  

تحل ه وتتحداه    يظار ك  لا بدانلت لــن   اإلذاعة . فك  شخصية يؤدياا

بــ  التحــد  ويــنجح كثيــراً فــي ذلــك ..   اسيس .. وهو كذلك كا  دائما يق
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فنا  ق     تجد لثيلت وسط هذا الك  الاائ  لن الممثلين الموجــودين علــي 

 شد " .السا ة اللنية اآل  .. لذا فقد  ستحه عن جدارـ لق  "فنا  ال

 

 2005ل يأبر 5السفير العربي ـ 
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 ثالث مسرحيات وحضور طاغ 
 أمحد زكي علي خشبة املسرح 

 د. عمرو دوارة 
 

 لماذا غاب النجم األسمر مسرحيا منذ منتصف السبعينيات؟ •

من الممللة التي يغـار عليهـا مسـرحيا... ومـن المملـل الـذي  •

 حسده أحمد زكي وتمني منافسته؟

 

مــا بالشــد وتتس  دائ السينما بالمسرل عالقة لضرربة    عالقة نجو 

 والجذبا وغالبا لا يخشي نجــو  الســينما الكبــار لــن لواجاــة الجماــورا

ناصــة إذا لــا كانــت بــداياتا  اللنيــة بديــدـ عــن نشــبات المســرل جمــاع 

اللنــو ا واعتمــدوا فــي نجا ــاتا  علــي تلــك القــدرات والماــارات التــي 

  لــة لتســجي كصناعة يتدن  فياــا اللنيــو  واآل  تترلباا األعما  السينمائية

 لحظات اإلبداع المتقردة وغير المتواصلة.

نما اكقتراب لن عــال  المســرل لقد نشي عدد كبير لن نجو  السي 

وفــي لقــدلتا  ســيدـ الشاشــةا فــاتن  مالــة والســندريلالا ســداد  ســني 

وسميرـ   مد واللتي األو  رشد   باظة وعمر الشــريف و  مــد رلــ   

د لناديــة الجنــد  و  مــد ال المنشــو كانت هناك لحاوكت ل  تحقــه النجــ و 

سن يوســف ولكــن لظار وصالل ذواللقار ونبيلة عبيد ونادية الجند  و  

الحا  يختلف لع النج  والممث  القدير   مد زكي فبداياتت لســر ية ولــن 

نال  المسرل وبالتحديد لن نال   عمالت الثال  بلرقــة المتحــدين والتــي 

لللنــو  المســر ية وذلــك د الدــالي  لداا  ثنــاء لر لــة دراســتت بالمداــ بد   

بين« بمشاركتت في عرض وهــاللو شــلبي« ثــ  عــرض ولدرســة المشــاغ

ووالديا  كبرت« استراع    يؤكد لوهبتت ويللت األنظار إليت وذلك لنــذ 

تجسيده لشخصية الجرسو  باللند  الاــاو  للتمثيــ  وتقليــده آلداء اللنــا  

 األو .ية اللص    واللنا  لحمود المليجي في ناا سن البارود
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لقد تدال  و  مد زكي« فــي هــذه المســر يات الــثال  لــع ثالثــة 

ار اكتشلوا قدراتت األدائية وه  بالترتي  ال لنــي ســدد  ردش لخرجين كب 

وجال  الشرقاو  وسمير الدصلور  واســتراع اللتــي األســمر    يبــرز 

قــدلتا  عبــدالمند  لــدبولي وليلــي وسط كوكبة لن نجــو  الكوليــديا فــي ل

ر الباروني و سن لصرلي وعبد. فرغلي ونظي  شــدراو  فامي وساي 

جيــا  التاليــة عــاد  إلــا  وســديد صــالح ويــونس وكريمة لختار ولــن األ

شلبيا وانرله   مــد زكــي لــن نشــبات المســارل إلــي الشاشــة اللضــية 

لدرالية المركبة والشاشة الصغيرـ ليجسد الدديد والدديد لن الشخصيات ا

تلردـ ك لثي  لاا ولكن يبقي الســؤا  المســتمر نجا ات ل  والثرية وليحقه

المسارل ولا  ســباب ابتدــاده عناــا ناصــة  ل  يشدر بالحنين إلي نشبات  

   كثيرا لن نجو  السينما قد اجتذبتا   ضواء المسارل لرـ  نر  ولــن 

ارو  الليشــاو  بينا  عاد  إلا  ونور الشــريف ولحمــود عبــدالد ي  وفــ 

شادية ويحيي اللخراني ودك  عبدالد ي  د ياسين و و سين فامي ولحمو 

ــرو  ــة للا ــي لحاول ــك ف ــر  وذل ــلية الدم ــذفال  وص ــاركة ب ــن المش ب ل

ــي المســرل  ــاـ إل ــذا و يضــا إلعــادـ الحي ــي انتشــرت  ينئ ــاوكت الت المق

 باجتذاب الجماور المصر  والدربي واستغال  لواس  السيا ة الدربية.

ولــذلك  ن بالمســرل  مــد زكــي جميــع إغــراءات المنتجــي  رفــ 

  شدرت بالغيرـ كمسر ي لدد  إلكانية اكستلادـ لن إلكانات هــذا الممثــ 

الدمال  لسر ياا وعد  اكقتراب لن عالمت اللني الخــا   تــي  تيحــت 

لي فرصة اللقاء األو  لدت بلند  هيلتو  رلسيس ـ  يث كا  يقــي  ـ فــي 

لــذ  لرــاوع وا  لك بتكليف لــن المخــرج القــدير كــر نااية الثمانينيات وذ

رشحت لبرولة عرض وعودـ األرض« عن نــ. الكاتــ  الكبيــر  للريــد 

المبدعــة ســاير المرشــد  وهــو الدــرض الــذ  تشــارك بــت   فرج وبرولة

وزارـ الثقافة في ا تلاكت  كتوبر وافتتــال قاعــة المــؤتمرات وكــا  ذلــك 

 ــرارـ اســتقبالت لــي كمخــرج ا ول   كــن  تصــور     1989بالتحديد عا   

لدرفــة جميــع تلاصــي  الدــرض ســوف تنتاــي باــذا  رصت علــي  لنلذ و 

اســتمرت الجلســة  كثــر لــن ســاعتين   اكعتذار الماذب عن المشاركة لقد

 علن فياا عن إعجابت الشديد بكتاباتي النقدية وبنصو  وإبداعات  للريد 

ذاكرـ للمقات  فرج وبررافة الموضوع الذ  يدالجت وهو عودـ الوعي وال

وعن عمه التناو  وجــودـ   1967ها عا   دد    فقدب   1973المصر  في  

لشديد لللنا  كر  لراوع و رصــت الحبكة الدرالية كما  علن عن تقديره ا
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علي التدال  اللني لدت ولع لجموعة المبدعين المشــاركين بالدمــ  وفــي 

جموعــة لقدلتا  الشاعر الكبير سيد  جاب والموسيقار جمــا  ســاللة ول

الدــ  عبــدالحليا الترــاو  واللتــي المرشــد  و الممثلين ولن بينا  ســاير  

ولكنــت فــي الناايــة  الرصين الممثــ  شــريف صــبر  كمــا  طلــه عليامــاا

 فاجذني باعتذاره الحاس  والذ  جاء في صيغة سؤا  لحدد 

ه  يرضيك  نت يــا عــ  دوارـ و نــت لســر جي  بــا عــن جــد    

دـ  لدقولــة بدــد طــو  الحرلــا  عــن  شارك في عــرض يقــد  لليلــة وا ــ 

  ســتمتع بالبقــاء لداــا ألطــو  فتــرـ  لدقولــة تحرلــوني لــن لدشوقتي ك

بروفــات والمدايشــة ونقــد  عرضــا كبيــرا ز  ده بدــد اكســتمتاع بلتــرـ ال

 ثال   سابيع فقط 

ــي  ــت وإل ساس ــي إقناع ــوفيقي ف ــد  ت ــي لد ــدرت باألس ــا ش يولا

تاذ كــر  لرــاوع وقدرتــت علــي بالورطة بالرغ  لن إيماني بدبقريــة األســ 

 تلاظ بسرعة اإليقاع والتوظيف الدقيه لل لن ولــ   ســترع اع لع اكاإلبد

 تت فقط اكتليت باكبتسا  والوعد بتكرار اللقاء.اإلجابة علي تساؤك

لرت األيا  لسرعة ول  يتكرر لث  هــذا اللقــاء الحميمــي لدــت إك 

عندلا شرفت بإنراج رائدــة   2003في بداية األللية الثالثة وبالتحديد عا   

لحلوظ عبدالر من الســلرا  يلاــو بمســرل الغــد وفوجئــت   القدير  الكات 

ني بذ    مد زكــي واقــف  لــا  شــباك التــذاكر بمدير دار كر    مد يخبر

ويسذ  عن قيمة  علي تــذكرـ ولدــت نمســة ضــيوف و صــر   مــد زكــي 

ئال  يا عــ  علي تسديد قيمة التذاكر ورف  جميع لحاوكتي كستضافتت قا

ي عند  كلؤانــذـ لــن الدــ  لحلــوظ اتكو   غلعمرو لع غالوتك لش ه

تقدرتدملــت فقــط هــو   وبرضت لش  غني لن ع  لحلوظ عبدالر من اللــي

 نك توافقني علي استرداد اللي دفدتت لو لاعجبتنيش المســر ية اللــي كــ  

 النقاد والصحليين انتاروها  فض  عرض في الموس .

لــي حقيقــت ألعنجال الدرض وإشادـ النقاد بت وت والحقيقة  نت برغ   

اإليرادات بمسرل الغد إك  نني جلست بجوار المرــرب والصــديه   مــد 

  لرصد انرباعات ولشاعر هذا اللنا  القــدير وكــ  كانــت فر تــي إبراهي 

عنــدلا  صــر علــي التدبيــر عــن إعجابــت بــالدرض علنيــا وقيالــت بتحيــة 

ت لجماــور الحاضــرين بضــرورـ المشاركين فيت والتصوير لدا  ودعوتــ 

اإليجابية والمشاركة في الدعاية لاذا الدرض الــذ  يجمــع المواقف    اتخاذ

ويبتس  بالجر ـ والمواجاــة لــع لجموعــة الدــرض بــ  بين المتدة واللكر  
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 صر  يضا علي اللقاء لدا  وقضاء السارـ بينا ا وفي ضــيافة الصــديه 

دار الحوار الــذ  اســتمر شريف عبداللريف لدير المسرل  ينئذ وبمكتبت 

ع نجــو  الدــرض   مــد راتــ  وســميرـ عبــدالد ي  ســاعتين لــ  ألكثر لن

صار وانتصــار وبــد   ديثــت بتلــك ونلي  لرسي وسالي لغاور  وزين ن 

الدعابة لدي  و  كيلية تجميع وقيادـ هذه الدستة لن األشرار المبــدعينا 

عــاد   وك  كانت لال ظتت دقيقة  يث يض  فريه الدرض  يضا كــ  لــن

ود عبــدالغلار وســمير ربيــع جــائي ولحمــ  نور ولحمد دسوقي ويوسف ر

 وصديقت الكوليديا  عاد  صاد .

ه عــن المســرل  جــاب بذنــت يلضــ     يوجــت و و   سباب ابتدــاد

جاده للسينما فاي الذاكرـ الباقية ويشاهدها  كبر عــدد لمكــن ناصــة لــع 

إلعــال  وعــد  إذاعــة استمرار ذلك الدداء الخلي والمستمر بين الثقافــة وا

 ك عد  تسجي  المسر يات الجديدـ.جادـ وكذلالمسر يات ال

اطة هــذا اللنــا  الكبيــر وإذا كا  الجميع قد  عجبوا و ثنوا علي بس

وتلقائيتت وقدرتت علي إثارـ جــو لــن المــرل والســدادـ بقلشــاتت وانتقاداتــت 

ي قــد الالذعة وقدراتت ولااراتت فــي التقليــدا والتشــخي. والــتقم. فــإنن 

لقاء األو  بيننا بدــد لضــي نمســة وتذكره ل  اندهشت لن ذاكرتت الحديدية

ض علــي المشــاركة بــذداء عشر عالا  ينما عاتبني ضا كا لماذا لــ  تدــر

 دور و بوالديو « بدك لن ترشيحي لدرض يقد  ليلة وا دـ.

ــدور  بوالديــو  بديــدا عــن دور الملــك  و  والحقيقــة    انتيــاره ل

لتي يــنجح األدوار اء لد   ساسيتت ودقتت في انتيار  الوزير يوضح بجال

ن في تجسيدها و تي ك يترك    لجا  للتلسير  وضح بذ  ذلك ك يق  لــ 

تذله زين نصــار فــي  داء هــذا الــدور بــ   ضــاف بذنــت قــد شــدر بــالغيرـ 

لوجود لث  هذا الممث  الــذ  يمتلــك جميــع للرداتــت ونجــح فــي  داء هــذه 

 بصورـ رائدة.الشخصية المركبة الصدبة 

الرائدــة التدبيــر عــن لشــاعره  الحميميــة وتضــمنت تلــك الجلســة

بإلكانــات  قيقيــة اللياضة ورغبتت في تقدي  عــرض غنــائي استدراضــي  

تقارب إلكانات المسارل في برود وا  والدــال  الغربــيا كمــا  علــن عــن 

إعجابت بذداء جميــع الممثلــين وباــذا التنــاغ  اللنــي الــذ  تلتقــد كثيــر لــن 

ــاد بــ الدــ  ــة  ش ــي النااي ــة وف ــميرـ ذداء و ساروض الحالي ــة س ــية اللنان س

بينامــا وذلــك   عبدالد ي  والتي يدتبرها  لت الحقيقية بــرغ  تقــارب الســن

لحساسيتاا ورقتاا وتمي هــا بــذداء دور األ  لجميــع الشخصــيات الشــايرـ 
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وإ  كا  لت السبه  يث جسدت دور والدـ طت  سين بالمسلس  الذ  قــا  

 ببرولتت.

 سددنا و نلــ. فــي عملــت  لتندا و   ر   . اللقيد الغالي ج اء لا

 و دنلت فسيح جناتت.  

 2005أبريل  5القاهرة ـ 
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 زكي: جمنون الفن... وفوضوي احلياة محد  أ 
 ماجدة موريس 

 

   يح  الناس فناناً جيداً فاذا هو الربيدي لنذ بد  اللــن, ولكــن    

 هر الربيديــة للكــو , و   يتوافــديتحو  هذا الح  إلى ظاهرـ لث  الظــوا

راء الى المستشلى الذ  كا  يدالج فيت اللنا  على رغ  بدد المحبو  البس

 كتــوبر الجديــدـ, وبــين المحافظــات, و     6قاهرـ ولدينة  المسافات بين ال

يرل  اكطلا  لن آبائا  الذهاب إلى  يث يرقد اللنــا  والــدعاء لــت, و   

ت الصــدبة بد  اللنا    مد زكي يرقد رقدت اشياء كثيرـ  دثت وتحد  لنذ  

عبرت عن وضع صحي نرــر بــد  لنــذ كــانو  الثــاني لينــايرب لــن   التي

ارتلــاع درجــة اكهتمــا  بــت شــدبياً إلــى درجــة غيــر   الدا  الماضي, وهــو 

لسبوقة. صحيح    رئيس الجماورية اهت  بالسؤا  عنت و ادثت  كثر لن 

ــاً  ــت  -لــرـ هاتلي ــاء لرضــت وقبــ  ر يل ــا  اثن وكــذلك كثيــرو  لــن  -بذي

, ولكــن اكهتمــا  الرســمي لــيس هــو المؤشــر علــى اء والمســؤولينالوزر

اد , وك لوقدت فــي عــال  اللــن نلســتا وضع اللنا  لدى رج  الشارع الد

وك  لن اهتمالات رسمية  ظي باا فنانو  في سنوات سابقة توقلت عنــد 

لــا يــدفدنا الــى   لحظتاا ول  تواكباا لشــاعر شــدبية لتدفقــة جارفــة, وهــو 

وتلك المشاعر التي تكناــا جمــاهير تدــيش   عند ذلك القلهلحاولة التوقف  

الــذ  صــنع فيــت   مــد زكــي لجــده   اليو  في لنا، لختلف تمالاً عن ذلك

 يولاً.

فذ مد زكي ليس ابــن الســينما المصــرية اليــو  ولكنــت ينتمــي الــى 

لداً في سينما سنوات لضت كا  لاا جي  آنر عاش الجاده لدت وصددا  

ت المياــي ولحمــد نــا  ونيــر  ماضي. جي  ر فــ الثمانيات لن القر  ال

دلا تغيــر المنــا، بشارـ وعاطف الري  والذ  عج وا عن اكستمرار عن 

بلد  التغيرات اكقتصادية السريدة وصدود جماور جديد. لقد قاو    مد 

زكــي طــويالً ه يمــة جيلــت علــى المســتويات كلاــا, بــ  إنــت فــي لحظــات 

الذ  اراد فيت تقــدي  شروعت الرمول قا  لن سينما لسينما  علن عن لاكنت 

يين والدرب في افال  عن  ه  الشخصيات الدالة المؤثرـ في  ياـ المصر
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القر  الدشرين. كا  هذا اكعال  في بداية التسدينات, وكا  زكي يولاــا 

يريد المساعدـ لمن يتوقــع لــنا     يكونــوا علــى نلــس الخــط لدــت, لكــن 

عــن لقمــة الدــيش فــي را ــوا يبحثــو   ء الكلال السينمائي انلرطوا و زلال

الذ   هملــت,   اكعالنات وفي الليديو كلي  فداد زكي يبحث عن التلل يو 

 و فلنق   دد لوقلت لنت لنذ البداية في  نت للســدـ لللنــا  الســينمائي يقتــ  

لوهبتت ويادرها على التداد  لقات المسلسالتا لكن زكــي عنــدلا ذهــ  

بحــث عــن الســينما فيــت, تســدينات كــا  ي يبحث عن التلل يو  فــي بدايــة ال

اــا بدــد انشــائت وعن اكلكانات التي توافرت لقراع اكنتــاج النــاه  وقت 

ورئاسة لمدول الليثــي لــت. وبــد  لشــروعت لــن نــال  فــيل  عــن الــرئيس 

جما  عبدالناصر للكات  لحلــوظ عبــدالر من والمخــرج لحمــد فاضــ , 

ـ لســينما الصــاعد« ليحــد  شــرناً فــي لنظولــة ا56ر وجاء فــيل  وناصــ 

 ب...1996وقتذاك ل

 األحالم القومية 
لشــروع, ونــ   الــى دور « ليكو  فيلماً فــي 56جاء فيل  وناصر 

الدرض السينمائي, و نصف الناس   مد زكي لؤكدين لــت      اللــت لــ  

وليــة تكن هذياناً, وانا  يحتاجو  الى اعما  تديده  الى زلن اك ــال  الق

 ــد اكبــر للاجــآت ا مــد زكــي يل  الســادات اوفرساناا. بدد ذلكا كــا  فــ 

تحم  زكي سخرية   ألصدقائت الذين  سبوه على الداد الناصر , لن هنا

كثيرين لنا , نصوصاً اليساريين لنا  المدارضــين لكالــ  ديليــد. لكنــت 

ازداد عناداً واصراراً عليــت لــدفوعا بنظــرـ رولانســية وطنيــة تــرى فــي 

ذعمــا   ثــرت فــي س  ولــت وقــا  ب ادات نموذجــاً لــ عي  انتلــف النــاالســ 

 الماليين.

