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و�أجم���ل ما يف حالوة نادي���ة �أنها ظاهرة 
وباطن���ة، تنعدم �مل�ض���افة بني ح�ض���ورها 
�لفن���ي وح�ض���ورها �لإن�ض���اين �لذي ظلَّ 
»َنِدّيًا«، فيه كثري من معاين �ل�ض���م �لفّني 
�لذي �ختارْتُه لنف�ضها، وهو نادية لطفي، 
���ْب ��ض���َمها �حلقيق���ي بول  و�ل���ذي مل ُيغيِّ
حمم���د �ض���فيق �لذي كان���ت جتاهر به يف 

�عتز�ز.
�متلكت بول لطفًا ي�ضي باملحبة �ل�ضادقة 
تعام���ل معه���ا،  َم���ن  كلُّ  ملَ�َض���ُه  �لعفوي���ة، 

و�كت�ض���َف يف �ض���لوكها »جماًل« ي�ض���عب 
غ�ضُّ �لنظر عنه وتفاديه.

لك���ن �أك���ر م���ا ميك���ن �فتق���اُده برحيله���ا 
لُها لنموذج فكرة »�للتز�م«  مو�قُفها ومتثُّ
�لإن�ض���اين �لأرق���ى خ���ارج �أط���ر �لنتماء 
�لآيديولوجي مبا ينطوي عليه من �ضيٍق 

و�نغالق.
مل ُيع���َرف عنه���ا م�ض���ايُرة �لديكتاتورية، 
لتنح���از �إىل ف�ض���اء �حلّري���ة ب���ال قي���ٍد �أو 
�ض���رٍط �أو ِمّن���ة عل���ى من ُت���د�ري وحتّب. 
مو�قفه���ا  ح���ّددْت  ه���ذ�  خياره���ا  وِم���ن 
�لت�ضامنية مع �ل�ضعب �لفل�ضطيني، ومع 
�لعر�ق �لأ�ضري يف ظل نظام �لبعث، ومع 
�ض���ائر �ل�ض���عوب و�حل���ركات �ملناه�ض���ة 
للديكتاتوري���ة. منطلقة عل���ى �لدو�م من 
�لتز�مه���ا �لإن�ض���اين و»�للتف���ات �إىل �أمل 

�لآخرين« �لذي �ضاغْته كمفهوِم �لرو�ئية 
�لأمريكية �ضوز�ن �ضونتاغ.

رحل���ْت نادي���ة لت���رَك ب�ض���مَتها �لفري���دة 
يف ف�ض���اء�ت �لف���ن و�ل�ضيا�ض���ة و�لعم���ل 
ل  �لنقاب���ي تت�ض���ابُك م���ع بع�ض���ها لت�ض���جِّ
�لتاريَخ �مل�ض���يء له���ا يف كلِّ مي���د�ٍن من 

ميادينها.
و�إذ� كان �مل�ض���رّيون يذك���رون لأّم كلثوم 
وقَفَته���ا خل���َف �جلي����ض �مل�ض���ري عق���ب 
هزمية يونيو )حزير�ن( 1967، و�ضعَيها 
لتنظيم حف���الت �ملجهود �حلربي و�إعادة 
ت�ض���ليح �جلي�ض �مل�ض���ري، فاإّن �ل�ضعوب 
�ل�ضيا�ض���ية، حتتفظ  �لعربي���ة وحركاتها 
لنادية لطفي ب�ضورها �لكثرية يف جبهات 
�ملو�جه���ة و�لتح���ّرر �لوطني. كان���ت »�أّم 
�جلنود« يف حرَبي �ل�ضتنز�ف و�أكتوبر 

)ت�ضرين �لأول( 1973، �إذ كانت تت�ضارك 
مع عدد م���ن �لفنان���ني يف تنظيم زيار�ت 
ل  عل���ى �حل���دود خ���الل �حل���رب، لت�ض���جِّ
»جيو����ض  �لت�ض���جيلي  �لفيل���م  يف  ذل���ك 
�ل�ض���م�ض« مع �ملخرج �لعظيم �ضادي عبد 
�ل�ض���الم، وظهرت من خالله ب�ضخ�ضيتها 
�حلقيقية مع �جلن���ود، تخفِّف من �آلمهم 
وتقوم بتو�ض���يل خطاباتهم �إىل �أُ�َضِرهم. 
ولرتباطها �لقوي ب�ض���ادي عبد �ل�ض���الم 
مّثل���ت بطولة فيلم���ه �ل�ض���هري »�ملومياء« 
وظل���ت �إىل جو�ره �إىل �أْن ف���ارق �حلياة 
م منوذج���ًا لالإخال����ض و�ل�ض���د�قة  لتق���دِّ

�ملنّزهة يندر �أن يتكرر.
ورغ���م مو�قفها �لن�ض���الية �مل�ض���هودة لها 
يف ميادين �ملو�جهة و�لعطاء �لإن�ضاين، 
يبق���ى �أكره���ا تاأث���ريً� ومغ���زى قيادُته���ا 

�لوف���َد �ل���ذي �ض���مَّ نخب���ة م���ن �لفنان���ني 
ع���ن  للتعب���ري  ب���ريوت  وز�ر  �مل�ض���ريني 
�لت�ض���امن م���ع منظم���ة �لتحرير ويا�ض���ر 
���رة يف بريوت  عرفات و�ملقاومة �ملحا�ضَ

عقب �لجتياح �لإ�ضر�ئيلي.
كان لقائ���ي �لأول به���ا يف �ض���احة توديع 
�ملغادري���ن �إىل مو�ق���ع �لهج���رة �جلديدة 
يف �ضوريا وتون�ض و�ليمن. ومنذ حلظة 
�َض���ت �ض���د�قة ظّلت تتاأّلق  ذ�ك �للقاء، تكرَّ
فيه���ا نادي���ة �لإن�ض���انة يف مو�ق���ف عل���ى 
�مت���د�د �أربع���ة عق���ود، عك�ض���ت �لتز�َمها 
و�ض���جاعَتها و�أ�ض���الة م���ا يجمعه���ا مب���ن 
تكت�ض���ف فيهم موّدة خال�ض���ة منزهة عن 

�لغر�ض.
�أخربْتن���ي باعتز�ز عن زي���ارة عرفات لها 
يف �ض���قتها، وم���ا �ض���عرت به م���ن �رتباك 
وهي ُتفاجاأ مبوكبه ومر�فقته �لرئا�ض���ية 
�لتقدي���ر  وبه���ذ�  له���ا.  �ملعه���ودة  غ���ري 
و�لهتمام ��ضتقبلها يف بريوت و�أ�ضركها 
يف �جتم���اٍع للقيادة �لفل�ض���طينية وطلب 
منه���ا �أن تاأخ���ذ �حلدي���ث مب���ا ت���رى يف 

�لأو�ضاع و�ملو�قف �لعربية.
قال���ت ب���كّل ب���ر�ءة: ((كان���ت تل���ك حلظة 
فيه���ا  �أد�ري  كي���ف  �أع���رف  مل  حمرج���ة 
موقفي و�أخرج من �لو�ضع �لذي َح�ضرُت 
فيه نف�ضي. وكان م�ض���دُر قلقي �أّن �لقائد 
عرفات تعامل معي بو�ضفي ممثلة م�ضر 

�لر�ضمية)) .
و�ض���األتني يف لقاٍء �آخر: ))�أريد �أن �أكتب 
مذّكر�تي، فهل �أ�ضري فيها �إىل �أنني نّظمُت 
�لوفَد للت�ض���امن مع �ل�ض���عب �لفل�ضطيني 
���يم �لذي  بع���د �أن تابعُت �حل�ض���ار و�ل�ضَّ
يلحق باأبط���ال �ملقاومة، ومل �أكن �أمّثل ل 

�حلكومة ول �أي حزب؟!((.
مل يك���ن غريب���ًا �أن حتظ���ى نادي���ة مبكانة 
خا�ض���ة ل���دى �لفل�ض���طينيني، �إْذ كانت قد 
َرْت �ملجل�ض �لوطني �لذي �نعقد يف  ح�ضَ
�جلز�ئ���ر يف ع���ام 1986. وكن���ت مدعوً� 
حل�ضوره �أي�ضًا. وكان لفتًا �أْن ي�ضرَي �إىل 
كلينا يف خطابه �لفتتاحي قائاًل: ))ل بّد 
يل م���ن �لرحيب بالفنان���ة �لكبرية نادية 
لطفي وب�)فالن( �لّلَذين جاء� �إىل بريوت 
رة للت�ضامن معنا يف �لوقت �لذي  �ملحا�ضَ
يتفّن �لبع�ض من بيننا للت�ضّلل منها!(( .
ج���رى قبل �ض���نو�ت منح �لفقيدة و�ض���اَم 
م���ن  لقّل���ة  �إل  مُيَن���ح  مل  �ل���ذي  �لقد����ض 

�ل�ضيا�ضيني و�ملعنيني بال�ضاأن �لعام.
ر  عها، �أ�ض���عُر بح���زٍن عميق لتعذُّ و�أنا �أودِّ
ب�ض���بب  �لأخ���رية  �أيامه���ا  يف  زيارته���ا 
�مل���وت �لذي �ض���ار طق�ض���ًا يومي���ًا حُلّكام 
�ل�ضدفة �لذين �ض���ادرو� �إر�دة �لعر�قيني 
و�غت�ض���بو� وطنهم �ملبتل���ى من �لغرباء. 
وما يخفف عني تخّلفي عن ود�عها، منُع 
�لأطب���اء �لزي���ار�ت عنه���ا كم���ا �أخربتني 
مر�فقته���ا �لأمينة ر�ض���ا، وهي ُت�ض���ِمُعها 
ي�ض���به  مب���ا  حتيته���ا  و�أ�ض���مع  �ض���وتي، 

�لهم�ض.
ه  �أفتقُد �ل�ض���ديقة بالقدر �ل�ضخ�ض���ي نف�ضِ
�ل���ذي �أفتقُد فيه �لفنانة، وعز�ئي �لوحيد 
�أّن �أعمالها ومو�قفها كانت كلها قطعة من 

زمٍن جميٍل م�ضى.

ًا وتدفقًا بامُلثل والقيم اإلنسانية  ع القاهرة وجهًا من أكرث وجوهها تحضرُّ برحيل الفنانة املرصية العظيمة نادية لطفي، ُتَشيِّ

ُجه وامتالُكه ألكرث من سبب للربيق. السامية، والخصال التي تشكل فرادتها وُتيضء مساحة حياتها. وأجمل ما يف هذا الوجه توهرُّ

فُت عليها خالل حصار بريوت يف عام 1982، مل تخُل زيارة ملرص من موعٍد معها أتابع فيه ما تنشغل به بعد أن  ومنذ أْن تعرَّ

اختاَرْت االبتعاد عن األضواء وأرادْت لجمهورها أن يحتفظ لها بصورتها البهّية، اختار لها لقب »الحلوة« لتظل فتاة أحالِم جيِل 

البهجة والرومانسية املتفّتحة عىل املستقبل.

