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أشخاص

خالد صاغية

ّ
واقعية
ّ
سياسية

نبيلة النابلسي
«وجه غير محروق» يزهو بتجاعيده
إيمان الجابر
هنا في بيتها ،ال��ذي يقع في منطقة
ّ
امل��زة ،اع�ت��ادت استقبال الصحافيني
واأل ّص� � � � ��دق� � � � ��اء .ج� � � � � ��دران الصالون
مكتظة ب��ال��ذك��ري��ات :ص��ور ،شهادات
ت � �ق� ��دي� ��ر ،ب� �ض ��ع ل � ��وح � ��ات رسمتها
ّ
يضج بالحياة
بريشة ال�ه��اوي��ة .ك��ل م��ا ف��ي البيت
ّ
وإيقاعاتها ...نبيلة النابلسي كما يعرفها املقربون
بأصدقائها
منها امرأة مفتونة بالحياة .عالقتها
ّ
وأسرتها مليئة بالحب والدفء .لكن ،ملاذا يحتلها
ّ
اآلن كل هذا الهدوء والسكون؟
تجلس قرب النافذة ،إلى جانب نباتاتها ،كي تبقى
على ت��واص��ل م��ع الشمس« .أح��ب نباتاتي ،كأنها
ت�ع�ي��ش م �ع��ي» ،ت �ق��ول ،ث � ّ�م ت �ب��دأ ب�ت�ع��داد أسمائها
ّ
تصفر ورق��ة أو تمرض
وأن��واع�ه��ا« .أح��زن عندما
ن�ب�ت��ة .أح� ��ارب االك �ت �ئ��اب م��ن خ�ل�ال ال�ن�ظ��ر إليها».
هل سبب االكتئاب ابتعادها عن التمثيل؟ «عملي
هو حياتي .وإن لم أعمل ،أشعر بأنني ال أعيش»،
«لكنني أع�ت��ذر ع��ن ع��دم ت��أدي��ة أدوار تطرق
ت�ق��ول.
ً
بابي مرغمة» .أقعدها املرض في البيت منذ أكثر
م��ن س�ن��ة ...حالة م��ن ال��وه��ن والتعب تسيطر على
جسدها ،وقد خسرت الكثير من وزنها.
بغياب وجهها ،ال��ذي ينضح طيبة وبشاشة ،عن
ال �ش��اش��ة ،غ��اب ح �ض��ور األم �ه��ات .ف�ق��د أدت نبيلة
ّ
فجسدت
النابلسي غالبًا دور األم ،بأنماط ع��دة،
ن�س��اء ك��ن يستوقفنها ف��ي ال�ط��ري��ق ليخبرنها كم
ك��ان��ت تشبههن .آم�ن��ت نبيلة النابلسي بآالمهن
ّ
وآم ��ال� �ه ��ن ،ه ��ي ال �ت ��ي اخ �ت �ب��رت ك ��ل ذل� ��ك ف ��ي سن
مبكرة...
ول ��دت ن�ب�ي�ل��ة ألب م��ن أص ��ول ت��رك�ي��ة وأم سورية،
وق� ��د ع��ان��ت أس��رت �ه��ا م ��ن م �ش��اك��ل ع��ائ �ل �ي��ة ً بسبب
ال�خ�لاف��ات ب�ين ال��وال��دي��ن« .ك��ان وال ��دي رج�ل�ا حاملًا
وم�غ��ام�رًا ،وأم��ي ام��رأة واقعية ج �دًا» .م��وت والدها
املبكر جعلها تخوض غمار العمل وهي صغيرة،
ك��ي ت�ع�ي��ل وال��دت �ه��ا وإخ��وت �ه��ا وه ��ي أك �ب��ره��م .في
الثالثة عشرة من عمرها ،عملت على آلة كاتبة في
املكاتب التجارية والصحافيةّ ،
ثم ممرضة لسنتني.
«حصلت على شهادة اإلعدادية والثانوية من خالل
إلى العمل».
الدراسة الحرة ،بسبب اضطراري ّ
في قلب تلك الفتاة ،ذات الجمال األخ��اذ ،استعرت
رغ �ب��ات وأح �ل�ام ب�ع�ي��دة ع��ن واق �ع �ه��ا امل �ع �ي��ش .كان
ال�ع�م��ل ف��ي ال�س�ي�ن�م��ا أح��ده� ّ�ا وأه �م �ه��اً .تصويرها
ب�ع��ض اإلع�ل�ان ��ات ك ��ان م�ت�ن��ف�س��ًا م �ع �ق��وال .ف��ي تلك
في صاالت السينما
األيام ،كانت اإلعالنات تعرض ً
قبل عرض الفيلم ،ومنحتها دخال ماديًا إضافيًا.
ذات يوم ،أثناء العمل في املكتب الصحافي ،حدث
ما لم يكن متوقعًا« .كنت أطبع أحد املقاالت ،عندما
دخ��ل ش��اب وأل�ق��ى ال�س�لام وراح يتأملني .تجنبت
نظراته الفاحصة من خالل متابعة عملي» .بقيت
م �ط��أط��أة ال� � ��رأس ،م�ن�ه�م�ك��ة ف ��ي ع �م �ل �ه��ا ،فباغتها
ب �س��ؤال��ه :أل �س��ت ال �ف �ت��اة ال �ت��ي ت�ظ�ه��ر ف��ي اإلعالن؟
أجابته بخجل :ب�ل��ى .أن��ت وج��ه غير م�ح��روق ،قال
ل�ه��ا امل �خ��رج ن�ب�ي��ل امل ��ال ��ح .م�لام��ح وج�ه�ه��ا املتعب
ّ
تبدلت ،وهي تخبرنا هذه الحادثة« .لم أفهم معنى
كلمة «وجه غير محروق» حينها .لكنني طرت من
السعادة وك��اد يغمى ّ
علي عندما سألني إن كنت
أحب العمل في السينما .س��ؤال قلب حياتي رأسًا
على عقب!».
حصلت بعد ذلك اللقاء على أول أدوارها السينمائية
في الجزء األول من ثالثية «رج��ال تحت الشمس»
غسان
( )1970ال��ذي أخرجه نبيل املالح عن رواي��ة ّ
كنفاني .مثلت إلى جانب خالد تاجا ويوسف حنا،
وكشفت عن مقدرة أبعد من جمالها ،من خالل دور
�ذي حققته في
فالحة فقيرة حامل .بعد النجاح ال� ُ
هذا الفيلم ،انهالت العروض عليها وش ِّرعت أمامها
أبواب السينما في القطاعني العام والخاص .كانت