ود الــى انتلى   مد زكــي فــي هدنــة بدــد والســادات« قبــ  ا  يدــ 

ــيات  ــيس ضــمن لشــروعت عــن الشخص ــ , ل ــي دور آنــر لا ــينما ف الس

المدروفة ولكنت يقترب لن السلرة لن نال  تشخي.  الة وزيــر يــدرك 

لي الــوزير« خروج لنت, كا  ذلك اللــيل  ولدــااهمية لوقدت وتقتلت فكرـ ال

 مير سيف.لس

 وهكذا في بداية الدا  الماضي, بد  لا يمكن اعتباره لشاداً طــويالً 

لختللــاً, فذ مــد زكــي المقبــ  علــى  يــاـ عبــد الحلــي  المشــاور بذزلاتــت 

المرضية الشايرـ لع لرض التااب دوالي المر ء, دنــ  هــو نلســت فــي 
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للدالج في   طا , وعاش  يضاً تجربة ا  ينق  زلة  عنف لع لرض السر

خارج بذقصى سرعة بدد ا  تو شت ناليا الســرطا  فــي جســده, كمــا ال

ئتين لن لتاع  التــنلس لديــت, وفــي عــ   زلاتــت لــ  يكــف زاد التااب الر

ا مد زكي عن الحل  بالسينما, وفــي زيــارـ لــت بالمستشــلى فــي لنتصــف 

ابيــ  والخــراطي  وتحــذيرات الدا  الماضــي وكــا  جســده لحاصــراً باكن 

ةا قا  لنا زكي وهو يسخر انت يشــله علــى لــن يــراه اء بمنع الحركاكطب 

وانت يريد ا  يرت  لع اطبائــت ك ضــار   في هذه الصورـ فيصاب بذعر,

كاليرات سينمائية لتصويره وهو على هذه الحا  لالفــادـ لناــا فــي فيلمــت 

الليل  يحلــ  بلقراتــت, ولــن المقب , كا  لمنوعاً لن الحركة و«شغاكً« لع 

ا  يت  اكعــال  عــن توقيــع عقــود و لــي « لــن نــال    ل  تكن للاجذـهنا  

اكعاللي عمــاد الــدين اديــ  و ــر  علــى شركة جديدـ للسينما  سساا  

توفير اقصى درجات السخاء اكنتاجي واكعاللي عن اللــيل  الــذ  ذهــ  

لتصــويرا فــي إنراجت الى شريف عرفة. وفي  ل  اكعــال  عــن بدايــة ا

ر لســبو , فقــد  ضــر الجميــع لرؤيــة كا  المشاد غيــ لرلع الدا  الحالي  

وك  ــو  اكمــا  اللــيل    مد زكي الذ  يمر في  زلة كبرى تجدــ  الشــك

قائمة, وعلــى رغــ  ا  الشــكوك  ــو  عودتــت للدمــ   صــالً هــي اككثــر 

لنرقية اك ا  عالقة زكي بالتمثي  وجنونت بت او ــت للجميــع بــذ  األلــر 

 اد .ع

ـ لنشرـ انبارب الدمــ    تتالش بقراءصدلة اكصدقاء والمحبين ل

 ً , ولن ناللاا كا  هناك في الليل  والتي كانت بنداً ثابتاً في الصحف يوليا

تذكيد على ا  زكي قا  بــذداء نســبة عاليــة لــن لشــاهده, أل  وصــورتت« 

 كانت تؤكد  نت يديش في لنرقة الخوف, وانت ينــدفع الــى لمارســة عشــقت

لن قب  لن انت يود ا  يمــوت قالت لراراً    الو يد  تى آنر نلس لؤكداً لا

عمــ  زكــي فــي هــذه وهو يمثــ , بينمــا كــا  عمــاد الــدين  ديــ  يؤكــد    

الظروف الصــدبة هــو عالجــت الو يــد وفــي الوقــت نلســت كانــت اكورا  

السرطانية تنتشر لتص  الى الكبد واكوعية الليملاوية لــع التاــاب رئــو  

ايقــاف عالجــت ة لمــا اســتل    ضيف اليت ضــيه فــي الشــد  الاوائيــ  اد ا

 الكيماو , واقالة نــط ســانن بــين اكطبــاء فــي لصــر وفرنســا لمحاولــة

كــا  لدروفــاً لنــذ عــا   -ا  ذلك السيناريو بتروراتــت  -ايجاد  لو  لكنت  

لضى لدى الكثيرين, وا  النج  الكبير تجــاوز لر لــة المقاولــة الشرســة 

 كت.ه لا  راد    يحققت ضده لن برو للمرض, ول  يحق
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 منطقة حمرمة أسرته..  
لن  كثر المناطه  رلانية في  يــاـ   مــد زكــي  ســرتت وعالقتــت 

, األ  وابنتاا غير اكشــقاء لــت, وابنــاء نالــت فقــد كــا  يدتبرهــا لنرقــة باا

لمنوعــة علــى اكعــال  وتخصــت و ــده, ولــع ذلــك لــ  ير مــت هــذا لــن 

ا, بذلت وابنائا  رئت لن عائلتت وهو اكبن الباراشاعات راجت انيراً عن تب 

ونالت وابنائت, وكثيرين لن ابناء الحسينية في ال قازيه عاصمة لحافظــة 

ألب توفي وهــو فــي برــن األ , ليدــيش   1949لشرقية التي ولد فياا عا   ا

طلولة لختللة لع نالت الذ  انذه للحياـ لدت بدد زواج  لت. ول  يَر زكــي 

 ـ ناصدة.ت بيضاء البشرلاللحت ولونت الغاله بينما ال   باه ولكنت  نذ

تــى  لحقت نالت بالمدرسة اكبتدائية واكعدادية ث  بــالتدلي  اللنــي   

, وهكذا  ص  على دبلو   ًً ً يواجت الحياـ لن نال  وصندة« تليده سريدا

صنايع تخص. نراطة لداد , ولكنت ترك الدمــ  وال قــازيه كلاــا الــى 

ليــد بالســينما وبتق لمــت بالتشــخي. اذ كــا  لجنونــاً القــاهرـ ســدياً وراء 

ــتي  ــتيلا  روس ــت  واس ــي رس ــي وزك ــود المليج ــلين لحم ــت الملض نجول

  السينما المصرية في الخمسينات والستينات, وفي لداــد وغيره  لن جي 

اللنو  المسر ية بالجي ـ, نجح في اكنتبارات بتلو  وكا  رئيس اللجنة 

ت ســدد  ردش الــذ  لمــح فيــت لــا جدلــ  فنــا  المســرل الكبيــر 1968عــا  

 على رغ  ارتباكت الا  اللجنة.يتوقف عنده  

 

 هو والتلفزيون 
دد لــن المخــرجين الــذين كــانوا في المداــدا للــت زكــي انظــار عــ 

يتوافدو  عليت دائماً بحثاً عن وجــوه جديــدـ, ولــن هنــا التقرــت عبــدالمند  

قدلــت فــي لدبولي في لســر ية والديــا  كبــرت« ثــ  جــال  الشــرقاو  لي 

لنجــو  الصــاعدـ وقتاــا فــي   لجموعــة لــن اولدرســة المشــاغبين« الــا

تــرك المســرل   لقدلا  عاد  الا  وسديد صالح ويونس شلبي, لكن زكــي

لبكراً, وطوى صلحتت بدد هذه البداية في  س  غريــ  وبــد  البحــث عــن 

وسط فني اكثر لالئمة لت, وهنا التقرت التلل يو  فــي ادوار صــغيرـ قبــ  

ي لسلســ  ولــى الكبــرى فــ يــت المخرجــة علويــة زكــي فرصــتت اكا  تدر

حــة واللسا  المر« للكات  عبدالوهاب اكسواني وكانت البرلة الالــت لدي 

 مد . بدــدهاا توالــت البرــوكت عليــت لكنــت رفــ  غالبيتاــا وكــا  فــي 
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وضع يسمح لت بذ  يكو  نج  التلل يو  اكو  بينما كانت لشــاعره تتجــت 

النجــال تا  زكي فرصة ستولت عليت لبكراً. ولن هنا ان الى السينما التي ا

ا  الكبير الذ   ققت لع المخرج يحيى الدلمي في لسلس  واكيا « الذ  ق

ا 1979بت بذداء شخصية عبقر  اللكر واكدب الدكتور طــت  ســين عــا  

ليتوقف عن الظاور على شاشة التلل يــو  وليــرف  لــراراً الدــودـ اليــت 

الــى   عــاد لــرـ وا ــدـ  يُخل. تمالاً للســينما, لكنــت  لحتلظاً برغبتت في ا

الشاشة الصغيرـ بددها لــن نــال  صــالل جــاهين الــذ  كــا  قــد اصــبح 

اليت راعياً و ناً اكبر. وكانت الدودـ ايضاً لرهونة بموافقــة ســداد بالنسبة  

 سني على الدم  في التلل يو  للمرـ األولى لــن نــال   لقــات لتصــلة 

 عــدها   ي« عــن قصــ. للكاتبــة ســناء البيســيلنلصلة بدنوا  وهــو وهــ 

الصغيرـ جاهين وكت  كلمات استدراضــاتاا و غانياــا و نرجاــا   للشاشة

س عشــرـ  لقــة كــا  لــن الملتــرض ا  تكــو  ضــدلاا يحيي الدلمي. نم

ولكناا ل  تكتم , وتدد  تى اآل  لن روائع اكعما  التي قدلاا التلل يو  

 .وبددها انتات عالقة زكي باذا الجااز

ظــاهر اكنــتالف الشــدبية ا ــد لكانت لاللح ا مد زكي وهيئتــت  

كا  النجــو    بينت وبين نجو  السينما في السبدينات عندلا بد  يشه طريقت,

ه  لحمود يس ونــور الشــريف و ســين فامــي, وكانــت بشــرتت الســمراء 

الغالقة, وشدره اككرت الخشن ضمن الدناصر التي ابددتت عن اللــر  

ج « ير لصــورـ والــن رفــ  المنتجــو  هــذا الشــك  المغــا  في البداية, فقــد

المذلوفة, وعندلا جاءتت فرصة الدمــر بترشــيحت لبرولــة فــيل  والكرنــك« 

ــن  ــور ل ــيل  واســتبدلت بن ــتج الل ــ  لن ــدرنا , رف ــي ب ــ  المخــرج عل قب

الشريف, ولــن هنــا الــتأل بالغضــ  ودفدــت هــذا لتحــد  هــؤكء الــذين ك 

لــ  يمــ  نية والثالثة التي يحظى باا, و يدترفو  بت لن نال  اكدوار الثا

ي   تى اصبحت لوهبتت الخارقة لجا  الجد  الدــا , نصوصــاً وقت طو 

الجميع بدوره الصغير في فيل  والباطنية« الذ  ض  بدد ا   صبح  ديث  

كتيبة لن النجــو  علــى ر ســا  ناديــة الجنــد  لــع المخــرج  ســا  الــدين 

 المر لة اكه  في  ياتت.لصرلى في نااية السبدينات, وبدده بد ت  

ر الواقدية المصرية الجديدـ في الســينما بــذو    مد زكي تيا  افتتح

وعيــو  ك تنــا « لــع فريــد شــوقي  افــال  ر فــت المياــي كمخــرج وهــو 

, وبدــدها توالــت بروكتــت لــع جيــ  لــن 1981ولديحــة كالــ  عــا  
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 المخرجين وجد فيت الممثــ  األكثــر لالئمــة للتدبيــر عــن الحيــاـ لــن دو 

 ذزو .تجمي  وعن المواطن الداد  الم

 

 مشرتكة مع حليم وسعاد مالمح  
د لــن النا يــة اكنســانية, جمدــت زكــي لاللــح لشــتركة لــع عبــ 

الوهاب وعبد الحلي  وسداد  ســني, فــإذا كــا  عبــد الوهــاب وجــد لدلمــاً 

رعاه وا تضن لوهبتت كالشاعر ا مد شوقي وكذلك وجد عبد الحلي  عبد 

راء الدمروســي وجيــ  لحــيط بــت لــن الشــدالوهــاب نلســت ولجــد  

, فقد وجد   مد زكي صالل جاهين الشــاعر والكاتــ  الســانر والملحنين

هو وسداد  سني, ويو  وفاـ جــاهين اســودت الــدنيا   الكبير الذ  ا تضنت

في عيو  اكثنين, وشدر كالهما باككتئاب اذ فقدا  باً رو ياً تدلما بلضــلت 

وثقافــة لــ  يــدركاها بلدــ  طلولــة لحبرــة    الكثير لن قــوانين الحيــاـ التــي

ة. ول  يخرج ا مد زكــي لــن  الــة اككتئــاب يولاــا اك بــالدالج لتواضد

  كبير ا بت وصادقت وســاعده علــى ا  يدــيش لــن دو  النلسي عند طبي 

 األب  و بديلت الذ  فقده.

لقد سدد ا مد زكي لا عليت للجميع لقدلاً, لا عليت لللن, ولا عليــت 

قتــت فــي البحــث فياــا, ودفــع و  عمره في الترقي بمانتت واللناءللناس. دفع  

دفــع عن وسائ  لكنتت لن تقم. الشخصيات التي يقدلاا على الشاشة, و 

ك  لا كسبت فــي لترلباتــت كمــا يــدفع ا  لــواطن عــاد  دنلــت بديــداً لــن 

المشاريع التجاريــة التــي تقيماــا غالبيــة اللنــانين اآل . تمتــع بالحيــاـ كمــا 

, ولــ  1983  هالــة فــؤاد عــا   يتــ وج اك اللــن قبــ  ا  يقابــ يريــدها, فلــ 

لثــ  يتــ وج بدــد طالقامــا, ولــ  يــدفع بابنــت الو يــد هيــث  الــى اكضــواء 

آنرين, ب  انت كا  يارب لن اكضواء بديداً لن الدم , ولسنوات عمــره 

اللني نلت الحلالت التي يقيماا نجــو  المجتمــع ورجــا  اكعمــا  و تــى 

اصــدقائت نت للكــت وللــك  ن لن وجوده, و وقاتت الخاصة كازلالئت اللناني 

داً لــن ينرله لناا كما يح  لدا , تلقائياً وكريمــاً ولبــذراً وفوضــوياً بديــ 

القيود, لجسداً شخصية فريدـ في فوضويتاا والت الاــا فــي الوقــت ذاتــت, 

في صخباا وفي اند الاا, انسا  بمدنى الكلمــة, لتواضــع وربمــا نجــو  

ع و زلــات لر زكــي بذوضــا  كاليرا, ورول انرى الالاا. لقدبديداً لن ال

د    عدـ, ولكنت ل  يباِ  باا, ورف  ا  استغال  دعائي لاا, ولــن المؤكــ 
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المواطن الداد  الذ  يراه على الشاشــة وك يقــر  عنــت فــي الصــحف لــا 

يثيره ويدر  عليت تذثيره اللنــي, لــن المؤكــد انــت  درك الكثيــر ووصــلت 

 على   د.  م , ول  يتدا اعية, كما ا   فيت فنا  ل  يتج رسائ  زكي اكبد

 * ناقدة مصرية

 2005أبريل  8 الحياة ـ
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 طور الراحل أمحد زكي وار استعادى مع االمربا ح 
 صابر مسيح بن عامر   -تونس  

 

  مد زكى هــذا الاــر  الــذى لــن يتكــّرر ولــو فــى ك ــه الالــوات 

بــ  علــى  باــا فذ ّبتــت. التاريخية. ر   عن عشاقت وعن الســينما التــى ج 

ا غالـــ  شـــة اللضـــية والـــ نمـــر الشا عي  كـــا  وك يـــ ا  صـــر ا فنيـــّ

فيلمــا ولــع المســرل الجــدّـ   50الخصوصّية. لت لع السينما لــا يلــو  الـــ  

والمرل. ولع التتويجات والتكريمات    الجماور  وك ودائما والجوائ  

 المستحقة دو  ري   بدا.

 كئي  فبكاه عشاقت بحــرارـ اللقــد  مد زكى  سل  الرول ذات   د  

كف المتيمين فكا  تشييع الدمالقة وكــا  التكــري  الرو ــى وشيع جثمانت آ

ّي فالك  يدل   نت ل  يبخ  عــن عشــاقت بإبداعاتــت  تــى فى قيمة الكر  ال ك

اللحظات األنيرـ وفيل   لي  نير شاهد على جودـ الدراء والســخاء الــى 

 آنر نلس.

اـ غــد  2002لحاورتــت ذات شــتاء ســنة      مد زكى كا  لنا شرف

وقبــ  19يرـ لتونس ذات  يا  قرطاج السينمائية فى باقتاا الـــ  زيارتت األن 

ة الصــدفة لــ  ينشــر الحــوار  يــث غــادرت الــديار لينشــر األنيرـ ولغراب 

اليو  فى شك  استدادى بدد    غــادر هــو كــ  الــديار. لكــن الحــوار ظــّ  

ـ  ـ لتحلّ  الحرارـ كحرارـ الرجــ لنقوشا على الور  لحلورا فى الذاكر

 ا ـ واعذروا رعشة القل  فى يد . ّيا  و ليت 

  ستاذ   مد لر با بك  وك فى تونس •

يكو  للضيوف  لا  نا فإبن البلــدا لر بــا بــك  نــت بيننــا   التر ي 

 "قالاا فاكاا"

ــادـ  • ــينمائية كد ــك الس ــك وبذعمال ــاء ب ــو  لال تل ــا الي ــت بينن  ن

 فكيف تقّي  اللكرـ   المارجا  لع نجو  ثابتة

ــة المارجــا شــكر  قيقــ  ــى ة هيئ ــادرـ التــى جدلتن ــى هــذه الب   عل

وهــذا لــيس لــن بــاب  تواص   كثر لــع جماــورى التونســى الــذى   بــت.  

المحاباـ  و المجاللة فالمدروف عن التونســيين  ــبّا  الالّلحــدود للشاشــة 

التمثيــ  اللضــّية وتقاليــده  الثقافيــة فــى هــذا المجــا . ودليلــى    عمالقــة 
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نســى هــو الــذى لــنحا  تذشــيرـ والجماــور التو   واإلنراج لــّروا لــن هنــا

ــرزا  ــ.ا ول ــد لل ــاهين ولحم ــف ش ة. يوس ــّ ــور للدالمي ــواشا  الدب عل

 والنورى بوزيد ولن النجو  التمثيلية  سبنا الدمال  عمر الشريف.