فخري كريم

نادية لطفي.. سيرة أيقونة متوّهجة
ىف غرفة ال تزيد مساحتها 

عن 3 أمتار بالقرص العينى، 

تعيش النجمة نادية لطفى 

أيامها.. الزالت روحها شابة 

وإن كان الزمن قد ترك 

أثرا عىل املالمح الفرعونية 

الجميلة.. تسجل انطباعاتها 

عن األيام بكل ما فيها من 

استقامة واعوجاج.. وتؤكد 

أن قلبها مل يعرف الخوف 

ذات يوم لكنه عرف معنى 

الصرب.. داخل الغرفة رسير 

تم إعداده بأجهزة طبية 

حديثة.. وبعض باقات الورد 

البيضاء التى تتشابه مع رقة 

النجمة.. حوائط الغرفة تزينت 

بصورتني للفنانة الشقراء 

وهى ىف عمر الصبا.. وعىل 

أرفف الحائط أيضا ُكتب نجيب 

محفوظ.. ىف زوايا الغرفة 

انترشت بعض أوراق الصحف 

واملجالت.. وبها كرىس واحد 

يجلس عليه الضيف الذى 

تختاره "بوال محمد شفيق" 

لتستأنس به دقائق ورمبا 

ساعات.. ومن مجاملة القدر 

ىل كنت واحدا من الذين 

استأنست بهم ساعات داخل 

الغرفة.. املفارقة أنها ىف مثل 

هذه األيام وعقب انتصارات 

أكتوبر عام 1973 كانت ىف 

نفس املكان "القرص العينى" 

لدعم املرىض العسكريني 

وقت الحرب، لكن اآلن تجلس 

بداخله عىل كرىس متحرك.

نادية لطفى
ج���در�ن �لغرفة �لأربعة، ه���ى وحدها �لتى 
ت�ض���مع �أنني ه���ذه �لفنان���ة �لكب���رية عندما 
ت�ض���رخ من �لوج���ع، و�إن كادت ل تبدى به 
�أب���د� رغ���م �لأمل، وما بني �لب���وح و�لكتمان 
من �ض���دة �لوج���ع ب���د�أت �لنجم���ة �حلكاية 
م���ع "�ليوم �ل�ض���ابع" �ض���ارًخة :"�أن���ا �لآن 
ف���ى مدر�ض���ة �لآلم و�لع���ذ�ب.. ما �أ�ض���عب 

 .. تو�ض���ف  ل  �ل�ض���لوع  �آلم  �لوج���ع.. 
ت�ض���تطرد حديثها وهى جال�ضة على كر�ضى 
متحرك وفى �أنفها جهاز �لتنف�ض �ل�ضناعى 
وق���د �رت���دت مالب����ض "�ملر�ض���ى" و�أخذت 
ت�ض���رح م���ا و�ض���لت �إلي���ه حالتها �ل�ض���حية 
�ض���يتى،  بج���اردن  من���زىل  ف���ى  :"تعب���ت 
وتعر�ضت لالإغماء، وحملونى على كر�ضى 
و�أثناء نزوىل فى �لأ�ضان�ض���ري توقف قلبى 
حلظات عن �لنب����ض و�أخذ �لطبيب يحاول 
�إ�ض���عافى ب���كل �لط���رق، وظ���ل يعمل �ض���خ 
للقلب فحدث ك�ض���ر فى �ل�ض���لوع، ومتزقت 
، وه���ا �أن���ا �أعان���ى �لأمرين ب�ض���بب �آلمها ، 
وتبني �أن �لقف�ض �ل�ضدرى كله مدمر بفعل 
ه���ذه �لكدم���ات، و�هت���دى �لأطب���اء للعالج 
�لطبيع���ى، وه���ذ� من 4 �أيام فق���ط، قبلها مل 
�أكن �أخ�ض���ع لأى ع���الج طبيعى، وت�ض���بب 
ذلك فى تاأخ���ر خروجى من �مل�ضت�ض���فى".. 
ت�ض���يف ب�ض���وت �أرهقه �لوجع :"�أتعاطى 
م�ض���كن ذ� مفعول كبري لك���ن ل حيلة له فى 
من���ع �لوجع، �أمل �ض���ديد ل ق���درة لأحد على 

�حتماله".

النجمة الجميلة
"ب���ول" �لنجمة �لتى لعبت دور� �إن�ض���انيًا 
وفنيًا و�ضيا�ض���يًا، فيما �ض���هده �ملجتمع من 
تغي���ري�ت، و�ض���ار ��ض���مها مر�دف���ا للتمرد، 
 6 وتتذك���ر  حلظ���ات،  مر�ض���ها  تن�ض���ى 
�أكتوبر ووق���ت �لعبور، وتق���ول :"زعالنة 
�لتلفزي���ون �مل�ض���رى، وبعت���ب عل���ى  م���ن 
�مل�ض���ئولني عدم عر�ض���هم لفيلمى "جيو�ض 
�ل�ض���م�ض" �لذى �ض���جلت من خالله �ض���هادة 
�جلن���ود �مل�ض���ابني و�جلرح���ى عن �حلرب 
د�خل م�ضت�ض���فى ق�ض���ر �لعينى مع �ض���ادى 
عب���د �ل�ض���الم".. وت�ض���اءلت بح���دة :"ملاذ� 
مل يعر����ض �لتلفزيون �ض���ورى مع �جلنود 
ف���ى �جلبه���ة؟.. فقد كن���ت م�ض���ئولة �للجنة 
�لفني���ة �أيام حرب �ل�ض���تنز�ف وكنت �أنظم 
زيار�ت على �جلبه���ة لرفع �لروح �ملعنوية 
ل���دى �جلن���ود، وكان ير�فقن���ى فط���ني عبد 
�لوهاب وفوؤ�د �ملهند�ض وجورج �ض���يدهم، 
وغريهم، وذهبت �أي�ضا �إىل �ل�ضفة �لثانية 
ومعى جنيب حمفوظ ويو�ض���ف �ل�ضباعى 
�لنجم���ة  وت�ض���مح  �إدري����ض"،  ويو�ض���ف 
لذ�كرتها �أن تعود للما�ضى 43 عاما لتتذكر 
�نت�ض���ار�ت ح���رب �أكتوبر �ملجي���دة، قائلة 
:"�أ�ض���بت بانهي���ار ع�ض���بى وهب���وط فور 
�ض���ماعى خرب عب���ور قو�تنا �مل�ض���لحة خط 
برلي���ف وحتقيق �لن�ض���ر، لأنى مل �أ�ض���دق 

وقتها �أننا �نت�ضرنا".

الشقراء والدنجوان
�ض���األت نادية لطف���ى عن فك���رة �خلوف من 
�ملجه���ول و�ملر�ض و�مل���وت؟.. ردت بجر�أة 
وكاأنها ن�ضيت عذ�بات �ل�ضلوع :"عمرى ما 
خفت من حاج���ة ، معندي�ض فكرة �خلوف، 
وعمره���ا م���ا رو�دتن���ى، حت���ى �خلوف من 
�ملر����ض �أو �ملوت، وىل طريق���ة فى تناوىل 
لالأ�ض���ياء بعي���د� ع���ن فكرة �خل���وف، وهى 
كيفية تناول �ملو�ض���وع، �أنا مدركة جد� �إن 
�ملوت حق علينا، هتعب نف�ضى ليه و�أخاف 
منه و�أنا عاي�ضة، وعندما �أموت فلن �أخاف 
منه �أي�ض���ا لأن���ى لن �أح�ض ب���ه، وهذ� و�قع 

ومن �لأف�ضل �أن نتّقبله".

نادية لطفى والعباس 
السكرى

قل���ت ل���� نادية لطف���ى ه���ل �ملر�ض نعم���ة �أم 
نقم���ة؟ قال���ت :"�أه���م در����ض م�ض���تفاد م���ن 
�ملر�ض هو �ل�ض���رب، و�ل�ضرب يعطيك قدرة 
عل���ى ��ض���تمر�ر �إر�دت���ك، فاأن���ا م���ن �لنا�ض 

�لذي���ن يوؤمن���ون به���ذ�، وطامل���ا ربن���ا كتب 
مفها����ض ف�ض���ال، و�أه���م حاجة ي�ض���تفيدها 
�لإن�ضان من �ملر�ض مذ�ق �لأمل و�ل�ضرب".. 
طرحت عليها �ض���وؤ�ل �أمل يك�ضف لك �ملر�ض 
�لأ�ضدقاء من �لأعد�ء ردت بب�ضاطة :"ل مير 
فى خاطرى كلمة عدو، وعمرى ما ح�ض���يت 
�أن ىل �أعد�ء، رمبا يكونو� موجودين لكنى 
م����ض �ض���ايفاهم، حتى ف���ى ع���ز �لنجومية 
عندم���ا كان���ت تعق���د مقارنات بين���ى وبني 

�ض���عاد ح�ض���نى مث���ال، كن���ت ل �أفك���ر فى 
ه���ذ� �لأم���ر �أب���د�، �ض���عاد له���ا موهبته���ا 

وب�ض���متها، و�ض���عب جد� �أن نت�ضابه فى 
�ض���ىء، ما عد� حبنا فى �لعطاء للعمل لكن 
م����ض ف���ى �حلي���اة ول �لتمثي���ل.. وكنت 
�ض���ديقتها حلد �آخر حلظة فى حياتها.. 

ومو�ض���وع �إنه���ا ُقتل���ت �أم �نتحرت 
م�ض���األة  وكذل���ك  "�ض���مج"..  بق���ى 
زو�جها من عبد �حلليم، لكن بكل 
�ض���ر�حة هى �أحبته، وهو �أحبها، 
لك���ن معرف����ض �إن كان مت �لزو�ج 

بينهم���ا �أم ل، و�أقول ملن ي�ض���األ 
مالكم". "�أنتو� 

:"هو  وت�ضتكمل 
وتبناه���ا  �أحبه���ا 

مل���ا  كان  وحلي���م 
بيالق���ى �ض���ىء نفي����ض 

غاىل مييل �إىل �أن يكون 
عامل م�ض���اعد لإظهاره ، 

مثلم���ا وقف م���ع هانى مهنا 
وجم���دى �حل�ض���ينى و�مل�ض���ور ف���اروق 

�إبر�هي���م، وهكذ� كان مع �ض���عاد ح�ض���نى، 
خ�ضو�ض���ا �أن ظروفه���ا �حلياتي���ة مل تك���ن 
طبيعي���ة وكان ي�ض���فق عليها، ف���ى حاجات 

كانت فى حليم كلها رجولة".
وت�ضف �لنجمة هذه �ملرحلة باأنها خ�ضبة، 
وتق���ول :"�ملن���اخ كل���ه كان في���ه خ�ض���وبة 
عل���ى كل م�ض���توياته بالن�ض���بة لالقت�ض���اد 
�أو �ل�ضيا�ض���ة �أو �لف���ن ف���ى كل �ملج���الت ، 
و��ضتمرت �لنه�ضة حتى �آو�خر �ل�ضتينات، 
�إىل �أن ج���اءت �لنك�ض���ة وح���دث ف���رق كبري 
بني جيلني، جيل �لنك�ض���ة �ت�ضرخ و�تزلزل 
ومل يتع���اف، لك���ن �حلي���اة ت�ض���تمر، بع���د 
ح���رب �أكتوب���ر ت�ض���ورنا حتقي���ق نه�ض���ة 
كبرية لكن ح�ض���لت �نك�ض���ارة �ضديدة جد�، 
تقريب���ا �خلط �لبيانى ن���زل بعد �لعبور فى 
كل �ملج���الت، �أعتق���د �أن���ه كان فى حاجة مل 

تكتمل فى �لنجاح".

النجمة نادية لطفى
نادية لطفى عا�ض���رت �أكر من حاكم مل�ض���ر 
من �أحّبت ومن كرهت؟.. ترد بقوة وح�ض���م 
:"معرف�ض �أحب �لروؤ�ض���اء.. �حلكام رجال 
بال مالمح، ول �أتعامل معهم مبنطق �حلب 
و�لك���ره".. ت�ض���حك :"�للى �أحب���ه و�أكرهه 
�أب���وى وخاىل، لكن مالي����ض دعوة باحلاكم 
وعل���ى  �أعمال���ه،  وب�ض���وف  بر�ض���ده  �أن���ا 
�أ�ضا�ضها �أحط له �لأرقام و�أقيّمه".. �لإجابة 
حم�ض���تنى �إن �أ�ضاألها منحت �لرئي�ض جمال 
عبد �لنا�ض���ر ك���م من ع�ض���رة؟.. قالت :"ول 
حاجة مل �أعطه �ضيًئا لأن �لنك�ضة دمرتنى.. 
�لنك�ض���ة كانت م�ضيبة �ضودة غرّيت �لدنيا، 
وفى هذ� �لوقت كان يثار ما ي�ضمى بتجنيد 
�لفنان���ات، وكان موجود حقيق���ى، ب�ض �أنا 
كنت فى �ضغلى وحمد�ض �أزعجنى لالأمانة، 
�أو ق���ال ىل �ض���ىء �أو عر����ض عل���ى حاج���ة، 
وعرفت ملا قامت �لهوجة و�لتحقيقات �ضنة 

68 لكن قبلها ب�ضر�حة مكنت�ض �أعرف".