5

تواريخ
1949
الوالدة في دمشق
1970
أول بطولة سينمائية في «املخاض» الجزء
األول من ثالثية «رجال تحت الشمس»
للمخرج نبيل املالح
1974
شاركت في فيلم «العار» لوديع يوسف
1983
أول عمل تلفزيوني «دموع املالئكة» لغسان
جبري
2010
ّ
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السينما في القطاع العام تسعى إلى طرح أعمال
ذات مضامني وأف�ك��ار مهمة وتقدمية .أم��ا سينما
القطاع الخاص ،فأرادت استثمار جمال املرأة الشابة
ّ
ب��أف�لام ذات ط��اب��ع ت �ج��اري وت��رف�ي�ه��ي .ل �ك��ن العمل
س��وري��ا وم �ص��ر ولبنان
ف��ي األف �ل�ام امل�ش�ت��رك��ة ب�ين ّ
ك��ان أكثر ما يسعدها« .أع�ت��ز بأفالمي في القطاع
العام ،وكانت معظمها أفالمًا ذات قيمة فنية عالية
يوسف،
وأفكار هادفة ،مثل «العار» ( )1974لوديع
ً
و«وجه آخر للحب» ( )1973ملحمد شاهني ،إضافة
إل��ى بعض األف�ل�ام ف��ي القطاع ال�خ��اص مثل «دمي
ودم��وع��ي وابتسامتي» ( )1973لحسني ك�م��ال عن
سيناريو إح�س��ان عبد ال�ق��دوس م��ع نجالء فتحي