اليو  يتلاع  جماور الشاشة بتونس لع تسدة  عما  ســينمائية  •

شــن لــن  يــث النــوع والتصــنيف بــين  ك  استدادّية لك تختلــف

و "ا وسياســى تــوثيقى " يــا  الســادات"  كوليــدى " ســن ــّ الل

ار " و نر . ه  فى وتراجيدى واقدى "الح  فو  هضبة ال

 هذا اكنتيار تثبيت لنج  زكى المتنوع والالنمري 

ضا كاا  شكر دهاءك و قو   نا يا سّيدى لى لع الشاشــة اللضــية 

آـ عتبــر نلســى المــرقدّلت فيــت كــ  األدوار ألّننــى  نحو جي  لن اإلنتاجا  

الداكسة لمجتمدى فك  لواطن لصرى وعربــى هــو سياســى بالضــرورـ 

وضا ك بالسليقة ورولانسى باللررـ.  يا  السادات و النمر   ولارد بالقّوـ

ــا و  األســود و الحــ  فــو  هضــبة الاــر  و زوجــة رجــ  لاــ  وكابوري

و اضــحك عشــا  الصــورـ ترلــع الاروب و ضد الحكولة و  سن اللو   

انــ  الــذى كنــت  ســللت.  فــال  تحكــى الشــدوب  فــال  تدكــس الج  لــوـ 

  وك.والخا  فينا بكاليرا لنتجة للمتدة  

ــا  • ــدياى فيا ــر ب ــار عنص ــينما واإلبا ــاج الس ــى نت ــة ه والمتد

ــذه  ــد زكــى كســر ه ــا. إكّ      م والوســالة شــرط  ســاس لا

 ألو  األنيرـ بدملقة المبدع ك بوسالة اللتى ا

ا ودليلنــا المجــا  علــى األ لبتســما لســت األو  فــى هــذا قــ  عالميــّ

لــن نــال   سماء لمدــت فــى ســماء هوليــود لــن نــال  عبقريــة األداء ك  

الوسالة ويكلى هنا     ذكر الكبير دوستن هوفما  فالموهبــة واك ســاس 

 هى األبقي.

لكنك على األق   ققت هــذا اكنقــالب الــذوقى علــى المســتوى  •

ى كو  نج  شباك فوكا  ذلك بشك  غير لسبو  فذ  ت الدربى  

زلــن  ســين فامــى وكمــا  الشــناوى ويوســف شــدبا  و نــت 

ا لا يحس  لك  نت فحس  وطبيدــى اللتى الريلى األسمر. فاذ

  ستثنى الكوليديا فى هذا الخصو  

 لقاقااا يا صديقى لست باذا القبح الذى تدعي.
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ة لــن   علو  نا ك  قصد هذاا  نا  عنى القرع لع • النمرّية الذوقيــّ

ى المحلــّ ـ    لوجــة األفــال  الواقديــة فا  الدبقرية هــ ناللك.  

لــح هــى التــى  نتجــت المترلّبة لوجت نموذج لثلك شــدبى المال

   مد زكى الخا   

 عى لا تدنى ولكننى  لاز ك فقط وبك  تواضــع  قــو   ننــى  وك 

و   صــولى علــى ولنذ بداياتى المسر ية األولى بالثانوية ل  يمــر يــو  د

لجــوائ  والتكريمــات التــى تحصــلت ى    وصــ  عــدد اجائ ـ تتويجية إلــ 

 جائ ـ. 80علياا لا يلو  الـ 

لواقدّية تلرض وجوهــا لــن عمــه الشــد  وجــوه صحيح السينما ا

كاد ــة ووجــوه  ــادـ الماللــح لــن هنــا كنــت  نــا ربّمــاا ثــ  الــنج  نــور 

 الشريف.

 

 أمحد زكى األعماق 
ك      توغــ   كثــر فــى   مــد زكــى الــذى ستاذ   مد ه  لــى   •

 يدرفت   د 

 تلض   نا صلحة بيضاءا لك    تلردها دو  عناء.

 

 أمحد زكى والطفولة 
 لن لواليد لدينة ال قازيه عاصمة لحافظة الشــرقية بــدلتا  نا  وك

لصر. إسمى الكال    مد زكى عبد الر ما   نــا اإلبــن الو يــد لوالــد . 

توفى والدى   إطاللتى األولى على الحياـ فقدضا كا   كنت نذير شؤ  لنذ  

اشرـ إثر وكدتي. عشت اليــت  يافدــا ناصــة و   والــدتى ت ّوجــت بدــد لب 

ألعيش إثرها تحت رعاية جــدّتي. دنلــت المدرســة الصــناعية   وفاـ الوالد

 وعلى لسر اا ت  لى اكتشاف عشقى للخشبة.

 ث  كا  اإل ترافا لتى تحديدا  •

 . 1973  المسر ية فى القاهرـ سنة لنذ تخرجى لن لداد اللنو 

 وال واج  •

ا  عن قّصة    عارلة جمدتنى باللنانة الرا لة هالة فــؤاد و   ك

 يث  وهو  غلى هدية وهبتنى إياها السماء.ابنى الو يد ه
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  ستاذ   مدا ه  ك بدّ لن اكل  ليكو  اإلبداع  •

 عتقــد ذلــك وازيــد . األلــ  والاــوس والوجــع نتــاج إنســانى يبــدع 

دوا   ا  و ناصــا ألجــ لضرورـ إ ساسا نالــد اســواء فنيّــ با ذلــك ربّمــا نلــّ

 األدباء والشدراء وناصة الصداليك لنا .

نواتك األنيــرـ اتجاــت إلــى تجســيد  دوار  ســتاذ   مــد فــى ســ  •

الكبار لن الساسة واألدباء فا   نــت تؤرشــف لمــن ر لــوا    

 تكشف عن الجان  اآلنر فيك وهو القدرـ على التقم. 

ن وجمــا  عبــد ن لدا. فرــت  ســي اإلثنا  لداا ب   قيقة اكثني   ربّما

ه األيــا  الناصر و نور السادات. كما  نوى تقدي  عبد الحلي   افا فى ك  

 كلّاا  سماء سيذكرها التاري  إلى    يلنى التاري .

هــذا  وك لــا ثانيــا فــالتقّم.  الــة  نــرى اســتثنائية لــن التجســيد 

 تــى  واستحضــار رول المــتقم. ثانيــا  األدائى تتحم  رو ك  نــت  وك

 ء صادقا.يكو  األدا

وهذا اّلا ثمنت النلاد فى  عمالك التقمصّية فذنت  اضر فى ك   •

ما  المقدّلة ببصمة   مد زكى اللنيــة دو  انــال  بــرول األع

 الشخصية المقلّدـ 

 هذا لا  عتّ  بت ولا التوفيه إك لن عند ّللّا.

المســرل ناصــة و ّ  انرالقتــك  ستاذ   مد  ين  نت اليو  لن   •

بة وقــد اكتشــلك الجماــور الدــري  فــى ت لن نال  الخشكان 

لكــن نجمــك ســرع لدرسة المشاغبين تحديداا وتتالت األعما   

  كثر سينمائّيا 

ة  ضا كا   المسرل كا  وك يــ ا  هاجســى األو  ولــى لدــت قصــّ

 ردت عشه ك لنتاية لكننى فى المقاب  كنت للتونا بســحر الكــاليرا وقــد  

 ذكر هانا  نت  تيح لى فى بــداياتى كللنى األلر.    فى بداياتى اقتحالاا لاما

التــوه وجــدت شــكرى دور صــغير فــى فــيل  لشــكرى ســر ا  ودانــ  الب 

سر ا  جالسا على كرسى المكياج ورج  يجلس عند قدلّيت لتلقينــت نــ. 

ت الحوار وآنر يقو  بإعداد الماكياج لت. فقلت فى قرارـ نلسى هذا لا كنــ 

لى الكرسى وعنــدلا دنــ  فتجر ت وجلست ع ترلع إليت لن قدي  ال لا . 

ي  لــن  جــ  المخــرج ســذلنى لــاذا تلدــ  هانــا.. المكيــاج للممثلــين البــ 

 اإلضاءـ و نت  سود. هالّ ناضت يا  نى . فكانت نيبة  ل  لحلّ ـ.
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 ستاذ   مد زكى وقب     نخت  رجاء اإلجابة عن هذه األســئلة  •

 فى شك  برقي 

 د  إلا    عبقرى إضحاكعا

 ناجحشكالطة ك  عم   يسرى   

 عاطف الري    الواقدّية اللاجدة

سينمائى شــذ  الســادات   عبد الحلي   افا    تمنى تخليده بدم 

 وجما  عبد الناصر

 هالة فؤاد   الح  الذى لن يمحي

    كلثو    طرب بال  دّ 

 دوستن هوفما    جمالية القبح اللذيذ

 رغدـ   األنت

 د  سنى   لن تتكّررسدا

 لن فراغ  نج  ل  يذت   عمر الشريف

   مد زكى   "ضا كا هو   مد زكي"

 ه الملردات وفى ذات السيا    لاذا تدنى لك هذ •

 الكاليرا   تاري 

 الخشبة   بداياتى و بّى األو 

 السينما   بيتي

 الررب   طقس  كيد ناصة فى اللي 

 اللي    للامي

  هاتى   المر ـ   لتوّجة دائما فى

 الني    آه

 زليلصر       

 حر والياسمينتونس   الس

 هيث  "نجلت"   وطني

 دلسك الختا  لك   الحّ  للجميع وإلى الخلو 

ذلك هو الحوار الذى جمدنى باكلبراطور اللضى ـ نسبة للشاشــة 

اللضية ـ الرا     مد زكى ذات شتاء بتونس فيت لن المرل  قصاه ولــن 

يمــوت...   مــد   مد زكى الذى كــا  والــذى لــن  .الجدـ   مد زكى عينت 

كى التاري ..   مد زكى اآلتي..   مد زكى التواضع واألنلــة الممناجــة ز
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  مد زكى الرل  المشبع بــاألل  والكاــ  الحــار األلــانى والاــّر    فى آ ..

الجالس بشمو، فى سمرـ الصحراء لينتج فرعونا جديدا لــت لــن األســماء 

 ولن الخلود ـ األبد.   مد ولن الصلات ال كى

 و .وإنا إليت راجدإنا و 

 2005أبريل   9العرب أنالين ـ 
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 ري فريد يكتب: مس 
 سنة   25مشواري مع أمحد زكي يف  

 

وهــو يصــور لــع ســداد  ســني ولوعــد علــي  81* تدرفــت عليــت عــا  

الدشاء« وتابدت  عمالت ول  يخي  ظني  بدا عندلا قلت عنــت إنــت ســيكو  

 ات في السينما المصرية نج  الثمانيني 

اء تصــوير و  ــال  هنــد وكاليليــا« وصــلت لتدصبا لموهبتت و ثنــ * كا   

 اديد بالمسدسات المشاجرات بينت وبين لحمد نا  إلي الت 

ســنة تمالــاا   40لنذ    1965لع بداية ا ترافي للنقد السينمائي عا   

شــترو  كانت عالقاتي لحدودـ للغاية لع نجو  السينماا كا  الشائع  نا  ي 

علــي نلقــة النجــو  و    ؤكء يســارو  كــ  ليلــةالصحليين والنقادا و   ه

وكنت  ريد     قد     ولئك يقدلو  لا  الادايا بمناسبة  و لن دو  لناسبةا

صورـ لختللة لناقد السينما في الصحافةا و    كو  التــدادا للدــدد القليــ  

   لحسابا .جدا لن انتقاد الذين ك يدملو  لد  النجو  وك يكتبو 

يدــد علــي  صــابع اليــد بيوت عــدد لــن النجــو   ولذلك ل   دن  إك  

  و  مــد الوا دـ وسداد  سني وليرفــت  لــين ونبيلــة عبيــد وليلــي علــو 

زكي« ول  تدن  بيتي إك سداد  سني ول  تكن لي عالقة شخصــية وثيقــة 

إك لدااا وتشرفت بدنو  لن   فاتن  مالة لرـ وا دـ  ولرتين وكــذلك 

ريــه ظــر  فــي طــائر علــي الرعاد  إلا  وقــد للــت   مــد زكــي ن   لن  

  مد زكي وفــردوس عبدالحميــد   1981إنراج لحمد نا ا ونشرت عا   

ي  هــ  نجــو  الثمانينيــات فــي الســينما المصــرية وكــا  نيــر  وآثار الحك

 1980بشارـ قد قدلت في دور قصير في  و   فاللت األقدار الداليــة عــا  

لوهبــة  بشارـ وعاطف الريــ  لمــا كشــف عــن ولوك لحمد نا  ونير 

 مست لث  لواه  كثيرـ ضاعت في ال  ا .  مد زكي ولر

وهــو   1981ا  عــا   تدرفت علي   مد زكــي فــي اســتوديو األهــر

يصور لع سداد  سني ولوعد علي الدشاء« إنــراج لحمــد نــا  وكــا  

المشــاد يــدور دانــ  ســيارـ وينتاــي بــذ  يصــلف لاــا شــدرها بذصــابدت 

 بت عبــر  طبدا    يدبر لاا عن ذهلاا كيف استراع بإدارـ نا    ذهلني و 
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لمس  طراف شدرهاا واقتربت لنت  كثــر فــي لوقــع تصــوير وعيــو  ك 

  و   فال  ر فت المياي في نلس الدا .   تنا «

نشرت   مد زكــي هــو نجــ    1982وفي لقالي عن هذا الليل  عا   

ااب ويتقــد  تقــدلا الثمانينيــات فــي الســينما المصــرية الــذ  يســرع كالشــ 

ندا نجما لــن نــوع جديــد لثــ  جــيمس فيل  جديد يمثلت صا  للحوظا في ك 

 دين في سينما الخمسينيات.

المقا   إ    مد زكي بشدره األكــرت الــذ  واسترردت في نلس  

ك تمر فيت  سنا  المشطا ووجات اللرعوني األسمر وعيونــت التــي تترلــع 

مجــانين وجســده النحيــ ا ولالبســت إلي الدال  في براءـ األطلا  و مــه ال

تلتقي بت علي قارعــة الرريــه و ركاتــت الربيديــة.  التي يرتدياا    شاب

نت الربيدي للحــوار إنمــا يدبــر عــن الشــباب وصوتت الداد  الجمي ا واتقا

ــي  وانــر  ــت ف ــذ  يحــد   ول ــا ال ــدر  ل ــذ  ك ي المصــر  الضــائع ال

ــاهرـ واإل ســكندرية وكــ  المــد  الســبدينيات و وائــ  الثمانينيــات فــي الق

إنراج نير  بشــارـ   70لدوالة رق   ريةا وفي لقالي عن اوالقر  المص

ذلي يثبــت بمــا ك يــدع  يضا نشرت   مد زكي في دور   مد الشــا  1982

ــ   ــي  وائ ــي الســينما المصــرية ف ــت اككتشــاف الدظــي  ف لجــاك للشــك  ن

وكانــت الثمانينيات لقد  د  هــذا الــدور المركــ  بإبــداع وجمــا  كــاللينا 

بــر كلمــات فــاي  غــالي لثلمــا تد  1967ت جيــ   عيناه تدبرا  عن قله جيلــ 

داود   ولقرات نير  بشارـ و ضواء لحمــود عبدالســميع ولــورين جاــاد

ــدـ لــن دو   ــو  هــذه هــي الســينما المصــرية الجدي اآل ا واآل  فقــطا نق

 تحلظات  و تنازكت.  

 نتظــر  ل  يكن   مد زكي يدله  بدا علي لا  نشره عنــتا ولــ   كــن

دفة  و بناء علــي لوعــد بدــد كن عندلا نلتقي بالصلنت    يدله بالربعا ول

نــي  نجــ      شــكرك فترـ كا  وجات يتال  باللر ة ويحتضنني قائال  إن 

فذرد عليت إنما  نت الذ  تستحه الشكر علي المتدة اللنية التي تحققاا لــي 

ــ  ــي والتخشــيبة« إنــراج عــاطف الري  ولكــ  جماــورك وعــن دوره ف

كــي فــي دور مــؤثر الممتــاز   مــد زنشــرت ســوف يبقــي األداء ال 1984

المحالي وهو دور سا  في ظاهره ولكنت صد  في  قيقتــت ألنــت يحتــاج 

لي إقناع المتلرج بذنت لقتنع ببراءـ لوكلتت التي تشير ك  األدلة إلي  ناــا إ

 غير بريئة.  
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 1985وعن والح  فو  هضبة الاــر « إنــراج عــاطف الريــ  

يــدـ لــن كانت نسخة الليل  ج    مد زكي لمث  لن طراز رفيع ولو نشرت  

النا ية الحرفية لدرضت الليل  في لسابقة لارجا  وكا «  و غيــره لــن 

لمارجانات الدولية الكبر  وللــاز   مــد زكــي بتقــدير دولــي كبيــر ولــع ا

ا وعن 1985عاطف الري  وص    مد زكي إلي ذروتت في والبر ء«  

ــدور نشــرت افتتا ــذا ال ــيل  نصــا وإنراجــا وتصــويره ــة الل ا وصــوتا  ي

نتاجا ل  يكن لن الممكن    تضع المتلرج في عمه الــدرالا وديكورا ولو 

كي لدور   مــدا فلــي هــذه اكفتتا يــة يضــع الممثــ  لن دو   داء   مد ز

القدير  سس األسلوب الذ  اتبدت في األداءا وهــو  ســلوب يســتمد  ركتــت 

ي والروبــوت« ويســتمد طريقتــت فــي الجسمانية لــن  ركــة اإلنســا  اآللــ 

قاء األطلا   يث يندفدو  في الكال  لن دو  تلكيــرا اإللقاء لن طريقة إل

ر تنميه الدبارـا والتذكد لن  ناا تدبر عــن لــا  و باأل ر  لن دو  انتظا

يريده قائلاا بالضبط. ولع عاطف الريــ   يضــا وصــ    مــد زكــي إلــي 

مــد زكــي نجمــاا    يــذه   صــبح     1990ذروـ جديدـ في والاروب« 

 جلــتا وهنــا بــرز الصــراع التقليــد  بــين إلي دور الســينما لــن  الجماور  

حادـ بيني وبينت ولكــن فــي إطــار النجو  والمخرجين. وبد ت المناقشات ال

لن الح  واك ترا  المتبادلين. إلي لتي يقا  فيل  لحمد نا  الجديد. هــ  

لــ  فــادل الممثــ   يضــا لــت الممث  قردة لن الــديكور  و اككسســوار إه ظ

المخــرج. هــذا لــا بــد  يقولــتا ولــا ظــ   لــن الواجــ     يحترلــتر  ا و 

ولــيا ولكــن الحقيقــة    المشــكلة يقولتا وهو كال  يبدو وجياــا للوهلــة األ

ليست فنية علي اكطال ا وإنما هي لشــكلة الممثــ  عنــدلا يصــبح نجمــاا 

ست. وقد وص  الصــراع وك يريد    يختار  دواره فقطا وإنما يصنداا بنل

تصوير و  ال  هند وكاليليا« لثال عا  كي ولحمد نا   ثناء  بين   مد ز

ارع لصــر الجديــدـ والتاديــد إلي  د المشاجرات الدلنيــة فــي شــو   1988

 بالمسدسات! 