صاحبة النظارة السوداء
�لنا�ض���ر ول درجة،  "ب���ول" مل تعط عبد 

لكنه���ا منح���ت �لرئي�ض 
�أن���ور �ل�ض���اد�ت درج���ات، 

وقال���ت :"�ل�ض���اد�ت �أعطيه لأنه 
عل���ى �لأقل ح���رر �لأر����ض م���ن �لحتالل، 
�ل�ض���عبة  �لظ���روف  كل  و�ض���ط  ويكفي���ه 
ف���ى فرته، �أن���ه حق���ق �نت�ض���ار وعبور.. 
وبالن�ض���بة ل���� ح�ض���نى مب���ارك ماأثر�ض فيا 
ل بخ���ري ول �ض���ر.. �أما حممد مر�ض���ى كان 
بيخلينى �أموت من �ل�ضحك، �إ�ضماعيل ي�ض 
جنبه ول حاجة، خ�ضارته فى �لكوميديا.. 
�أما �لرئي�ض �ل�ضي�ض���ى من �لرجال �لقليلني 
�لذي���ن �أعجب���ت بكالم���ه و�أدو�ت �ض���لوكه 
، عن���ده حنكة ف���ى �لأد�ء �لعام، �ل�ضي�ض���ى 
ر�جل حمرم، وعندما حدثنى لالطمئنان 
على حالتى �ل�ضحية قلت: �ألو.. فرد :"�أنا 
�ل�ضي�ض���ى".. قل���ت: ي���ا نه���ار �أ�ض���ود �أنت 
�ل�ضي�ض���ى بتاعنا.. ق���اىل �آه.. وكان ر�جل 

لطيف معى طو�ل �ملكاملة".

نادية
قل���ت له���ا �إن عبد �حللي���م حاف���ظ كتب فى 
مذكر�ت���ه �أن "�حلي���اة رحل���ة ر�ئع���ة ب���كل 
م���ا فيه���ا م���ن �أمل ".. فم���اذ� تقول���ني �أن���ت 
ع���ن جتربتك م���ع �حلياة  ؟.. ت���رد �لنجمة 
�ض���ادقة،  م�ض���عة  حلظ���ة  ه���ى  :"�حلي���اة 
و�ض���ادفت هذه �للحظة كتري، ب�ض���بب نعم 
ربنا ، وجميل جد� �أنك ت�ضل لها وت�ضتمتع 
بها وحتلق د�خلها ".. تقول نادية :"�أحب 
�ض���وت ليلى مر�د، �ض���وتها �لوحيد �لذى 
يطربنى عن كل �لنجمات، �أ�ض���عر د�ئما �أن 
�ض���وتها به فرق و�لآت مو�ضيقية، كما �أنها 

�ضت ر�قية جد�".
�ض���األتها ع���ن �أق���وى ممثل وقف���ت �أمامه مل 
تفك���ر طوي���ال وقالت :"ر�ض���دى �أباظة كان 
جم���رم ح���رب".. وم���ن �ل�ض���يد�ت �عت���رب 
"ك���ون كام���ل" ف���ى �مل�ض���رح  �أمين���ة رزق 
و�ل�ض���ينما و�لتلفزي���ون و�لإذ�ع���ة، ه���ذه 
�ل�ضيدة ح�ضرت �لفن فى �أ�ضكاله �ملتطورة 

ومار�ضته فى كل مرة بنجاح كبري".. قلت 
لها من بني �ضخ�ضياتك �لكثرية �ملتعددة 
تبقى �ضخ�ض���ية "زنوبة" فى "ق�ضر 
�ل�ض���وق" عالقة ف���ى �لذهن؟.. ول 
ين�ض���ى �جلمهور م�ض���هدها وهى 
جتل����ض على "ت�ض���ت �لغ�ض���يل" 
وعب���د �ملنع���م �إبر�هي���م يخرط 
له���ا  "�مللوخي���ة" ويّطب���ل  له���ا 
باأ�ض���ابعه على "�لطبلية" وهى 
تغن���ى وترق����ض وتتمايل بخفة 
ودلع: "ب�ض قولو� لأمى.. طب 
و�أنا ماىل.. طي���ب يا غز�ىل".. 
ت�ض���حك ب�ض���وت عال ث���م تعّلق 
"زنوبة" م�ضحورة،  :"�ضخ�ضية 
معرف����ض ج���ات من���ني، معرف����ض 
عملتها �إز�ى، جنيب حمفوظ 
نف�ض���ه �جت���ن م���ن �لأد�ء، 
ج���د�،  رك���زت  �أن���ا  ب����ض 
لأن �أه���م حاج���ة مذ�ك���رة 
ومفي����ض  �ل�ضخ�ض���ية 
حاج���ة ��ض���مها �لكام���ري� 
كرهان���ى  �أو  حبان���ى 

�ملو�ضوع مذ�كرة وتركيز.

نادية وسعاد
ت�ض���دد نادية لطف���ى �أنها 
ب���ل  �لف���ن  تعت���زل  مل 
"�لعف���ن"  �عتزل���ت 
:"دى  وتق���ول 
�ل�ض���ينما  م����ض 
دخل���ت  بتاعت���ى، 
معرفها�ض  �أ�ضكال 
ل  �أفهمه���ا..  ول 
�أوق���ع  �أن  �أ�ض���تطيع 
عقد� على �ضيناريو م�ضموم 
، �جلمه���ور بالن�ض���بة ىل �أمان���ة ف���ى �لل���ى 
هو�ض���له له ، و�أب�ضط �لأ�ض���ياء �أنى �أمتنع 
عن ت���د�ول �ملو�د �ل�ض���امة، و�لفن���ان �للى 
يعمل ك���دة بيقتل فكر ويقت���ل روح ويقتل 
�أمانة، ويعطى جلمهوره مفتاح �لنحر�ف 
و�ل�ض���قوط".. وع���ن �أف�ض���ل جنم���ة تقول 
:"�أك���ر و�ح���دة قريب���ة من���ى ه���ى جنالء 
فتحى، تليها ي�ض���ر�، لكن ي�ض���ر� تعد رقم 1 
فى جيلها، لأنها متل���ك مقومات �ملمثلة فى 
جميع �جتاهاتها وعارف���ة تتعامل، وعبلة 
كام���ل ممثل���ة قوي���ة، وبالن�ض���بة للنج���وم 
هن���اك كثريون منهم مثال يحيى �لفخر�نى 
مدر�ض���ة تقعد تدر����ض فيها 20 �ض���نة وفى 

�لنهاية ت�ضقط بر�ضو".

فى أحد المهرجانات
�لآن بعد كل هذه �لرحلة مبا فيها من ر�ضا 
وغ�ض���ب و�أم���ل وياأ�ض وف���رح وحزن هل 
ت�ض���تاقني ل�ض���ورتك �جلميلة تلك �لنجمة 
�ل�ض���ود�ء..  �لنظ���ارة  �ض���احبة  �ل�ض���قر�ء 
ترد بت�ض���امح �ض���ديد :"عمرى ما و�ض���عت 
�جلمال فى تقييمى لنف�ضى.. �جلمال روؤية 
�مل�ض���اهد هو �لذى يقيمّنى.. �أنا ��ض���تغلت 
لأن  نف�ض���ى،  �ض���ر  وبتق���ى  �لعق���ل،  عل���ى 
�لنف�ض �أمارة بال�ض���وء، و�ضر�حة �أمار�ض 
حيات���ى كم���ا �أري���د، وكم���ا �أنبغ���ى، �أخرج 
و�ألتق���ى �لنا����ض، لأن �له���روب من �ملر�ض 
و�ل�ضيخوخة ي�ض���عف �لإن�ضان، و�أعرف 
�أنى �لآن ل�ض���ت �أنا فى �ل�ض���كل و�ل�ض���ورة 
�لت���ى �عتاد �جلمه���ور روؤيته���ا، لكن تقدم 
�لعمر �أ�ض���اف ىل خرب�ت وجتارب كثرية، 
منه���ا عمق �لتعام���ل، و�حلكم���ة، و�لروؤية 
�مل�ض���تقبلية.. �لآن �أنا �مر�أة جميلة �لفكر، 
�أمتلك حرية �لروح و�لإر�دة و�لختيار".
عن: المصري اليوم

نادية لطفى فى حوار بين الفن والسياسة

حوار العباس السكرى
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بختك.. عب����د �حلليم كان بيحب����ك وغنى لك 
هذه �لأغنيات �حللوة'، فا�ض����حك من قلبي. 
وعندما �أ�ضاهد �لآن هذين �لفيلمني وبع�ض 

�أفالم����ي �لقدمي����ة �حلل����وة �أق����ول: '�لله كان 
�ض����كلي حلو قوي ومالب�ض����ي حلوة و�أد�ئي 
جي����د�'، و�حلمد لله �إنني مل ��ض����عر بكل هذ� 
يف وقته����ا لأنن����ي لو �ح�ض�ض����ت به����ذ� لكنت 

�ضعرت بالغرور.

حليم والملوك والرؤساء
لق����د كان حليم من �أ�ض����حاب �ل����ذوق �لرفيع 
يف كل �ض����يء وكان ميلك مقدرة خا�ضة على 
�نتق����اء �لرحيق �لنافع �ض����ديد �لنق����اء بينما 
كان يلفظ �ض����ريعا �ل�ض����يء �ل����ذي يوؤثر على 
موهبت����ه. فقد �نتقى �لكثريين من �أ�ض����حاب 
�لكلمة و�لعل����م و�لثقاف����ة، وكان قريبا منهم 
�لع�ض����و�ئي  لالختي����ار  نف�ض����ه  ي����رك  ومل 
�ل����ذي ي�ض����ر ب����ه عندما يق����ع �ختي����اره على 
�لأ�ض����دقاء من �لفنانني و�ملثقف����ني و�لكتاب 
و�ملخرجني.. كان يتقرب كثري� من �أ�ضحاب 
منه����ا  ي�ض����تفيد  �لت����ي  �حلقيقي����ة  �ملو�ه����ب 

وت�ضتفيد منه من خالل �لفن.
مل يك����ن يق����ف عند حمطة لف����رة طويلة، بل 
كان �ض����ريع �لتغيري و�لتجدي����د وكان مدركا 
لكل �لأ�ض����ياء من حوله وكان ي�ضعى لتثقيف 
نف�ضه و�لرتقاء مبكانته حتى و�ضل �إىل �أن 
يقيم حو�ر� مع كثري من �لروؤ�ض����اء و�مللوك، 
علما بان هذه لي�ض����ت م�ضاألة ب�ضيطة، فهناك 
ف����ارق كبري بني �أن يك����ون هناك حو�ر بيني 
وب����ني زميل در��ض����ة �أو مهنة و�ح����دة �أو �أن 
�أقي����م حو�ر� م����ع ملك �أو رئي�����ض دولة مهمة 
مب����ا يل����زم ذلك م����ن برتوك����ولت. ويف هذه 
�حلال����ة مل يك����ن حليم جم����رد جلي�����ض هدفه 
�لروي����ح عن �ملل����ك �أو �لرئي�����ض، ولكن كان 
ي�ض����ل �إىل حد �أن يكون ند� ملن يجل�ض معه، 

وهذه م�ضاألة حتتاج �إىل در��ضة خا�ضة.
فعندما ي�ض����بح حليم مقربا من �مل�ضري عامر 
وم����ن �لزعيم جمال عبد �لنا�ض����ر و�ض����ديقا 
جلالل����ة �مللك �حل�ض����ن �لث����اين مل����ك �ملغرب 
�ل�ض����ابق ف����ان �لأم����ر يحت����اج �إىل در��ض����ة. 
وهناك من يدر�ض �لربوتوكول من �جل لقاء 
مل����رة و�حدة مع رئي�����ض �أو ملك، يف حني �إن 
حلي����م �بن قرية �حللو�ت �لذي تلقى تعليمه 
�لأول يف �حد �ملالجيء ي�ضبح �ضيفا عزيز� 

على �ضالون �مللوك و�لروؤ�ضاء.
و�أن����ا �علم جي����د� كي����ف كان يعامل حليم يف 
�لق�ض����ور �مللكي����ة ويف بيوت �لرئا�ض����ة، فقد 
كان يذه����ب مث����ال ب�ض����كل متكرر لبي����ت عبد 
�لنا�ضر ويجل�ض مع �لأ�ضرة مكتملة. فكيف 
�كت�ض����ب هذه �لثق����ة؟ بالتاأكيد كان �ضخ�ض����ا 
ذكي����ا ملاح����ا مرحا، حمب����ا للنا�����ض وحمبوبا 
منه����م، بالإ�ض����افة �إىل لباقته وح�ض����ن خلقه 

م����ن  ��ض����تنتاجها  ميك����ن  كث����رية  و�أ�ض����ياء 
�ملقدمات �ل�ضابقة.

