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متوهجة
نادية لطفي ..سيرة أيقونة
ّ

نادية لطفى فى حوار بين الفن والسياسة

تحض ًا وتدفق ًا با ُ
برحيل الفنانة املرصية العظيمة نادية لطفي ،ت َُش ِّيع القاهرة وجه ًا من أكرث وجوهها رُّ
ملثل والقيم اإلنسانية
السامية ،والخصال التي تشكل فرادتها وتُيضء مساحة حياتها .وأجمل ما يف هذا الوجه توهُّ ُجه وامتال ُكه ألكرث من سبب للربيق.
فت عليها خالل حصار بريوت يف عام  ،1982مل ُ
موعد معها أتابع فيه ما تنشغل به بعد أن
تخل زيارة ملرص من
ومنذ ْ
ٍ
تعر ُ
أن َّ
جيل
ِ
البهية ،اختار لها لقب «الحلوة» لتظل فتاة
اختار ْت االبتعاد عن األضواء
أحالم ِ
ْ
َ
وأرادت لجمهورها أن يحتفظ لها بصورتها ّ
البهجة والرومانسية املتف ّتحة عىل املستقبل.
فخري كريم

و�أجم ��ل ما يف حالوة نادي ��ة �أنها ظاهرة
وباطن ��ة ،تنعدم امل�س ��افة بني ح�ض ��ورها
الفن ��ي وح�ض ��ورها الإن�س ��اين الذي َّ
ظل
« َندِ ّي ًا» ،فيه كثري من معاين اال�س ��م الف ّني
الذي اختار ْت ُه لنف�سها ،وهو نادية لطفي،
�ب ا�س� � َمها احلقيق ��ي بوال
وال ��ذي مل ُيغ ِّي � ْ
حمم ��د �ش ��فيق الذي كان ��ت جتاهر به يف
اعتزاز.
امتلكت بوال لطف ًا ي�شي باملحبة ال�صادقة
العفوي ��ة ،ملَ َ�س� � ُه ك ُّل َم ��ن تعام ��ل معه ��ا،

واكت�ش � َ
�ف يف �س ��لوكها «جما ًال» ي�ص ��عب
ُّ
غ�ض النظر عنه وتفاديه.
لك ��ن �أك�ث�ر م ��ا ميك ��ن افتق ��ا ُده برحيله ��ا
مواق ُفها ومت ُّثلُها لنموذج فكرة «االلتزام»
الإن�س ��اين الأرق ��ى خ ��ارج �أط ��ر االنتماء
�ضيق
الآيديولوجي مبا ينطوي عليه من
ٍ
وانغالق.
مل ُيع� � َرف عنه ��ا م�س ��اي ُرة الديكتاتورية،
لتنح ��از �إىل ف�ض ��اء احل ّري ��ة ب�ل�ا قي ��دٍ �أو
وحتب.
�رط �أو مِ ّن ��ة عل ��ى من ُت ��داري
�ش � ٍ
ّ
ومِ ��ن خياره ��ا ه ��ذا ح� �دّدتْ مواقفه ��ا
الت�ضامنية مع ال�شعب الفل�سطيني ،ومع
العراق الأ�سري يف ظل نظام البعث ،ومع
�س ��ائر ال�ش ��عوب واحل ��ركات املناه�ض ��ة
للديكتاتوري ��ة .منطلقة عل ��ى الدوام من
التزامه ��ا الإن�س ��اين و«االلتف ��ات �إىل �أمل
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كمفهوم الروائية
الآخرين» الذي �صاغتْه
ِ
الأمريكية �سوزان �سونتاغ.
رحل ��تْ نادي ��ة لت�ت َ
�رك ب�ص ��متَها الفري ��دة
يف ف�ض ��اءات الف ��ن وال�سيا�س ��ة والعم ��ل
النقاب ��ي تت�ش � ُ
�ابك م ��ع بع�ض ��ها لت�س � ِّ�جل
التاريخ امل�ض ��يء له ��ا يف ِّ
َ
�دان من
كل مي � ٍ
ميادينها.
و�إذا كان امل�ص ��ر ّيون يذك ��رون لأ ّم كلثوم
وق َف َته ��ا خل � َ
�ف اجلي� ��ش امل�ص ��ري عق ��ب
هزمية يونيو (حزيران)  ،1967و�سع َيها
لتنظيم حف�ل�ات املجهود احلربي و�إعادة
ت�س ��ليح اجلي�ش امل�ص ��ري ،ف�إنّ ال�شعوب
العربي ��ة وحركاتها ال�سيا�س ��ية ،حتتفظ
لنادية لطفي ب�صورها الكثرية يف جبهات
املواجه ��ة والتح� � ّرر الوطني .كان ��ت «�أ ّم
اجلنود» يف حر َبي اال�ستنزاف و�أكتوبر

(ت�شرين الأول) � ،1973إذ كانت تت�شارك
مع عدد م ��ن الفنان�ي�ن يف تنظيم زيارات
عل ��ى احل ��دود خ�ل�ال احل ��رب ،لت�س � ِّ�جل
ذل ��ك يف الفيل ��م الت�س ��جيلي «جيو� ��ش
ال�ش ��م�س» مع املخرج العظيم �شادي عبد
ال�س�ل�ام ،وظهرت من خالله ب�شخ�صيتها
احلقيقية مع اجلن ��ود ،تخ ِّفف من �آالمهم
وتقوم بتو�ص ��يل خطاباتهم �إىل �أُ َ�س ِرهم.
والرتباطها القوي ب�ش ��ادي عبد ال�س�ل�ام
م ّثل ��ت بطولة فيلم ��ه ال�ش ��هري «املومياء»
وظل ��ت �إىل جواره �إىل �أنْ ف ��ارق احلياة
لتق� � ِّدم منوذج� � ًا للإخال� ��ص وال�ص ��داقة
املنزّهة يندر �أن يتكرر.
ورغ ��م مواقفها الن�ض ��الية امل�ش ��هودة لها
يف ميادين املواجهة والعطاء الإن�ساين،
يبق ��ى �أكرثه ��ا ت�أث�ي� ً
را ومغ ��زى قياد ُته ��ا
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الوف� � َد ال ��ذي �ض� � َّم نخب ��ة م ��ن الفنان�ي�ن
امل�ص ��ريني وزار ب�ي�روت للتعب�ي�ر ع ��ن
الت�ض ��امن م ��ع منظم ��ة التحرير ويا�س ��ر
املحا�ص ��رة يف بريوت
عرفات واملقاومة
َ
عقب االجتياح الإ�سرائيلي.
كان لقائ ��ي الأول به ��ا يف �س ��احة توديع
املغادري ��ن �إىل مواق ��ع الهج ��رة اجلديدة
يف �سوريا وتون�س واليمن .ومنذ حلظة
ذاك اللقاء ،تك َّر َ�س ��ت �ص ��داقة ظ ّلت تت�أ ّلق
فيه ��ا نادي ��ة الإن�س ��انة يف مواق ��ف عل ��ى
امت ��داد �أربع ��ة عق ��ود ،عك�س ��ت التزا َمها
و�ش ��جاعتَها و�أ�ص ��الة م ��ا يجمعه ��ا مب ��ن
تكت�ش ��ف فيهم مو ّدة خال�ص ��ة منزهة عن
الغر�ض.
�أخرب ْتن ��ي باعتزاز عن زي ��ارة عرفات لها
يف �ش ��قتها ،وم ��ا �ش ��عرت به م ��ن ارتباك
وهي تُفاج�أ مبوكبه ومرافقته الرئا�س ��ية
غ�ي�ر املعه ��ودة له ��ا .وبه ��ذا التقدي ��ر
واالهتمام ا�ستقبلها يف بريوت و�أ�شركها
�اع للقيادة الفل�س ��طينية وطلب
يف اجتم � ٍ
منه ��ا �أن ت�أخ ��ذ احلدي ��ث مب ��ا ت ��رى يف
الأو�ضاع واملواقف العربية.
قال ��ت ب � ّ
�كل ب ��راءة)) :كان ��ت تل ��ك حلظة
حمرج ��ة مل �أع ��رف كي ��ف �أداري فيه ��ا
موقفي و�أخرج من الو�ضع الذي َح�شرتُ
فيه نف�سي .وكان م�ص ��د ُر قلقي �أنّ القائد
عرفات تعامل معي بو�صفي ممثلة م�صر
الر�سمية(( .
و�س� ��ألتني يف لقاءٍ �آخر�(( :أريد �أن �أكتب
مذكّراتي ،فهل �أ�شري فيها �إىل �أنني ّ
نظمتُ
الوف َد للت�ض ��امن مع ال�ش ��عب الفل�سطيني
َّ
وال�ض ��يم الذي
بع ��د �أن تابعتُ احل�ص ��ار
يلحق ب�أبط ��ال املقاومة ،ومل �أكن �أم ّثل ال
احلكومة وال �أي حزب؟!)).
مل يك ��ن غريب� � ًا �أن حتظ ��ى نادي ��ة مبكانة
خا�ص ��ة ل ��دى الفل�س ��طينيني� ،إ ْذ كانت قد
َ
ح�ض َرتْ املجل�س الوطني الذي انعقد يف
اجلزائ ��ر يف ع ��ام  .1986وكن ��ت مدعو ًا
ري �إىل
حل�ضوره �أي�ض ًا .وكان الفت ًا �أنْ ي�ش َ
كلينا يف خطابه االفتتاحي قائ ًال(( :ال ب ّد
يل م ��ن الرتحيب بالفنان ��ة الكبرية نادية
لطفي وبـ(فالن) ال ّل َذين جاءا �إىل بريوت
املحا�صرة للت�ضامن معنا يف الوقت الذي
َ
نّ
يتفن البع�ض من بيننا للت�س ّلل منها!)) .
ج ��رى قبل �س ��نوات منح الفقيدة و�س ��ا َم
القد� ��س ال ��ذي مل يمُ َن ��ح �إال لق ّل ��ة م ��ن
ال�سيا�سيني واملعنيني بال�ش�أن العام.
�زن عميق لتعذُّر
و�أنا �أو ِّدعها� ،أ�ش ��ع ُر بح � ٍ
زيارته ��ا يف �أيامه ��ا الأخ�ي�رة ب�س ��بب
امل ��وت الذي �ص ��ار طق�س� � ًا يومي� � ًا ُ
حلكّام
ال�صدفة الذين �ص ��ادروا �إرادة العراقيني
واغت�ص ��بوا وطنهم املبتل ��ى من الغرباء.
وما يخفف عني تخ ّلفي عن وداعها ،من ُع
الأطب ��اء الزي ��ارات عنه ��ا كم ��ا �أخربتني
مرافقته ��ا الأمينة ر�ض ��ا ،وهي تُ�س ��مِ ُعها
�ص ��وتي ،و�أ�س ��مع حتيته ��ا مب ��ا ي�ش ��به
الهم�س.
نف�سه
�أفتق ُد ال�ص ��ديقة بالقدر ال�شخ�ص ��ي ِ
ال ��ذي �أفتق ُد فيه الفنانة ،وعزائي الوحيد
�أنّ �أعمالها ومواقفها كانت كلها قطعة من
زمن جميلٍ م�ضى.
ٍ

ىف غرفة ال تزيد مساحتها
عن  3أمتار 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  1973كانت ىف
نفس املكان "القرص العينى"
لدعم املرىض العسكريني
وقت الحرب ،لكن اآلن تجلس
بداخله عىل كرىس متحرك.