ولكــن   مــد زكــي كــا  يــدرك فــي قــرارـ نلســت    المخــرجين ـ 

ي  السينماا ولذلك ل  المؤللين ه  الذين يصندو  األفال  التي تبقي في تار

الري ا وكا  والاروب« الذ  وص  لدم  لع نير  ونا  و يكف عن ا

تقد  نني فــي كــ  لــا نشــرت فيت إلي ذروـ جديدـ في لسيرتت الحافلة. و ع

لن لقاكت عن األفال  ل  اســتخد   بــدا كلمــة وعبقــر « إك فــي وصــف 

ي دور ف  1990 داء زكي في والاروب«. ذكرت في لقالي المنشور عا   
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« ووعيــو  ك 70رقــ   بقريتت في والدوالــة  لنتصر يستديد   مد زكي ع

يــه« تنا « ووالح  فو  هضبةالار « ووالبر ء« ووطــائر علــي الرر

وولوعــد علــي الدشــاء«ا وهــي الدبقريــة التــي فقــدها فــي  دوار البــواب 

والسماك والدو  جوا  علي طريقة  فال  فريد األطرش. هنا   مــد زكــي 

د  لمــع لسينماا وليس فقط   ــ يثبت للمقارنة لع كبار لمثلي المث  عالمي  

 نجو   ركة الواقدية الجديدـ.  

تف لا لت البــواب والســماك يــا .عندلا التقينا بدد نشر هذا المقا  ه

ع  سمير. إناا  دوار  نلس فياا عن طاقتي بديدا عن المخرجين الدبــاقرـ 

يشــكلوناا دو  إرادتــت الذين ك يرو  في الممث  إك قردة لن الصلصــا   

 يضا كما تقو . وكا  رد   نــك تــدرك لــا   ة..  لست عبقريا  ناوكذنت دلي 

علي اكنتقــا  لــن البــواب والســماك  عنيتا ولادلت ك ت ا  تملك القدرـ  

 إلي لنتصر ك توجد لشكلة.  

« إنــراج لحمــد 56وعــن دور جمــا  عبدالناصــر فــي وناصــر 

«    يثبــت 56فــي وناصــر  نشرت  واستراع   مد زكــي    1996فاض   

ر والدــال  الدربــي والدــال  كلــت. إنــت لــ   عظــ  الممثلــين فــي لصــ  نت   د  

الصور اللوتوغرافية واألفال ا يتقم. شخصية عبدالناصر كما ر ها في  

ول  يحاكيااا ولكنت عبر عناا بملاولت الخا ا وجسدها رو يــا وفكريــا 

في هــذا اللــيل  إنســا  وليس بالمالبس والمكياج. عبدالناصر..   مد زكي  

وطمو اتــتا بحجــ  البلــد التــي يحكماــاا  ياتتا كبير في سلوكتبسيط في   

ربما علي الدكــس لــن الحقيقــة وبحج  إ ساست باللقراء لن المصريينا و 

 يــث يبــدو عبدالناصــر فــي تســجيالتت الســمديةا والســمدية ـ البصــريةا 

ني بــارد  تــي  قرب إلي اكنلدا ا يقدلت   مد زكي  قرب إلي للكر عقال

زكي    اكنلدا  الحماسي يمكــن   ذاتت. لقد  درك   مدفي نراب التذلين  

د رد فدــ ا ولــن دو     يو ي للمتلرج بــذ  الرجــ  اتخــذ قــراره كمجــر

تقدير الدواق  واإل ساس بالمسئوليةا فل  يستسل  لمــا تــو ي بــت الصــور 

ــذ  يتجاوز ــي ال ــي اللن ــألداء التمثيل ــا ل ــد  نموذج ــال ا وق ــاـ واألف المحاك

والناصــريين« الحافــ  لللــيل   ـ   مد زكي باستقبا الشكلية«. وبقدر سداد

سياسيةا ولذلك قــرر   بقدر ذعره لن    يضدت ذلك اكستقبا  في ونانة«

 تمثي  دور السادات. 

ــد نــا   ــادات« إنــراج لحم ــا  الس ــي و ي ــادات ف وعــن دور الس

لنو  لــن الربقــة ا الذ  لنحت عنت الرئيس لبارك بوسا  الدلو  وال2002
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لسادات ببراعة فنية كبيرـا و هــ  و د    مد زكي دور ااألوليا نشرت   

كا  السادات رشيه القوا  وشديد لا يجدلنا نقو  ذلك  نت ل  يقلد السادات.  

األناقةا ول  يكن   مد زكي كذلك في الليل . وكانت طريقــة الســادات فــي 

ــي بدــ  الكــال  تللــت النظــر  تــي عــن لضــمو  كاللــت بالضــغ ط عل

الســك بجــوهر هــذه  نــر ا ولكــن   مــدزكي  الحروف وتسكين  روف  

ليؤكــد   الرريقة ول  يقلدهاا و ضــاف الكثيــر لــن نــال  عينيــت المدبــرتين

علي لوقلت الخا  عن الشخصية التي يؤدياا. هذا لمث    ــ  الســادات 

وآلن بصدقت وعاش دانلت  ثنــاء تمثيــ  دورها وكــا  هــذا نلــس لــا فدلــت 

 دور عبدالناصر«.  وهو يؤد 

 2005أبريل  12القاهرة ـ 
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 ظهر منذ البداية  ؤه لضحايا الواقع نتماا 

 ”يف السياسة  افالم امحد زكي “كالم

 يوسف أمحد  
 

تجي  بد   فال    مد زكي المامةا عن  كثــر األســئلة صــدوبة 

في ليدا  عل  الجما  الذ  يتنــاو  فلســلة اللنــو ا ذلــك الســؤا  هــو  لــا 

ينبغــي  -مدنى األشم  للكلمةبال-لسياسة  وه  اللن السياسي  عالقة اللن با

لكــي -   يتبنى رلوضوعات” سياسية صريحة  وه  يج  علــى اللنــا   

   ينضــ  لحــ ب  و يــؤلن بمدتقــد   -للت لا لــن النا يــة السياســيةندتبره  

سياسي  وبالنسبة للممث  في السينما علــى نحــو نــا ا لــا األدوار التــي 

صــ  إليــت رســالة يؤدياــا ليتواصــ  لــع المتلقــي ويو يج  على اللنا      

 ة لحددـ سياسي 

   فنانــا لثــ    مــد   -ولدا  بدــ  الحــه-قد يتصور البد  لنا  

”  و ر يــا  56في  فاللت إلى عال  السياسة ناصة في رناصر  زكي دن   

السادات”ا التــي يجســد فيامــا  لــع تلــاوت فــي لــدى النجــال شخصــيتين 

  لنــا. لكــن ري  القري  الذ  عاصــره الكثيــرو سياسيتين تنتميا  إلى التا

ل   فاللا  نرى رتبدو” بديدـ عن السياسيةا بد  باــا   مــد زكــي تدا  نتذ

فــي  دوار ثانيــة  و  تــى ثانويــة. إنــت فــي رشــليقة ولتــولي”  ياتت اللنيــة  

ب لدلي بدرنا  يجسد الشاب الصديد  لتولي الذ   نذتت السلرة 1978ل

لضــررا اـ الســويسا ويتــرك  نتــت شــليقة   بالسخرـ للدمــ  فــي  لــر قنــ 

ح نابا للرجا  الذين يناشونااا وبرغ     لتولي يظ  في ولقاورا  لتصب 

 دا ا فإنك تظ  تسذ  نلســك هــ  كــا  لصــير شــليقة الليل  في نللية األ

األنت الو يد سينتاي إلى الضياع لوك انــت بــات عــاج ا  و فلتقــ  غائبــا  

   إلــى  قصــى و قســى  ــدودها عنــدلاعن  مايتاا  بــ  إ  المذســاـ تصــ 

ظا   نالقيا يتدال  لع األعراض والدوارض وك يدودا ويلرض عليت ن 

و األ، الــذ  يقــت. لــن األنــت بقتلاــا يتدال  لع األسبابا    يصبح هــ 

 دفاعا عن رالشرف”.
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إ  هذا الدور القصير يحم  في  عماقت بذور اللكرـ السياسية التي 

ــد ــال    م ــ   ف ــي لدظ ــتتردد ف ــر  س ــن القا ــد  ع ــةا وتتح ــي المام زك

ب 1979تذكــد لــع فيلمــت التــالي رإســكندرية ليــت” لوالمقاورينا وهــو لــا  

 -و ــده-ثور  اللقير إبراهي  الذ  يــدفع  ليوسف شاهينا في دور اللتى ال

ثمن تحل  المجتمع كلت بــذ  يجــد نلســت وراء قضــبا  الســجنا  تــى إنــك 

ا يمــارس اللســاد فــي كــ  تشدر بالسخرية المريرـ لن    لجتمدا لتلســخ 

ذا اللتى لكي يلقي على كتليت تامة رتاديــد الليل  ك يجد سوى هلحظة لن  

نلست ك يجد لن يدافع عنت إك المحالي   السال  اكجتماعي”ا كما    اللتى

ــي  ــك ف ــذ  ك يمل ــيب ال ــود المليج ــكندراني للحم ــكر  اإلس ــوز ش الدج

ليــد وســط هــذا اللســادا المحكمــة إك كلمــات عــاج ـ يائســة ك تغنــي وك ت 

لمغرقــة فــي لرارتاــا وتدبــر عــن واقــع حــالي بتلــك الكلمــات الينره الم

 القضية.الحا   روعاي ني  كسباا !” في اشارـ الى 

لن هنــا يمكــن    تجــد بضــع إجابــات لحتملــة عــن األســئلة التــي 

طر ناها في بداية المقا ا فقد كا  اللتى   مــد زكــي بتكوينــت الجســماني 

ـ رالمقاــورين”ا وهــو حا لنــذ البدايــة    يدبــر عــن صــوروالنلسي لرش

األلر الذ  جاء لواكبا وهذا  لر لا  ك يمكن إغلالت في صدود نجوليتــت 

سينما شــابة جديــدـ ولــدت ونمــت نــال  الثمانينــاتا وكــا  القرــاع لع    -

األكبر لن جماورها طبقة صاعدـ جديدـ لن بــين الحــرفيين األليــين لــن 

اـ لن جان  آنــر. لــ  لضائدين التائاين في ز ا  الحي جان ا  و المثقلين ا

يكن ضــروريا إذ  لاــذه الســينما  تــى تصــبح سياســية بــالمدنى المباشــر 

تناو  ر واديت” سياسيةا لثلما  ــد  فــي الدقــد الســابه لــن للكلمة    ت 

سبدينات القر  الماضي لع  فال  لمثــ  رالكرنــك” و شــباهتا لكــن البدــد 

كمــن فــي بحثاــا منتت هذه الســينما الشــابة كــا  ي السياسي الدميه الذ  تض

عن راألبرا ” بين الماليين الذين يديشو  على هــالش المجتمــعا   الدائ 

و  في بحر الحياـا يكد و  وراء لقمة الدــيش وقــد فا ــت بينما ه  غارق

ــين  ــالا  ب ــت ردود  فد ــانيا وتراو  ــر  اإلنس ــة الد ــوده  رائح ــن جل ل

”ا دبيرا عــن رثقافــة اللقــر وال  ــا عدوانية صريحة و ميمية لتضمنة ت 

ــواها  ب  ــذكثر وتحــدثت  ف ــى النرــه ب ــدرتا  عل ــ  ق ــنة رغ ــاظ الخش األلل

 التدبيرات الدالية رهافة.
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 جناز السينمائي اال 
كــا  اإلنجــاز رالسياســي” الحقيقــي لاــذه الســينما    يظاــر لثــ  

هؤكء راألبرا ” على الشاشة بدد    غابوا عناا نــال  الســبدينات التــي 

ضاء” اإليراليةا  ين ال  التليلونات البي دت فياا سينما زائلةا تشبت ر فسا

  ســوى كنــت تــرى علــى الشاشــة ر برــاك” كلدــين لصــقولين ك تشــغلا

قص. الح  المريضة التافاةا وك تدرف لــن  يــن كــانوا يكســبو  تلــك 

األلوا  الرائلة التي يديشو  باا  ياتا  المرفاةا بينما يــذتي   مــد زكــي 

تخلــى عــن عبــد الد يــ  بدــد       انت لث  يحيــى اللخرانــيا ولحمــودو قر

لكي يظار نموذج برــ  جديــدا   -الوسالةا وعلى ر سا  جميدا عاد  إلا 

لرـ  نرى كانت لاللح   مد زكي الجسمانية والنلســية تجدلــت لرشــحا و 

بقوـ لكي يحت  لكانا لاما بين الصور الدديدـ لاذا البر  الجديدا ببشــرتت 

وطريقتــت وشلتيت المكتنــ تينا  وشدره المجددا ووجات النحي ا    السمراءا

ــة  ــة التلقائي ــت -الدلوي ــات يدي ــديثا و رك ــي الح ــا ف ــة   يان ــ  المتلدثم ب

  صابدت الدصبية التي تلصح عن قله عاصف في األعما .و 

على هذا النحو يمكنك    تقــر  فيلمــا لثــ  رلوعــد علــى الدشــاء” 

ــراءـ سياســيةا  1981ل ــى ب لمحمــد نــا  ق ــة األول ــدو للوهل رغــ   نــت يب

  الر ـا إنــت الصــراع بــين برــ  الســبدينات اعا بين رجلين على   صر

يا الذ  يجسد القار والمقاــورين  سين فامي وبر  الثمانينات   مد زك

في شخصية ذلك الحال  البسيط الذ  يحاو     يجد لقصة  بت الصــاد  

تمــو  بالســلرة ك لكانا تحت الشمسا لــوك    بدــ  األثريــاء الــذين يح 

البشــر بقســوـ ك تدــرف لنلســاا لر مــةا فيدوســو  علــى  تدرف قلــوبا  ا

فــي ك وعــي صــناع  ربمــا كانــت- دوداا ويمكنك    تجد دكلــة سياســية 

الليل  آنذاك في    رالح ” يذتي لن نال  ال وجــة المقاــورـ التــي تقــرر 

لــى قت  قاهرها  تى لو اضررت لالنتحار لكي تموت لدت في رلوعــد ع

 الدشاء”!

 

 قهر يتكرر 
” 70إلــى عــال  المثقلــين فــي رالدوالــة    قار نلست الذ  انتق إنت ال

  تقــر  اســ  اللــيل  علــى نحــو يمكنك هنا  يضا  -ب لخير  بشارـ  1982ل

لتــرى   -سياسي كإشــارـ لدــا  التحــو  اكقتصــاد  والسياســي فــي لصــر
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تــت المخــرج التســجيلي ر  مــد” الــذ  يحــاو     يكشــف لــن نــال   دوا

في المجتمعا لكنت ينتاــي   يت  يولاً وراء يو   السينمائية عن التخري  الذ 

التــي يدلماــاا   إلى شدور جارف بالقار والدج  عن    يصــرل بالحقيقــة

لــع الم يــد لــن -وهو القار نلست  يضا الــذ  ينتقــ  نــال  ســنوات قليلــة 

ذلــ  إلى عال  الربقــة الوســرىا ولتت   -انقالب الار  اكجتماعي والسياسي

ف الريــ  كــا  ب لدــاط1986الاــر ” ل كيف    بر  رالح  فو  هضبة

جاــاا يحل  بذبسط  قو  اإلنسا     يجــد لكانــا يؤويــت و بيبتــت التــي ت و 

لينتاي  لمت بكابوس عندلا يجــد نلســت لتامــا بارتكــاب فدــ  فاضــح فــي 

 الرريه الدا !

 وعبر الدديد لن األفال  نال  الثمانيناتا لث  ر ربدــة فــي لامــة

” و”الدرجــة الثالثــة”ا ر  ال  هند وكاليليارسمية”  و رالبيت البواب”  و  

يدبــر باــا   -للــةتجد تنويدات عديدـ  لن بين طبقات وفئات اجتماعيــة لخت 

  مد زكي عن صور لختللة لن القار والمقاورينا وهو لــا يصــ  إلــى 

ب 1991الــذروـ لــع بدايــة التســدينات فــي فيلميــت المامــين رالاــروب” ل

ــد ــة” ل و”ض ــا للم1992الحكول ــي با وكالهم ــ . ف ــاطف الري ــرج ع خ

رالاروب” يلد    مد زكي دور اللتى الصديد  رلنتصر” الذ  يــذه  

لحــاوك    يتكيــف لــع قوانيناــا و نالقياتاــاا لكنــت يدجــ  إلــى القــاهرـ 

ويُصد   تى إنت يجد نلستا فجــذـ هاربــا لرــاردا بســب  انتقالــت لكرالتــت 

نلــوذ وبدــ  سريا لشبوها بين بدــ   صــحاب ال  الماانةا ليواجت تحاللا

مــا  الــذين يخلــو   غراضــا  الدنيئــة وراء ســتار  نالقــي  و رجا  األع

برــ  تراجيــد  ينتاــي البرــ  ناايــة لذســاويةا وطني زائــف. ولثــ  كــ   

تذكيدا على    القار  اصره لن ك  جان ا وربما جاء رضد الحكولــة” 

ــروب”ا ولتتذ ــا  لبرــ  رالا ــة لالنتق ــالي كمحاول ــيل  رالمح ــ  برــ  الل ل

ضــايا التدويضــات  تــى  نــت يبــدو لثــ  نلف” الذ  يدم  في قلصرلى  

اا لكنت في لحظة دراليــة   د الضباع التي تديش على ناش جثث الضحاي 

 و ق  باأل رى ليلودرالية على طريقة عــاطف الريــ  يكتشــف  نــت هــو 

ــف رضــد ــه ويق ــرر    يلي ــن هــؤكء الضــحاياا فيق ــا  وا ــدا ل ــت ك  ذات

آنــرين لــن   روب”ا و برــا  عديــدينالحكولة” ليترافــع عــن برــ  رالاــ 

حــالي  فاللت السابقة في لرافدة لاــا دككتاــا  ــين يقــو   ر نــا لثــا  للم

اللاسدا  نا ابن المر لة التي سبقتااا ابن للمر لة الناصرية التي تجرعت 

ه ائماا وسددت بانتصاراتااا عرفت قانو  السبدينات وتاجرت في كــ  
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ــي ــال .ش ــارـ واألن ــانو  والتج ــة ال ء  الق ــ  لحاكم ــا  طل ــؤولين  ن مس

الحقيقيين عن قت   بنــاء الدجــ  واإلهمــا  والتــرد ا كلنــا فاســدو   تــى 

 الصالتو  صمتا عاج ا قلي  الحيلة..  غيثونا!”.