حليم كما عرفته
وتو��ض���ل نادية لطفي حديثها ع���ن حليم من 
خ���الل عالقته���ا �لقوية ب���ه ك�ض���ديق و�حدى 
بط���الت �أفالمه وتقول: لقد عرفت حليم ككتلة 
و�ح���دة وكان���ت معرفت���ي بجو�نب���ه �ملختلفة 
حيث كن���ت �أر�ه مرة مثل �لب���در ومرة �أخرى 
يف �ملح���اق. وم���ن وجه���ة نظ���ري ل ميكن �أن 
ت���رى �لفن���ان م���ن جه���ة و�ح���دة كاأن نف�ض���ل 
ب���ني �لفنان و�لإن�ض���ان، بل هو كم���ا قلت كتلة 
و�حدة. و�أنا عا�ضرت حليم وتاأملته ور�ضدت 
معظ���م جو�نب حياته، ولكن ل يوجد �إن�ض���ان 
لديه �لقدرة على �لدعاء باأنه يفهم �إن�ضانا �آخر 
فهما كامال وطول �لوقت، بل �إننا نفهم �لنا�ض 
على ح�ضب موقعنا �جلغر�يف و�لزمني. ويف 
�ملو�ق���ف �لعامة كلنا نتفق عل���ى �إن حليم كان 
م���ن �ل�ضخ�ض���يات �مل�ض���يئة �لتي لها �إ�ض���عاع 
وقدرة على �مت�ض���ا�ض ثقافات من يحتك بهم 

من عباقرة ع�ضره.

عظيم في حلمه وفي 
انكساره

و�عتق���د �إن حلي���م كان عظيم���ا يف حلمه ويف 
�نك�ض���اره.. يف �أمله ويف �ض���عادته. كان نبيال 
�لت���ي  �جلو�ن���ب  كل  ويف  ح���د  �أق�ض���ى  �إىل 
��ض���تطاع �أن ي�ضيء بح�ضا�ضيته �ملرهفة حتى 
�ملظل���م منها. حلي���م كان ميت�ض ث���م يجر كل 
جت���ارب حياته �حلل���و منها و�مل���ر متاما مثل 
�لنحل���ة �لتي متت����ض �لرحيق لتفرزه ع�ض���ال 

م�ضفى.
مو�قف حليم �لإن�ض���انية �أوؤكد �نه ل ي�ضتطيع 
�حد �أن يح�ضيها ل�ض���بب �إن معظمها ظلت يف 
ط���ي �لكتم���ان و�ل�ض���رية لن �ض���احبها مل يرد 
�أن يعلن عنها لأحد ولذلك ��ض���عر باخلجل �إذ� 
حتدثت عن �أ�ض���ياء من ه���ذ� �لقبيل باعتبارها 
من �لأعمال �ل�ضرية �خلا�ضة بني حليم وربه.. 
و�ن كنت �أ�ضتطيع �لقول �إن حليم عا�ض حياة 
�أ�ض���رية نبيل���ة حي���ث كانت ل���ه �أ�ض���رة يرعاها 
ويعي�ض معها م�ض���اعر �لأب و�لأخ و�ل�ضديق. 
و�لب�ض���اطة  �لأ�ض���رة  ج���و  يع�ض���ق  كان  فه���و 
�لأ�ض���رية بدون تقيد �أو تكلف، و�أ�ضرته كانت 
ه���ي �أهله، ومل يتنكر لأقاربه م���ن قريته �أبد�، 
لذل���ك كل���ه عا����ض حلي���م �إىل �لي���وم لأن���ه كان 

�إن�ضانا خمل�ضا لفنه ولوطنه و�أ�ضرته.
�إنن���ي �أرى �ن���ه لو مل يكن حلي���م خري� بطبعه 
فان���ه كان �ضي�ض���عب �أن يكون معط���اء و�لفن 

وه���و  ن عط���اء  كا

يعطي حياته للفن ث���م يهب فنه �إىل جماهريه 
وحمبي���ه. وت���ردف نادي���ة بقولها: �أنا ل�ض���ت 
مع من ي�ض���رفون يف تناول م�ض���األة �ل�ض���عف 
�جل�ض���دي لعب���د �حللي���م حاف���ظ لأنن���ي �أرى 
�إن مر�ض���ه كان يولد تاأمال وق���درة فائقة على 
�ل�ضرب كما يحقق خلخلة يف مر�كز �لإح�ضا�ض 
في�ضبح �ل�ضخ�ض ذ� م�ضاعر مرهفة و�لإ�ضابة 
�جل�ض���دية جعلت حليم ي�ضمو على �ملادة و�أنا 

�عتربه من �قل �لنا�ض ��ضتمتاعا باملادة.
كان عبد �حلليم حافظ ب�ض���عفه وبا�ض���تكانته 
يج���ربك عل���ى �أن حتب���ه �أو تتبن���ى �آلم���ه، �أو 
تاأخ���ذه �ض���ديقا �أو �أخ���ا �أو تتبن���اه.. مل���اذ�؟ 
ل�ض���ت �دري... وعب���د �حللي���م كان مث���ل قناة 
�ل�ض���وي�ض.. فه���و �لذي ي���در دخ���ال ماديا منذ 
رحيل���ه وحت���ى �لي���وم وه���ذ� �لدخ���ل يق���در 
باملاليني ك���ون �أعماله ماز�ل���ت حتقق جناحا 
بغ���ري مناف�ض بعد ما يقرب م���ن 30 عاما على 

رحيله.
ومن �لأ�ض���ياء �لتي مل�ض���تها عن قرب يف حليم 
هو �ن���ه كان يتمت���ع بخفة �ل���دم. فهو يجربك 
على �حر�مه وقبل �حر�مه يجربك على حبه 

وبالتايل يكون �ض���هال جد� �أن مت�ض���ي ور�ءه 
وت�ض���مع كالم���ه. فحليم كانت لديه �ضخ�ض���ية 
قيادي���ة قوية.. بل �عت���ربه كان بالفعل رئي�ض 
جمل�ض �إد�رة جمموعة م���ن �لكتاب و�ملثقفني 
و�أي�ضا �ل�ضوقيني لن ق�ضة �ضعوده من �لقاع 
�إىل �لقم���ة جعلته ملما باأ�ض���اليب �لتعامل مع 
خمتل���ف �لفئات. هكذ� كانت �أعماق هذ� �لفتى 
برغم ما يحمله من وج���ه طفويل جميل جعل 
�لنا����ض يت�ض���ابقون على �حت�ض���انه و�لتقرب 

�إليه.

حليم الفنان واإلنسان
�أم���ا عبد �حللي���م حافظ �ملمث���ل فانني �عتربه 
م���ن خ���الل �لدورين �للذي���ن قام بهم���ا �أمامي 
ل بدي���ل له و�ض���ط عظم���اء �ملمثل���ني، فهو كان 
يعرف كي���ف يخت���ار �أدو�ره ول���و حاولت �أن 
تت�ض���ور �لفيلم بدونه لوقع �لفيلم فور�، و�أنا 
ل �أبال���غ يف ه���ذ� و�عتربه مثل���ه مثل �أي جنم 
عامل���ي كبري مث���ل لور�ن����ض �وليفيي���ه، ولكن 
مي���زة حليم �نه كان يعلم جي���د� قدر�ته ومتى 
وكي���ف يظهر جلمه���وره. فمثال ت�ض���تطيع �أن 
ت�ض���األ نف�ضك �ض���وؤ�ل حول دور حليم يف فيلم 
'�خلطايا'، وحاول �أن جتيب على هذ� �ل�ضوؤ�ل 
من كان ميكن �أن يقوم ب�ضخ�ض���ية ح�ضني يف 
�لفيل���م؟ فلو �خ���رت �أعظم ممث���ل وقتها لهذه 
�ل�ضخ�ض���ية ف���ان �لفيل���م كان �ض���يقع ويحق���ق 
ف�ض���ال ذريع���ا م���ع تقدي���ري �ل�ض���ديد للزم���الء 
�لآخري���ن ولك���ن حليم ��ض���تطاع �أن يخلق من 
هذه �ل�ضخ�ض���ية �ضيئا خا�ض���ا به وكان ر�ئعا 
يف جت�ض���يدها و�لإ�ض���فاء عليه���ا م���ن روح���ه 

ودمه.
وتردف نادية لطفي: فن���ه هو كل حياته. كان 
يعطيه كل �لوقت و�جله���د و�لركيز.. و�ذكر 
يف فيلم '�خلطايا' �أي�ضا �لذي �ضاركته بطولته 
�نه قام بعمل در��ض���ة نف�ض���ية و�جتماعية عن 
�ضخ�ضية ح�ض���ني �لتي ج�ض���دها بالفيلم، ومل 
يكن يكف عن �لت�ض���ال باملخرج ح�ضن �لإمام 
ملعرفة كل �لتفا�ض���يل �لدقيقة بالفيلم خا�ض���ة 
وردود  ت�ض���رفاتها  ب���كل  ح�ض���ني  �ضخ�ض���ية 

�أفعالها.

