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ثقافة وناس

على الغالف

نجوم

وداعًا نور الشريف...

رفاق الطريق يلقون التحية األخيرة

في مشهد من مسلسل «الرحايا»

القاهرة ــ عباس محمد
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة صـ ـف ــة لـ ــم تـ ـه ــاج ــر ص ــدر
الــراحــل نــور الشريف .الفنان الــذي لم
ّ
يتردد ذات مرة في حمل أحد العاملني
إل ــى املـسـتـشـفــى ،عـنــدمــا ت ـعـ ّـرض لبتر
إحـ ـ ـ ــدى أص ــابـ ـع ــه أث ـ ـنـ ــاء ع ـم ـل ــه ب ــآل ــة
امل ـن ـش ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي خـ ــال تـصــويــر
فيلم «العاشقان» ( 2001ـ كتابة كوثر
هيكل ،وإخــراج نور الشريف) .وقتها،
أص ـ ّـر ن ــور عـلــى أن يحمل الـعــامــل في
س ـيــارتــه وي ــذه ــب ب ــه إل ــى املستشفى
لــدفــع كـلـفــة ال ـع ــاج .ول ــم يـكـتــف بـهــذا،
بل منح العامل راحة من العمل إلى أن
يبرأ ويشفى من التعب .وحرص على
أن ُيرسل إليه راتبه الذي كان يتقاضاه
يوميًا .هــذا هو نــور اإلنـســان الــذي ما

رجل إنساني ومعطاء
عاشق للبساطة
والكالسيكية
إن يـ ّـدخــل «لوكيشن» التصوير حتى
ي ـل ـتــف الـجـمـيــع ح ــول ــه وه ــم ي ـ ـ ّ
ـرددون
ّ
«نورت يا أستاذ».
ســار الراحل في رحلة الشقاء والــرزق
ّ
والترحال ،ولــم تتخل عنه إنسانيته،
ف ـ ـهـ ــو ابـ ـ ـ ــن «الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدة زي ـ ـ ـنـ ـ ــب» أك ـب ــر
األحـيــاء الشعبية في القاهرة .يعشق
البساطة والكالسيكية فــي كــل شــيء،
حتى ّ املــابــس س ــواء للرجل أو امل ــرأة،
ـض ـل ـهــا دائـ ـم ــا أن ت ـك ــون وقـ ـ ــورة.
وي ـفـ ّ ّ
يحب ملــة العائلة ويـفــرح بها كالطفل
الـصـغـيــر ،ورب ـمــا ك ــان ه ــذا ي ـعــود إلــى
ن ـشــأتــه ال ـص ـع ـبــة .ت ــوف ــي والـ ـ ــده وهــو
لــم ُيكمل عامه ّ
األول ،وقضى سنوات
ّ
عمره األولــى في منزل عمه في شارع
ق ــدري فــي «ال ـس ـيــدة زي ـن ــب» .وعـنــدمــا
ً
كان طفال كان يبحث في كل مكان عن
صــور فوتوغرافية لــوالــده ليعرف من
خاللها شكله ومالمحه.
لـ ــم ي ـت ـغ ـ ّـي ــر ن ـ ــور ب ـع ــدم ــا ص ـ ــار شــابــا
ون ـج ـمــا وأص ـب ــح اس ـم ــه ي ـمــأ الـسـمــع
والبصر في العالم العربي .لم تدفعه
املنطقة الراقية التي سكن فيها أخيرًا