بدد عشر سنوات كاللةا جسد   مــد زكــي فــي رلدــالي الــوزير” 

اســدا الــذ  هاجمــت فــي ب لسمير سيف هذا المســؤو  السياســي الل2002ل

يد  الد    يلتــف  ــو  الرقابــة بــذ  ة”ا  او  سيناريو و  رضد الحكول

نرى فساده علــى الشاشــة فــإ  يجدلت جاء للوزارـ لصادفةا ورغ   ننا ك  

الليل  يدرض لنا الكوابيس التي تص  إلى درجة السريالية   ياناا وتنتابــت 

ليلودراليــة يحــاو  قتــ  لكي تؤكد لت شدوره بالذن ا وها هو في للارقة  

 لو يد الذ  يدرف  سراره الشريرـ.ور بذ  يقت  الرج  اهذا الشد

 

 رهافة اللقطات 
ة” التــي تحــد  عناــا فــي رضــد لــن جانــ  آنــرا فــإ  رالمر لــ 

فــي   -إلى درجة الغموض   يانا-الحكولة” تتجسد على نحو بالغ الرهافة  

ابط يحيــى ب لــداود عبــد الســيدا فاــذا هــو رالضــ 1999رارض الخوف” ل

صاباتا لكن ررؤساءه” الــذين التسل  إلى عال  الدالمنقباو ” الذ  كلف  

دايــة نقيــة لرســالة كللوه غابوا عــن الســا ة فذصــبح  ــائرا ضــائدا بــين ب 

لشروع  نالقيا ونااية غائمة وقد  صبح غارقا في اللسادا وكــذ  اللــيل  

 كلت يقار  بين لر لة رناصر” ث  رالسادات” ولا تاله.

ب 1995” ل56اصــر ت تبحــث عــن السياســة فــي فيلمــي رن إ  كنــ 

ب لمحمد نــا ا فــاللر  بــين هــذا 2000د فاض  ث  ر يا  السادات” للمحم

رالن.” بقدر كمونــت فــي لــادـ الموضــوعا فانــاك فــر  وذاك يكمن في  

ــادات”  ــر منا و”الس ــد ال ــوظ عب ــيناريو لحل ــر” وس ــين رناص ــ  ب هائ

اب ولو بمشــاد وا ــد. إ  هــذا وسيناريو لشتت اشترك فيت الدديد لن الكت 

ناصــر” والبدــد عــن الدعايــة السياســية اللجــةا ر  يتجلى في رهافــة رالل

ديناــا لــن  يــاـ عبــد الناصــر فــي عندلا يركــ  اللــيل  علــى رلحظــات” ب 

 الشاور القليلة التي سبقت تذلي  قناـ السويس ث  الددوا  الثالثي.  

  للبدد راإلنســاني” كا  ذلك هو لا  تال للليل  قدرا كبيرا لن التذل

زكي بقلقت تو د لع قلــه عبــد الناصــر   د الناصرا وكذ    مدفي  ياـ عب 

ن دو  كلمة وا دـ البر  وهــو في اتخاذ القرارا وفي لشاد رائع ترى  ل
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يتذل  بد  األورا  في لقرة لن  علىا ث  لقرــة لــن  ســل  وهــو يلكــر 

ختلف األ جــا  بدمه بينما يلد  لع نلست الشررنجا ولقرات عديدـ لن ل

ــن نــال  ــا ل ــ  لقرــة قري  وال واي ــ جا ث ــة للوجــتا وتســمع صــوت الم ب

ر وتــدرك    الدصافير وتتحرك الكــاليرا إلــى النافــذـ لتــرى ضــوء الناــا

ربرلنا” ظ  يلكر طيلة اللي . إناا الرهافة نلساا التي تجــدها فــي المشــاد 

فترى الختالي عندلا يدلن ناصر قرار لواجاة الحرب وعد  اكستسال ا  

ن لقلتــت  بــدا. ك وجــود قر  لكناا ك تن   لفي عين ا مد زكي دلدة تتر

ه    يمتــد إلــى لمث  هذه الرهافة في ر يــا  الســادات” الــذ  قــرر صــاندو 

لسا ة زلنية تستغر   ربدة عقود كاللةا وهــو بنــاء درالــي ك يتــيح    

 قدر لن التذل   و سبر  غوار الشخصية  تى لــو اعتبرهــا الــبد  برــال

يل  لســحة رالتقليــد”   مد زكي في هذا اللــ تراجيدياا لذلك غل  على  داء 

  كثر لن التمثي .

لبداية  ه  يج  علــى اللنــا  فلندد إلى اكسئلة التي طر ناها في ا

   ريشخ.” شخصية سياسية لكي يصنع فيلمــا سياســياا  رجــو    تجــد 

امــا دوريــن اإلجابة بنلسك في المقارنــة بــين فيلمــين أل مــد زكــي  دى في 

طف الري  و”زوجة رجــ  ب لدا1986رالبر ء” لنقيضين تمالاا وهما  

لليــ ” فــي رالبــر ء” نــرى را مــد ســبع ا  -ب لمحمــد نــا   1988لا ” ل

جند  األلن المرك   الذ  انت عوه وهو فالل لــن  رضــت لكــي يصــبح 

 داـ باطشة فــي  يــد  الســلرةا التــي تدلمــت    يتدالــ  بذقصــى قــدر لــن 

لــا لكن يكتشــف برلنــا يو   تسميا  السلرة ر عداء الوطن”ا  القسوـ لع لن

بدد يو   نا  لثلت لن المقاورينا فيقرر في لحظة غضــ     ينــتق  لمــن 

. وفي رزوجة رج  لا ” نرى ضابط الشرطة هشا  الذ  يستدذب يقاره

   يمارس سلراتت على اآلنرين بالتدذي  والتلليــها بــ  انــت يــذه  إلــى 

لقــاهر الــذ  ر إلــى قتــ  نلســتا وكذنــت تجســيد لآنر الشوط  تى لو اضر

ا لريضا لقارها ك وجود لت لن دو  لمارسة هذا القاــر . فــي  صبح عبد

قيضين يتمث  رالموقف السياسي” أل مد زكــي الــذ  ك هذين الدورين الن 

ينبع لن  ية  فكار  و  يديولوجيات سياسية واضحةا وإنما ينبع لن رهافــة 

جدلنــا نحبــت نــدلا يــدن  تحــت جلــد رالبــر ء” وي فنية وإنسانية بالغــةا فد

دتا  و يدن  تحت جلد رالرج  الماــ ” ويجدلنــا نكرهــت ونقــف ونتو د ل

قة يدافع عن  كثــر الرســائ  السياســية نــبال  رفلنــدافع ضدها فإنت في الحقي 

ــ  المســاعي  ــاهريا ”ا وهــى رســالة تلخــ. ك ــورين ضــد ق عــن المقا
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   الرسائ  ولن بيناــا اللــن الــذ اإلنسانية نحو تحقيه الدد ا لن نال  ك

 ا والخيرا والجما .يبحث دائما عن الحه

 

 2005أبريل  13الخيلج ـ 
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 زكي" حيل الفنان الذكي... "أمحد  ر 
 يوخنا دانيال 

 

 و  لا يستوقف المرء في اللنا  الرا     مد زكي ثالثة  شــياء   

تقاطيع وجات   لو  بشرتت السمراء الداكنةا شدره المللل  الكثيفا و نيرا

الدانلي. يبــدو اللنــا    مــد   ي بالح   والذكاء والغض الدقيقة التي تو  

لكو  الــذ  ظــّ  يبحــث زكي لن نارج الكو  السينمائي الدربي ... هذا ا

في نجو  السينما عن  شباه وشبياات لنجــو  وفاتنــات هوليــوود والغــرب. 

لــن يتتبــع  وقد تبدو للبد  لال ظتنا هذه عرضية او  تى سرحيةا لكــن

السينما بالشــك  الخــارجي ية يدرك لدى اهتما  هذه  تاري  السينما المصر

لشاشــة البيضــاء. ولاللح الوسالة والجما  التقليــد  فــي  برــا  ونجــو  ا

 تى الشخصيات "السوداء" البارزـ فــي التــاري  الدربــي لثــ  "عنتــرـ" 

انات و"بال  الحبشي" كانت تسند الى لمثلين بي ا يرلو  وجوها  بــده

المصــريةا ا تلــوا   ثالت "الســود" فــي الســينماالماكياج. الممثلــو  والممــ 

 ود بالضبط. دوار الخد  والبّوابين و"الدادات" بالتياز كما في هوليو 

ــذكير القــراء وشــد انتبــاها  لصــدوبة  نســو  هــذا الكــال  فقــط لت

الرريه الذ  شقّت اللنا  الرا     مد زكــي فــي ســنوات عمــره التــي لــ  

ــّ الســتين. وبــين نجــو  التمثيــ  ال تتجــاوز ين ســينمائي فــي لصــر المتمي

بوسالتا  الملحوظة و ناقتا  الدائمةا يبدو اللنا    مد زكي وكذنــت وا ــد 

ــن " وكد الشــوارع"  ــذا  –ل ــّرس ه ــا ك ــبيت. ا  ل ــذا التش ــى ه ــذراً عل ع

اكنرباع األولــي هــو دوره المتميــ  فــي لســر ية "لدرســة المشــاغبين" 

قعا ناظر المدرسة بلقــره المــدور اليتي  اللقير الذ  يديّره  البرجوازيينا د

وفي نلس المسر ية يردد   مد زكي عبــارـ "وضــدي لختلــف" القاســية 

دـ لوضــدت الــواقدي  يضــا.   والواقدية  يضاا ربمــا فــي اشــارـ غيــر لتدمــّ

ك قــاا فــي لســر ية "الديــا  كبــرت"ا انتقــ  الــى لرتبــة اكبــن األكبــر 

اا وســط  نــوـ   يدشــه ســيدـ  رللــة  كبــر لنــت ســن الداقــ ا المتمــرد الــذ

ينا الما  انت  صــبح فــرداً لــن الدائلــة. ا  تمّكنــت لــن  رفــة لجانين لدلل

ــراًا  ــ  لبك ــدـ التمثي ــى  دوار عدي ــاداه ال ــةا ق ــكلية المختلل ــت الش ولاللح
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ولختللة في السينما والتلل يو   يضا. ونال  ثالثين عالا لــن عملــت فــي 

ــّرس   ــ ا ك ــة التمثي ــةا رف ــة" لختلل ــح "فحول ــي لالل ــد زك نشــنةا   م

لى جان   ه  فاتنات السينما المصــرية ... كمــا لــو  نــت لحسودـا بوقوفت ا

ي  لدينــة الســينما المصــريةا ويحظــى بذجمــ  "عري " الذ  يقــود  ســاط

 سناواتاا. لكنت بين جيلت لن نجــو  الســينما الدربيــةا كــا  األكثــر عشــقا 

يقــا آنــر بالتحديدا ول  يتصــّور لنلســت طرواألكثر إنالصا لللن وللسينما  

 ن التمثي .  في الحياـ سوى ف

دود في سنواتت األنيرـ استاوتت سينما السيرـ الذاتية الى ابدــد الحــ 

وكــّرس نلســت لتجســيد شخصــيات لامــة ولثيــرـ للجــد ا لثــ  الرئيســين 

جما  عبد الناصر و نور الساداتا و نيرا اللنــا  عبــد الحلــي   ــافا. لــ  

ــف   ــرهيتوق ــروط لظا ــتكين لش ــي او يس ــد زك ــ    م ــي لد ــارجي ف الخ

ت المختللةا في بد  األ يا  كا  يلجــا الــى التلســير الــدانلي الشخصيا

ا   نرى اعتمد علــى الترــابه الشــكلي الخــارجي لــع للشخصيةا في   ي 

. الشخصــية التــي  الشخصيةا وفي لدظــ  األ يــا  كــا  يلجــذ الــى تقمــّ

ر. اــذا الــتقّم. او يســقط فــي التكــرايلدباا … لكن لن دو  ا  يستسل  ل

ت   يانــا اســ  "  مــد زكــي رســت " رابرــاً بينــت في ذهني كنت  طله عليــ 

  ــد عمالقــة الــتقّم. فــي الســينما  وبــين اللنــا  الدظــي  "زكــي رســت "ا

الدربية والدالمية  يضاا لكن   مد زكي كا   كثر ذكاءاً ....  كا  يحــاو  

 يات المتنّوعــة التــي يلدباــا علــىدائما ا  يدري لن رو ت وذاتت للشخص

لا كا  يميّ   داؤه هــو الــذكاء والحساســية اللتــين الشاشة. وربما كا   ه   

ســينما الدــرب فــي عملاــ ا ولــيس فــي  يــاتا  يلتقر الياما لدظ  نجو  ال

الشخصــــية بــــالربع. لقــــد لدــــ  دور تــــاجر المخــــدراتا المصــــور 

يا المدــا  بــدنياا اللوتوغرافيا للتش المبا ثا بواب الدمــارـا الصــحل

ا ابــن المدينــةا طالــ  الجالدــة شــدوذ الــدجا ا ابــن الصــديدالمالكــ ا الم

للاســدا الســائها الربــا ا اللقيرا لجند األلن المرك   الساذجا الــوزير ا

المحاليا الجند ا رئيس الجماوريةا رائــد التنــوير الدربــي طــت  ســين 

جا فــي عملــت اللنــي .... كا  لاووساً بلد  جميع األدوار المختللةا لنــدل

 ة او عبادـ. كذنت في رسال

ــي لرضــت ال ــي صــموده ف ــا ف ــثالً رائد ــر ضــرب ل دضــا  األني

لــع المــوت القــاد  ك لحالــة هــذه واستمراره في الدم ا وكذنت في ســبا   

المرـ. انت يدرف الموت جيداا التقــاه وراوغــت ســابقاا تحــد  عنــت كثيــرا 
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كرا في بداية السبدينات اثر  تى في وسائ  اإلعال . لقد صادفت الموت لب 

ا  فــي رعايــة الشــاعر الكبيــر والرســا  ابتت بمرض عضا ا بينمــا كــ إص

ي القــاهرـ. ا  لوتــتا يحيلنــا "صالل جاهين" عند بداية لشواره اللنــي فــ 

الى لوت زوجتت السابقة المبكــرا اللنانــة الرقيقــة الجميلــة "هالــة فــؤاد". 

بينــت وبيناــا علــى لختلــف   وعندلا كنت  فكر بالتناق  الظــاهر  الكبيــر

ــا الرقيــ المســتو  ــة بجمالا ــيتت ياتا هال ــت و ساس ــو بدنل ــادىء ... ه ه الا

نتالفات والتناقضــاتا الملرطة. تصورت ا  الح  سينتصر على ك  اك

. ا  لوتاــا  ًً لكــن هــذا الحــ ا وبالتــالي هــذا الــ واجا لــ  يســتمر طــويالً

ّوشــت الكثيــر المبكر قب   كثر لن عشرـ  عوا  كا  صــدلة كبيــرـ لــتا ش

 ن. ولشاريدت في الحياـ والللن لساراتت ونررت  

لن لناق    مد زكي المامــةا هــي ا ترالــت الكبيــر لنلســت وللنــت 

ــت الش ــت الشخصــية عــن ولحيات ــد  يات ــدا ا  يبد ــد  ــاو  جاه خصــيةا ق

األضواء واإلعال  وتحّم  الكثيــر لــن ســوء اللاــ  والنقــد الجــارل جــراء 

ا يســتحه نســا  عــاد  فــي لدظــ  األوقــاتا ولــ ذلك. بالنسبة لتا اللنــا  إ

ــة اإلعالل ــيس إكّ. التغري ــت ل ــا  وإنجازات ــا  اللن ــي  عم ــارـ ه ــة والش ي

 تى في الدفاع عن  عمالــت و دواره المختللــةا  والمدهش انت ل  يكن عنيلا

وكا  يتقبّ  النقد والمال ظات المختللــة ببســاطة و ريحيــةا وهــو الملــيء 

عا ا  يتغــذّى علــى جســمت النحيــ . بــالرب بالغض  او الدنــف الــذ  كــا   

لمناجي عن األضواء وعن وسائ  اإلعــال ا قــد  ضــر ابتداد   مد زكي ا

 ً . وفي استلتاء بسيط  جريتت بين نســاء الدائلــة بمكانتت بين الجماهير   يانا

وبد  الصديقاتا اكتشلت ا  الثالثي الملض  بــين عمــو  النســاء   هــ  

حمــود د ياسين"ا ث  يدقبــت الثنــائي "ل" سين فاميا نور الشريفا لحمو 

الليشاو "ا و نيراا ونارج هذه التقســيماتا هنــاك عبد الد ي  وفارو   

الذ  يترّبع على عرش جميــع القلــوب. إذ ا "ال عي  األو د" عاد  إلا   

ل  يكن   مد زكي لن  بين كــ  هــؤكء النجــو  "المحبــوبين" .... وجــوده 

كنتشار يسَع أل  يحبت الناس عن طريه اكا  استل ازياا لترلّباًا وهو ل   

اكعاللية والمسائ  الشخصية وتوّس  الدواطــف المجانيــة اللني واإلثارـ  

ا  يقــو    ك  ريــد ا  تحبــونيا بــ  ا  تحترلــونيا ..... ربما كا  يريــد  

 وتحبوا  عمالي اللنيةا وربما كا  يحس بالغربة  تى دان  الوسط اللني.  

ات  ضّرت  تى بلر  عملــت فــي الســنو   لث  هذه المواقفا ربما

"الكوليــديانات" الشــباب والســينما التجاريــة  األنيــرـا ســنوات  فــال 
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بالــذات جاهــد ليصــنع ســينماه الخاصــةا   السالة.... لكنت في هذه األوقــات

ونقصد إ ياؤه لسيرـ شخصيات لامة في لصر لن رؤساء وفنانين. فــي 

ى د زكي  داًء لتنوعاً وذكيــاً الــ فلمت قب  األنير "لدالي الوزير"ا قدّ    م

فاســد يــدن  الــوزارـ بالصــدفة المحضــةا لـــ   بدــد الحــدودا عــن سياســي

وابيس المؤرقــة. الــا فلمــت األنيــر "يدشدش" فياا طويالا ث  تداهمــت الكــ 

" لي "ا فقــد  صــبح إشــارـ الــى تصــاد  التراجيــديات الشخصــية للنــانين 

  القــدر بالمرصــاد لامــا عربيين كبيرينا ونقصد  لي  وزكيا اللذين كــا

 للني. وج عظمتاما وعرائاما ا  وهما في

لقد آلمني شخصياً ا  ك تلتلت الصحافة والميديا الدالمية الى وفــاـ 

ناننا الكبيرا.بينما كنت  بحث عن األنبار واأل ــدا  الســينمائية البــارزـ ف

  في المواقع اكلكترونية المامة. نحن الــذين نكتــ  فــي الســينما فــي الدــال

مد زكــيا لــ  يكــن سينمائي عالمي بارز.      الدربيا قلّما يلوتنا     د 

الدــال   جمــعا فنانا لصريا او عربيا فحس ا انت ُللئك  لللن الســينمائي فــي 

وعلينا ا  ندّرف الدال  باــذا اللنــا  و عمالــت ولوهبتــت اللــذّـا والظــروف 

ا  ظاــوره   الصدبة التي واجااا وهو يشّه طريقــت فــي الســينما الدربيــة.

لظاــور ونجــال اللنــا    لمصــريةا قــد يكــو  لدــادكً ونجا ت في الســينما ا

ت لــن القــر  "سيدني بواتييــت" فــي الســينما األلريكيــة  واســط الخمســينا

 الماضي.