حوار العباس السكرى
نادية لطفى
ج ��دران الغرفة الأربعة ،ه ��ى وحدها التى
ت�س ��مع �أنني ه ��ذه الفنان ��ة الكب�ي�رة عندما
ت�ص ��رخ من الوج ��ع ،و�إن كادت ال تبدى به
�أب ��دا رغ ��م الأمل ،وما بني الب ��وح والكتمان
من �ش ��دة الوج ��ع ب ��د�أت النجم ��ة احلكاية
م ��ع "اليوم ال�س ��ابع" �ص � ً
�ارخة �":أن ��ا الآن
ف ��ى مدر�س ��ة الآالم والع ��ذاب ..ما �أ�ص ��عب

الوج ��ع� ..آالم ال�ض ��لوع ال تو�ص ��ف ..
ت�س ��تطرد حديثها وهى جال�سة على كر�سى
متحرك وفى �أنفها جهاز التنف�س ال�صناعى
وق ��د ارت ��دت مالب� ��س "املر�ض ��ى" و�أخذت
ت�ش ��رح م ��ا و�ص ��لت �إلي ��ه حالتها ال�ص ��حية
":تعب ��ت ف ��ى من ��زىل بج ��اردن �س ��يتى،
وتعر�ضت للإغماء ،وحملونى على كر�سى
و�أثناء نزوىل فى الأ�سان�س�ي�ر توقف قلبى
حلظات عن النب� ��ض و�أخذ الطبيب يحاول
�إ�س ��عافى ب ��كل الط ��رق ،وظ ��ل يعمل �ض ��خ
للقلب فحدث ك�س ��ر فى ال�ض ��لوع ،ومتزقت
 ،وه ��ا �أن ��ا �أعان ��ى الأمرين ب�س ��بب �آالمها ،
وتبني �أن القف�ص ال�صدرى كله مدمر بفعل
ه ��ذه الكدم ��ات ،واهت ��دى الأطب ��اء للعالج
الطبيع ��ى ،وه ��ذا من � 4أيام فق ��ط ،قبلها مل
�أكن �أخ�ض ��ع لأى ع�ل�اج طبيعى ،وت�س ��بب
ذلك فى ت�أخ ��ر خروجى من امل�ست�ش ��فى"..
ت�ض ��يف ب�ص ��وت �أرهقه الوجع �":أتعاطى
م�س ��كن ذا مفعول كبري لك ��ن ال حيلة له فى
من ��ع الوجع� ،أمل �ش ��ديد ال ق ��درة لأحد على
احتماله".
النجمة الجميلة
"ب ��وال" النجمة التى لعبت دورا �إن�س ��اني ًا
وفني ًا و�سيا�س ��ي ًا ،فيما �ش ��هده املجتمع من
تغي�ي�رات ،و�ص ��ار ا�س ��مها مرادف ��ا للتمرد،
تن�س ��ى مر�ض ��ها حلظ ��ات ،وتتذك ��ر 6
�أكتوبر ووق ��ت العبور ،وتق ��ول ":زعالنة
م ��ن التلفزي ��ون امل�ص ��رى ،وبعت ��ب عل ��ى
امل�س ��ئولني عدم عر�ض ��هم لفيلمى "جيو�ش
ال�ش ��م�س" الذى �س ��جلت من خالله �ش ��هادة
اجلن ��ود امل�ص ��ابني واجلرح ��ى عن احلرب
داخل م�ست�ش ��فى ق�ص ��ر العينى مع �ش ��ادى
عب ��د ال�س�ل�ام" ..وت�س ��اءلت بح ��دة ":ملاذا
مل يعر� ��ض التلفزيون �ص ��ورى مع اجلنود
ف ��ى اجلبه ��ة؟ ..فقد كن ��ت م�س ��ئولة اللجنة
الفني ��ة �أيام حرب اال�س ��تنزاف وكنت �أنظم
زيارات على اجلبه ��ة لرفع الروح املعنوية
ل ��دى اجلن ��ود ،وكان يرافقن ��ى فط�ي�ن عبد
الوهاب وف�ؤاد املهند�س وجورج �س ��يدهم،
وغريهم ،وذهبت �أي�ضا �إىل ال�ضفة الثانية
ومعى جنيب حمفوظ ويو�س ��ف ال�سباعى
ويو�س ��ف �إدري� ��س" ،وت�س ��مح النجم ��ة
لذاكرتها �أن تعود للما�ضى  43عاما لتتذكر
انت�ص ��ارات ح ��رب �أكتوبر املجي ��دة ،قائلة
�":أ�ص ��بت بانهي ��ار ع�ص ��بى وهب ��وط فور
�س ��ماعى خرب عب ��ور قواتنا امل�س ��لحة خط
برلي ��ف وحتقيق الن�ص ��ر ،لأنى مل �أ�ص ��دق
وقتها �أننا انت�صرنا".
الشقراء والدنجوان
�س� ��ألت نادية لطف ��ى عن فك ��رة اخلوف من
املجه ��ول واملر�ض وامل ��وت؟ ..ردت بجر�أة
وك�أنها ن�سيت عذابات ال�ضلوع ":عمرى ما
خفت من حاج ��ة  ،معندي�ش فكرة اخلوف،
وعمره ��ا م ��ا روادتن ��ى ،حت ��ى اخلوف من
املر� ��ض �أو املوت ،وىل طريق ��ة فى تناوىل
للأ�ش ��ياء بعي ��دا ع ��ن فكرة اخل ��وف ،وهى
كيفية تناول املو�ض ��وع� ،أنا مدركة جدا �إن
املوت حق علينا ،هتعب نف�سى ليه و�أخاف
منه و�أنا عاي�شة ،وعندما �أموت فلن �أخاف
منه �أي�ض ��ا لأن ��ى لن �أح�س ب ��ه ،وهذا واقع
ومن الأف�ضل �أن نت ّقبله".
نادية لطفى والعباس
السكرى
قل ��ت ل� �ـ نادية لطف ��ى ه ��ل املر�ض نعم ��ة �أم
نقم ��ة؟ قال ��ت �":أه ��م در� ��س م�س ��تفاد م ��ن
املر�ض هو ال�ص�ب�ر ،وال�صرب يعطيك قدرة
عل ��ى ا�س ��تمرار �إرادت ��ك ،ف�أن ��ا م ��ن النا�س

الذي ��ن ي�ؤمن ��ون به ��ذا ،وطامل ��ا ربن ��ا كتب
مفها� ��ش ف�ص ��ال ،و�أه ��م حاجة ي�س ��تفيدها
الإن�سان من املر�ض مذاق الأمل وال�صرب"..
طرحت عليها �س� ��ؤاال �أمل يك�شف لك املر�ض
الأ�صدقاء من الأعداء ردت بب�ساطة ":ال مير
فى خاطرى كلمة عدو ،وعمرى ما ح�س ��يت
�أن ىل �أعداء ،رمبا يكونوا موجودين لكنى
م� ��ش �ش ��ايفاهم ،حتى ف ��ى ع ��ز النجومية
عندم ��ا كان ��ت تعق ��د مقارنات بين ��ى وبني
�س ��عاد ح�س ��نى مث�ل�ا ،كن ��ت ال �أفك ��ر فى
ه ��ذا الأم ��ر �أب ��دا� ،س ��عاد له ��ا موهبته ��ا
وب�ص ��متها ،و�ص ��عب جدا �أن نت�شابه فى
�ش ��ىء ،ما عدا حبنا فى العطاء للعمل لكن
م� ��ش ف ��ى احلي ��اة وال التمثي ��ل ..وكنت
�ص ��ديقتها حلد �آخر حلظة فى حياتها..
ومو�ض ��وع �إنه ��ا ُقتل ��ت �أم انتحرت
بق ��ى "�س ��مج" ..وكذل ��ك م�س� ��ألة
زواجها من عبد احلليم ،لكن بكل
�ص ��راحة هى �أحبته ،وهو �أحبها،
لك ��ن معرف� ��ش �إن كان مت الزواج
بينهم ��ا �أم ال ،و�أقول ملن ي�س� ��أل
"�أنتوا مالكم".
وت�ستكمل ":هو
�أحبه ��ا وتبناه ��ا
وحلي ��م كان مل ��ا
بيالق ��ى �ش ��ىء نفي� ��س
غاىل مييل �إىل �أن يكون
عامل م�س ��اعد لإظهاره ،
مثلم ��ا وقف م ��ع هانى مهنا
وجم ��دى احل�س ��ينى وامل�ص ��ور ف ��اروق
�إبراهي ��م ،وهكذا كان مع �س ��عاد ح�س ��نى،
خ�صو�ص ��ا �أن ظروفه ��ا احلياتي ��ة مل تك ��ن
طبيعي ��ة وكان ي�ش ��فق عليها ،ف ��ى حاجات
كانت فى حليم كلها رجولة".
وت�صف النجمة هذه املرحلة ب�أنها خ�صبة،
وتق ��ول ":املن ��اخ كل ��ه كان في ��ه خ�ص ��وبة
عل ��ى كل م�س ��توياته بالن�س ��بة لالقت�ص ��اد
�أو ال�سيا�س ��ة �أو الف ��ن ف ��ى كل املج ��االت ،
وا�ستمرت النه�ضة حتى �آواخر ال�ستينات،
�إىل �أن ج ��اءت النك�س ��ة وح ��دث ف ��رق كبري
بني جيلني ،جيل النك�س ��ة ات�شرخ واتزلزل
ومل يتع ��اف ،لك ��ن احلي ��اة ت�س ��تمر ،بع ��د
ح ��رب �أكتوب ��ر ت�ص ��ورنا حتقي ��ق نه�ض ��ة
كبرية لكن ح�ص ��لت انك�س ��ارة �شديدة جدا،
تقريب ��ا اخلط البيانى ن ��زل بعد العبور فى
كل املج ��االت� ،أعتق ��د �أن ��ه كان فى حاجة مل
تكتمل فى النجاح".
النجمة نادية لطفى
نادية لطفى عا�ص ��رت �أكرث من حاكم مل�ص ��ر
من �أح ّبت ومن كرهت؟ ..ترد بقوة وح�س ��م
":معرف�ش �أحب الر�ؤ�س ��اء ..احلكام رجال
بال مالمح ،وال �أتعامل معهم مبنطق احلب
والك ��ره" ..ت�ض ��حك ":اللى �أحب ��ه و�أكرهه
�أب ��وى وخاىل ،لكن مالي� ��ش دعوة باحلاكم
�أن ��ا بر�ص ��ده وب�ش ��وف �أعمال ��ه ،وعل ��ى
�أ�سا�سها �أحط له الأرقام و�أقي ّمه" ..الإجابة
حم�س ��تنى �إن �أ�س�ألها منحت الرئي�س جمال
عبد النا�ص ��ر ك ��م من ع�ش ��رة؟ ..قالت ":وال
حاجة مل �أعطه �شي ًئا لأن النك�سة دمرتنى..
النك�س ��ة كانت م�صيبة �سودة غيرّ ت الدنيا،
وفى هذا الوقت كان يثار ما ي�سمى بتجنيد
الفنان ��ات ،وكان موجود حقيق ��ى ،ب�س �أنا
كنت فى �شغلى وحمد�ش �أزعجنى للأمانة،
�أو ق ��ال ىل �ش ��ىء �أو عر� ��ض عل ��ى حاج ��ة،
وعرفت ملا قامت الهوجة والتحقيقات �سنة
 68لكن قبلها ب�صراحة مكنت�ش �أعرف".
صاحبة النظارة السوداء
"ب ��وال" مل تعط عبد النا�ص ��ر وال درجة،