سفير الفن
حلي���م �لفن���ان كان يتمتع ب���ذكاء خارق يعرف 
�مكانت���ه ويح���دد هدفه بدق���ة وكل عمل جديد 
يق���رب من���ه لب���د �أن يدر�ض���ه ويتاأمل���ه جيد� 
ويجمع عنه �ملعلومات وي�ضت�ضري فيه �لزمالء 
و�لأ�ضدقاء �لذين كان يثق فيهم. د�ئم �لبحث 
ع���ن كل ما ه���و جديد وثمني.. يف �ملو�ض���يقى 
و�لغن���اء و�ل�ض���ينما و�لب�ض���ر.. ل يعان���د ول 
يركب ر�أ�ضه ود�ئما يعود �إىل �لعقول �لكبرية 
�لت���ي كان���ت حتي���ط به مث���ل كامل �ل�ض���ناوي 
وم�ض���طفى �أمني وعبد �لوهاب و�إح�ضان عبد 
�لقدو����ض �ل���ذي كان يح�ض���ر �ض���هر�ته ود�ئم 
�لإطالع على رو�ياته وكان ي�ضت�ض���ريه �أي�ضا 

يف �أغانيه و�أفالمه.
كان يع���رف �نه لي�ض مطربا عاديا بل �ض���فري� 
للف���ن �لعربي كله، ولذلك حر�ض على �أن ميتد 
تاأث���ريه �إىل خ���ارج ح���دود �لوط���ن �لعرب���ي 
و�ذكر �إنني ح�ض���رت �إحدى حفالته يف لندن 
ووج���دت نف���ر� غ���ري قليل م���ن جمه���وره كان 
م���ن �لأجان���ب ول �أن�ض���ى �أبد� حال���ة �لذهول 
�لبادي���ة على وجوهه���م وهم ي�ض���تمعون �إىل 
�أغاني���ه و�ض���دق �أد�ئه وحر�رة �ض���وته ورغم 
�إن بع�ض���هم ل يفهمون معنى �لكلمات �إل �أنهم 
�ض���فقو� ل���ه بح���ر�رة.ومل �أكن مبالغ���ة عندما 
قل���ت له نحن جم���رد كومبار����ض يف �أفالمك.. 
�ض���نيدة.. وذل���ك لإدر�ك���ي �إن �جلمه���ور كان 
يذهب لعبد �حلليم بغ�ض �لنظر عن �أي جنمة 
كانت تقف �أمامه. وحليم كان يعرف ماذ� يريد 
من جمه���وره ويعرف مدى تفاع���ل �جلمهور 
مع���ه و�إذ� �أح�ض �إن �حلر�رة �نخف�ض���ت بينه 
وبني �جلمه���ور كان ل يغم�ض ل���ه جفن حتى 
تع���ود �إىل طبيعتها وي�ض���تعيد �خلط �لبياين 

و�ضعه. هكذ� كان حليم وهكذ� عرفته.
عن: جريدة االهرام

يف ه����ذه �حللقات 
نتابع ق�ض�����ض وحكايات 

حبيب����ة،  �مل����ر�أة،  م����ع  حلي����م 
و�ضديقة، وزميلة له يف �لغناء ويف 

�ل�ضينما.
كان����ت �لنجم����ة �لكب����رية نادي����ة لطف����ي هي 
�حدى بط����الت �أف����الم عبد �حللي����م حافظ.. 
حتدي����د� كانت بطلة لفيلمي '�خلطايا' و '�أبي 
ف����وق �ل�ض����جرة' وكان حليم يغن����ي لها وكان 
�جلمه����ور يت�ض����ابق يف ع����د �لقب����الت �لت����ي 
ح�ض����لت عليها نادية لطفي م����ن حليم عندما 
كان يقبله����ا كثري� يف �لفيل����م �لأخري. �إل �إن 
�ض����ائعة ظه����رت كان مفاده����ا �إن نادية لطفي 
كان����ت تاأكل �لب�ض����ل حت����ى يبتع����د حليم عن 
تقبيلها يف هذ� �لفيلم كثري�. لكن كيف كانت 
ترى نادية لطفي �ض����كل عالقته����ا بالعندليب 
�لت����ي روجت بع�ض �لق�ض�����ض و�ل�ض����ائعات 
بوج����ود ق�ض����ة ح����ب عنيف����ة بينهم����ا كان����ت 
�ل�ض����بب يف �ختياره����ا ب����دل من هندر�ض����تم 

لفيلم '�أبي فوق �ل�ضجرة'؟

العسل والبصل والقبالت
بد�ي����ة �أ�ض����رت نادي����ة لطفي على تو�ض����يح 
ه����ذه �لنقط����ة �لت����ي تظه����ر وتختف����ي ب����ني 
�حل����ني و�لآخر و�أكدت �أنه����ا لو مل تكن تريد 

عبد  يقبله����ا  �أن 
�حللي����م يف �لفيل����م �أو �أنه����ا كان����ت ترف�����ض 
تل����ك �لقبالت لكانت �عت����ذرت عن �لدور منذ 
�لبد�ية عندما ر�ضحت له، لكن �أن يقال �إنني 
كن����ت �أتناول �لب�ض����ل يف وجبات����ي حتى ل 
يقبلني حليم فهذ� �أمر غريب �أن ��ضمعه لأنه 

بعيد متاما عن �حلقيقة.
وتق����ول نادي����ة لطف����ي ع����ن عالقته����ا بحليم 
�إنها كان����ت تعرفه جيد� وجتمعهما �ض����د�قة 
قب����ل �أن تعم����ل معه يف �ل�ض����ينما لأنها كانت 
ل�ض����الح  �ملدين����ة  �أ�ض����و�ء  حف����الت  تتاب����ع 
ي�ض����ارك  حلي����م  وكان  �حلرب����ي  �ملجه����ود 
فيه����ا، كم����ا كان يجمعهما �ض����د�قة �ل�ض����اعر 
�لكب����ري كامل �ل�ض����ناوي فكان حليم يع�ض����قه 
مثل����ي لأن����ه م����ن �لعق����ول �لكب����رية و�لنبيلة 
و�لنماذج �لإن�ض����انية �لتي قلما يجود �لزمن 
به����ا.. وحلي����م كان ي�ض����عر �ن����ه د�ئم����ا تلميذ 
علي����ه �أن يتعل����م ويعرف وكان طي����ب �لقلب 
و�ض����بوح �لوجه ولو حدث وغ�ضبت منه.. 
فعندما تنظر �إىل وجهه تن�ض����ى كل �مل�ضاكل 

و�خلالفات.

�لكب����ري  �لغنائ����ي  �ل�ض����اعر  كان  و�إذ� 
حممد حم����زة �لذي غنى له حلي����م 25 �أغنية 
م����ن تاأليف����ه وكان قريبا جد� من����ه يوؤكد على 
م�ض����وؤوليته بان حليم وق����ع يف حب بطالت 
�أفالمه �أي�ضا �أثناء ت�ضوير تلك �لأفالم حتى 
تك����ون م�ض����اهد �حل����ب يف �لأف����الم �ض����ادقة 
و��ض����تمر�ر هذ� �حلب طو�ل �أيام �لت�ضوير 
و�ن����ه ينتهي بعد �لنتهاء من �لفيلم ب�ض����بب 
�إن حلي����م ل يحب �أح����د� �أكر م����ن حبه لفنه 
حت����ى �ن����ه رف�����ض زرع �لكبد لن م����ن �أثاره 
�جلانبي����ة تاأث����ري� ب�ض����يطا عل����ى �حلنج����رة 

بن�ضبة ل تزيد على 20 %.

إشاعات
تقول نادية لطفي يف حو�ر خا�ض معها حول 
عالقتها بحليم: يف عام 1962 �ض����اركت عبد 
�حلليم بطولة فيلم '�خلطايا' ثم تالقينا مرة 
ثانية يف فيلم '�أبي فوق �ل�ضجرة' عام 1969 
وهو �لفيلم �لذي ��ضتمر عر�ضه 45 �أ�ضبوعا 
وحط����م كل �أرق����ام �لإي����ر�د�ت �لت����ي حققتها 
�أف����الم كبرية يف تاريخ �ل�ض����ينما �مل�ض����رية. 

وقب����ل ت�ض����وير فيل����م ' 
�ل�ض����جرة'  ف����وق  �أب����ي 
قليل����ة طلب  باأ�ض����ابيع 
�ملخ����رج  م����ن  حلي����م 
ح�ضني كمال �أن �أكون �أنا 
بطلة �لفيلم بدل من هند ر�ضتم 
�لتي كانت مر�ض����حة لبطول����ة �لفيلم قبلي، 
وقب����ل �ملخ����رج. ولك����ن ه����ذ� �لتح����ول حرك 
�ملياه �لر�كدة يف �لو�ض����ط �لفن����ي كله �إذ �إن 
�لإ�ضاعات رددت وجود عالقة غر�مية بيننا 
ولول تلك �لعالقة ما كان وقع �ختياره علي 
قب����ل ت�ض����وير �لفيل����م ب����دل من هند ر�ض����تم. 
ع����ادت  ب����ريوت  �إىل  �ض����افرنا  �أن  ومبج����رد 
تلك �لإ�ض����اعات تطل م����ن جديد حول حكاية 
غر�منا �ل�ض����ري، و�ن عب����د �حلليم ما �قرح 
ت�ض����وير �أغني����ة 'جانا �له����وى' �لت����ي غناها 
يل يف �لفيل����م يف لبن����ان �إل م����ن �جل توفري 
فر�ضة لتم�ض����ية �أيام حلوة معي، بعيد� عن 
�لقاه����رة حي����ث �لعي����ون تر�قبنا وحت�ض����ي 

حتركاتنا.

خالف وتصالح وتجارب
�مله����م �إن �ل����ذي ح����دث �أثناء ت�ض����وير �لفيلم 
لينفي تلك �ل�ضائعة هو �إن خالفا ماديا حدث 
بيننا �أدى �إىل توقف ت�ض����وير �لأغنية يوما 
كامال. ومل يطل غ�ض����بي طوي����ال، فقد قدرت 
بين����ي وب����ني نف�ض����ي ظ����روف عب����د �حللي����م 
و�لأ�ض����باب �لت����ي جعلت����ه يعت����ذر ع����ن ع����دم 
��ض����تطاعته زيادة �جري ع����ن �لفيلم. فعدت 

باأع�ض����اب  �لفيل����م  ت�ض����وير  ��ض����تئناف  �إىل 
هادئ����ة، و�ض����اعدين عل����ى ذلك وج����ود �بني 
�حم����د �ل����ذي ��ض����طحبته مع����ي خ����الل هذه 
�لف����رة حي����ث كان جاء م����ن �أمريكا لق�ض����اء 
�أجازته �ل�ض����نوية. ومرت �ض����حابة �خلالف 
بيني وبني حليم وه����ذ� �خلالف �لعابر كان 
دلي����ال قاطعا �ض����د ه����و�ة �ل�ض����ائعات بان ما 
بين����ي وبني حلي����م هو �ض����د�قة وزمالة عمل 
ولي�����ض حبا. ولكن قد ت�ض����عر بالده�ض����ة �إذ� 
قل����ت �إننا كن����ا يف حالة خ�ض����ام د�ئ����م �أثناء 
ت�ض����وير هذ� �لفيل����م وكانت هن����اك خالفات 
عل����ى بع�ض �لتفا�ض����يل يف �لعم����ل ومل تكن 
عالقتن����ا عل����ى ما ي����ر�م، ولكن ذل����ك مل يظهر 
�أبد� على �ل�ضا�ضة.. بل ظهر �لعك�ض.. عالقة 
ح����ب ومودة جتمعنا و�ض����رعان ما ت�ض����افت 
�لقلوب، لن حليم كان عف �لل�ضان فيه حياء 
يده�ض����ك. يحمل طيبة �بن �لريف و��ضالته 
و�ضفاء قلبه، ويف �لوقت نف�ضه ل ت�ضتطيع 
�أن تخدع����ه ب�ض����هولة فل����م يك����ن �ض����اذجا، بل 
علمته �لأيام جتارب عميقة جعلته ي�ضتوعب 

�حلياة و�لب�ضر.

حليم يغني خصيصا
و'مغ����رور'  �له����وى'  'جان����ا  يل  غن����ى  حلي����م 
�لفيلم����ني،  يف  حاج����ة'  و'ق����ويل  و'�حلل����وة' 
و�أن����ا ل �حتف����ظ ب�ض����ر�ئط كا�ض����يت حتوي 
�أغني����ات �لفيل����م �إمن����ا ��ض����معها ح����ني ت����ذ�ع 
بالر�ديو و�لتليفزيون وكثريون جد� عندما 
يقابلونن����ي حتى يومنا هذ� يقولون يل: ' يا 

عىل الرغم من رحيل 

عبدالحليم حافظ، فإن حليم 

يكاد يكون افضل تجسيد 

ملقولة الغائب الحارض، متاما 

مثل العظامء الذين خلدهم 

التاريخ يف كل مجاالت 

الحياة والتقدم االنساين. 