 2005أبريل  30سينماتك ـ 
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الفنان أمحد زكي.. ذاكرة مصر السمراء  
 وفرعونيتها املدهشة 

 إىل فاطمة ناعوت 
 مهلهل نعيم عبد    -كتابات 

 

و يقــر  فــي ا  تذكر رؤى المقري   وهك  در   ين  تذكر لصر  

المكا  صورـ الدج  .لرات  تصوره بجبتت المملوكية ونوفــت اللــاطمي 

يسدى ليكشف ذاكرـ لدينــة ك ينقرــع عناــا لــدد الدهشــة ا القــاهرـ  ــين 

يصلاا بمدينة تدفع بتداويذ  زلنة الغبار إلى نارج  ســوارها لتبــد  طقســا 

  وكانــت د  لن ناللاا بتذل  الكو راءـ المستخبي . ولصر زاوية نن لن ق

لع  رض سولر وباب  و شــور تشــك  بــدءا لألشــياء الداقلــة وفــي برديــة 

ت بالبريد الملكي ألشور بنيبا  صا   المكتبة الدظيمــة فــي نينــوى وصل

قو  يتحد  فيت المــدو  عــن عالقــة الرــين بــالحل  وعالقــة الحلــ  بالنيــ  

 مس برول اللرعو   ي  برع آلاة الشمس وبدالقة الشوعالقة الن 

الرين صــبغ النيــ  فــذنحني لــت فمــن دو  نيــ  يغرــي باجــة }     

ورا ــة وســوف يشــر  فــي با ــة دارك رع   الصد  فيك لن تحل  باــدوء

بوجات المنير كخاتمــة قصــيدـ الســدادـ وســيكو  لللرعــو  بــالدا كناايــة 

 أل اللاا {.

صــر ربط فــي ذهنيــة طلولــة اللقــر ا فمتشغلني هكذا بالد بذشياء ت 

شد الــذاكرـ الدربيــة  لياــا لــن نــال   للــة  ــس على لسا ة جي  كال  ت 

  ســيد درويــش ا    كلثــو  ا عبــد وروعتت فــي  صــوات  ســاطيناا الدظــا

الوهاب ا عبد الحلي  ا نجاـ الصغيرـ ...ال  ا فيما تربــع الســينما شــدرية 

ذكورتنــا    لترانولــا ونحــن نمتــعالحل  على دهشة عيوننا المصابة برلد ا

ة لرلي وليال  لجسد نجــوى فــؤاد ا وعنــدلا جسد هند رست  وندود نادي ب 

د ســاير زكــي وهــي تتــدروش باللــذـ يتماي  الشراع الممتلا بالقيمر لجســ 

والموسيقى على نغ   نت عمر  لدبد الوهــاب نريــر كمــا الســال ف فــي 

تشــاجر لــع اللقــر فضاء البحر ولث  جلجالش نمسك هراوات ذكورتنا ون 
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ن. لقصــة نــدفن فيامــا لداناتنــا ليس لنا سوى القصائد  و  ا وفي النااية  

بحــي الســيدـ  و نلــتقط  الكبيرـ ورغبتنا بتنــاو  > الملونيــة < فــي لردــ 

لذكرياتنا المامة صورـ قرب  بي الاــو   و فــي ذلــك الصــالو  المضــاء 

 ر  كافافيس .بشموع الحس والن وـ اإلغريقية المدهشة في بيت اإلسكند

بدصــوره المشــيدـ ذري  المصر  يشــدك الــ لن  و نت تقر  في الت 

لن نيــا   برول المكا  وبيئتت الممي ـ بدرر الدصور المتلرقة على  كثر

 ولذه  وجنس .

لصر اللرعونية واإلغريقية والرولانية والدربية المســلمة ا كــا  

كنــا فياــا لنــى اللاطميو   ين شيدوا باا قــاهرـ المدــ  يقولــو    لقــد  در

لسياســية والدينيــة هــدلت يوفا  التــي شــيدت رؤاهــ  االــدين ا غيــر    ســ 

 اي في الاند .لجده  الذ   لتد بذ ال   لرائا  لن بر  سوا   تى دل

ترتبط ذاكرـ لصر بذاكرـ فيثاغورس هو يراها بشك  يدعوا إلــى 

مــع تذل  الرق  وتحويرات ال وايا ويقو  عناا    ناا لثــ  قدــر المــرآـ تج 

  لســتويات  ضــلع تشد  فينا الرغبة ألكمــا  الضوء وتحولت إلى نار لذيذـ

    المثلث.

ــا بــوعي لاللكــت لــن  ــس ــى  زلنتا  وتقــيس لصــر رؤاهــا عل

لورو  لن كشوفات التذري  وهي الو يدـ التي تســنريع    تقــر   ــدس 

الرغــاـ كهــذا فاــي كتبقيــنا   كثــر لمــا تتحمــ  هــي وفقراءهــا ولوليــاء 

ف كيلوبــاترا وتقــيس عليــت ترتبط هــذه الحاضــرـ اللســيحة بــذن فراعنتاا و 

لــاتراه ولاتدتقــده لاــذا يقولــو  كلنرــه يســبه لســا   هلاــا فــي لســار 

وكيلو باترا  ــين للئــت  نلاــا المدقــوف بدرــر صــدر قيصــر المحادثة ا  

قالت   اني لنحتك الجمــا  ولصــر وهــذا قــد يتدــدى كنــوز رولــا كلاــا . 

اــا الخرافيــة لــا ندا بكاللاا وقد  رتت في ليالي ويقا     قيصر ه  ر ست قا

اكين المتربصين ورتابة  بس الخيــو  فــي  ســربالتاا لــن دو   نساه سك

اهضــا ا لــوت قيصــر وســريا  الســ  فــي شــيرايين  رب ا فكا  الثمن ب 

وا دـ لن  جم  نساء التــذري  ا ذهــ  قيصــر وكليوبــاترا ولصــر ظلــت 

لى لقولــة تشرشــ  وقــد عمــ  فياــا باقية تصنع للقاد  فكرـ  نرى تديدنا ا

نــة وذكيــة وكيدجباــا الدجــ  ا لــذلك فــنحن لوضــا ســاليا   >  ناــا فات ل

 ياــا < وهــو باــذا يؤكــد ا   ذرو   زاء ل اجاــا وطيبتاــا وغضــ  فال

ثورات لصر في  غل  عصورها ت  ف لن الريــف الــى المدينــة وكــا  

ى ســلن دهاقنة نابليو  لن للكرين وساســة جلــبا  لدــت فــي صــناديه علــ 
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ف لصــر وتدــاللوا رنسة   > ا ترلوا قرــة ريــ  سرولت يقولو  لجنود الل

ناش بكياسة لع ذئ  لدناا أل  القرة فــي لحظــة لــا تتحــو  الــى ذئــ  تــ 

 األزرار المذهبة لبدكتك  < .

ــ  لصــر  ــة األرض وني ــي  ديق ــا اآل  ف ــو     ن ــابليو  يق ــا  ن ك

الشــاعرية التــي يذكرني بناــر يمشــي فــي الســماء بمحــاذاـ النجــو  . تلــك 

ير بلد و تى تمنحنا شيء لــن تدري الحج  الحقيقي لتلكيصورها نابليو   

 صــالة لــن األصــ  .   ثقافتت و وصولت التي يصلاا المقري   بذناــا  كثــر

 و ين يسذلوه ولا األص  يقو    جذر الشجرـ .

في عاود كثر عاشت الديار المصرية بيت الغائر والمتغير ولكناا 

د بالــذهاب إلــى  لــ  تجد سوى رو اــا وقــدرها و لــ  جديــ في النااية لن  

ءها إلى وطناا وقارتاا وكا  الخري  المصر  اللذ لصرلى كالــ   نتما

في وقلتــت المنبريــة ويقــو    نحــن ندتــ  بــذ  نكــو  لــن يحاور جبروتاا  

لصر وك ندت  لتكو  لصر لنا. وفي هذا  شادـ بصــلة وانتمــاء اإلنســا  

تاريخيــة دكــس لوجــود فــي طبيدــة الدالقــة الإلــى المكــا  فيمــا يكــو  ال

 لمكا  واألنسا  في بلدا  غير لصر .والحضارية بين ا

د تدشــه ببســاطة هــي وا ــدـ لــن نلرــات الكــو  الدجيبــة ا بــال

وتموت بتدقيد ا تلكر بــذاكرـ البيئــة واليــو  المصــر  ا غيــر  ناــا تتــذثر 

كــا   باألنر بوعي كبير  تى إناا بلضــ  نصوصــية المكــا  وتذريخيتــت

 صــاب الغــرب وجــاء    والذهني بالمتغير الــذ لاا ريادـ اكرتباط اللكر

ن  لياــا عبــر عقــ  المنللــوطي وقاســ   لــين وســاللة لوســى وطــت  ســي 

ولويس عوض وغيــره  لــن رلــال الثقافــة واللكــر ولــن  ولئــك  سســت 

ــن  ــة ا الل ــة ا المقال ــدر ا الرواي ــدـ > الش ــا الجدي ــة ثقافتا ــر الحديث لص

ر عبــر را لــة القــر  ينمائي والمسر ي < والحه    لصالموسيقي والس

ين شكلت لنرقة هالة في تلكيــر الدقــ  الشــرقي ـ الدربــي وكانــت الدشر

لملكر  الكلمــة األدبيــة بــ  للسياســيين واللنــانين فلــيس لصدر إلاا  ليس 

هناك سياسي ستيني  و نمسيني ك يلكر    يجد في لصافحة جمــا  عبــد 

.وعبــد الناصــر يت  له جماهيرتت وصوتت القاد  الناصر يولا لشاودا يدر

لحلــ  تــوت عــن   لــو  ا و   كانــت هلــوات لســيرتت إك    هــو التــداد 

السوط إلى جنة    تلكر لصر بمصــريتاا   الرج  نق  لصر لن صحراء

ا و ــين يقــا       الدســكر هــ  شــكال للدكتاتوريــة    كانــت ابتســالاتا  

ذهــ  بمصــر إلــى  يــث ينبغــي    الملونة إك    عسكريا كدبــد الناصــر 
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انيو  ولركبات اللضاء والحروب البــاردـ   في عصر الايمنة واليورتكو 

النلسي الذ  هبط علــى صــدر عبــد ا ويتذكر الدال  ذلك الضغط القولي و 

الناصر يو   نذت الغللة لن لصر فخسرت وا دـ لــن  ــروب الحــرب 

الواشــنرن بوســت الح ينة البائسة في نكسة   يرا  لما دفع   د لحللي  

نا لن الحبــوب المنولــة ليــنا  لتاا  عروا عبد الناصر طليقو    ربما لي 

ــة لــدلرـ وهــي جاث  ــت الحربي ــي لــدارج فــي الصــبال ليجــد طائرات مــة ف

 لراراتاا .

هذا التكثيف لوعي لصر وتذريخاا يضدنا اليــو   لــا  لحنــة و لــ  

 مــد زكــي . ودنو الموت لن  جلا  وا ــد لــن لبــدعياا الكبــار . اللنــا   

ات المصــرية وهــي لمؤســرر ببــراءـ و مــاس الــذصورـ للوجت الريلي ا

 تبحث عن قدريتاا األزلية في لجة اللقر والكدل واللكاهة .

دكس وجت   مــد زكــي بســمرتت النوبيــة وشــدره المجدــد تقاســي  ي 

صورـ لدبرـ عن الحد  بحقيقتت و صولت وهو لؤد لتقن للمشاد البسيط 

  تشــاهده وهــو تي تبحث عن ذاتاــا فــي اآلنــر الــذالمقترب لع الرول ال

باه  ليت بدلوية األداء وتادج الصــوت بــذلك اكنتســاب اللرــر  يللت اكنت 

وجت لسا ة لن لاللح البراءـ في اإلنســا  المصــر    فيما تشغ  قسمات

 تى قا    د البسراء وهو يدله علــى لحنــة لــرض اللنــا     نــت يمثلنــا 

  بحه و قيقي ا فلماذا يموت  

مدجونــة لشــد  وطيبتــت والبســاطة الهذا اللنا  القاد  لــن فرــرـ ا

برغبة الرغيف وكثر المساجلة والجلوس على ناصية المقاهي يداني لــن 

ض يقرب إلى  جلانت لوسيقى الموت ا وربما بدد وقت قصير ستشاد لر

لصر وا ــدا لــن ندوشــاا الم د مــة والــذ  يديــد إلــى الشــارع اللحظــة 

ع هي على المستوى دها طوفا  البشر في ثالثة فواج األسرورية التي شا

والوطني في  ياـ لصر والدرب تمث  يولا للحــ   ا يــو  ر يــ    القولي

 ا ور ي     كلثو  ا ور ي  عبد الحلي   افا .جما  عبد الناصر 

غير    صراع   مــد زكــي لــع المــوت صــبغتت دراليــة الشــارع 

تمالت بالمبــدعين وترينــا والصحافة وهي بالتالي تدكس    المواطن واه

الــذين يســتريدو   بدــاد جاــد اليــو  لمجتمــع إلــى هكــذا نمــط لــن   اجة ا

متدة ا فلي  داء   مد زكــي وعوزـ وتداستت عن ذاكرتنا ليجل  األل  وال

ــ ـ و داءه  ــماتت الممي ــو بقس ــرول المصــرية وه ــلرات ال ــن لش ــر ل الكثي

اهدـ ولتدتاــا التتابدي اللرر  المتقن يحاو     يقتــرب لــن فرــرـ المشــ 
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اترـ الثانويــة فــي لســر ية > داءه الجميــ  وبســاطتت اللــ المحلية ا ولنــذ  

د بمقــدوره  داء لدرســة المشــاغبين <  نتبــت إلــى   مــد زكــي كوجــت جديــ 

األدوار المركبة والبســيرة وكــا   غلباــا لــا يمــت بصــلة لــوعي الــذاكرـ 

اللنــا   المصرية ورو اا وتذريخاــا ا غيــر    قمــة الدرــاء واألداء لاــذا

ما  عبد الناصــر وكــا  لشخصية القائد الدربي ج   الكبير تمث  في تجسيده

داءاً لتقنــا وجت   مد زكي و داءه وتقمصت لشخصية عبد الناصــر يمثــ   

دفع المشاهد ليستديد لصر يو  كانت تحارب وتدــيش وتبنــي ليقــو    ــد 

ناصــر نقاد اللن السينمائي في لصر  >    األداء الرائع أل مد زكي فــي 

يجمدو  ذكريــاتا  ا الثورـ لع عبد الناصر يجد  األ ياء لمن صندو   56

 في دلدة وا دـ تسي  على ند هذا المبدع الكبير <

تسي  دلدة عبد الناصر على نده ا ب  دلدة لصــر كلاــا اليو  لن  

وهي تستدد إلشدا  شمدة الرثاء وسط  نين المــرض و لمــت ليمــر شــريط 

بحــه لن وهــو يديــد كلمــات نجيــ  لحلــوظ اإلبداع على لدى ذاكــرـ الــ 

اكيباــا المدهشــة  }  ناــا لدجونــة بقلــ  التــذري  الشخصية المصرية وتر

 دررـ برل  سيناء وجلباب الريف .{ولغسولة بماء الني  المقدس ول

وفــي تجســيده لــدور الــرئيس الســادات كــا    مــد زكــي لتكــالال 

لــع الرجــ  الــذ  وربما  عاد لذاكرـ السيدـ جياا  شيئا لــن رغبــة لــودـ 

ع ودرالــا المنصــة التــي قتــ  بكباشية و كتوبر والتربيــ عاشت لدت زلن ال

الناقد ليقو  عــن فياا الرئيس برصا  األسرمبولي وجماعتت ليذت ذات  

  مد زكي } لقد جمع لا كنا ندتقد  نت تناقضا في التجسيد للبــو  الشاســع 

   كذ  الســيناريو بين قسمات ناصر والسادات وتلكيرهما  ثناء سيادتاما و 

صر  و السادات في ذات الوقت  مد زكي ليكو  عبد النايدري الحرية أل

الئ  الــذين يجمدــو  فــي وهو لا ندتقده صدبا على الكثير غير  نت لن الق

 الوجت النقائ  وتجسيداتاا {.

ك  عرف ك  لرـ  علن عن لوت   مد زكــي ا وك  در  لــا ســر 

   نا  في  ياتــت لحرــات كثيــرـ لــنهذه الشوشرـ  و  سرير اللنا  الذ

 ي  زوجتت اللنانة الشــابة > هالــة فــؤاد < .غيــر الدذاب الحقيقي ولناا ر

يغــور فــي زوايــا عتمــة ســرية قــد تــذكرنا      مد زكي ظ  لدتدا بذاتــت  

بدتمة وع لة كافافيس رغــ   نــت كــا  فدــاك فــي  داء الكثيــر لــن األدوار 

 غير  نت  رتكن إلــى ع لــة لتدبــة  وكانت جميداا  دوارا للت لة وراقية ا

 لمــت بــدان  عجيــ  فــال يصــرل  و يريــت إلــى   وزاد لناا  نت كا  يدــيش
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ــافي ر س ــوا ل ــ     يدرف ــا  هما ــذين ك ــذه  ال ــر ه ــ  يثي ــي ول ــد زك   م

التســاؤكت المكبوتــة غيــر لرضــت وهــو يســتدد ألداء وا ــدـ لــن   ــال  

عبــد الحلــي  طلولتــت وصــباه تلــك الرولانســية الدذبــة التــي كانــت  غــاني 

د نظرـ عبد الناصــر وهــو سمر وتجدلت ينظر إلى الغتنشراا في جسده األ

مــد زكــي يــرى فــي يلكر باستدادـ قناـ السويس وتذليماا ا وربما كــا     

تجسيده لشخصية اللنا  عبد الحلي   افا على السينما نااية رائدــة لحيــاـ 

كدـ فــي بيئــة القمة لما في شخصية اللنانين لن تشابت في ك  شــيء ا الــو 

حل  ليديد  لــي  إلــى نشــوـ قلــوب وإلاالاا ا ب   نت كا  ي وا دـ ا الرلولة  

الحلــي  كــن يغــر  لــن النساء الآلئي كبــر  اآل  ولكــنان فــي زلــن عبــد  

اللقرة الرولانسية الدارلة التي تربه فياا شــلتي عبــد الحلــي  علــى شــلاه 

 .  الديننادية لرلي  و زبيدـ ثروـ  و هند رست   و لري  فخر 

كم  دوره ولن قد ك يسمح أل مد زكي لي غير    المرض الخبيث  

شخصــية يديد زلن عبد الحلي  إلى الحياـ كما فدلاا ذات لرـ وهــو يجســد 

الكات  الكبير طت  سين في قار الظال   تى قيــ    لــو كــا  طــت  ســين 

ن  يا لدادت لت بصيرتت وهو يتذل  تلك الدلوية واألداء الرائــع . وباــذا لــ 

  بداطلة البلــد ك الولد اللرعوني المشحو تتمتع لصر لرـ  نرى بذداء ذل

ســيد ورائحة السمنة واللرير ا ولد طالما ذكرني شجن صوتت بصــوت > 

 لــا  < وهــو يبحــث لمصــر عــن زاويــة لشــدة بذغنيــات الثــورـ واأللــ  

واللقــراء ا وطالمــا لســكت فــي  داءه ونبــرات صــوتت ا لوســيقى اللدــ  

ور ونجيــ  ســرور الشدر لن رئــة > صــالل عبــد الصــب   وتدفه  يقونات

ي وعبــد المدرــي  جــاز  وفاطمــة نــاعوت ولحمــود ســالي و  مد شوق

البقيــة الباقيــة لــن نــدلاء الحــس بــدءا لــن البارود  و  مد عليلي لرر و 

اللالل اللصيح الذ  شد بشكواه رول اللرعو  إلى الكلمة و تى زلــن > 

ونراط وطوبيا والغيراني وعبد   المنللوطي وإدريس ولحلوظ وصنع . 