ومار�سته فى كل مرة بنجاح كبري" ..قلت
لها من بني �شخ�صياتك الكثرية املتعددة
تبقى �شخ�ص ��ية "زنوبة" فى "ق�صر
ال�ش ��وق" عالقة ف ��ى الذهن؟ ..وال
ين�س ��ى اجلمهور م�ش ��هدها وهى
جتل� ��س على "ت�ش ��ت الغ�س ��يل"
وعب ��د املنع ��م �إبراهي ��م يخرط
له ��ا "امللوخي ��ة" ّ
ويطب ��ل له ��ا
ب�أ�ص ��ابعه على "الطبلية" وهى
تغن ��ى وترق� ��ص وتتمايل بخفة
ودلع" :ب�س قولوا لأمى ..طب
و�أنا ماىل ..طي ��ب يا غزاىل"..
ت�ض ��حك ب�ص ��وت عال ث ��م تع ّلق
�":شخ�صية "زنوبة" م�سحورة،
معرف� ��ش ج ��ات من�ي�ن ،معرف� ��ش
عملتها �إزاى ،جنيب حمفوظ
نف�س ��ه اجت�ن�ن م ��ن الأداء،
ب� ��س �أن ��ا رك ��زت ج ��دا،
لأن �أه ��م حاج ��ة مذاك ��رة
ال�شخ�ص ��ية ومفي� ��ش
حاج ��ة ا�س ��مها الكام�ي�را
حبان ��ى �أو كرهان ��ى
املو�ضوع مذاكرة وتركيز.

لكنه ��ا منح ��ت الرئي�س
�أن ��ور ال�س ��ادات درج ��ات،
وقال ��ت ":ال�س ��ادات �أعطيه لأنه
عل ��ى الأقل ح ��رر الأر� ��ض م ��ن االحتالل،
ويكفي ��ه و�س ��ط كل الظ ��روف ال�ص ��عبة
ف ��ى فرتته� ،أن ��ه حق ��ق انت�ص ��ار وعبور..
وبالن�س ��بة ل� �ـ ح�س ��نى مب ��ارك م�أثر�ش فيا
ال بخ�ي�ر وال �ش ��ر� ..أما حممد مر�س ��ى كان
بيخلينى �أموت من ال�ضحك� ،إ�سماعيل ي�س
جنبه وال حاجة ،خ�سارته فى الكوميديا..
�أما الرئي�س ال�سي�س ��ى من الرجال القليلني
الذي ��ن �أعجب ��ت بكالم ��ه و�أدوات �س ��لوكه
 ،عن ��ده حنكة ف ��ى الأداء العام ،ال�سي�س ��ى
راجل حمرتم ،وعندما حدثنى لالطمئنان
على حالتى ال�صحية قلت� :ألو ..فرد �":أنا
ال�سي�س ��ى" ..قل ��ت :ي ��ا نه ��ار �أ�س ��ود �أنت
ال�سي�س ��ى بتاعنا ..ق ��اىل �آه ..وكان راجل
لطيف معى طوال املكاملة".
نادية
قل ��ت له ��ا �إن عبد احللي ��م حاف ��ظ كتب فى
مذكرات ��ه �أن "احلي ��اة رحل ��ة رائع ��ة ب ��كل
م ��ا فيه ��ا م ��ن �أمل " ..فم ��اذا تقول�ي�ن �أن ��ت
ع ��ن جتربتك م ��ع احلياة ؟ ..ت ��رد النجمة
":احلي ��اة ه ��ى حلظ ��ة م�ش ��عة �ص ��ادقة،
و�ص ��ادفت هذه اللحظة كتري ،ب�س ��بب نعم
ربنا  ،وجميل جدا �أنك ت�صل لها وت�ستمتع
بها وحتلق داخلها " ..تقول نادية �":أحب
�ص ��وت ليلى مراد� ،ص ��وتها الوحيد الذى
يطربنى عن كل النجمات� ،أ�ش ��عر دائما �أن
�ص ��وتها به فرق والآت مو�سيقية ،كما �أنها
�ست راقية جدا".
�س� ��ألتها ع ��ن �أق ��وى ممثل وقف ��ت �أمامه مل
تفك ��ر طوي�ل�ا وقالت ":ر�ش ��دى �أباظة كان
جم ��رم ح ��رب" ..وم ��ن ال�س ��يدات اعت�ب�ر
�أمين ��ة رزق "ك ��ون كام ��ل" ف ��ى امل�س ��رح
وال�س ��ينما والتلفزي ��ون والإذاع ��ة ،ه ��ذه
ال�سيدة ح�ضرت الفن فى �أ�شكاله املتطورة

نادية وسعاد
ت�ش ��دد نادية لطف ��ى �أنها
مل تعت ��زل الف ��ن ب ��ل
اعتزل ��ت "العف ��ن"
وتق ��ول ":دى
م� ��ش ال�س ��ينما
بتاعت ��ى ،دخل ��ت
�أ�شكال معرفها�ش
وال �أفهمه ��ا ..ال
�أ�س ��تطيع �أن �أوق ��ع
عقدا على �سيناريو م�سموم
 ،اجلمه ��ور بالن�س ��بة ىل �أمان ��ة ف ��ى الل ��ى
هو�ص ��له له  ،و�أب�سط الأ�ش ��ياء �أنى �أمتنع
عن ت ��داول املواد ال�س ��امة ،والفن ��ان اللى
يعمل ك ��دة بيقتل فكر ويقت ��ل روح ويقتل
�أمانة ،ويعطى جلمهوره مفتاح االنحراف
وال�س ��قوط" ..وع ��ن �أف�ض ��ل جنم ��ة تقول
�":أك�ت�ر واح ��دة قريب ��ة من ��ى ه ��ى جنالء
فتحى ،تليها ي�س ��را ،لكن ي�س ��را تعد رقم 1
فى جيلها ،لأنها متل ��ك مقومات املمثلة فى
جميع اجتاهاتها وعارف ��ة تتعامل ،وعبلة
كام ��ل ممثل ��ة قوي ��ة ،وبالن�س ��بة للنج ��وم
هن ��اك كثريون منهم مثال يحيى الفخرانى
مدر�س ��ة تقعد تدر� ��س فيها � 20س ��نة وفى
النهاية ت�سقط بر�ضو".
فى أحد المهرجانات
الآن بعد كل هذه الرحلة مبا فيها من ر�ضا
وغ�ض ��ب و�أم ��ل وي�أ�س وف ��رح وحزن هل
ت�ش ��تاقني ل�ص ��ورتك اجلميلة تلك النجمة
ال�ش ��قراء �ص ��احبة النظ ��ارة ال�س ��وداء..
ترد بت�س ��امح �ش ��ديد ":عمرى ما و�ض ��عت
اجلمال فى تقييمى لنف�سى ..اجلمال ر�ؤية
امل�ش ��اهد هو الذى يقيم ّنى� ..أنا ا�ش ��تغلت
عل ��ى العق ��ل ،وبتق ��ى �ش ��ر نف�س ��ى ،لأن
النف�س �أمارة بال�س ��وء ،و�صراحة �أمار�س
حيات ��ى كم ��ا �أري ��د ،وكم ��ا �أنبغ ��ى� ،أخرج
و�ألتق ��ى النا� ��س ،لأن اله ��روب من املر�ض
وال�شيخوخة ي�ض ��عف الإن�سان ،و�أعرتف
�أنى الآن ل�س ��ت �أنا فى ال�ش ��كل وال�ص ��ورة
الت ��ى اعتاد اجلمه ��ور ر�ؤيته ��ا ،لكن تقدم
العمر �أ�ض ��اف ىل خربات وجتارب كثرية،
منه ��ا عمق التعام ��ل ،واحلكم ��ة ،والر�ؤية
امل�س ��تقبلية ..الآن �أنا امر�أة جميلة الفكر،
�أمتلك حرية الروح والإرادة واالختيار".
عن :المصري اليوم
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�أفالم ��ي القدمي ��ة احلل ��وة �أق ��ول' :الله كان
�ش ��كلي حلو قوي ومالب�س ��ي حلوة و�أدائي
جي ��دا' ،واحلمد لله �إنني مل ا�ش ��عر بكل هذا
يف وقته ��ا لأنن ��ي لو اح�س�س ��ت به ��ذا لكنت
�شعرت بالغرور.

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؟

حوارقديم مع الفنانة نادية لطفى

ذكرياتها

يف ه ��ذه احللقات
نتابع ق�ص ���ص وحكايات
حلي ��م م ��ع امل ��ر�أة ،حبيب ��ة،
و�صديقة ،وزميلة له يف الغناء ويف
ال�سينما.
كان ��ت النجم ��ة الكب�ي�رة نادي ��ة لطف ��ي هي
احدى بط�ل�ات �أف�ل�ام عبد احللي ��م حافظ..
حتدي ��دا كانت بطلة لفيلمي 'اخلطايا' و '�أبي
ف ��وق ال�ش ��جرة' وكان حليم يغن ��ي لها وكان
اجلمه ��ور يت�س ��ابق يف ع ��د القب�ل�ات الت ��ي
ح�ص ��لت عليها نادية لطفي م ��ن حليم عندما
كان يقبله ��ا كثريا يف الفيل ��م الأخري� .إال �إن
�ش ��ائعة ظه ��رت كان مفاده ��ا �إن نادية لطفي
كان ��ت ت�أكل الب�ص ��ل حت ��ى يبتع ��د حليم عن
تقبيلها يف هذا الفيلم كثريا .لكن كيف كانت
ترى نادية لطفي �ش ��كل عالقته ��ا بالعندليب
الت ��ي روجت بع�ض الق�ص ���ص وال�ش ��ائعات
بوج ��ود ق�ص ��ة ح ��ب عنيف ��ة بينهم ��ا كان ��ت
ال�س ��بب يف اختياره ��ا ب ��دال من هندر�س ��تم
لفيلم '�أبي فوق ال�شجرة'؟
العسل والبصل والقبالت
بداي ��ة �أ�ص ��رت نادي ��ة لطفي على تو�ض ��يح
ه ��ذه النقط ��ة الت ��ي تظه ��ر وتختف ��ي ب�ي�ن
احل�ي�ن والآخر و�أكدت �أنه ��ا لو مل تكن تريد