(«الشيخ زايــد» في أكتوبر ـ القاهرة)
ّ
السر
وتقاليده .كلمة
لينسى عــاداتــه ّ
فـ ــي ح ـي ــات ــه ت ـت ـم ــث ــل فـ ــي «عـ ــواطـ ــف»،
ش ـق ـي ـق ـت ــه ال ـ ـتـ ــي تـ ـقـ ـط ــن ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
اإلسكندرية .دائمًا ما كان ّ
يتردد إليها
وت ــأت ــي ه ــي ل ــزي ــارت ــه .يـحـكــي لـهــا عن
ّ
«السيدة» ومقاهيها
طفولته وشوارع
وأصدقائه الذين ال بقوا يسألون عنه.
ك ــان الـشــريــف يميل إل ــى الـحــديــث عن
امل ــاض ــي م ــع شـقـيـقـتــه ،حـيــث ذكــريــات
ّ
الـص ـبــا واألشـ ـي ــاء الـجـمـيـلــة ،وت ــذك ــره
عواطف بأشياء تضحكه عن شقاوته
ً
عندما كــان طفال .كــان الــراحــل يرفض
ال ـق ـســوة وال ـع ـنــف ،وع ـمــل عـلــى تربية
اب ـن ـت ـي ــه «سـ ـ ـ ـ ــارة» و«مـ ـ ـ ــي» بــال ـح ـنــان
وال ـ ـحـ ـ ّـب ،وات ـخ ــذه ـم ــا صــدي ـق ـتــن ل ــه.
ك ــان ي ـت ـنــاقــش مـعـهـمــا ف ــي ك ــل ش ــيء،
إل ــى جــانــب زوج ـتــه وحبيبته املمثلة
«بــوســي» الـتــي عــاد إليها أخـيـرًا بعد
فترة من االنفصال.
تجربة نور مع الحياة طويلة ،اكتسب
فيها معلومات وعــاصــر أعـظــم حقبة
فــي تــاريــخ اإلنـســانـيــة .شــاهــد اخـتــراع
الـتـلـفــزيــون وتـفـ ّـجــر الـ ـ ّ
ـذرة واسـتـخــدام
املوبايل ،وارتبط بصداقات مع نجيب
مـحـفــوظ وي ــوس ــف شــاهــن ومـحـمــود
ً
درويــش وياسر عــرفــات .وقـ ّـدم أجياال
ّ
في الفن املـصــري ،منها إلهام شاهني
وسـ ــوسـ ــن ب ـ ــدر وامل ـ ـخـ ــرج داود عـبــد
السيد ومحمد خــان ومحمد النجار،
وأخ ـي ـرًا أمـيــر رمـسـيــس مـخــرج فيلمه
األخ ـي ــر «ب ـتــوق ـيــت ال ـق ــاه ــرة» (تــألـيــف
أمير رمسيس).
ي ـك ـش ــف أح ـ ــد املـ ـق ــرب ــن مـ ــن ال ـش ــري ــف
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ع ــن ال ـج ــان ــب اإلن ـســانــي
في حياته والــذي ال يعرف أحد شيئًا
ّ
ً
عـنــه ،قــائــا« :كــل عــام يكلف نــور أحد
أصدقائه في نقابة «املهن السينمائية
ّ
يضم أسماء
املصرية» بتقديم كشف
الـسـيـنـمــائـيــن ال ــذي ــن يـحـتــاجــون إلــى
األم ــوال ،خصوصًا في شهر رمضان،
ف ـي ـقــوم ب ــإرس ــال ظـ ــرف ي ـح ـتــوي على
مـبـلــغ مــن امل ــال لـهــم مــن دون أن يعلم
أح ـ ــد .ويـ ـض ــع س ـن ــوي ــا م ـب ـل ـغــا ك ـب ـي ـرًا
ف ــي صـ ـن ــدوق املـ ـع ــاش ــات ف ــي «ن ـقــابــة
املمثلني» لتحسني األحوال» .ويضيف:

«عندما علم ذات مـ ّـرة أن زوجــة مدير
إنتاج كان يعمل معه في إحدى أفالمه
مريضة ّ
صمم على أن يعالجها على
ّ
نفقته الشخصية إلى أن شفيت .وظل
ي ــدف ــع راتـ ـب ــا ش ـهــريــا ألحـ ــد املـنـتـجــن
الفنيني عـنــدمــا تــوقــف عــن الـعـمــل في
ّأيــامــه األخـيــرة ،وعقب وفــاتــه لــم يترك
زوجته وكان يرسل لها إعانة مادية».
أصـ ــدقـ ــاء نـ ــور ي ـش ـه ــدون ل ــه ب ــال ــرق ـ ّـي
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــم ال ـن ـجــم
م ـح ـم ــود ي ــاس ــن الـ ـ ــذي يـ ـق ــول« :ش ــاء
ال ـق ــدر أن أل ـت ـقــي ال ــراح ــل الـ ــذي كــانــت
ّ
شـهــرتــه تـغــطــي حــي «ال ـس ـيــدة زيـنــب»

بأكمله قبل دخوله «معهد السينما».
ّ
اتـفـقـنــا ف ــي الـ ــرؤى وتـتـشــكــل ثقافتنا
ال ـف ـن ـي ــة ب ـع ـلــم مـ ــن س ـب ـق ــون ــا .لـكـلـيـنــا
تـجــربــة واحـ ــدة عـلــى امل ـس ـتــوى الفني
واإلنـســانــي تـحــديـدًا .نحن أكثر اثنني
احتفينا باملواهب الجديدة ،وتالقينا
مــع األج ـيــال مــن الـنـجــوم فــي مختلف
األع ـم ــار ،األم ــر أوج ــد بيننا نــوعــا من
ال ـت ــآخ ــي وال ـ ــوئ ـ ــام .ك ـم ــا خ ـض ـنــا مـعــا
مجال اإلنـتــاج فــي عمر واحــد تقريبًا،
ّ
وكنا ال ندرك شيئًا عن هذه املهنة .ولم
ندير
نـنـضــج بــالـشـكــل ال ــذي يجعلنا ّ
عجلة اإلن ـتــاج جـيـدًا .أذك ــر وقتها أنــه