 دي     هاش  <القدوس والسحار وصا   قن 

   لصر وهي تستدد لرقوس لوت فرعو  لن فراعنتاــا كيمــت 

تورية والرغيا  بصلة ب  هو فنا  ولد في الشد  ولات في الشد  للدكتا

علياا    تبدد ك  تلك المتشــابكات واألضــواء التــي يللاــا نديدــة القصــد 

ا تخابيا  و رواية درالية  تجد  لن لوت   مد زكي  دثا ان   وهي تريد   

فاو ربمــا يريــد لد لتــت    تســتمر ويريــد ل ائريــت    يكونــوا لــن ريــف 

صــر فقــط ا وربمــا يكــو   شــد ان عاجــا لنــا  ينــا يــرى دلــوع وفقراء ل
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المليــونيرات وباقــات زهــورهن تضــا بالدولمــة والقصــد قــرب وســادـ 

ــت  ــيس ويس ــاد يس ــت يك ــت . فمرض ــة لرض ــالت الدعائي ــي  م ــى ف غ   ت

   يكــو  عرابــا لاــذا الكبيــر الدليــ  وك تخابية وتــرى بدضــا  يريــد  اكن 

 للتت .  يمتلك عرابا سوى لوهبتت وفررتت و بت

لقد كا  ا مد زكي فنانا يحــ  الظــ  ويكــره فالشــات التصــوير ا 

كا  لؤديا بسيرا ولكنت كا  بارعا في بساطتت لاذا سنراه  كثــر المتمنــين 

ــت كســالح . بســيرا وكليكــ  ــذين  يشــارك فيــت ســوى  ولئــك او  ر يل ل

صندتا  رائحة غرين الني  ونحافــة قصــ  نايــات فال ــي قــرى الصــديد 

 .وبر لصر  

وهكذا تذتينا الخسارات بمشاعرها الحقيقية  ين نحــس  ننــا ســنلقد 

لبدعا  قيقيا و نســاناً يســتريع بذللتــت وإبداعــت وبراءتــت    يســكن زاويــة 

 ب في قلوبنا .اإلعجا

تــى دلدــة وســادـ لممــر وهــو فيلمــت األو  و  فمــن  غنيــة علــى ا

لصــر المرض يمر شريط الحل  والتذله على الشاشة الكبيــرـ فــي ذاكــرـ  

وهي تتذل  بح   نتاج ولحنة لبدع كبيــر لــن لبــدعياا وتصــلي لغــايتين 

  لا شلاءا  و لوتا هادئا دو  زيف وتمله لن زائريت . 

 

 2005مارس  26 ـأور السومرية  
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 ر سينما الواقع أمحد زكي واندثا 

 محد زكي واندثار السينما الواقعية بي رحيل أ 

ان من بريوت 
ّ
 بالل لب

 

اتا بقيــت الشــركات الخاصــة تنــتج األفــال   تــى ســنوات الســتين 

الســينمائية المصــريةا ولــ  تنشــذ    شــركة جديــدـ  و    لبنــى ســينمائي 

ا لــ  يــتح 1964لســينما عــا  جديــد. ورغــ  تخــرج  و  دفدــة لــن لداــد ا

 ــد لــن نريجــي المداــد. لــع ظاــور اع الدــا  وك فرصــة وا ــدـ ألالقر

بد  المصــرلحات لثــ    التلل يو ا بد ت السينما المصرية تتدرف على

"الليل  الجاد  و الاادف"ا وكا  القراع الدا  يشتر  الروايات األدبيــة  و 

 ن بتنليذها.يوافه على بد  السيناريوهات ويكلف بد  المخرجي 

خــرج لــن لداــد ا توالــت دفدــات الت 1967عــا   بدد ه يمة يونيو  

ظف فــي السينماا لكن الجميع كا  يسارع لاللتحا  بالجيش  و للدم  كمو 

 نرج كــ  لــن لمــدول   1968التلل يو  وشركات القراع الدا . في عا   

شكر  وناجي ريــاض ولــدكور ثابــت  و   فاللاــ  القصــيرـ لــن إنتــاج 

ا تجمع بد  الشــباب 1968 ا . وفي  عقاب لظاهرات فبرايرالقراع الد

سينمائيين والنقاد و سســوا جماعــة الســينما الجديــدـ التــي فتحــت طريقــاً ال

للسينما فــي لصــر وكــ  الدــال  الدربــي. اســتراعت هــذه الجماعــة   جديداً 

إصدار  و  لجلة ثقافية عن الســينما فــي تــاري  لصــرا وإنشــاء  و  نــاد 

فــيل  تمثيلــي طويــ  لــن   ينمائية الدالميــةا وإنتــاج  و يدرض الروائع الس

ج   د نريجي لداد السينماا وكا  "الحــاج " لمحمــد راضــي عــا  إنرا

1972. 

وثــورـ الرلبــة ولــوت   1967باب الصدفة بدــد نكســة    ل  يكن لن

جما  عبد الناصر ورئاسة  نور السادات وصوكً إلى  رب  كتــوبر عــا  

باب دانـــ  الســـينما المصـــريةا ا    تظاـــر لجموعـــة لـــن الشـــ 1973

صا  بقضــايا  لــتا  برؤيــة  ديثــة وبدرجــة مترلدين إلى ل يد لن اكلت ال

استجابة ك تياجــات المر لــةا   عالية لن الوعي ونوض التجربة. جاءوا

 يث انبثه دان  نلوسا  إرادـ قوية لألسئلة وإصــالل لــا كــا ا والبحــث 
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ت بملاولاــا الخــا . عن  سباب لدالجتاا لن نال  سينما ناضجة تمي 

دصر الذهبي الثالــث فــي تــاري  هذه الجماعة التي وصلت بالهكذا ولدت  

الســويسا  الســينما المصــرية بدــد عصــر اســتديو لصــر وعصــر  ــرب

وبد ت الترويج لسينما للت لة وواقديــة ولختللــة تاــت  بــالمواطن البســيط 

و  اللت المجاضةا وتدبّر عن الجــوهر الحقيقــي لشــريحة عريضــة لــن 

لــ  يتقبلاــا نا واستراعوا تقــدي  ســينما  لمصريين سميت لجازاً بالمامشي ا

ى المشاهد في البداية الــذ  اعتــاد علــى نوعيــة لــن األفــال  ســيررت علــ 

الشاشة بذفال  الجنس والمخدرات والكوليديا الاابرة. اســتراعت جماعــة 

السينما الجديدـ ولخرجوها تقدي   فال   قب  علياا الجماور بســرعةا بدــد 

ا إلــى في المجتمع. نرجت الكــالير     سلرت الضوء على لوضع الخل 

 الشارعا واهتمت بالشخصيات الاالشيةا ولــ  تتقيــد باألفكــار الكالســيكية

في التدبير باللغة السينمائيةا  تى استراع هذا الجي  التدبير عن عصــره 

ة كما ل  يدبّر جي  آنر لن قب ا واستراع  يضاً    يديد الســينما المصــري 

 ى.إلى السا ة الدولية لرـ  نر

درسة ال قــازيه الثانويــة الصــناعيةا ســمع عندلا كا  تلميذاً في ل

د الناصر ســي ور المدينــة. وقــف الرال    مد زكي    الرئيس جما  عب 

يولاا تحت  شدة الشمس الحارقة لن الساعة الثالنة صبا اً  تــى الثالثــة 

عمــودا كاربائيــا لرتلدــا كــي بدد الظار  الالً الدل  المصر ا ث  تســله  

لشارعا وعندلا رآه رلــى نلســت لــن فــو  ريع رؤيتت عندلا يمّر في ايست 

  كا  يقــ  عبــد الناصــر كــاد    الدمود ولمس يدها لدرجة    القرار الذ

 يدهستا و صي  بددها بضربة شمس  ل لتت اللراش أليا .

س عالــاً. تــذل ..   ــ   18عندلا بد ت النكسةا كا  عمر   مد زكي  

ة  تــى ناصــرا لشــى فــي شــوارع المدينــ بالرع . وعنــدلا تــوفي عبــد ال

الصبال يبكي بحرقة وبصوت عــا . لشــى فــي الجنــازـا وكــا  ســينتحر 

كا  يحتر   يضاً الرئيس  نور السادات في ك  لــا قــا  بــتا لغايــة وراءه.  

توقيدــت اتلاقيــة كالــ  ديليــد وزيارتــت القــدسا و ملــة اكعتقــاكت التــي 

 قاكت سبتمبر".سميت بـ"اعت 

لــن نــوع جديــدا أل  الجديــدـ بحاجــة إلــى لمثلــين كانــت الســينما 

رـ. بحثــوا شخصياتاا كانت لختللة تمالاً وطالدة لن صلوف الناس لباش

عن لمث  يملك المصداقية ويذتي لن واقع الحيــاـ السياســية واكجتماعيــة 

رد علــى كي يكو  قريباً لن المشاهدا فكا    مد زكي البر  األنس  للتم
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لشاب المصر  الداد  نجاز  فكاره ا ونموذجاً لالبر  القدي ا وفرصة إل

ورـ الكالســيكية القادر على تغيير ك  القواعد الثابتــة. كســر للــاهي  الصــ 

للنج  السينمائيا وانجذبت الناس لت  وكً بســب  شــكلت الدــاد  والمــذلوف 

ي  األسمرا بشــدره الذ  يشبت الكثير لن البشر. قبلااا كا  هذا اللتى النح 

لــى دور صــغير فــي فــيل   و ت الريليــةا يكــافح للحصــو  عالمجدد وســمت 

يكــو  عــن األدوار لسلس ا وهو وفه لقاييس نجولية السبدينات  بدد لا  

الاالة. شخصيتت اللنيــة كانــت قــادرـ فقــط علــى إقنــاع لجموعــة الشــباب 

 المجنو  بالسينما الواقديةا وعدد قلي  آنر لن المخرجين.

ما ألو  لــرـ فــي  ياتــت ســنة ف   مد زكي  لــا  كــاليرا الســين وق

 ين انتاره المخرج لحمــد راضــي ليمثــ    ــد األدوار الرئيســية   1974

بناء الصمت"ا وكانت بدايتت لشجدة لما جد  راضــي يختــاره في فيل  " 

 يضاً لليل  آنر بدنوا  "صانع النجو "ا إلى    لمع اسمت كنج  ســينمائي 

جــت لحمــد راضــي ي فــيل  "وراء الشــمس" الــذ   نرلن نــال  دوره فــ 

صار الممث  الملض  لك  لخرجي تيار الواقدية لــن لحمــد    يضاً. بددها

را   عاطف الري ا ر فت الميايا شريف عرفة نا ا نير  بشارـا ال

وغيــره .. بانتصــارا تدالــ  لــع األفضــ  لــن المخــرجين فــي الســينما 

 المصرية.

لــ  الســينما المصــرية نــال  عقــد كا    مد زكي اكتجاه الــذ  ق

قديــة الجديــة بــال لنــازع. تقمــ. شخصــياتت الثمانينــاتا وبرــ  هــذه الوا

دملية تجديد ثقافية وفنيةا ويقد  فــي الدرالية ببراعة شديدـا وصار يقو  ب 

ك  لرـ وجااً لصــرياً  كثــر صــدقاًا كمــا كــا  ينتقــ  لــن دور إلــى آنــر 

ها. ورغــ  كثــرـ  دواره لــ  برواعية وإقناع فــي كــ  الحــاكت التــي جســد

النمريــة التــي  صــابت اآلنــرينا و ــر  نلست إطالقاًا بديداً عن    يكرر

 لنجولية وإسداد الجماور.دولاً على تقدي   فال  للتاري  و نرى ل

تمت لدارك للتدلة  و  هذه األفال  فــي ســنوات الثمانينــات لــن 

لــدين بد  النقاد و تى لخرجين آنــرينا علــى ر ســا  الرا ــ   ســا  ا

ـا واصــلاً و  فــي  ياتــت يااجماــا بضــراو لصرلى الذ  ظ   تى آنر يــ 

كــد  فال  لحمد نا  على سبي  المثا  بسينما الصراصــير والبالعــاتا و 

قبي  وفاتت في برنالج تلل يوني نص. لتقيي   فال  الواقديــة الجديــدـ    

ــت صــناعة الســينما وطلشــت  ــال  نرب ــن األف ــة ل ــذه النوعي لخرجــي ه

 شوهت الواقع.الجماور و 
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لدمليــة طــرد لاــذه   ناتا بد ت عملية هجو  لــنظ في  وائ  التسدي 

ر القائمو  األسماء لن سا ة السينما المصرية وإشداره  باإل باط.  ص

على صناعة السينما اهتمالاتا  باألفال  الكوليدية الموجاة لدمر الشــباب 

ايــة  صحاب القراع األعــرض جماهيريــاً. وبــد ت لحــاوكت لســتمرـ لغ

 ا وعرقلــة عملاــ  الجادـ ودفدا  إلــى اكعتــ االيو  لررد رلوز السينما  

نســح  كصدوبات اإلنتاج  و عرض األفال  دو  إعال  وترويج كــاف. ي 

األلر نلست على السينما الدربيةا  يث الحكولات الدربيــة ليســت لاتمــة 

بالسينماا لا ل  تكن ضــدها. صــارت صــاكت الدــرض تلــرد عــدداً قلــيالً 

علــى لــدار تســيرر الســينما األليركيــة  فــال  الكوليديــة الحديثــةا فيمــالأل

ابــ  الدا ا و صبح هذا الناج لن التدال  يقل  عم  هؤكء المخــرجينا لق

النمط الوا د لن اإلنتاج الذ  يحقه إيرادات لضمونة وسريدة.  تــى    

 لواصلات البر  تغيّرتا ول  يدد المنتجو  يقبلو  النجو  الحقيقيين.

هــذه األفــال  تترلــ  تكللــة  وقــف ر فــت المياــي عــن الدمــ  أل ت 

إنتاجية عاليةا إلى جان     جيلت لــن المخــرجين لــ  يدــد لرلوبــاًا وهــو 

 لرفوض لن المنتجين ألنت ك يستريع    يساير الموجة ويقــد  لــا تحديداً 

ترلبت السو  السينمائية. المياي ليس ضد هذه النوعية كمــا يقــو ا ولكــن 

ى السا ةا فتحج   شــكاكً  نــر  تكو  الو يدـ الموجودـ على  ك يج   

لن التدبير. بينما يؤكد لحمد نــا     ســينما اليــو  جدلــت لخــرجين لــن 

ستوى فني يجلسو  في لنازلا  ويتوارو  في الظ  ألنا  شــدروا  على ل

   السا ة ل  تدد تتسع للنا ا و   المنتجين يرفضو  التدال  لدا  ألنا  

 اــا بــبد  المقــوكت السياســيةفــال  اللارغــة التــي يــت  ت يين يريــدو  األ

 التافاة.. "ك يتدلمو  لن السينما األليركية التــي تنــتج اللــيل  الــذ  يحقــه

لليــو  دوكرا وبــذلك يحــد   100نمســة لاليــينا واللــيل  الــذ  يحقــه 

 التنوع المرلوب في األفال ".

يلمــاً لامــاً ف  21توفي عاطف الري  قب  عشر سنوات بدد    قد   

ف بدــد  زلــة قلبيــة المصــرية. ر ــ  رضــوا  الكاشــ  فــي تــاري  الســينما

فيل  يقدلــت  تــى وإنراجت لثالثة  فال  فقط. يواجت داود عبد السيد في ك   

اليو  لشكالت عديدـ لع الرقابة. "باب الشــمس" اللــيل  األنيــر للمخــرج 

فــي يسر  نصر . عرض قب   شار علــى ثــال  شاشــات فقــطا اثنتــا   

ة لألفــال  شاشــ  30ريةا لقارنــة بمتوســط القــاهرـ ووا ــدـ فــي اإلســكند

ــر لتين  ــينمائية بم ــت الس ــي تجربت ــارـ ف ــر  بش ــر ني ــا ل األنــرى. بينم
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تللتينا لر لــة الواقديــة الجديــة وهــي األهــ ا ولر لــة  ديثــة  نــرى لخ 

ا 1996تمي  فياا بتقدي  عال  آنر لن  فــال  الســا  الممتنــع آنرهــا عــا  

 التلل يوني.  حو  الدا  الماضي إلى اإلنراجقب     يت 

  هذه التحوكتا ور ي    مد زكي الممث  الملضــ  اليو ا بدد ك

الســينما الجديــدـ قديمــة المدنــى وعلــى  لاؤكء المخــرجينا هــ   صــبحت

لخرجياا اكنصياع لمترلبات السو  الســينمائيا    إ  الســا ة اللنيــة لــ  

   لتقــدي   فاللــاً بــرؤى لختللــةتدــد قــادرـ علــى ا تضــا  جميــع األجيــا

 ولتنوعة   

 2005 ريل أب 27إيالف ـ 
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ولد يتيما واستعان بعال نفسي لعالجه من آثار  
 لبائسة اليتم والطفولة ا 

 النجم األمسر أمحد زكي.. السرية أطول من العمر 
 القاهرة ـ عالء طه ـ حممد سليمان 

 

ر فــي األشــار األنيــرـ بــدا ا مــد زكــي كمحــارب لــن األســاطي 

واجــت لــرض دفاع عــن جســده النحيــ ا    ي اإلغريقيةا كا  عليت ع ء ال

ت السرطا  بشراسة. كا  بالضبط لقاتال في صدره ننجر لكن نبلت وتدلقــ 

بالحياـ وجنو  اللن  لدوه طيلة عا  وثالثــة اشــار ـ لنــذ  زلتــت األولــى ـ 

ثــاكً بقوـ ك تتوافر للبشر الداديين المصابين باذا المرضا ضارباً بذلك ل

ت باإليمــا ا والصــبر كافحــ 00ستسل  للداء اللدين  في فن    الحياـا فل  ي 

ألصــدقاء وبــالكال  والدم  واألبوـ وباألطباء واإلبر الصينية واأل ال  وا

واللضلضة والصد  وك ياــ  بدــد ذلــك كيــف جــاءت الناايــة  لباغتــت    

لــى لصا بة بمضاعلات.. بريئة    بتلشي الليروس في كــ  األعضــاء ع

زكي لن  عمــا    يرا التصوير فما تركت ا مدسرير المستشلى     لا  كال

كثيرا فــي فنية ولا ضربت لن صيغة إنسانية للحياـ والكلال ستحلا اسمت  

 التاري  الدربي والسيرـ  طو  لن الدمر.