و�إذا كان ال�ش ��اعر الغنائ ��ي الكب�ي�ر
حممد حم ��زة الذي غنى له حلي ��م � 25أغنية
م ��ن ت�أليف ��ه وكان قريبا جدا من ��ه ي�ؤكد على
م�س� ��ؤوليته بان حليم وق ��ع يف حب بطالت
�أفالمه �أي�ضا �أثناء ت�صوير تلك الأفالم حتى
تك ��ون م�ش ��اهد احل ��ب يف الأف�ل�ام �ص ��ادقة
وا�س ��تمرار هذا احلب طوال �أيام الت�صوير
وان ��ه ينتهي بعد االنتهاء من الفيلم ب�س ��بب
�إن حلي ��م ال يحب �أح ��دا �أكرث م ��ن حبه لفنه
حت ��ى ان ��ه رف� ��ض زرع الكبد الن م ��ن �أثاره
اجلانبي ��ة ت�أث�ي�را ب�س ��يطا عل ��ى احلنج ��رة
بن�سبة ال تزيد على .% 20

وقب ��ل ت�ص ��وير فيل ��م '
�أب ��ي ف ��وق ال�ش ��جرة'
ب�أ�س ��ابيع قليل ��ة طلب
حلي ��م م ��ن املخ ��رج
ح�سني كمال �أن �أكون �أنا
بطلة الفيلم بدال من هند ر�ستم
التي كانت مر�ش ��حة لبطول ��ة الفيلم قبلي،
وقب ��ل املخ ��رج .ولك ��ن ه ��ذا التح ��ول حرك
املياه الراكدة يف الو�س ��ط الفن ��ي كله �إذ �إن
الإ�شاعات رددت وجود عالقة غرامية بيننا
ولوال تلك العالقة ما كان وقع اختياره علي
قب ��ل ت�ص ��وير الفيل ��م ب ��دال من هند ر�س ��تم.
ومبج ��رد �أن �س ��افرنا �إىل ب�ي�روت ع ��ادت
تلك الإ�ش ��اعات تطل م ��ن جديد حول حكاية
غرامنا ال�س ��ري ،وان عب ��د احلليم ما اقرتح
ت�ص ��وير �أغني ��ة 'جانا اله ��وى' الت ��ي غناها
يل يف الفيل ��م يف لبن ��ان �إال م ��ن اجل توفري
فر�صة لتم�ض ��ية �أيام حلوة معي ،بعيدا عن
القاه ��رة حي ��ث العي ��ون تراقبنا وحت�ص ��ي
حتركاتنا.

إشاعات
تقول نادية لطفي يف حوار خا�ص معها حول
عالقتها بحليم :يف عام � 1962ش ��اركت عبد
احلليم بطولة فيلم 'اخلطايا' ثم تالقينا مرة
ثانية يف فيلم '�أبي فوق ال�شجرة' عام 1969
وهو الفيلم الذي ا�ستمر عر�ضه � 45أ�سبوعا
وحط ��م كل �أرق ��ام الإي ��رادات الت ��ي حققتها
�أف�ل�ام كبرية يف تاريخ ال�س ��ينما امل�ص ��رية.

خالف وتصالح وتجارب
امله ��م �إن ال ��ذي ح ��دث �أثناء ت�ص ��وير الفيلم
لينفي تلك ال�شائعة هو �إن خالفا ماديا حدث
بيننا �أدى �إىل توقف ت�ص ��وير الأغنية يوما
كامال .ومل يطل غ�ض ��بي طوي�ل�ا ،فقد قدرت
بين ��ي وب�ي�ن نف�س ��ي ظ ��روف عب ��د احللي ��م
والأ�س ��باب الت ��ي جعلت ��ه يعت ��ذر ع ��ن ع ��دم
ا�س ��تطاعته زيادة اجري ع ��ن الفيلم .فعدت

عن عبد الحليم حافظ
�أن يقبله ��ا عبد
احللي ��م يف الفيل ��م �أو �أنه ��ا كان ��ت ترف� ��ض
تل ��ك القبالت لكانت اعت ��ذرت عن الدور منذ
البداية عندما ر�شحت له ،لكن �أن يقال �إنني
كن ��ت �أتناول الب�ص ��ل يف وجبات ��ي حتى ال
يقبلني حليم فهذا �أمر غريب �أن ا�سمعه لأنه
بعيد متاما عن احلقيقة.
وتق ��ول نادي ��ة لطف ��ي ع ��ن عالقته ��ا بحليم
�إنها كان ��ت تعرفه جيدا وجتمعهما �ص ��داقة
قب ��ل �أن تعم ��ل معه يف ال�س ��ينما لأنها كانت
تتاب ��ع حف�ل�ات �أ�ض ��واء املدين ��ة ل�ص ��الح
املجه ��ود احلرب ��ي وكان حلي ��م ي�ش ��ارك
فيه ��ا ،كم ��ا كان يجمعهما �ص ��داقة ال�ش ��اعر
الكب�ي�ر كامل ال�ش ��ناوي فكان حليم يع�ش ��قه
مثل ��ي لأن ��ه م ��ن العق ��ول الكب�ي�رة والنبيلة
والنماذج الإن�س ��انية التي قلما يجود الزمن
به ��ا ..وحلي ��م كان ي�ش ��عر ان ��ه دائم ��ا تلميذ
علي ��ه �أن يتعل ��م ويعرف وكان طي ��ب القلب
و�ص ��بوح الوجه ولو حدث وغ�ضبت منه..
فعندما تنظر �إىل وجهه تن�س ��ى كل امل�شاكل
واخلالفات.
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�إىل ا�س ��تئناف ت�ص ��وير الفيل ��م ب�أع�ص ��اب
هادئ ��ة ،و�س ��اعدين عل ��ى ذلك وج ��ود ابني
احم ��د ال ��ذي ا�ص ��طحبته مع ��ي خ�ل�ال هذه
الف�ت�رة حي ��ث كان جاء م ��ن �أمريكا لق�ض ��اء
�أجازته ال�س ��نوية .ومرت �س ��حابة اخلالف
بيني وبني حليم وه ��ذا اخلالف العابر كان
دلي�ل�ا قاطعا �ض ��د ه ��واة ال�ش ��ائعات بان ما
بين ��ي وبني حلي ��م هو �ص ��داقة وزمالة عمل
ولي� ��س حبا .ولكن قد ت�ش ��عر بالده�ش ��ة �إذا
قل ��ت �إننا كن ��ا يف حالة خ�ص ��ام دائ ��م �أثناء
ت�ص ��وير هذا الفيل ��م وكانت هن ��اك خالفات
عل ��ى بع�ض التفا�ص ��يل يف العم ��ل ومل تكن
عالقتن ��ا عل ��ى ما ي ��رام ،ولكن ذل ��ك مل يظهر
�أبدا على ال�شا�شة ..بل ظهر العك�س ..عالقة
ح ��ب ومودة جتمعنا و�س ��رعان ما ت�ص ��افت
القلوب ،الن حليم كان عف الل�سان فيه حياء
يده�ش ��ك .يحمل طيبة ابن الريف وا�صالته
و�صفاء قلبه ،ويف الوقت نف�سه ال ت�ستطيع
�أن تخدع ��ه ب�س ��هولة فل ��م يك ��ن �س ��اذجا ،بل
علمته الأيام جتارب عميقة جعلته ي�ستوعب
احلياة والب�شر.
حليم يغني خصيصا
حلي ��م غن ��ى يل 'جان ��ا اله ��وى' و'مغ ��رور'
و'احلل ��وة' و'ق ��ويل حاج� �ة' يف الفيلم�ي�ن،
و�أن ��ا ال احتف ��ظ ب�ش ��رائط كا�س ��يت حتوي
�أغني ��ات الفيل ��م �إمن ��ا ا�س ��معها ح�ي�ن ت ��ذاع
بالراديو والتليفزيون وكثريون جدا عندما
يقابلونن ��ي حتى يومنا هذا يقولون يل ' :يا

بختك ..عب ��د احلليم كان بيحب ��ك وغنى لك
هذه الأغنيات احللوة' ،فا�ض ��حك من قلبي.
وعندما �أ�شاهد الآن هذين الفيلمني وبع�ض

حليم والملوك والرؤساء
لق ��د كان حليم من �أ�ص ��حاب ال ��ذوق الرفيع
يف كل �ش ��يء وكان ميلك مقدرة خا�صة على
انتق ��اء الرحيق النافع �ش ��ديد النق ��اء بينما
كان يلفظ �س ��ريعا ال�ش ��يء ال ��ذي ي�ؤثر على
موهبت ��ه .فقد انتقى الكثريين من �أ�ص ��حاب
الكلمة والعل ��م والثقاف ��ة ،وكان قريبا منهم
ومل ي�ت�رك نف�س ��ه لالختي ��ار الع�ش ��وائي
ال ��ذي ي�ض ��ر ب ��ه عندما يق ��ع اختي ��اره على
الأ�ص ��دقاء من الفنانني واملثقف�ي�ن والكتاب
واملخرجني ..كان يتقرب كثريا من �أ�صحاب
املواه ��ب احلقيقي ��ة الت ��ي ي�س ��تفيد منه ��ا
وت�ستفيد منه من خالل الفن.
مل يك ��ن يق ��ف عند حمطة لف�ت�رة طويلة ،بل
كان �س ��ريع التغيري والتجدي ��د وكان مدركا
لكل الأ�ش ��ياء من حوله وكان ي�سعى لتثقيف
نف�سه واالرتقاء مبكانته حتى و�صل �إىل �أن
يقيم حوارا مع كثري من الر�ؤ�س ��اء وامللوك،
علما بان هذه لي�س ��ت م�س�ألة ب�سيطة ،فهناك
ف ��ارق كبري بني �أن يك ��ون هناك حوار بيني
وب�ي�ن زميل درا�س ��ة �أو مهنة واح ��دة �أو �أن
�أقي ��م حوارا م ��ع ملك �أو رئي� ��س دولة مهمة
مب ��ا يل ��زم ذلك م ��ن برتوك ��والت .ويف هذه
احلال ��ة مل يك ��ن حليم جم ��رد جلي� ��س هدفه
الرتوي ��ح عن املل ��ك �أو الرئي� ��س ،ولكن كان
ي�ص ��ل �إىل حد �أن يكون ندا ملن يجل�س معه،
وهذه م�س�ألة حتتاج �إىل درا�سة خا�صة.
فعندما ي�ص ��بح حليم مقربا من امل�شري عامر
وم ��ن الزعيم جمال عبد النا�ص ��ر و�ص ��ديقا
جلالل ��ة امللك احل�س ��ن الث ��اين مل ��ك املغرب
ال�س ��ابق ف ��ان الأم ��ر يحت ��اج �إىل درا�س ��ة.
وهناك من يدر�س الربوتوكول من اجل لقاء
مل ��رة واحدة مع رئي� ��س �أو ملك ،يف حني �إن
حلي ��م ابن قرية احللوات الذي تلقى تعليمه
الأول يف احد املالجيء ي�صبح �ضيفا عزيزا
على �صالون امللوك والر�ؤ�ساء.
و�أن ��ا اعلم جي ��دا كي ��ف كان يعامل حليم يف
الق�ص ��ور امللكي ��ة ويف بيوت الرئا�س ��ة ،فقد
كان يذه ��ب مث�ل�ا ب�ش ��كل متكرر لبي ��ت عبد
النا�صر ويجل�س مع الأ�سرة مكتملة .فكيف
اكت�س ��ب هذه الثق ��ة؟ بالت�أكيد كان �شخ�ص ��ا
ذكي ��ا ملاح ��ا مرحا ،حمب ��ا للنا� ��س وحمبوبا
منه ��م ،بالإ�ض ��افة �إىل لباقته وح�س ��ن خلقه