نشاهده يف افالمه، ونستمع 

اىل اغنياته كأنها اعامل فنية 

جديدة، نتلهف ملتابعتها 

بشوق ومحبة، ال فرق يف 

ذلك بني االجيال التي عارصته 

حيا، واالجيال التي جاءت 

بعد رحيله، وصوال اىل الجيل 

الحايل، بدليل ان مبيعات 

اغنياته تحتل اىل اآلن املراكز 

االوىل يف االنتشار والتوزيع. 

لكن ماذا عن النساء يف حياة 

عبدالحليم حافظ؟

ذكرياتها
عن عبد الحليم حافظ

حوارقديم مع الفنانة نادية لطفى

كان عبد الحليم حافظ 

بضعفه وباستكانته يجربك 

عىل أن تحبه أو تتبنى 

آالمه، أو تأخذه صديقا أو 

أخا أو تتبناه.. ملاذا؟ لست 

ادري... وعبد الحليم كان 

مثل قناة السويس.. فهو 

الذي يدر دخال ماديا منذ 

رحيله وحتى اليوم وهذا 

الدخل يقدر باملاليني كون 

أعامله مازالت تحقق نجاحا 

بغري منافس بعد ما يقرب 

من 30 عاما عىل رحيله.
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�مر�أة �ض���قر�ء ، طويلة �لقامة ، �ل�ضحكة ل تفارق �ضفتيها 
، �ملمي���ز به���ا �لبح���ة �لت���ي تعاي����ض حنجرتها، بح���ة فيها 
�لدفء بقدر ما فيها �أي�ض���ًا �لثقة ، ت�ض���تقبلك وهي ترتدي 
ثياب �لبيت، دون �أقنعة ، ودون �أ�ض���و�ء و�ك�ض�ضو�ر�ت ، 
ترحب بعبار�ت ت�ض���عل خجلك من كرة �بجديات �ملحبة 
، �ىل لغة �ل�ضيا�ض���ة .. عندما �حت�ض���تني وقالت : ��ضم بك 

ر�ئحة فل�ضطني .
ذ�ت ليل���ة �لتقيت به���ا يف بيتها يف مدين���ة �لقاهرة وكان 
ذلك عام 1983 ، �أو بالأحرى يف �ض���قتها �ملتو��ض���عة جدً� 
، وكان���ت هي �لفنان���ة نادية لطفي �لتي لعبت بالأ�ض���و�ء 
و�أحاطت �ضورتها بظالل من �جلو�ئز و�لأفالم وحفالت 
�لتك���رمي، لكنه���ا �لآن يف تل���ك �لليل���ة ، ملح���ت يف عينيه���ا 
�ضورة �ملر�أة �لعنيدة �لتي حتدت �خلطر ودخلت بريوت 
�أثن���اء �حل�ض���ار وعا�ض���ت مع �لعائ���الت �ملحا�ض���رة ومع 

رجال �ملقاومة و �لفد�ئيني .
ل مف���ر م���ن �ض���طوة �لعج���اب �أمامه���ا وهي �لت���ي قامت 
بتمثيل فلم " �خلطايا " مع عبد �حلليم ، و�أنا �لتي �عترب 
�ملطرب عبد �حلليم حافظ مطربي �ملف�ض���ل- وما زلت - ، 
و طو�ل عمري �أعترب �غانيه خارطة للعو�طف �ل�ض���بابية 
، و�ض���وته ذ�كرة حتمل �مل�ض���اعر و�لحا�ضي�ض �لإن�ضانية 
و�لوطني���ة ، ل ب���د �أن يك���ون �لنقا����ض ح���ول �لفل���م �لذي 
�خرج���ه �آنذ�ك " ح�ض���ن �لأمام " وكان���ت �لبطولة موزعة 
بني عدة فنانني ��ض���هرهم عماد حمدي ومديحة ي�ض���ري ، 

لأن هذ� �لفلم يعترب عالمة فارقة يف �ل�ضينما �مل�ضرية .
و�أثناء ر�ض���فنا فنجان �ل�ض���اي وقطعة �لكعك �لتي �أ�ضرت 
�أن �ذوقه���ا وه���ي من �ض���نع يديه���ا ، فتحت �لب���اب �لآخر 
بعيدً� عن �لفن ، قريبًا من ق�ض���ية تنا�ض���ل من �أجلها وهي 

. " �لفل�ضطينية  " �لق�ضية 
عنده���ا حتولت �ىل �مر�أة �أخرى ، �مر�أة تتحدث عن نكبة 
1948 ، ع���ن قر�ر �لتق�ض���يم ، عن وعد بلفور ، عن نك�ض���ة 
67 ، ع���ن ح���رب 73 ، ع���ن �ملظاهر�ت �لتي �ض���اركت بها ، 
عن �لندو�ت �لتي ح�ضرتها يف دول �لعربية ويف �أوروبا 
حول �لق�ضية �لفل�ض���طينية .. �مر�أة على �أهبة �ل�ضتعد�د 
لل���كالم ، ل مت�ض���ي عل���ى ر�ض���يف �لعبار�ت �ملنتق���اة ، بل 
ترك����ض يف �ض���باق م���ع خالي���ا �لذ�ك���رة �لت���ي ت�ض���خ لها 

�لأماكن و�لوجوه .
�ضحكت باأعلى �ضوتها وهي تقول : �مل ت�ضمعي �ل�ضاعات 
�لتي قيلت عني .. �أنني ع�ض���يقة �أبو عمار .. يا�ضر عرفات 
.. ؟؟!! ث���م ت�ض���للت بخفة �إىل �إحدى �لغ���رف و�أتت بكي�ض 
�ض���خم ، وقال���ت يل تعايل جنل����ض على �لأر����ض ، وفعاًل 
نه�ض���ت عن �لكنبة وجل�ض���ت �إىل جانبها ، �ل�ضقت ظهرها 
باحلائط ، وقالت يل ب�ض���وتها �لعذب : �لليلة لل�ض���بح .. 
وبع���د �أن كنت منحنية �لظهر �ل�ض���قت ظهري �أي�ض���ًا �إىل 

�حلائط .
وفتح���ت �لكي����ض و�إذ مبئ���ات من �ل�ض���ور تت�ض���اقط على 
�ل�ض���جادة ، �ل�ض���ور تخ���رج م���ن قلب �حل�ض���ار، ح�ض���ار 
بريوت عام 1982 لقد قامت بت�ضوير ع�ضرة �لف �ضورة 
.. وجوه���ًا ع�ض���كرية و قذ�ئ���ف �ر بي ج���ي حممولة على 
�لكتاف، ن�ضاء يطبخن على �حلطب، و �لرجال يتجولون 
بني �لبيوت �ملهدومة جتمعات لأطفال يرفعون �أ�ض���ابعهم 
�لربيئة �إ�ض���ارة �لن�ض���ر، بيوت���ًا مهدومة �آيلة لل�ض���قوط ، 
وبيوت���ًا حتدق يف �لطائر�ت وتتح���دى قذ�ئفها ، ما ز�لت 
�ض���اخمة رغم �ضدة �لق�ضف ، ورجال يرك�ضون بني �لدمار 
،�ل�ض���احات، �ملالع���ب ، �ل�ض���و�رع ، �ملد�ر����ض ، وم�ض���ات 
من �ل�ض���ور حتمل �حلزن على �خلر�ب و�أ�ض���لحة تغر�ض 
قاماته���ا يف لهيب �لنتظ���ار لأي طائرة حت���اول �لطري�ن 
ف���وق بريوت �لغربية ، وفرق فنية تعزف وت�ض���فق كاأنها 

تقول : �ضنبقى دروع �لنت�ضار .
كان���ت نادي���ة لطفي يف بريوت ، �ل�ض���ق �لغرب���ي ، �أو كما 
�أطل���ق عليه بريوت �لغربية �لتي حو�ض���رت ثالثة �أ�ض���هر 

، تنقل���ت خ���الل �حل�ض���ار يف كل م���كان قدم���ت �لطع���ام 
للمقاتلني ، و�ض���مدت ج���روح �لكبار و�ل�ض���غار ، ودفنت 
�لكث���ري من �جلثث �لتي كانت ملق���اة يف �لطرقات ، كانت 
تع���رف �لوجه وت�ض���يح هذ� ف���الن ، وهذ� ع���الن ، تعرف 

�لأ�ضماء وتعرف كيف قتل بع�ضهم .
يف �ل�ض���اعة �لر�بع���ة �ض���باحًا تك���وم �لتاري���خ و�ل���كالم 
و�لوجوه جل�ض���ت �أمامنا تنتظر رحيلها ، و�أدرك �ضهرز�د 
�لوج���ع �لبريوت���ي، �أدرك نادية لطفي �لتعب من �ض���هقات 
�لأمل و�حلزن حني كانت تتاأمل �ض���ور �لذين ��ضت�ض���هدو� 
وغابو� ، حيث قامت بت�ضويرهم وهم ي�ضجون باحلياة، 
يت�ض���لقون �ض���المل �لتح���دي .. و�بت�ض���مت عندم���ا رفعت 
�ض���ورة �ل�ض���اب �لذي كان يردد ) جاييلك يا �ض���ارون .. ( 
لكن قتل بقذيفة مع رفاقه .�ضاألتها من �ضيتكفل بن�ضر هذه 
�ل�ض���ور ، من �ض���يقوم بتبني �أ�ض���رطة �لفيديو �لتي قمت 
بت�ضويرها .. !! قالت : �أمتنى �أن �قدمها جلهة فل�ضطينية 
حتتف���ظ به���م لالأجي���ال �لقادم���ة .�ض���عرت �أن �لغرفة �لتي 

جنل����ض عل���ى بالطه���ا م�ض���كونة باأ�ض���و�ت وح�ض���رجات 
عا�ض���و� �حل�ض���ار  �لذي���ن  ه���وؤلء  وتنه���د�ت وهم�ض���ات 
�لتاريخ���ي ، و كان���ت معه���م " نادية لطفي " لي�ض���ت فنانة 
بقدر ماهي �ن�ضانة �أحبت �لق�ضية �لفل�ضطينية و�أخل�ضت 
له���ا ، حتى �أنها تركت �لأ�ض���و�ء و�ض���ممت عل���ى �لدخول 
�إىل قلب �حل�ض���ار . �لغرفة م�ض���كونة مبرحلة يغلق عليها 
�لتاري���خ �أبو�ب���ه ، ويح���اول �إطف���اء �لأن���و�ر وتركها يف 
ظ���الم �خليبات.م���ع مالمح �لفجر، وعند �لب���اب و�أنا �أهم 
�خلروج قبلتني �مر�أة خارجة من هذيان �لفن �إىل �لو�قع 
�لعربي �ل�ض���عب ، �مر�أة دون �أ�ض���و�ء ، لك���ن يف �أعماقها 
تق���رع طبول �لرف�ض معجونًا بالعن���اد ، حيث تر�فع عن 
ق�ض���ية �آمنت بها .ود�عًا يا �أجمل �لن�ضاء .. ود�عًا " نادية 
لطف���ي " لي�ض لأنك جنمة �ض���ينمائية فقط ، بل لأنك �مر�أة 
حلمت بالن�ض���ر �لقومي و�لفل�ض���طيني ، وبحثت عنه ومل 

تع�ض فقط يف مد�ر�ت �لأ�ضو�ء �لعابرة .
عن: الحوار المتمدن

الوجه اآلخر الذي عرفته وداعًا 
للنجمة نادية لطفي

شوقية عروق منصور منذ أطلت نادية لطفي عيل 

شاشة السينام املرصية يف 

خريف عام 1958 وحتي 

رحيلها يف الرابع من فرباير 

عام 2020 بعد رحلة رصاع 

طويل مع املرض وعن 

عمر يناهز 83 عاما، وهي 

النجمة االكرث حضورا بني 

نجامت جيلها وليس فقط 

عيل الشاشة الفضية. ليس 

فقط عربما قدمته من أدوار، 

كانت وستظل محفورة يف 

الوجدان، ولكن من خالل 

مواقفها  االنسانية عيل أرض 

الواقع، سواء كفنانة، أو 

كمواطنة عربية، دافعت عن 

عروبتها يف كثري من املواقف.