تسقط كامب دايفد!
إذا كان فيلم «ناجي العلي» ( )1992هو األبرز «سياسيًا» في مشوار نور
الشريف السينمائي ،فاألمر مرتبط بالحملة العنيفة التي طاردت الفنان الكبير.
فهو ّأول وآخر ممثل مصري يفكر في تجسيد شخصية رسام الكاريكاتور
خارج مصر ،بعدما
الفلسطيني الشهيد .كادت الحملة أن تدفع به إلى الهجرة
ُ
شنت عليه الصحف القومية حربًا شعواء ال هوادة فيها ،وأعلنت مقاطعة
أعماله في الخليج لفترة ليست بالقصيرة .لكن «ناجي العلي» لم يكن الحدث
السياسي االستثنائي في مشوار «نور الشريف» ،فقد كانت آراؤه السياسية
حاضرة دائمًا وإن امتنع عن اإلدالء بها إال في الوقت املناسب .رفض عروضًا
كثيرة للكالم خالل «ثورة يناير» ،وخرج فقط في حوار حصري مع اإلعالمي
واملخرج عمر زهران في تشرين الثاني (نوفمبر)  2011على قناة  .cbcقال
وقتها ّإن حال اإلعالم بعد خلع الرئيس حسني مبارك لم يكن يرضيه ،فالتزم
الصمت ،وأكد سعادته بالثورة وخوفه مما قد يحدث بعدها .طوال  30عامًا
قضاها مبارك في السلطة ،ال يصطاد أحد نور الشريف ،وهو يحاول االقتراب
ّ
حواره مع
من قصر ّالحكم .حقق نفوذه الدائم عبر فنه وجمهوره فقط .في ّ
زهران ،تفوه بأهم تصريحاته ،إذ اعتبر اتفاقية «كامب دايفد» التي وقعتها
ّ
مصر مع العدو اإلسرائيلي «كارثة» ،مؤكدًا أنه لم يغير رأيه فيها بعد أربعة
عقود .أما السبب ،فهو تحييدها للجيش املصري .وقال الشريف أيضًا إنّ
حركة «حماس» أخطأت عندما فصلت قطاع ّ
غزة عن الضفة الغربية ،مضيفًا
ّأن حماسه لتجسيد مؤسس الحركة الراحل أحمد ياسني جاء على خلفية
إيمانه ّ
ّ
متحمسًا أيضًا
بأن الرجل عاش ومات على مبادئه .وكان الشريف
شخصية الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ،ولتقديم فيلم
لتجسيد ّ
ّ
عن القدس .كلها مشاريع لم تتحقق ،لكنها تؤكد البعد العربي الدائم في فكر
نور الشريفّ ،
ً
استثناء أو مغامرة.
وترسخ حقيقة ّأن «ناجي العلي» لم يكن
لقد كان تعبيرًا عن ثقافة وقناعة فنان كبير نعاه املاليني بحزن حقيقي ولم
ّ
يتذكر أحد من هاجموه وكادوا أن يرغموه على مغادرة مصر.