و�أ�ش ��ياء كث�ي�رة ميك ��ن ا�س ��تنتاجها م ��ن
املقدمات ال�سابقة.
حليم كما عرفته
وتوا�ص ��ل نادية لطفي حديثها ع ��ن حليم من
خ�ل�ال عالقته ��ا القوية ب ��ه ك�ص ��ديق واحدى
بط�ل�ات �أفالمه وتقول :لقد عرفت حليم ككتلة
واح ��دة وكان ��ت معرفت ��ي بجوانب ��ه املختلفة
حيث كن ��ت �أراه مرة مثل الب ��در ومرة �أخرى
يف املح ��اق .وم ��ن وجه ��ة نظ ��ري ال ميكن �أن
ت ��رى الفن ��ان م ��ن جه ��ة واح ��دة ك�أن نف�ص ��ل
ب�ي�ن الفنان والإن�س ��ان ،بل هو كم ��ا قلت كتلة
واحدة .و�أنا عا�صرت حليم وت�أملته ور�صدت
معظ ��م جوانب حياته ،ولكن ال يوجد �إن�س ��ان
لديه القدرة على االدعاء ب�أنه يفهم �إن�سانا �آخر
فهما كامال وطول الوقت ،بل �إننا نفهم النا�س
على ح�سب موقعنا اجلغرايف والزمني .ويف
املواق ��ف العامة كلنا نتفق عل ��ى �إن حليم كان
م ��ن ال�شخ�ص ��يات امل�ض ��يئة التي لها �إ�ش ��عاع
وقدرة على امت�ص ��ا�ص ثقافات من يحتك بهم
من عباقرة ع�صره.
عظيم في حلمه وفي
انكساره
واعتق ��د �إن حلي ��م كان عظيم ��ا يف حلمه ويف
انك�س ��اره ..يف �أمله ويف �س ��عادته .كان نبيال
�إىل �أق�ص ��ى ح ��د ويف كل اجلوان ��ب الت ��ي
ا�س ��تطاع �أن ي�ضيء بح�سا�سيته املرهفة حتى
املظل ��م منها .حلي ��م كان ميت�ص ث ��م يجرت كل
جت ��ارب حياته احلل ��و منها وامل ��ر متاما مثل
النحل ��ة التي متت� ��ص الرحيق لتفرزه ع�س�ل�ا
م�صفى.
مواقف حليم الإن�س ��انية �أ�ؤكد انه ال ي�ستطيع
احد �أن يح�صيها ل�س ��بب �إن معظمها ظلت يف
ط ��ي الكتم ��ان وال�س ��رية الن �ص ��احبها مل يرد
�أن يعلن عنها لأحد ولذلك ا�ش ��عر باخلجل �إذا
حتدثت عن �أ�ش ��ياء من ه ��ذا القبيل باعتبارها
من الأعمال ال�سرية اخلا�صة بني حليم وربه..
وان كنت �أ�ستطيع القول �إن حليم عا�ش حياة
�أ�س ��رية نبيل ��ة حي ��ث كانت ل ��ه �أ�س ��رة يرعاها
ويعي�ش معها م�ش ��اعر الأب والأخ وال�صديق.
فه ��و كان يع�ش ��ق ج ��و الأ�س ��رة والب�س ��اطة
الأ�س ��رية بدون تقيد �أو تكلف ،و�أ�سرته كانت
ه ��ي �أهله ،ومل يتنكر لأقاربه م ��ن قريته �أبدا،
لذل ��ك كل ��ه عا� ��ش حلي ��م �إىل الي ��وم لأن ��ه كان
�إن�سانا خمل�صا لفنه ولوطنه و�أ�سرته.
�إنن ��ي �أرى ان ��ه لو مل يكن حلي ��م خريا بطبعه
فان ��ه كان �سي�ص ��عب �أن يكون معط ��اء والفن
كا ن
عط ��اء وه ��و
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يعطي حياته للفن ث ��م يهب فنه �إىل جماهريه
وحمبي ��ه .وت ��ردف نادي ��ة بقولها� :أنا ل�س ��ت
مع من ي�س ��رفون يف تناول م�س� ��ألة ال�ض ��عف
اجل�س ��دي لعب ��د احللي ��م حاف ��ظ لأنن ��ي �أرى
�إن مر�ض ��ه كان يولد ت�أمال وق ��درة فائقة على
ال�صرب كما يحقق خلخلة يف مراكز الإح�سا�س
في�صبح ال�شخ�ص ذا م�شاعر مرهفة والإ�صابة
اجل�س ��دية جعلت حليم ي�سمو على املادة و�أنا
اعتربه من اقل النا�س ا�ستمتاعا باملادة.
كان عبد احلليم حافظ ب�ض ��عفه وبا�س ��تكانته
يج�ب�رك عل ��ى �أن حتب ��ه �أو تتبن ��ى �آالم ��ه� ،أو
ت�أخ ��ذه �ص ��ديقا �أو �أخ ��ا �أو تتبن ��اه ..مل ��اذا؟
ل�س ��ت ادري ...وعب ��د احللي ��م كان مث ��ل قناة
ال�س ��وي�س ..فه ��و الذي ي ��در دخ�ل�ا ماديا منذ
رحيل ��ه وحت ��ى الي ��وم وه ��ذا الدخ ��ل يق ��در
باملاليني ك ��ون �أعماله مازال ��ت حتقق جناحا
بغ�ي�ر مناف�س بعد ما يقرب م ��ن  30عاما على
رحيله.
ومن الأ�ش ��ياء التي مل�س ��تها عن قرب يف حليم
هو ان ��ه كان يتمت ��ع بخفة ال ��دم .فهو يجربك
على احرتامه وقبل احرتامه يجربك على حبه

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  30عاما عىل رحيله.

وبالتايل يكون �س ��هال جدا �أن مت�ش ��ي وراءه
وت�س ��مع كالم ��ه .فحليم كانت لديه �شخ�ص ��ية
قيادي ��ة قوية ..بل اعت�ب�ره كان بالفعل رئي�س
جمل�س �إدارة جمموعة م ��ن الكتاب واملثقفني
و�أي�ضا ال�سوقيني الن ق�صة �صعوده من القاع
�إىل القم ��ة جعلته ملما ب�أ�س ��اليب التعامل مع
خمتل ��ف الفئات .هكذا كانت �أعماق هذا الفتى
برغم ما يحمله من وج ��ه طفويل جميل جعل
النا� ��س يت�س ��ابقون على احت�ض ��انه والتقرب
�إليه.
حليم الفنان واإلنسان
�أم ��ا عبد احللي ��م حافظ املمث ��ل فانني اعتربه
م ��ن خ�ل�ال الدورين اللذي ��ن قام بهم ��ا �أمامي
ال بدي ��ل له و�س ��ط عظم ��اء املمثل�ي�ن ،فهو كان
يعرف كي ��ف يخت ��ار �أدواره ول ��و حاولت �أن
تت�ص ��ور الفيلم بدونه لوقع الفيلم فورا ،و�أنا
ال �أبال ��غ يف ه ��ذا واعتربه مثل ��ه مثل �أي جنم
عامل ��ي كبري مث ��ل لوران� ��س اوليفيي ��ه ،ولكن
مي ��زة حليم انه كان يعلم جي ��دا قدراته ومتى
وكي ��ف يظهر جلمه ��وره .فمثال ت�س ��تطيع �أن
ت�س� ��أل نف�سك �س� ��ؤاال حول دور حليم يف فيلم
'اخلطايا' ،وحاول �أن جتيب على هذا ال�س�ؤال
من كان ميكن �أن يقوم ب�شخ�ص ��ية ح�سني يف
الفيل ��م؟ فلو اخ�ت�رت �أعظم ممث ��ل وقتها لهذه
ال�شخ�ص ��ية ف ��ان الفيل ��م كان �س ��يقع ويحق ��ق
ف�ش�ل�ا ذريع ��ا م ��ع تقدي ��ري ال�ش ��ديد للزم�ل�اء
الآخري ��ن ولك ��ن حليم ا�س ��تطاع �أن يخلق من
هذه ال�شخ�ص ��ية �شيئا خا�ص ��ا به وكان رائعا
يف جت�س ��يدها والإ�ض ��فاء عليه ��ا م ��ن روح ��ه
ودمه.
وتردف نادية لطفي :فن ��ه هو كل حياته .كان
يعطيه كل الوقت واجله ��د والرتكيز ..واذكر
يف فيلم 'اخلطايا' �أي�ضا الذي �شاركته بطولته
انه قام بعمل درا�س ��ة نف�س ��ية واجتماعية عن
�شخ�صية ح�س�ي�ن التي ج�س ��دها بالفيلم ،ومل
يكن يكف عن االت�ص ��ال باملخرج ح�سن الإمام
ملعرفة كل التفا�ص ��يل الدقيقة بالفيلم خا�ص ��ة
�شخ�ص ��ية ح�س�ي�ن ب ��كل ت�ص ��رفاتها وردود
�أفعالها.
سفير الفن
حلي ��م الفن ��ان كان يتمتع ب ��ذكاء خارق يعرف
امكانت ��ه ويح ��دد هدفه بدق ��ة وكل عمل جديد
يق�ت�رب من ��ه الب ��د �أن يدر�س ��ه ويت�أمل ��ه جيدا
ويجمع عنه املعلومات وي�ست�شري فيه الزمالء
والأ�صدقاء الذين كان يثق فيهم .دائم البحث
ع ��ن كل ما ه ��و جديد وثمني ..يف املو�س ��يقى
والغن ��اء وال�س ��ينما والب�ش ��ر ..ال يعان ��د وال
يركب ر�أ�سه ودائما يعود �إىل العقول الكبرية
الت ��ي كان ��ت حتي ��ط به مث ��ل كامل ال�ش ��ناوي
وم�ص ��طفى �أمني وعبد الوهاب و�إح�سان عبد
القدو� ��س ال ��ذي كان يح�ض ��ر �س ��هراته ودائم
الإطالع على رواياته وكان ي�ست�ش�ي�ره �أي�ضا
يف �أغانيه و�أفالمه.
كان يع ��رف انه لي�س مطربا عاديا بل �س ��فريا
للف ��ن العربي كله ،ولذلك حر�ص على �أن ميتد
ت�أث�ي�ره �إىل خ ��ارج ح ��دود الوط ��ن العرب ��ي
واذكر �إنني ح�ض ��رت �إحدى حفالته يف لندن
ووج ��دت نف ��را غ�ي�ر قليل م ��ن جمه ��وره كان
م ��ن الأجان ��ب وال �أن�س ��ى �أبدا حال ��ة الذهول
البادي ��ة على وجوهه ��م وهم ي�س ��تمعون �إىل
�أغاني ��ه و�ص ��دق �أدائه وحرارة �ص ��وته ورغم
�إن بع�ض ��هم ال يفهمون معنى الكلمات �إال �أنهم
�ص ��فقوا ل ��ه بح ��رارة.ومل �أكن مبالغ ��ة عندما
قل ��ت له نحن جم ��رد كومبار� ��س يف �أفالمك..
�س ��نيدة ..وذل ��ك لإدراك ��ي �إن اجلمه ��ور كان
يذهب لعبد احلليم بغ�ض النظر عن �أي جنمة
كانت تقف �أمامه .وحليم كان يعرف ماذا يريد
من جمه ��وره ويعرف مدى تفاع ��ل اجلمهور
مع ��ه و�إذا �أح�س �إن احلرارة انخف�ض ��ت بينه
وبني اجلمه ��ور كان ال يغم�ض ل ��ه جفن حتى
تع ��ود �إىل طبيعتها وي�س ��تعيد اخلط البياين
و�ضعه .هكذا كان حليم وهكذا عرفته.
عن :جريدة االهرام
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نادية لطفي تخلع نظارتها السوداء
هبة هللا يوسف