وعل����ي �لرغ����م م����ن عالقته����ا �جلي����دة بو�ض����ائل 
�لإع����الم عل����ي تنوعه����ا، ف����اإن نادية لطف����ي ظلت 
حري�ض����ة دوما عل����ي تكتم �لكثري ع����ن طفولتها، 
مف�ض����لة رب����ط تاري����خ ميالده����ا �حلقيق����ي باأول 
ظهور لها علي �ل�ضا�ضة، فيما �حتفت مبيالد �أخر 
لها، حينما ح�ض����لت عل����ي لق����ب »�أم �أحمد« �بنها 

�لوحيد من زوجها عادل �لب�ضاري.

طفولة بوال مصطفى
مل يك����ن يف طفول����ة نادي����ة �أو بول م����ا تخفيه �أو 
تخجل من����ه، لكنها كانت �أكر �هتماما باحلديث 
ع����ن مي����الد �لفنان����ة و�ض����عوبة رحلته����ا و�أه����م 
�ملحط����ات �لت����ي مرت بها، ما يف�ض����ر �ض����ر �للغط 

�لذي �رتبط بتاريخ ميالدها.
ولدت بول حممد م�ض����طفي �ض����فيق يف �لقاهرة 
�لتاري����خ  وه����و   ،1937 �لع����ام  يناي����ر   3 يف 
�مل����دون يف هويته����ا �لر�ض����مية، و�لت����ي جددتها 
وفق����ا لإعر�فاته����ا للمرة �لثانية يف �ض����يف عام 
1964، لأب كان يعم����ل حما�ض����با، و لأم �أجنبية 
هي »�ض����تيال كون«، وهذ� ما يف�ضر �ضر ت�ضميتها 
ب�»بول«، وهو �لإ�ض����م �لذي ظلت حتتفظ به يف 

�أور�قها �لر�ض����مية علي �لرغم مما حققه ��ضم 
نادية من �ضهره و جنومية.

�أحي����اء  ب����ني  طفولته����ا  ب����ول  عا�ض����ت 
برعاي����ة  تنع����م  وعابدي����ن،  �لعبا�ض����ية 

و�لديه����ا وجدته����ا فاطم����ة، مل تك����ن 
وحدته����ا تقلقها يف ظل �لهتمام 

�ل����ذي �أحاطته����ا به �أ�ض����رتها. 
�أما ع����ن هو�ياتها فتعددت 

ب����ني �لر�ض����م و�لقر�ءة، 
و�ل�ض����باحة ورك����وب 

�لدر�جات.
م������ن ع����ا�����ض����رو� 
يوؤكدون  ن�ضاأتها 
�أن بول �أو نادية 
ل���ط���ف���ي لح���ق���ا، 

�ل���ذو�ت،  �أب��ن��اء  يعي�ض  كما  طفولتها  عا�ضت 
بالقاهرة،  �لأملانية  �ملدر�ضة  يف  تعلمت  حيث 
و�لفرن�ضية  �لإجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ل��غ��ات  جت��ي��د  ف��ه��ي 
و�لإي��ط��ال��ي��ة. �أم���ا ع��ن �ل��ع��و�م��ل �ل��ت��ي �ضاهمت 
وح��ددت  وكفنانة  كاإن�ضانة  وعيها  ت�ضكيل  يف 
�ختيار�تها لحقا. تقول بول �أو نادية يف �أحد 
�لكثري  »�لبيئة و�لظروف تفعالن  �إن  حو�ر�تها 
دور  �أك��رب  توؤديان  �إنهما  �لقول  ميكن  بل  فينا، 
يف ت�ضكيل �ضخ�ضياتنا وم�ضائرنا، لذلك لدي ما 
ي�ضبه �ليقني �أنني تاأثرت يف تكويني باحلو�دث 
�لتي  و�لجتماعية  و�لقت�ضادية  �ل�ضيا�ضية 
�ضيئًا..  عنها  تفهم  ل  و�أنا طفلة  ع�ضت يف ظلها 
�حلرب  و�أج��و�ء  �لوطنية،  بالتظاهر�ت  تاأثرت 
�أثرت  كذلك  �لأح��ر�ر،  �ل�ضباط  وثورة  �لعاملية، 
�لظروف �ملحيطة بنا يف �أدق تفا�ضيل حياتنا«.

ممثلة بالصدفة
�ل���الف���ت، ووف���ق���ا لإع���ر�ف���ات���ه���ا، ف���اإن 

هو�يات  بني  من  يكن  مل  �لتمثيل 
ول  طفلة  وه��ي  لطفي  نادية 

ح��ت��ي وه���ي ���ض��ب��ي��ة، بل 
رمب���ا »ك��ره��ت��ه« وب��ات 
لديها عقده منه بعدما 
مت��ث��ي��ل  يف  ف�����ض��ل��ت 
دورها يف م�ضرحية 
»�ل����ب����خ����ي����ل« يف 
�حلفالت  �إح���دي 

�مل�����در������ض�����ي�����ة. 
�أم�����ا ���ض��اح��ب 
�ل��ف�����ض��ل يف 
تقدمي �لفنانة 
لطفي  ن��ادي��ة 
�ل�ضينما  �يل 
ف��ه��و �مل��ن��ت��ج 
خوري  جان 
»و�ل��������������������د 
�مل����خ����رج����ة 
و�مل��ن��ت��ج��ة 
م�����اري�����ان 
خوري و 

�مل��ن��ت��ج 
بي  جا

خوري«، حيث كانت بول من بني �ملدعوين �إىل 
بني  من  وك��ان  زوج��ه��ا،  برفقة  منزله  يف  حفلة 
�ل�ضينمائي  �ملنتج  جنيب  رم�ضي�ض  �ملدعوين 
�مل�����ض��ه��ور وم��ك��ت�����ض��ف �مل���و�ه���ب �ل��ت��ي �أث����رت 
�لرعاية  لها  ميثل  ظل  و�ل��ذي  �لفنية،  �ل�ضاحة 
ر�أي  فقد  تدخل.  �أو  و�ضية  دون  من  و�مل�ضورة 
جانب  �إىل  »�ضلطان«  �جلديد  فيلمه  بطلة  فيها 
�لر�حل فريد �ضوقي، وكان يف  �ل�ضا�ضة  وح�ض 
بول  دخلت  وهكذ�  �آن���ذ�ك،  له  �لتح�ضري  �ضدد 
فيلم  يف  �ضاركت  وقد  بال�ضدفة.  �لتمثيل  عامل 
»�ضلطان«، �أول �أعمال نادية لطفي، و�لذي �أنتج 
بينهم  �لنجوم، كان من  عام 1958، كوكبة من 
وتوفيق  �حلميد،  عبد  وبرلنتي  �أباظة،  ر�ضدي 
�لدقن، وعدد �آخر من جنوم �لزمن �جلميل، وهو 
�ل�ضيناريو  له  كتب  �لبند�ري،  جلليل  ق�ضة  عن 
م�ضطفى  ن���ي���ازي  خم���رج���ه 
ب���ال���ت���ع���اون م��ع 
ع��ب��د �حل��ي 

�أديب، بينما ت�ضدى �ل�ضيد بدير لكتابة �حلو�ر.
ول  وردي���ة  تكن  مل  �لفنية  ب��ول  ب��د�ي��ة  �أن  �إل 
�أ���ض��ري��ة،  �ع��ر����ض��ات  م��ن  ع��ان��ت  حيث  �ضهلة، 
و�لديها.  م��ن  ول��ك��ن  زوج��ه��ا،  ج��ان��ب  م��ن  لي�ض 
وع��ن ذل��ك ت��ق��ول: »�أم���ي كانت �م���ر�أة حمافظة 
جدً�… بل متطرفة يف حتفظها، وكانت ل تقبل 
�أو �لحتفاظ  �ل�ضينما،  �إىل  �إطالقًا فكرة ذهابي 
ب�ضور �لنجوم، وقتها كنت �أع�ضق فاتن حمامة 
�لربية،  ه��ذه  ور�ء  ك��ان  بجنون… وو�ل���دي 
�لعمل  جم��ال  دخ��ويل  مت��ام��ًا  يعار�ض  ك��ان  فقد 
�لكبري  �لف�ضل  �أن  و�حلقيقة  �ل�ضينمائي… 
�لب�ضاري…  عادل  �لقبطان  زوجي  �إىل  يرجع 
�إطالقًا  ميانع  ومل  نهمًا…  وق��ارئ��ًا  مثقفًا  ك��ان 
زو�ج��ن��ا  �أن  ورغ���م  �ل�ضينما،  يف  عملي  ف��ك��رة 
كان تقليديًا، فاإنه كان �حلب �لأول يف حياتي، 
وع�ضنا عمرً� مديدً�، و�أجنبنا �بننا �لوحيد… 
و�لح���ر�م  و�لتفاهم  �ل��ود  ج�ضور  ز�ل��ت  وم��ا 

بيننا قائمة حتى �لآن رغم �لنف�ضال« .

ميالد نجمة
على �مل�ض���توى �لفن���ي، مل تكن جترب���ة �لبد�ية 
�ل�ض���ينمائية لنادي���ة لطفي، ناجحة بال�ض���ورة 
�لت���ي حلم���ت بها، لكنه���ا كانت كفيل���ة بالإعالن 
عن جنمة جديدة جنحت يف تر�ض���يخ مكانتها 
يف خطو�ته���ا �لتالي���ة، بعدم���ا تفرغ���ت – 
وفق���ا لإعر�فاتها – لإعد�د نف�ض���ها فنيا 
ومعرف���ة خفايا ه���ذ� �لع���امل و �لتدريب 
�جلي���د عل���ي ي���د نخبة م���ن جن���وم هذه 
�ملرحل���ة، ويف مقدمته���م �ل�ض���يد بدي���ر و 
�لفنان عبد �لو�رث ع�ض���ر �أو مد�م رطل 
و�لت���ي كان لها �لف�ض���ل يف ت�ض���حيح 
�أخطاء �ل�ض���وت و�لنط���ق للعديد من 

جنوم و جنمات �لتمثيل يف م�ضر.
وتنوع���ت،  ب���ول  �أعم���ال  وتو�ل���ت 
�أل ت�ض���جن  وكان���ت حري�ض���ة دوم���ا 
نف�ض���ها د�خ���ل قال���ب تفر�ض���ه �ملالمح 
�ل�ض���كلية، ولكن توؤكده �ملوهبة. فمثال 
تخل���ت نادي���ة لطف���ي ع���ن �أنوثته���ا 
دور  لتج�ض���د  �حل���رة  باإر�دته���ا 
رجل يف فيل���م »للرج���ال فقط« مع 
�ضديقتها �ضعاد ح�ضني ومن �خر�ج 
حمم���ود ذو �لفقار. �أي�ض���ا دورها يف 
»�ل�ض���مان و�خلري���ف«، و�ل���ذي قدم���ت 
�أم���ام »غ���ول«  خالل���ه تنويع���ا يف �لأد�ء 
�لتمثي���ل حمم���ود مر�ض���ي، يف دور �عتم���د 
علي ترجمة �لأحا�ضي�ض و �مل�ضاعر و�لتعبري 
بلغ���ة �لعيون قبل �حلو�ر، كذلك دورها يف 
»�لنظاره �ل�ض���ود�ء« وهما للمخرج ح�ضام 
�لدي���ن م�ض���طفي. حيث ن���ري حتول يف 
�ل�ضخ�ض���ية �لتي قدمته���ا بحرفية عالية، 
فاأقنعت جمهوره���ا بالتحول �لذي حدث 