من ّ
شدة ارتباط فكري بفكر نور ،كنت
ّ
عـنــدمــا أت ـح ــدث مــع مـنـتــج عــن مسألة
سينمائية معينة يـقــول لــي هــذا رأي
نور أيضًا ،وكذلك كان هو».
ّ
ويكمل ياسني موضحًا أن «مشواري
مع الشريف طويل وال ّ أعرف متى بدأ
تحديدًا ،ربما وقــت كنا نفتح بيوتنا
لألجيال السينمائية الجديدة ،بعدما
نهلنا املعرفة من مدارس فنية حقيقية
وارت ـب ـط ـنــا بــالـحــركــة الـفـنـيــة ارتـبــاطــا
واقعيًا .وهذه الخطوة خلقت حالة من
ّ
الصداقة ّ املبكرة بيني وبينه» .ويؤكد
ياسني أنــه على مــدار تاريخه الطويل
ّ ّ
يـتــذكــر أن أكـثــر بـيــت دخـلــه مــن بيوت
أصــدقــائــه هــو مـنــزل الـشــريــف« :هـنــاك
ترابط بني أسرتينا».
النجمة نادية لطفي تقول عنه« :كان
الستينيات
لقائي بالراحل في أواخــر
ّ
ع ـنــدمــا كـ ــان ش ــاب ــا ص ـغ ـي ـرًا ورش ـح ــه
امل ـخ ــرج ح ـســن اإلم ـ ــام ل ـل ـم ـشــاركــة في
ف ـي ـلــم «ق ـص ــر الـ ـش ــوق» رائـ ـع ــة نجيب
محفوظ ،وبطولتي إلى جانب يحيى
شاهني .رغم صعوبة الشخصية التي
ّ
امتازت بالعمق والبساطة ،إال أن نور
برع فى تقديمها» .وتضيف« :في دفتر
ذكرياتي مع نــور حكايات ،منها يوم
سافرت إلى الجزائر لحضور املؤتمر
الـ  16لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»
ب ــدع ــوة م ــن ال ــرئ ـي ــس الـ ــراحـ ــل يــاســر
ع ــرف ــات ،والـتـقـيــت ن ــور ه ـنــاك .وأث ـنــاء
املؤتمر ألقى الشريف قصائد وطنية
للشاعر محمود درويش وتفاعل معه
الحضور .هو من الفنانني الذين لهم
فضل في الثبات واملواجهة واإلصرار،
ولــه دور فــي تقديم التنوير والثقافة
العميقة في اختياراته ألعماله الفنية.
ال أنسى مسلسالته «هــارون الرشيد»
وخ ــام ــس ال ـخ ـل ـفــاء ال ــراش ــدي ــن «عـمــر
ب ــن ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز» ،وف ـي ـل ـم ــه «ن ــاج ــى
ال ـع ـلــي» ،فـهــو لـيــس فـنــانــا ع ــادي ــا ،بل
محترف وفيلسوف لديه فكر خــاص.
ُ
وم ــن أعـظــم املــواقــف الـتــي تـحـســب لــه،
مــوقـفــه فــي «نــاجــي الـعـلــي» ال ــذي قــام
بــإن ـتــاجــه وتـ ـع ـ ّـرض يــوم ـهــا لـلـهـجــوم.
ّ
وتحدثت إليه،
كنت قد التقيت العلي
ّ
ّ
لكنني لم أستطع تخليده مثلما خل ّده
ن ــور سينمائيًا .ه ــذا الـعـمــل يستحق
اإلشـ ــادة والـتـحـيــة ،وبـيـنــي وب ــن نــور
س ــان ـي ــة ودائـ ـم ــا
وأسـ ــرتـ ــه صـ ــداقـ ــة إن ـ ّ
يهاتفني لالطمئنان عني وكذلك كنت
أنا».
ال ـك ــات ــب وح ـي ــد ح ــام ــد ي ـع ـت ـبــره ركـنــا
م ــن أرك ـ ـ ــان ال ـس ـي ـن ـمــا املـ ـص ــري ــة ،مـنــذ
املاضي وحتى اآلن،
القرن
ّ
سبعينيات ّ
ويـشــدد على أن ــه «مـمــثــل كبير وقــادر
ع ـلــى ال ـتــأث ـيــر ف ــي ال ــوج ــدان ون ّـفــوس
املـشــاهــديــن .لــم يكن مـجـ ّـرد مـمــثــل ،بل
صاحب موقف حقيقي ،أنتج وأخــرج
وأخـ ـل ــص ت ـمــامــا ل ـل ـم ـه ـنــة» ،مــوضـحــا
ً
ّ
أن لــه «فـضــا كبيرًا فــي تقديم وجــوه
جديدة فى مجال اإلخراج والتمثيل».
ب ــدوره ــا ،تـصــف النجمة نبيلة عبيد
ال ــراح ــل ب ــ«ال ـف ـن ــان امل ـه ــم» الـ ــذي منح
ح ـي ــات ــه ل ـل ـس ـي ـن ـمــا ،ولـ ــم ي ـب ـخــل يــومــا
عـلـيـهــا« :نـ ــور م ــن أبـ ــرز ن ـجــوم جـيـلــه،
وي ـم ـت ـلــك ح ـســا وط ـن ـيــا وث ـق ــاف ـي ــا .هو
فـ ـن ــان ص ــاح ــب رؤى ومـ ـ ــوقـ ـ ــف» .مــن
جهته ،يفلت املخرج علي عبد الخالق
ّ
إلى أن نور الشريف لطاملا كان يحمل
ّ
كاميرا ليصور بها كــل مــن يجده في
«ل ــوك ـي ـش ــن ال ـت ـص ــوي ــر» ،إض ــاف ــة إل ــى
تصوير ألصـ ّـدقــائــه« :يـحـ ّـب التصوير
ج ـدًا لــدرجــة أن ــه ك ــان يــدخــل الـبــاتــوه
وي ـن ـظــر إلـ ــى أم ــاك ــن وضـ ــع مـصــابـيــح
اإلض ــاءة ويطلب مــن العاملني بعض
التعديالت عليها».