منذ أطلت نادية لطفي عيل
شاشة السينام املرصية يف
خريف عام  1958وحتي
رحيلها يف الرابع من فرباير
عام  2020بعد رحلة رصاع
طويل مع املرض وعن
عمر يناهز  83عاما ،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 الرغ ��م م ��ن عالقته ��ا اجلي ��دة بو�س ��ائل
الإع�ل�ام عل ��ي تنوعه ��ا ،ف� ��إن نادية لطف ��ي ظلت
حري�ص ��ة دوما عل ��ي تكتم الكثري ع ��ن طفولتها،
مف�ض ��لة رب ��ط تاري ��خ ميالده ��ا احلقيق ��ي ب�أول
ظهور لها علي ال�شا�شة ،فيما احتفت مبيالد �أخر
لها ،حينما ح�ص ��لت عل ��ي لق ��ب «�أم �أحمد» ابنها
الوحيد من زوجها عادل الب�شاري.
طفولة بوال مصطفى
مل يك ��ن يف طفول ��ة نادي ��ة �أو بوال م ��ا تخفيه �أو
تخجل من ��ه ،لكنها كانت �أكرث اهتماما باحلديث
ع ��ن مي�ل�اد الفنان ��ة و�ص ��عوبة رحلته ��ا و�أه ��م
املحط ��ات الت ��ي مرت بها ،ما يف�س ��ر �س ��ر اللغط
الذي ارتبط بتاريخ ميالدها.
ولدت بوال حممد م�ص ��طفي �ش ��فيق يف القاهرة
يف  3يناي ��ر الع ��ام  ،1937وه ��و التاري ��خ
امل ��دون يف هويته ��ا الر�س ��مية ،والت ��ي جددتها
وفق ��ا لإعرتافاته ��ا للمرة الثانية يف �ص ��يف عام
 ،1964لأب كان يعم ��ل حما�س ��با ،و لأم �أجنبية
هي «�س ��تيال كون» ،وهذا ما يف�سر �سر ت�سميتها
بـ«بوال» ،وهو الإ�س ��م الذي ظلت حتتفظ به يف
�أوراقها الر�س ��مية علي الرغم مما حققه ا�سم
نادية من �شهره و جنومية.
عا�ش ��ت ب ��وال طفولته ��ا ب�ي�ن �أحي ��اء
العبا�س ��ية وعابدي ��ن ،تنع ��م برعاي ��ة
والديه ��ا وجدته ��ا فاطم ��ة ،مل تك ��ن
وحدته ��ا تقلقها يف ظل االهتمام
ال ��ذي �أحاطته ��ا به �أ�س ��رتها.
�أما ع ��ن هواياتها فتعددت
ب�ي�ن الر�س ��م والقراءة،
وال�س ��باحة ورك ��وب
الدراجات.
م� � ��ن ع� ��ا� � �ص� ��روا
ن�ش�أتها ي�ؤكدون
�أن بوال �أو نادية
ل� �ط� �ف ��ي الح� �ق ��ا،

عا�شت طفولتها كما يعي�ش �أب �ن��اء ال ��ذوات،
حيث تعلمت يف املدر�سة الأملانية بالقاهرة،
ف�ه��ي جت�ي��د ال�ل�غ��ات الإجن�ل�ي��زي��ة والفرن�سية
والإي�ط��ال�ي��ة� .أم��ا ع��ن ال�ع��وام��ل ال�ت��ي �ساهمت
يف ت�شكيل وعيها ك�إن�سانة وكفنانة وح��ددت
اختياراتها الحقا .تقول بوال �أو نادية يف �أحد
حواراتها �إن «البيئة والظروف تفعالن الكثري
فينا ،بل ميكن القول �إنهما ت�ؤديان �أك�بر دور
يف ت�شكيل �شخ�صياتنا وم�صائرنا ،لذلك لدي ما
ي�شبه اليقني �أنني ت�أثرت يف تكويني باحلوادث
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية التي
ع�شت يف ظلها و�أنا طفلة ال تفهم عنها �شيئ ًا..
ت�أثرت بالتظاهرات الوطنية ،و�أج��واء احلرب
العاملية ،وثورة ال�ضباط الأح��رار ،كذلك �أثرت
الظروف املحيطة بنا يف �أدق تفا�صيل حياتنا».
ممثلة بالصدفة
ال�ل�اف ��ت ،ووف �ق��ا لإع�ت�راف��ات �ه��ا ،ف ��إن
التمثيل مل يكن من بني هوايات
نادية لطفي وه��ي طفلة وال
ح�ت��ي وه ��ي ��ص�ب�ي��ة ،بل
رمب ��ا «ك��ره �ت��ه» وب��ات
لديها عقده منه بعدما
ف �� �ش �ل��ت يف مت�ث�ي��ل
دورها يف م�سرحية
«ال � �ب � �خ � �ي� ��ل» يف
�إح ��دي احلفالت
امل� ��در� � �س � �ي� ��ة.
�أم � ��ا ��ص��اح��ب
ال �ف �� �ض��ل يف
تقدمي الفنانة
ن��ادي��ة لطفي
ايل ال�سينما
ف �ه��و امل�ن�ت��ج
جان خوري
«وال�� � � � � � � � ��د
امل� �خ ��رج ��ة
وامل �ن �ت �ج��ة
م � ��اري � ��ان
خوري و
امل �ن �ت��ج
جا بي
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خوري» ،حيث كانت بوال من بني املدعوين �إىل
حفلة يف منزله برفقة زوج�ه��ا ،وك��ان من بني
املدعوين رم�سي�س جنيب املنتج ال�سينمائي
امل �� �ش �ه��ور وم�ك�ت���ش��ف امل ��واه ��ب ال �ت��ي �أث ��رت
ال�ساحة الفنية ،وال��ذي ظل ميثل لها الرعاية
وامل�شورة من دون و�صية �أو تدخل .فقد ر�أي
فيها بطلة فيلمه اجلديد «�سلطان» �إىل جانب
وح�ش ال�شا�شة الراحل فريد �شوقي ،وكان يف
�صدد التح�ضري له �آن��ذاك ،وهكذا دخلت بوال
عامل التمثيل بال�صدفة .وقد �شاركت يف فيلم
«�سلطان»� ،أول �أعمال نادية لطفي ،والذي �أنتج
عام  ،1958كوكبة من النجوم ،كان من بينهم
ر�شدي �أباظة ،وبرلنتي عبد احلميد ،وتوفيق
الدقن ،وعدد �آخر من جنوم الزمن اجلميل ،وهو
عن ق�صة جلليل البنداري ،كتب له ال�سيناريو
خم��رج��ه ن� �ي ��ازي م�صطفى
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م��ع
ع �ب��د احل��ي

�أديب ،بينما ت�صدى ال�سيد بدير لكتابة احلوار.
�إال �أن ب��داي��ة ب��وال الفنية مل تكن وردي ��ة وال
�سهلة ،حيث ع��ان��ت م��ن اع�ترا� �ض��ات �أ��س��ري��ة،
لي�س م��ن ج��ان��ب زوج �ه��ا ،ول�ك��ن م��ن والديها.
وع��ن ذل��ك ت�ق��ول�« :أم��ي كانت ام ��ر�أة حمافظة
جد ًا… بل متطرفة يف حتفظها ،وكانت ال تقبل
�إطالق ًا فكرة ذهابي �إىل ال�سينما� ،أو االحتفاظ
ب�صور النجوم ،وقتها كنت �أع�شق فاتن حمامة
بجنون… ووال��دي ك��ان وراء ه��ذه الرتبية،
فقد ك��ان يعار�ض مت��ام� ًا دخ��ويل جم��ال العمل
ال�سينمائي… واحلقيقة �أن الف�ضل الكبري
يرجع �إىل زوجي القبطان عادل الب�شاري…
ك��ان مثقف ًا وق��ارئ� ًا نهم ًا… ومل ميانع �إطالق ًا
ف�ك��رة عملي يف ال�سينما ،ورغ��م �أن زواج�ن��ا
كان تقليدي ًا ،ف�إنه كان احلب الأول يف حياتي،
وع�شنا عمر ًا مديد ًا ،و�أجنبنا ابننا الوحيد…
وم��ا زال��ت ج�سور ال��ود والتفاهم واالح�ت�رام
بيننا قائمة حتى الآن رغم االنف�صال» .
ميالد نجمة
على امل�س ��توى الفن ��ي ،مل تكن جترب ��ة البداية
ال�س ��ينمائية لنادي ��ة لطفي ،ناجحة بال�ص ��ورة
الت ��ي حلم ��ت بها ،لكنه ��ا كانت كفيل ��ة بالإعالن
عن جنمة جديدة جنحت يف تر�س ��يخ مكانتها
يف خطواته ��ا التالي ��ة ،بعدم ��ا تفرغ ��ت –
وفق ��ا لإعرتافاتها – لإعداد نف�س ��ها فنيا
ومعرف ��ة خفايا ه ��ذا الع ��امل و التدريب
اجلي ��د عل ��ي ي ��د نخبة م ��ن جن ��وم هذه
املرحل ��ة ،ويف مقدمته ��م ال�س ��يد بدي ��ر و
الفنان عبد الوارث ع�س ��ر �أو مدام رطل
والت ��ي كان لها الف�ض ��ل يف ت�ص ��حيح
�أخطاء ال�ص ��وت والنط ��ق للعديد من
جنوم و جنمات التمثيل يف م�صر.
وتوال ��ت �أعم ��ال ب ��وال وتنوع ��ت،
وكان ��ت حري�ص ��ة دوم ��ا �أال ت�س ��جن
نف�س ��ها داخ ��ل قال ��ب تفر�ض ��ه املالمح
ال�ش ��كلية ،ولكن ت�ؤكده املوهبة .فمثال
تخل ��ت نادي ��ة لطف ��ي ع ��ن �أنوثته ��ا
ب�إرادته ��ا احل ��رة لتج�س ��د دور
رجل يف فيل ��م «للرج ��ال فقط» مع
�صديقتها �سعاد ح�سني ومن اخراج
حمم ��ود ذو الفقار� .أي�ض ��ا دورها يف
«ال�س ��مان واخلري ��ف» ،وال ��ذي قدم ��ت
خالل ��ه تنويع ��ا يف الأداء �أم ��ام «غ ��ول»
التمثي ��ل حمم ��ود مر�س ��ي ،يف دور اعتم ��د
علي ترجمة الأحا�سي�س و امل�شاعر والتعبري
بلغ ��ة العيون قبل احلوار ،كذلك دورها يف
«النظاره ال�س ��وداء» وهما للمخرج ح�سام
الدي ��ن م�ص ��طفي .حيث ن ��ري حتوال يف
ال�شخ�ص ��ية التي قدمته ��ا بحرفية عالية،
ف�أقنعت جمهوره ��ا بالتحول الذي حدث
ل�شخ�صيتها.
كذلك يف فيلم «ب�ين الق�صرين» حل�سن
الإم ��ام� ،أو يف «النا�صر
��� �ص�ل��اح ال� ��دي� ��ن»
ليو�سف �شاهني،
ح � � � � �ت� � � � ��ي يف
«اخل � �ط� ��اي� ��ا»
عندما قدمت
ال � �ف � �ت� ��اة