ل�ضخ�ضيتها.
حل�ضن  �لق�ضرين«  »ب��ني  فيلم  يف  كذلك 
»�لنا�ضر  يف  �أو  �لإم���ام، 
������ض�����الح �ل�����دي�����ن« 
�ضاهني،  ليو�ضف 
ح����������ت����������ي يف 
»�خل����ط����اي����ا« 
عندما قدمت 
�ل�����ف�����ت�����اة 

�أي�ضا مقنعة يف  �لرومان�ضيه �خلجولة، كانت 
جمال  ع��ن  بعيد�  و  م�ضاعرها  و  �حا�ضي�ضها 
�ل�ضار�ت  مقدمة  يف  نادية  ��ضم  ظ��ّل  �مل��الم��ح. 
�إىل 1988«،  �متد�د 30 �ضنة »من 1958  على 
فيلمها  يف  ظهرت  حيث  قليلة،  ��ضتثناء�ت  مع 
�لأول، تالية لبطل �لفيلم فريد �ضوقي، ثم لوحة 
جتمع بني ر�ضدي �أباظة وبرلنتي عبد �حلميد، 
بعد  ظ��ه��رت  لكنها  �ملمثلني.  بقية  �أ���ض��م��اء  ث��م 
وب��ارزة  خا�ضة  لوحة  يف  مميزة  بطريقة  ذلك 

وي�ضبق ��ضمها تقدمي »مع �لوجه �جلديد..«.
ويف فيلمه���ا �لث���اين، ج���اء ��ض���مها بع���د �أحمد 
رم���زي، وقب���ل حمم���ود �ملليج���ي، ويف �لفيلم 
�لثال���ث، ت�ض���اوت مع عم���ر �ل�ض���ريف يف بد�ية 
�ل�ضارة، وبعدهما �لنجم �لكبري كمال �ل�ضناوي. 
ويف »عمالقة �لبحار«، ورغم دورها �ل�ض���غري، 
ظهرت يف لوحة خا�ض���ة مميزة ي�ضبقها تقدمي 
»بال�ض���ر�ك م���ع…«، بينما ت�ض���ّدر �لأ�ض���ماء 
�أحم���د مظهر، وهو ما حدث �أي�ض���ًا يف فيلمهما 
�لت���ايل »م���ع �لذكري���ات«، حيث ج���اء نادية يف 
�لرتي���ب �لثالث بعده وبع���د مرمي فخر �لدين، 
بينم���ا تاأخرت �إىل �لرتي���ب �خلام�ض يف فيلم 
»ل تطف���ئ �ل�ض���م�ض«، نظرً� �إىل م�ض���اركة نخبة 
كب���رية م���ن �لنج���وم ت�ض���درتهم فات���ن حمامة 
منفردة، ثم �ض���كري �ض���رحان، وعم���اد حمدي، 
و�أحمد رمزي، ثم نادية لطفي، لكن يف م�ضاحة 

منف�ضلة وبارزة.
ويف »ع���ودي ي���ا �أم���ي«، ج���اءت بع���د �ض���كري 
�ضرحان. ثم قفز ��ض���م نادية �إىل مقدمة �ل�ضارة 
لأول مرة يف »�ل�ض���بع بن���ات«، باكورة �لأعمال 
�لقليلة �لتي جمعت بينها وبني �ض���عاد ح�ضني، 
�لت���ي غاب ��ض���مها عن �ملل�ض���ق �ملطب���وع، رغم 
وج���ود �ض���ورة له���ا تعلو عل���ى �ض���ورة نادية! 
ونختت���م مو�ض���م 1961 بظه���ور نادي���ة عل���ى 
�ل�ضا�ض���ة �لبي�ض���اء �أق���ل م���ن دقيق���ة »57 ثانية 
فقط«، ك�ض���يفة �ض���رف يف فيلم »ن�ضف عذر�ء« 
من �إخر�ج �أ�ضتاذها �ل�ضيد بدير وبطولة زبيدة 

ثروت وحمرم فوؤ�د.

االنحياز لقضية فلسطين
مل يتوقف �هتمام �لنجمة �لر�حلة بالفن وفقط، 
بل كان���ت مهومة دوما بال�ض���اأن �لعام، منحازة 
لق�ض���ايا �أمتها �لعربية، وهو ما يف�ض���ر �ضفرها 
للبن���ان �أثناء ح�ض���ار ب���ريوت يف �لعام 1982 
�لفل�ض���طينية  �ملقاوم���ة  �ض���فوف  يف  لتعي����ض 
وت�ض���ور بع�ض م���ا تعر�ض له �لفل�ض���طينيون، 
وتلتق���ي �لزعي���م �لر�ح���ل يا�ض���ر عرفات حتت 
�حل�ضار. وظلت حتى رحيلها منحازة للق�ضية 
بالكلم���ة  �أجله���ا  م���ن  ومنا�ض���لة  �لفل�ض���طينية 
و�ملوق���ف. وق���د �أعربت م���ر�ر� عن م�ض���اندتها 
للمقاومة �لفل�ضطينية، �إ�ض���افة بالطبع ملوقفها 
كان���ت  كم���ا  �لفل�ض���طيني.  لل�ض���عب   �ملنت�ض���ر 
حا�ض���رة يف كل �ملحن و�لأزمات �لتي عا�ض���تها 
م�ض���ر وهو ما جتل���ى يف رعايته���ا و�هتمامها 
مب�ض���ابي وجرح���ى �حل���روب �لتي خا�ض���تها 
م�ض���ر منذ �لعدو�ن �لثالث���ي عام 1956. تقول 
�لنجمة �ل�ضقر�ء: ))مل �أف�ضل يوما بني �ل�ضينما 
و �لإهتمام بال�ضاأن �لعام، فقد تربيت علي حب 
�لنا����ض ومن ثم م�ض���اعدتهم، ومب���ا �أنني �أحب 
بل���دي و وطن���ي كان لب���د م���ن م���د ي���د �لعون، 
باخت�ض���ار عل���ي كل من���ا خدم���ة بل���ده و وطنه 
بطريقت���ه، و �أي �إن�ض���ان ل يك���ون كذل���ك م���ا مل 

ين�ضغل بهموم غريه(( .
و�أخري� خلعت نادية لطفي نظارتها �ل�ض����ود�ء 
�جلم����ال  ه����ذ�  كل  ور�ءه����ا  تارك����ة  لرح����ل 
و�لعطاء �لذي �ض����بيقى طويال خملد� �ض����ريتها 

و�ضورتها.
عن: جريدة الشروق المصرية

نادية لطفي تخلع نظارتها السوداء
هبة هللا يوسف



الطالبة "سهير" في الخطايا
طالب���ة جامعية تق���ع يف غر�م زميلها "ح�ض���ني"، 
يرف�ض و�لده زو�جهما لأنه "لقيط"، وذلك �ضمن 
�أحد�ث فيلم "�خلطايا" عام 1962 �إخر�ج ح�ضن 

�لإمام، ويعد من عالمات �ل�ضينما.

"لويزا".. محاربة صليبية 
�ملحارب���ة �ل�ض���ليبية �لطيب���ة، من �أ�ض���هر �لأدو�ر 
�لت���ي �رتب���ط به���ا �جلمه���ور يف فيل���م "�لنا�ض���ر 
�ض���الح �لدين" ع���ام 1963 م���ن �إخر�ج يو�ض���ف 

�ضاهني.

"مادي".. الفتاة االرستقراطية 
في "النظارة السوداء"

يف فيلم "�لنظارة �ل�ض���ود�ء" ع���ام 1963 �إخر�ج 
ح�ض���ام �لدي���ن م�ض���طفى، لعب���ت دور "م���ادي"، 
�لفت���اة �ل�ض���تقر�طية �لت���ي تعي����ض ب���ال ه���دف، 

وترت���دي د�ئًم���ا نظارتها �ل�ض���ود�ء، لتقابل رجاًل 
خمتلًفا وتتحول حياتها لالأف�ضل.

"مصطفى".. هيئة تنكرية في 
"للرجال فقط"

ع����ام 1964، قدمت فيلم "للرجال فقط" �إخر�ج حممود 
ذو �لفق����ار، وظه����رت في����ه ب�ض����كل كوميدي م����ع �لفنانة 
�ض����عاد ح�ض����ني، متنكرتان يف هيئ����ة رجالية للعمل يف 
�ل�ض����حر�ء للتنقي����ب ع����ن �لب����رول، و�لتاأكي����د على �أن 
�ملر�أة ميكنها �لعمل يف �أي جمال، وج�ض����ّدت �ضخ�ضية 

"م�ضطفى".

"إلهام" تغطي غياب زوجها بالخيانة
يف فيل����م "�خلائنة" ع����ام 1965 �إخر�ج كمال �ل�ض����يخ، 
ج�ضّدت �ضخ�ضية "�إلهام" �لتي تعاين من غياب زوجها، 
ويكت�ض����ف خيانتها له، ويحاول معرفة �ل�ضخ�ض �لذي 

تخونه زوجته معه.

"زوبة" العالمة في "قصر الشوق"
يف فيل���م "ق�ض���ر �ل�ض���وق" عام 1966 �إخر�ج ح�ض���ن 
�لإم���ام، م���ن ثالثي���ة جنيب حمف���وظ، فاج���اأت نادية 
جمهوره���ا بتق���دمي �ضخ�ض���ية "زوب���ة" �لعاملة، ومن 
م�ض���اهدها �ملمي���زة، جلو�ض���ها �أمام "طبلي���ة" ل�"فرك 
�مللوخية"، وهي ترق�ض وتغني �أمام �لفنان عبد�ملنعم 

�إبر�هيم "ب�ض قولو� لأمي.. طب و�أنا مايل".

"نادية" تغوي كاتب عدو للمرأة 
يف فيلم "عدو �ملر�أة" ع���ام 1966 �إخر�ج حممود ذو 
�لفق���ار، قررت "نادي���ة" �لإيقاع بكاتب يكره �لن�ض���اء 

يف غر�مها.

"ريري" العاهرة في "السمان 
والخريف"

يف فيل���م "�ل�ض���مان و�خلريف" �إخر�ج ح�ض���ام �لدين 
م�ض���طفى ع���ام 1967، لعب���ت دور "ري���ري" �م���ر�أة 

عاهرة، تلتقي عي�ض���ى �لدباغ، �ل���ذي يبحث بد�خلها 
عن �ضبح �لقوة و�ل�ضلطة.

"فردوس".. غرام راقصة في إجازة 
صيفية

قدّم���ت دور �لر�ق�ض���ة "فردو����ض" �لتي يق���ع يف غر�مها 
�ل�ضاب عادل خالل ق�ضاء �إجازته �ل�ضيفية بالإ�ضكندرية، 
يف فيلم "�أبي فوق �ل�ض���جرة" عام 1969 �إخر�ج ح�ضني 
كمال، �أمام �لعندليب �لأ�ضمر �لذي غّنا لها "جانا �لهوى 

جانا".

"زينة" في "المومياء"
مع �ملخرج �ضادي عبد�ل�ضالم عام 1975، قدّمت �ضخ�ضية 
ير�ض���د  "�ملومياء" �لذي  فيل���م  �أح���د�ث  "زين���ة" خالل 
�أحد�ًث���ا حقيقية ع���ام 1871، لقبيلة ��ض���تهرت بالتنقيب 
ع���ن �لآثار �لفرعونية ث���م بيعها، ومتيزت يف هذ� �لدور 

باأنها قليلة �لكالم، ولكن ح�ضورها كان طاغًي

جسدت الفنانة نادية لطفي، التي وارى جثامنها 

الرثى ، بعد رحيلها عن دنيانا ، عدة شخصيات 

متنوعة عىل شاشة السينام، أصبحت عالمات 

مسجلة يف تاريخها الفني املتميز.
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راقصة وارستقراطية وَرُجل