يليه بذ مد زكي وبموهبتت و عمالت الرائدة لحاكاـ اسمت بــالنجو  

ذناا وإ  كــا  برت دينيرو فاو ك يق  عنا  شــ الدالميين كآ  باتشينوا ورو 

ك يمكن سبر غور هذه   اييس الدالمية في التمثي  والتشخي..يلوقا  بالمق

الدودـ إلى البداياتا إلى الرلولة و  ال  الصــبا وعثــرات الدبقرية دونما  

الشباب.. فذ مد زكي عبد الر من ـ هذا اســمت بالكالــ  ـ  ينمــا ولــد عــا  

ال  بدــد الحــرب ر لــة فارقــة فــي تــاري  لصــر والدــ لــع ناايــة ل 1949

ثانية ل  يكن يتوقــع لــت   ــد بمدينــة ال قــازيه التابدــة لمحافظــة الدالمية ال

   يصير ل ارعاً  و عالالً باليوليةا وكــا   قصــى تقــدير الشرقية سوى  

لمستقبلت في  ا   كم  تدليمت    يتحــو  إلــى لوظــف بــالمجلس المحلــي 

 .لاذه المدينة الصغيرـ
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ميلــة ة األو ا واأل  الصــبية الج والده توفي وهو رضــيع فــي عالــ 

القرويــة نــاف علياــا األهــ  لــن لقــ  األرللــة ولــا يحملــت لــن لشــاك  

لباشرـا ليربى الرل  في بيت الجد والدــ  واألقــاربا وك يانــذ   ف وجوها

  بدا بنره كلمة ولالا«  و وبابا« كذقرانت األطلا .

ذناا دبة قائال   ياتي ليلودرالا كيحكي عن  لت وعن طلولتت الص

والد  توفي و نا فــي الســنة األولــى.  تــى بــي ولــ    لن  فال   سن اإللا .

ا وها هو يتركني ويموت.  لــي كانــت فال ــة يكن في الدنيا سوى هو و نا

صبيةا ك يجوز    تظ  ع باءا ف وجوها وعاشت لع زوجاــاا وكبــرت 

دة.. ي للمرـ األولى و نا فــي الســاب  نا في بيت الدائلة بال انوـ. ور يت  ل

يت الر ـ   ينة جــداًا ور يتاــا تنظــر إلــي بدينــين ذات يو  جاءت إلى الب 

   تــتكل  ور لــت. شــدرت بــا تواء غريــ ا   ينتين ث  قبلتني لن دو   

هذه النظرـ تصحبني إلى اآل . في الســابدة لــن عمــر   دركــت  ننــي ك 

مر في  ــوار لسلســ   و فــيل  اعرف كلمة و ب و  « والى اليو  عندلا ت 

 ويستدصي علي نره الكلمة.ة بابا  و لالا  شدر بحرج  كلم

  مــد زكــي هذه الرلولة الصدبة ل  تمر لــرور الكــرا  فــي  يــاـ  

عالاً  شار نج  في تاري  الســينما الدربيــة فقــد   25الذ  سيصير بددها بـ

ا تركتت تركت لت ذكريات  ليمة وندوباً نلسية ك تمحى واضرر بسبباا ول

ربي  نلســي  كــد لــت    رواء ويذس إلى اكستدانة ب بدانلت لن اكتئاب وان 

لجــرد طلــ  يــود    لشاكلت النلسية تدود إلى الرلولة اليتيمــةا  يــا  كــا   

 يحنو عليت   د ويسذلت لا بك.

 صبـي خجـول 
وهذه الرلولة  يضــا شــكلت صــباه.. كــا  صــبيا ســاكنا ك يتحــد  

يتذلــ  ويتلــرج ذه صلات اليتي  اللقيــر.. كــا   كثيراا نجوكا ولنرويا وه

نلت صدا  لــع الدــال ا وغليــا   كبــر لــن طاقــة صــبي وفــي ويشاهد وبدا

كبد لن تلريغ الغليا  كبد لن لاو يشــبع الرلولــة المدرسة اكبتدائية كا   

فالتحه بلرقة التمثي ا وواص  التمثيــ  فــي اإلعداديــة بدــد    صــار  هــ  

ازيه الرنيصــة. لدرجة الثالثةب بدور عرض ال قلشاهد ألفال  الترسو لا

اللت في الثانوية بمدرسة ال قازيه  يث كا  نــاظر المدرســة لكن الحا   

ات إلكما  تدليمت في المداد الدــالي لللنــو  المســر يةا هاويا للتمثي  فوج 
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وكا    مد قد نا  شارـ بال قازيه علــى  نــت فنــا  هــاو صــدلوك عاشــه 

 للتمثي  ألقصى الحدود.

هرـ بدــدها لدالــة« وانتقالــت إلــى القــاولثلت هذه اللترـ والثانوية ا

نقرة لضرربة لك  لن يكت  عن  ياـ   مد زكي فانــاك روايــات تــردد 

ت  ص  على دبلو  الصــنايع وجــاء إلــى القــاهرـا وفشــ  فــي اكلتحــا   ن 

بمداد اللنو  المسر ية ألناــا تشــترط فــي الرــالب الملتحقــين الحصــو  

يدمــ  سائســا لســيارات   الدالــةا ووصــ  بــت األلــر إلــى   على الثانويــة  

رسين والدكاترـ بالمداد  تى ســاعده   ــده  فــي اكلتحــا  بالمداــدا المد

ى ذلك بكال    مد نلست الذ   كــد فــي  كثــر لــن  ــوار  نــت ويستدلو  عل

عالاً عق  انتاائت لــن الدراســة  20جاء إلى القاهرـ كشاب ريلي وعمره  

طالب الثانويــة يناــو  سنوات أل   5  دبلو  الصنايع وهو لا يدني  نت نا

عالا وآنرو  يرو       مد كا  لتدثــرا فــي   17المر لة وعمره   هذه  

ة وهذا سر عمره المتقد  عنــدلا التحــه بالمداــد. و ــر  دراستت الثانوي 

   مد زكي دولا على الكال  بدمولية عن هذه اللترـ لن  ياتت.

 ية بالمداــد الدــالي لللنــو  المســر  لكن الما   نــت كــافح لاللتحــا 

هرـ لــن دو  ســند  و لدــين ســوى لوهبتــت و بــت  يث إنت جاء إلــى القــا

سنوات فــي  ياتــت لالســنوات األولــى الجارف للتمثي  وهو قا  عن هذه ال

في الداصمة القاهرـب  يا لاا لن سنوات صــدبة ولثيــرـ فــي الوقــت ذاتــت 

جدت لرتين في التحا  الــدنو  لن يو  لا  تيت إلى القاهرـ اعتبر  نني  

الثة  ربــاع طــاقتي كانــت تاــدر فــي تلكيــر  لى المداد ويو  التخرج وث إ

ي لللن ك  لرـ شدرت بذنني لقاورا بكيف  تدال  لع الناسا والربع الباق

صغيرا لدقد بدد  تمكني لن التلاه  لع الناسا فقد كنت  عيش في وســط 

 شــاهد النــاس يســلّمو  علــى   لشحو  بالكثير لن النلا  والخوف والقلها

 ده  ظاــره تناــا  عليــت الشــتائ  ويقــذف ا  بحرارـ و و  لا يدير  بدض

   النــاس فــي الناايــة ليســوا بالنميمــة. ولــع الوقــت والتجــاربا  دركــت 

بيضاء السرية دائما  و سوداءهاا إنما هناك والمخرط والمــنقط والمــرقط 

 واألنضر واأل مر واألصلر«  شكا  و لوا .

 وة القاهـرة قسـ 
ال عمــ  اشــد قســوـ   عاشه لللــن فــي القــاهرـ بــ والحياـ لشاب يتي 

حــ ا وتخيلوا كيــف كــا  ينــا ا ويذكــ ا ويلــبس ويــذه  إلــى المداــدا وي 
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إنــت المســتحي .. ناصــة  نــت  ســ   ويصــاد  لــن دو     يمتلــك شــيئا..

جداو  المداد ونتائجاا كا  لتلوقا في الدراسة فكا  تقديره عند التخــرج 

دير الــذ  ألو  على دفدتتا وهو التقــ لن قس  التمثي  لمتاز وا  1973عا   

  ص  عليت في ك  سنوات الدراسة.

ية وهالو شلبي« لكــن بدايتــت  ثناء دراستت في المداد ظار بمسر  

اللنية الحقيقية كانــت لــع ولدرســة المشــاغبين« لــع عــاد  إلــا  وســديد 

انرلــه فــي الســينما صالح ويونس شلبي وهاد  الجيار وساير البابلي ث   

ه بــذفال  لامــة صــندت هالــة لــن ا ث  تال1974وبدور« عا     لبكرا بليل 

« ووصــانع النجــو « النجولية لع لرلع الثمانينيات هي و بنــاء الصــمت

ووالدمــر لحظــة« وووراء الشــمس« ووشــليقة ولتــولي« ووإســكندرية 

 ليت« ووالباطنية«..

ل  يتــذله   ــد فــي   وكما لمع سريدا في المسرل والسينما تذله كما

ــد األدب لسلســ  واأليــ  ــاـ عمي ــذا ا « قصــة  ي ــي طــت  ســين وه الدرب

الــذ  ك يحاربــت المسلس  تحديدا كا  نبــوءـ الدبقريــة عنــده و نــت اللنــا   

  دا والمنلرد في  دائت وقد قا  للكاتبــة ســناء البيســي فــي جلســة ناصــة 

صد  المقنــع ضمتاما لع لليد فوز  وآلا  الدمدـ  نت كي يقو  بالدور ال

ا الضــرير الــذ  شخصــية  عمــى لناــ   40قرب لن  لرت  سين درس لا ي 

نظــره   يولد فاقدا للبصر وكيف يتصرف دان  المكا ا واألعمى الذ  فقد

بدد    ر ى النور وطريقة سيره في الحــارـ لــائال برقبتــت تخوفــا لــن    

تلقي إ داهن بمياه قذرـ على ر ستا واألعمى الذ  عاش لبصراا  صابت 

ولــن هنــا اب بصره إثر  اد  لــؤل ..  لرض بدينيت في كاولتت والذ  غ

 .جاء صدقت في هذا الدور الذ  يدد لن كالسيكيات الدرالا التلل يونية

ــ  ك  ــيا والحــ  والدشــه للتمثي ــة و ــدها ك تكل ــى    الموهب عل

ــى ســل  الشــارـ واألضــواء لــن دو   ــة فكيــف صــدد إل يصــندا  نجولي

وتخــت.   الجميــعا هــذه نقرــة لامــة جــدا  تنازكت تــذكر ووســط ا تــرا

 لت.بتكوين اللنا  بدان 

 الـذكـاء احلـاد 
ي دولــاً ولد    مــد التلــك ذكــاء  ــاداًا ووعيــاً لرهلــاً جدلــت يلتقــ 

بصاندي اإلبداع والثقافة وينضج في تؤدـ على نار  فكــاره . ولــن الــذين 

ت ارتبط با  وصــادقا  وتــذثر باــ  بشــدـ وترســ  بســببا  اككتئــاب بدانلــ 
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آنر لتدــدد الل لــ  تكــن عالقــة فنــا  بــ صالل جاهينا وعالقة   مد بصــ 

ــايرا  ــاتير شـ ــا  كاريكـ ــ ا ورسـ ــاعر للاـ ــداعات  شـ ــ  واإلبـ المواهـ

ا ولمثــ ا ولنــتجا وإنمــا كانــت عالقــة صــدلكة ونــواطرا وسيناريســت

فالدين الذكية لصالل جاهين التقرت ا مد زكــي وتبنتــت كممثــ  وصــديه 

  لــت ناصة وكا  لن الربيدي    يكتــ   وزلي  صدلكة وقااو  وجلسات

ــيل  وشــ  ــا والســندريال ف ــرر لدام ــولي« وينتجــت  يضــاًا و   يك ليقة ولت

لكاتبة سناء البيسي وهو ك ي ا  لن التجربة في لسلس  وهو وهي« لع ا

ــالحس  ــد  ب ــة ال ــع نل ــي تجم ــرية الت ــالت المص ــف المسلس ــ  والر  جم

غــور المــر ـ والرجــ   اكجتماعي بالغناء والشدر واألداء الراقــي وتســبر

 ة.ولصيه بدالقاتاما الخاص بشك  فريد

واثر صالل جاهين علــى   مــد زكــي عميــه جــدا إلــى درجــة    

  رباعيات صالل جاهين وقا   ولــ  يمــر علــى   مد يحلا عن ظار قل

يو  اسود كيو  وفــاـ صــالل جــاهين«ا وانحيــاز   مــد زكــي فــي  فاللــت 

 يت« ووكابوريا« ووشادر السمك«الدديدـ والبيت البواب« وولستر كارات 

ين يديشو  في لنرقة لحايــدـ بديــدا عــن القــانو  للبسراء والاالشيين الذ

 جاهين. والتقاليد هو انحياز للكر صالل

ــي الســينما  ــدـ ف ــة الجدي ــار الواقدي التصــه  يضــا   مــد زكــي بتي

المصــرية بالثمانينــات ولبــدعياا المخــرجين  عــاطف الريــ ا ونيــر  

وصنع لداــ   هــ   فــال  ا ا وداود عبدالسيدا وصادقا   بشارـا ولحمد ن 

بع األنير لن القــر  الدشــرين فــي الســينما الدربيــة وعيــو  ك تنــا « الر

« 70الدشــاء« ووطــائر علــى الرريــه« ووالدوالــة وولوعــد علــى 

ــر األســود«  ــدلن« ووالنم ــوى« ووالم ــة« وودرب الا ــدار الدالي وواكق

وو ربدة فــي لامــة رســمية«  ووالح  فو  هضـبة الاـر « ووالبر ء«

 ند وكاليليا« ووالدرجة الثالثة«.جة رجـ  لا « وو  ـال  هووزو 

نور الشريفا ولــ  وذكاء   مد زكي دفدت إلى عد  تسييس نلست ك

يجار  الواقع السياســي لالرتبــاط بالمؤسســة المرك يــة الحاكمــة كدــاد  

ادعــة..  لا ا ول  يستغل  الجماــور بشــدارات واهيــة وبراقــة وكاذبــة ون 

اللــت وهــذا ســر   المــواطن المصــر  وعــن    كا  دولا تدبيرا عن نب 

    الجميع لت لن دو   دنى تحلظات.
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 املرأة يف حياته 
اط ضــدف   مــد زكــي كانــت بدانلــت نلســت بمشــاكلة علــى    نقــ 

النلسية وبدالقتت المتوترـ لع المر ـ. كا  لن الربيدي    يت وج الجميلــة 

اًا و   ينج  لناــا.. فؤاد والتي كا  ياي  باا عشق  التي   باا الممثلة هالة

نااية عالقتامــا كانــت  لــرا غيــر طبيدــي. ك دككت لاــا ســوى  نــت   لكن

ء  كبر لــن الدالقــة لــع األنثــىا واكســتقرار واألبــوـا رج  لجنو  بشي

و كثر نلوداً لن السلرة والتدال  لع السياسيين.. شيء يحقــه لــت النشــوـ 

 وهو بال جدا  اللن.

 ت الشخصــية ونجوليتــت آلنــروتصوروا      مد زكــي بكــ  قوتــ 

إطالكتت رج  نجو  ورقيه يحد  المر ـ فال يترلع إلى عينياا وك إلــى 

. ناض عالقات نسائية كثيرـ ارتبرت بإشاعات و  اديــث نميمــة وجااا.

لكناا كانت تتحر  دولا عند  افة   اللت اللنيةا والدجي     ك  النســوـ 

 فترات لدت عشقنت ولا زلــنبدالقات سريدة  و لمتدـ على    الالئي لرر 

يحتلظن بذكريات جميلة لدت فقد كا  قادرا    يحو  ك  قصــة  ــ  إلــى 

ب ا وعرــر ك يضــيع شــذاها وإلــى صــداقة تــدو  إلــى الناايــة. وردـ ك تذ

واأللثلة كثيرـ لكن لــن الديــ  الحــديث عــن  ســمائاا وتلاصــيلاا فاــذا ك 

 يليه اآل .

ــو ال ــ وه ــت الكثي ــف لد ــ  يختل ــذ  ل ــ  ال ــذه  ممث ــدلا فاج رو  عن

« ك  األلوا  السياسية شاهدت الليل  وقمة الســلرة ســمحت 56ر  بـوناص

عنــدلا قــد  و يــا  الســادات« لــ  يختلــف لدــت الــذين لت بالدرضا و تــى  

عارضوا كال  ديليد وذاقوا ويالت اعتقــاكت ســبتمبر.. هــو لمثــ  قــادر 

يــعا اللــن رســالة بســيرة يلاماــا الجمعلــى إقنــاع الجميــعا وعلــى جدــ  

تمتع باا الجميع ول  يكــذب عمــر الشــريف عنــدلا ولمقروعة لوسيقية يس

نكليــ   وســافر لاوليــوود ســيكو   شــار قا  عنت والواد   مد لو لتدل  ا

 لمث  في الدال «.

ولــو اكتمــ  فــيل  و لــي « آنــر لشــاريع   مــد زكــي برريقــة  و 

ت باللدــ  ســيكو  هــذا نتــا  % لن لشاهده صــور80بذنرى ناصة     

يظ  يحل  بت لسنوات عديــدـ ألنــت يــرى   لحياتت وهو المشروع الذ لسك  

الكلــال والشــقاء والنجوليــة واليــت  تشاباا كبيرا بينت وبين عبد الحلي  فــي  

والغري  إنت لنذ  ربدة  عوا  يدد لاذا الليل  وواصــ  بكلــاءـ  لمــت وهــو 
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كتشلناه عند النظر في  رشــيلت على سرير المرض.. لكن المدهش هو لا ا

صلحات فــي الدــدد   8لة الموعد اللنية على  نشرت لج   1988فلي فبراير  

اللنــي بديــد لــيالد اللنانــة نبيلــة تحقيقا لصورا عن ا تلا  الوسط    1302

ــرو ســلي  لوســيقي  ــة عم ــت فرق ــدلت في ــال  ســروريا ق ــا   ل ــدا وك عبي

غنيــاتا وجدــ  استدراضيةا وشدت لرربة اللرقة لاا كمــا  بذعــذب األ

  عــن التصــليها وغنــت و دياب الساهرين ك يكلــو المررب الشاب عمر

يــاتا صابرين لع فرقتاــاا و يــت شــريلة فاضــ  صــديقتاا بــذ لى األغن 

ورقصت فيلي عبده على رغ   ناا كانت في شار الحم  السادس لخاللة 

تدليمات األطبــاءا وغنــى لحمــود عبــد الد يــ   غنيتــت الشــايرـ وياقلــا« 

ل د زكــي فقــد وقــف علــى المســريسرا..  لا النج  األسمر   مــ   ورقصت

 17و نذ يقلد عبد الحلي   افا ويغني لــت.. فاــ  كــا  يســتدد لناايتــت لنــذ 

ا وه  صبر على  لمت طيلة هذه األعوا   ويا ترى لاذا كت    مــد عالا

زكي في وصيتت التي وضداا تحت لخدـ المرض ناصة  نــت ك يدــد وك 

اا إنما اشياء فض  اك يدرفكبنت هيث  وك لا يتبرع بت و يحصى لا يمتلكت  

   د  ك بدد ر يلت!

 

 2005يونيو  7القبس ـ 
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