الرومان�سيه اخلجولة ،كانت �أي�ضا مقنعة يف
احا�سي�سها و م�شاعرها و بعيدا ع��ن جمال
امل�لام��ح .ظ� ّ�ل ا�سم نادية يف مقدمة ال�شارات
على امتداد � 30سنة «من � 1958إىل ،»1988
مع ا�ستثناءات قليلة ،حيث ظهرت يف فيلمها
الأول ،تالية لبطل الفيلم فريد �شوقي ،ثم لوحة
جتمع بني ر�شدي �أباظة وبرلنتي عبد احلميد،
ث��م �أ��س�م��اء بقية املمثلني .لكنها ظ�ه��رت بعد
ذلك بطريقة مميزة يف لوحة خا�صة وب��ارزة
وي�سبق ا�سمها تقدمي «مع الوجه اجلديد.»..
ويف فيلمه ��ا الث ��اين ،ج ��اء ا�س ��مها بع ��د �أحمد
رم ��زي ،وقب ��ل حمم ��ود املليج ��ي ،ويف الفيلم
الثال ��ث ،ت�س ��اوت مع عم ��ر ال�ش ��ريف يف بداية
ال�شارة ،وبعدهما النجم الكبري كمال ال�شناوي.
ويف «عمالقة البحار» ،ورغم دورها ال�ص ��غري،
ظهرت يف لوحة خا�ص ��ة مميزة ي�سبقها تقدمي
«باال�ش�ت�راك م ��ع…» ،بينما ت�ص� �دّر الأ�س ��ماء
�أحم ��د مظهر ،وهو ما حدث �أي�ض� � ًا يف فيلمهما
الت ��ايل «م ��ع الذكري ��ات» ،حيث ج ��اء نادية يف
الرتتي ��ب الثالث بعده وبع ��د مرمي فخر الدين،
بينم ��ا ت�أخرت �إىل الرتتي ��ب اخلام�س يف فيلم
«ال تطف ��ئ ال�ش ��م�س» ،نظر ًا �إىل م�ش ��اركة نخبة
كب�ي�رة م ��ن النج ��وم ت�ص ��درتهم فات ��ن حمامة
منفردة ،ثم �ش ��كري �س ��رحان ،وعم ��اد حمدي،
و�أحمد رمزي ،ثم نادية لطفي ،لكن يف م�ساحة
منف�صلة وبارزة.
ويف «ع ��ودي ي ��ا �أم ��ي» ،ج ��اءت بع ��د �ش ��كري
�سرحان .ثم قفز ا�س ��م نادية �إىل مقدمة ال�شارة
لأول مرة يف «ال�س ��بع بن ��ات» ،باكورة الأعمال
القليلة التي جمعت بينها وبني �س ��عاد ح�سني،
الت ��ي غاب ا�س ��مها عن املل�ص ��ق املطب ��وع ،رغم
وج ��ود �ص ��ورة له ��ا تعلو عل ��ى �ص ��ورة نادية!
ونختت ��م مو�س ��م  1961بظه ��ور نادي ��ة عل ��ى
ال�شا�ش ��ة البي�ض ��اء �أق ��ل م ��ن دقيق ��ة « 57ثانية
فقط» ،ك�ض ��يفة �ش ��رف يف فيلم «ن�صف عذراء»
من �إخراج �أ�ستاذها ال�سيد بدير وبطولة زبيدة
ثروت وحمرم ف�ؤاد.
االنحياز لقضية فلسطين
مل يتوقف اهتمام النجمة الراحلة بالفن وفقط،
بل كان ��ت مهومة دوما بال�ش� ��أن العام ،منحازة
لق�ض ��ايا �أمتها العربية ،وهو ما يف�س ��ر �سفرها
للبن ��ان �أثناء ح�ص ��ار ب�ي�روت يف العام 1982
لتعي� ��ش يف �ص ��فوف املقاوم ��ة الفل�س ��طينية
وت�ص ��ور بع�ض م ��ا تعر�ض له الفل�س ��طينيون،
وتلتق ��ي الزعي ��م الراح ��ل يا�س ��ر عرفات حتت
احل�صار .وظلت حتى رحيلها منحازة للق�ضية
الفل�س ��طينية ومنا�ض ��لة م ��ن �أجله ��ا بالكلم ��ة
واملوق ��ف .وق ��د �أعربت م ��رارا عن م�س ��اندتها
للمقاومة الفل�سطينية� ،إ�ض ��افة بالطبع ملوقفها
املنت�ص ��ر لل�ش ��عب الفل�س ��طيني .كم ��ا كان ��ت
حا�ض ��رة يف كل املحن والأزمات التي عا�ش ��تها
م�ص ��ر وهو ما جتل ��ى يف رعايته ��ا واهتمامها
مب�ص ��ابي وجرح ��ى احل ��روب التي خا�ض ��تها
م�ص ��ر منذ العدوان الثالث ��ي عام  .1956تقول
النجمة ال�شقراء(( :مل �أف�صل يوما بني ال�سينما
و الإهتمام بال�ش�أن العام ،فقد تربيت علي حب
النا� ��س ومن ثم م�س ��اعدتهم ،ومب ��ا �أنني �أحب
بل ��دي و وطن ��ي كان الب ��د م ��ن م ��د ي ��د العون،
باخت�ص ��ار عل ��ي كل من ��ا خدم ��ة بل ��ده و وطنه
بطريقت ��ه ،و �أي �إن�س ��ان ال يك ��ون كذل ��ك م ��ا مل
ين�شغل بهموم غريه)) .
و�أخريا خلعت نادية لطفي نظارتها ال�س ��وداء
لرتح ��ل تارك ��ة وراءه ��ا كل ه ��ذا اجلم ��ال
والعطاء الذي �س ��بيقى طويال خملدا �س�ي�رتها
و�صورتها.
عن :جريدة الشروق المصرية
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ً
وداعا
الوجه اآلخر الذي عرفته
للنجمة نادية لطفي
شوقية عروق منصور
امر�أة �ش ��قراء  ،طويلة القامة  ،ال�ضحكة ال تفارق �شفتيها
 ،املمي ��ز به ��ا البح ��ة الت ��ي تعاي� ��ش حنجرتها ،بح ��ة فيها
الدفء بقدر ما فيها �أي�ض� � ًا الثقة  ،ت�س ��تقبلك وهي ترتدي
ثياب البيت ،دون �أقنعة  ،ودون �أ�ض ��واء واك�س�سوارات ،
ترحب بعبارات ت�ش ��عل خجلك من كرثة ابجديات املحبة
 ،اىل لغة ال�سيا�س ��ة  ..عندما احت�ض ��تني وقالت  :ا�شم بك
رائحة فل�سطني .
ذات ليل ��ة التقيت به ��ا يف بيتها يف مدين ��ة القاهرة وكان
ذلك عام � ، 1983أو بالأحرى يف �ش ��قتها املتوا�ض ��عة جد ًا
 ،وكان ��ت هي الفنان ��ة نادية لطفي التي لعبت بالأ�ض ��واء
و�أحاطت �صورتها بظالل من اجلوائز والأفالم وحفالت
التك ��رمي ،لكنه ��ا الآن يف تل ��ك الليل ��ة  ،ملح ��ت يف عينيه ��ا
�صورة املر�أة العنيدة التي حتدت اخلطر ودخلت بريوت
�أثن ��اء احل�ص ��ار وعا�ش ��ت مع العائ�ل�ات املحا�ص ��رة ومع
رجال املقاومة و الفدائيني .
ال مف ��ر م ��ن �س ��طوة االعج ��اب �أمامه ��ا وهي الت ��ي قامت
بتمثيل فلم " اخلطايا " مع عبد احلليم  ،و�أنا التي اعترب
املطرب عبد احلليم حافظ مطربي املف�ض ��ل -وما زلت ، -
و طوال عمري �أعترب اغانيه خارطة للعواطف ال�ش ��بابية
 ،و�ص ��وته ذاكرة حتمل امل�ش ��اعر واالحا�سي�س الإن�سانية
والوطني ��ة  ،ال ب ��د �أن يك ��ون النقا� ��ش ح ��ول الفل ��م الذي
اخرج ��ه �آنذاك " ح�س ��ن الأمام " وكان ��ت البطولة موزعة
بني عدة فنانني ا�ش ��هرهم عماد حمدي ومديحة ي�س ��ري ،
لأن هذا الفلم يعترب عالمة فارقة يف ال�سينما امل�صرية .
و�أثناء ر�ش ��فنا فنجان ال�ش ��اي وقطعة الكعك التي �أ�صرت
�أن اذوقه ��ا وه ��ي من �ص ��نع يديه ��ا  ،فتحت الب ��اب الآخر
بعيد ًا عن الفن  ،قريب ًا من ق�ض ��ية تنا�ض ��ل من �أجلها وهي
" الق�ضية الفل�سطينية " .
عنده ��ا حتولت اىل امر�أة �أخرى  ،امر�أة تتحدث عن نكبة
 ، 1948ع ��ن قرار التق�س ��يم  ،عن وعد بلفور  ،عن نك�س ��ة
 ، 67ع ��ن ح ��رب  ، 73ع ��ن املظاهرات التي �ش ��اركت بها ،
عن الندوات التي ح�ضرتها يف دول العربية ويف �أوروبا
حول الق�ضية الفل�س ��طينية  ..امر�أة على �أهبة اال�ستعداد
لل ��كالم  ،ال مت�ش ��ي عل ��ى ر�ص ��يف العبارات املنتق ��اة  ،بل
ترك� ��ض يف �س ��باق م ��ع خالي ��ا الذاك ��رة الت ��ي ت�ض ��خ لها
الأماكن والوجوه .
�ضحكت ب�أعلى �صوتها وهي تقول  :امل ت�سمعي اال�شاعات
التي قيلت عني � ..أنني ع�ش ��يقة �أبو عمار  ..يا�سر عرفات
 ..؟؟!! ث ��م ت�س ��للت بخفة �إىل �إحدى الغ ��رف و�أتت بكي�س
�ض ��خم  ،وقال ��ت يل تعايل جنل� ��س على الأر� ��ض  ،وفع ًال
نه�ض ��ت عن الكنبة وجل�س ��ت �إىل جانبها  ،ال�صقت ظهرها
باحلائط  ،وقالت يل ب�ص ��وتها العذب  :الليلة لل�ص ��بح ..
وبع ��د �أن كنت منحنية الظهر ال�ص ��قت ظهري �أي�ض� � ًا �إىل
احلائط .
وفتح ��ت الكي� ��س و�إذ مبئ ��ات من ال�ص ��ور تت�س ��اقط على
ال�س ��جادة  ،ال�ص ��ور تخ ��رج م ��ن قلب احل�ص ��ار ،ح�ص ��ار
بريوت عام  1982لقد قامت بت�صوير ع�شرة االف �صورة
 ..وجوه� � ًا ع�س ��كرية و قذائ ��ف ار بي ج ��ي حممولة على
االكتاف ،ن�ساء يطبخن على احلطب ،و الرجال يتجولون
بني البيوت املهدومة جتمعات لأطفال يرفعون �أ�ص ��ابعهم
الربيئة �إ�ش ��ارة الن�ص ��ر ،بيوت� � ًا مهدومة �آيلة لل�س ��قوط ،
وبيوت� � ًا حتدق يف الطائرات وتتح ��دى قذائفها  ،ما زالت
�ش ��اخمة رغم �شدة الق�صف  ،ورجال يرك�ضون بني الدمار
،ال�س ��احات ،املالع ��ب  ،ال�ش ��وارع  ،املدار� ��س  ،وم�ض ��ات
من ال�ص ��ور حتمل احلزن على اخلراب و�أ�س ��لحة تغر�س
قاماته ��ا يف لهيب االنتظ ��ار لأي طائرة حت ��اول الطريان
ف ��وق بريوت الغربية  ،وفرق فنية تعزف وت�ص ��فق ك�أنها
تقول � :سنبقى دروع االنت�صار .
كان ��ت نادي ��ة لطفي يف بريوت  ،ال�ش ��ق الغرب ��ي � ،أو كما
�أطل ��ق عليه بريوت الغربية التي حو�ص ��رت ثالثة �أ�ش ��هر
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

رئي�س التحرير التنفيذي
-----------------------علي ح�سني
�سكرتري التحرير
-----------------------رفعة عبد الرزاق

 ،تنقل ��ت خ�ل�ال احل�ص ��ار يف كل م ��كان قدم ��ت الطع ��ام
للمقاتلني  ،و�ض ��مدت ج ��روح الكبار وال�ص ��غار  ،ودفنت
الكث�ي�ر من اجلثث التي كانت ملق ��اة يف الطرقات  ،كانت
تع ��رف الوجه وت�ص ��يح هذا ف�ل�ان  ،وهذا ع�ل�ان  ،تعرف
الأ�سماء وتعرف كيف قتل بع�ضهم .
يف ال�س ��اعة الرابع ��ة �ص ��باح ًا تك ��وم التاري ��خ وال ��كالم
والوجوه جل�س ��ت �أمامنا تنتظر رحيلها  ،و�أدرك �شهرزاد
الوج ��ع البريوت ��ي� ،أدرك نادية لطفي التعب من �ش ��هقات
الأمل واحلزن حني كانت تت�أمل �ص ��ور الذين ا�ست�ش ��هدوا
وغابوا  ،حيث قامت بت�صويرهم وهم ي�ضجون باحلياة،
يت�س ��لقون �س�ل�امل التح ��دي  ..وابت�س ��مت عندم ��ا رفعت
�ص ��ورة ال�ش ��اب الذي كان يردد ( جاييلك يا �ش ��ارون ) ..
لكن قتل بقذيفة مع رفاقه �.س�ألتها من �سيتكفل بن�شر هذه
ال�ص ��ور  ،من �س ��يقوم بتبني �أ�ش ��رطة الفيديو التي قمت
بت�صويرها  !! ..قالت � :أمتنى �أن اقدمها جلهة فل�سطينية
حتتف ��ظ به ��م للأجي ��ال القادم ��ة �.ش ��عرت �أن الغرفة التي

جنل� ��س عل ��ى بالطه ��ا م�س ��كونة ب�أ�ص ��وات وح�ش ��رجات
وتنه ��دات وهم�س ��ات ه� ��ؤالء الذي ��ن عا�ش ��وا احل�ص ��ار
التاريخ ��ي  ،و كان ��ت معه ��م " نادية لطفي " لي�س ��ت فنانة
بقدر ماهي ان�سانة �أحبت الق�ضية الفل�سطينية و�أخل�صت
له ��ا  ،حتى �أنها تركت الأ�ض ��واء و�ص ��ممت عل ��ى الدخول
�إىل قلب احل�ص ��ار  .الغرفة م�س ��كونة مبرحلة يغلق عليها
التاري ��خ �أبواب ��ه  ،ويح ��اول �إطف ��اء الأن ��وار وتركها يف
ظ�ل�ام اخليبات.م ��ع مالمح الفجر ،وعند الب ��اب و�أنا �أهم
اخلروج قبلتني امر�أة خارجة من هذيان الفن �إىل الواقع
العربي ال�ص ��عب  ،امر�أة دون �أ�ض ��واء  ،لك ��ن يف �أعماقها
تق ��رع طبول الرف�ض معجون ًا بالعن ��اد  ،حيث ترتافع عن
ق�ض ��ية �آمنت بها .وداع ًا يا �أجمل الن�ساء  ..وداع ًا " نادية
لطف ��ي " لي�س لأنك جنمة �س ��ينمائية فقط  ،بل لأنك امر�أة
حلمت بالن�ص ��ر القومي والفل�س ��طيني  ،وبحثت عنه ومل
تع�ش فقط يف مدارات الأ�ضواء العابرة .

االخراج الفني
---------------حيدر الكواز

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

عن :الحوار المتمدن
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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.

ور ُجل
راقصة وارستقراطية َ
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ال تنسى لـ نادية لطفي في السينما
الطالبة "سهير" في الخطايا
طالب ��ة جامعية تق ��ع يف غرام زميلها "ح�س�ي�ن"،
يرف�ض والده زواجهما لأنه "لقيط" ،وذلك �ضمن
�أحداث فيلم "اخلطايا" عام � 1962إخراج ح�سن
الإمام ،ويعد من عالمات ال�سينما.
"لويزا" ..محاربة صليبية
املحارب ��ة ال�ص ��ليبية الطيب ��ة ،من �أ�ش ��هر الأدوار
الت ��ي ارتب ��ط به ��ا اجلمه ��ور يف فيل ��م "النا�ص ��ر
�ص�ل�اح الدين" ع ��ام  1963م ��ن �إخراج يو�س ��ف
�شاهني.
"مادي" ..الفتاة االرستقراطية
في "النظارة السوداء"
يف فيلم "النظارة ال�س ��وداء" ع ��ام � 1963إخراج
ح�س ��ام الدي ��ن م�ص ��طفى ،لعب ��ت دور "م ��ادي"،
الفت ��اة اال�س ��تقراطية الت ��ي تعي� ��ش ب�ل�ا ه ��دف،

وترت ��دي دائ ًم ��ا نظارتها ال�س ��وداء ،لتقابل رجلاً
خمتل ًفا وتتحول حياتها للأف�ضل.
"مصطفى" ..هيئة تنكرية في
"للرجال فقط"
ع ��ام  ،1964قدمت فيلم "للرجال فقط" �إخراج حممود
ذو الفق ��ار ،وظه ��رت في ��ه ب�ش ��كل كوميدي م ��ع الفنانة
�س ��عاد ح�س ��ني ،متنكرتان يف هيئ ��ة رجالية للعمل يف
ال�ص ��حراء للتنقي ��ب ع ��ن الب�ت�رول ،والت�أكي ��د على �أن
املر�أة ميكنها العمل يف �أي جمال ،وج�س� �دّت �شخ�صية
"م�صطفى".
"إلهام" تغطي غياب زوجها بالخيانة
يف فيل ��م "اخلائنة" ع ��ام � 1965إخراج كمال ال�ش ��يخ،
ج�سدّت �شخ�صية "�إلهام" التي تعاين من غياب زوجها،
ويكت�ش ��ف خيانتها له ،ويحاول معرفة ال�شخ�ص الذي
تخونه زوجته معه.

"زوبة" العالمة في "قصر الشوق"
يف فيل ��م "ق�ص ��ر ال�ش ��وق" عام � 1966إخراج ح�س ��ن
الإم ��ام ،م ��ن ثالثي ��ة جنيب حمف ��وظ ،فاج� ��أت نادية
جمهوره ��ا بتق ��دمي �شخ�ص ��ية "زوب ��ة" العاملة ،ومن
م�ش ��اهدها املمي ��زة ،جلو�س ��ها �أمام "طبلي ��ة" لـ"فرك
امللوخية" ،وهي ترق�ص وتغني �أمام الفنان عبداملنعم
�إبراهيم "ب�س قولوا لأمي ..طب و�أنا مايل".
"نادية" تغوي كاتب عدو للمرأة
يف فيلم "عدو املر�أة" ع ��ام � 1966إخراج حممود ذو
الفق ��ار ،قررت "نادي ��ة" الإيقاع بكاتب يكره الن�س ��اء
يف غرامها.
"ريري" العاهرة في "السمان
والخريف"
يف فيل ��م "ال�س ��مان واخلريف" �إخراج ح�س ��ام الدين
م�ص ��طفى ع ��ام  ،1967لعب ��ت دور "ري ��ري" ام ��ر�أة

عاهرة ،تلتقي عي�س ��ى الدباغ ،ال ��ذي يبحث بداخلها
عن �شبح القوة وال�سلطة.
"فردوس" ..غرام راقصة في إجازة
صيفية
قد ّم ��ت دور الراق�ص ��ة "فردو� ��س" التي يق ��ع يف غرامها
ال�شاب عادل خالل ق�ضاء �إجازته ال�صيفية بالإ�سكندرية،
يف فيلم "�أبي فوق ال�ش ��جرة" عام � 1969إخراج ح�سني
كمال� ،أمام العندليب الأ�سمر الذي غ ّنا لها "جانا الهوى
جانا".
"زينة" في "المومياء"
مع املخرج �شادي عبدال�سالم عام  ،1975قدمّت �شخ�صية
"زين ��ة" خالل �أح ��داث فيل ��م "املومياء" الذي ير�ص ��د
�أحدا ًث ��ا حقيقية ع ��ام  ،1871لقبيلة ا�ش ��تهرت بالتنقيب
ع ��ن الآثار الفرعونية ث ��م بيعها ،ومتيزت يف هذا الدور
طاغي
ب�أنها قليلة الكالم ،ولكن ح�ضورها كان ً