ون��ور ال�ش��ري��ف وح�س�ين ف�ه�م��ي ،و«ن �س��اء للشتاء»
( )1974لسمير الغصيني»...
اس� �ت� �م ��ر ع �م �ل �ه��ا ف � ��ي ال �س �ي �ن �م��ا ح� �ت ��ى منتصف
ّ
ج �ل��ة اإلنتاج
ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ،ث � ��م «ب� � ��دأ ت ��راج ��ع ع � ّ
السينمائي في سوريا» .حينها قررت أنه آن األوان
ل�ل��زواج واألم��وم��ة« ...ت��زوج��ت ألن�ج��ب .كانت والدة
ابني سامر ع��ام  1976أعظم ّح��دث ف��ي حياتي .لم
أش��أ االبتعاد عنه وه��و في ع��ز حاجته إل� ّ�ي .بقيت
في البيت ولم أعمل حتى والدة ابني الثاني أنس
عام .»1983
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نبيلة النابلسي« ،ال بأس إن كان العمل فيه بديال
موقتًا عن حلم العودة إلى السينما» .أول أعمالها
التلفزيونية كان «دموع املالئكة» الذي حمل توقيع
ّ
املخرج غسان جبري .لكن حلم العودة إلى الشاشة
الكبيرة بقي حلمًا ،رغم مشاركتها بشريط «باسمة
بني الدموع» عن رواي��ة األدي��ب الراحل عبد السالم
العجيلي وإخ��راج ودي��ع يوسف ( ،)1986و«ناجي
العلي» لعاطف الطيب (.)1992
م ��ع ف� ��ورة ال ��درام ��ا ال �س � ّ
�وري ��ة وان �ت �ش��اره��ا ،أخذت
ً
ّ
امل �س �ل �س�لات م �س��اح��ة م�ه�م��ة ف��ي ح�ي��ات�ه��ا املهنية.
وأسست
حققت ف��ي ال�ت�ل�ف��زي��ون ن�ج��اح��ات ك�ث�ي��رة،
ّ
لنفسها نجومية من نوع خاص ضمن أدوار ُقلما
ّ
تصنع نجومية ممثلة .ملعت في أدوار األم التي تعد
نهاية امل�ط��اف بالنسبة إل��ى أي ممثلة .ك��ان��ت تلك
األدوار بالنسبة إليها بداية لتسجيل بصمة ّ
مميزة
تخصها وحدها« .لم أكن األم الهامشية أو جسرًا
لعبور شخصيات أخرى .قمت بدور األم باكرًا في
حياتي املهنية .كنت أخفي عمري باملاكياج ،ألبدو
مقنعة بدور األم».
ِ
ال ي�خ�ي��ف ال�ع�م��ر ن�ب�ي�ل��ة ال�ن��اب�ل�س��ي ،م�ه�م��ا رسمت
سنواته من خطوط على وجهها ،وقد
ّ
ليعمقها« .هذه تجاعيدي
أتى املرض
وأن� ��ا أح� ّ�ب �ه��ا .م��ن ّق ��ال إن التجاعيد
ليست جميلة؟ أف��ض��ل أن أع�ي��ش كل
م��رح �ل��ة م ��ن م ��راح ��ل ع �م��ري م ��ن دون
تزييف».

ّ
وز لم تقع .االنتخابات
ح��ربّ تم ُ
َ
النيابية َ لم تجر .رفيق الحريري
ل��م ُي �غ��ت��ل .ال �ج�ي��ش اإلسرائيلي
ل � ��م ي � ��دخ � ��ل ل � �ب � �ن ��ان ذات يوم.
م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان ل�ي��س رئيسًا
ّ
للجمهوري ّة .سعد ال�ح��ري��ري لم
َّ
يصافح َّ بشار ّ األسد .الدين العام
لم يتخط الخط األح�م��ر .أسعار
ال � �ع � �ق ��ارات ل ��م ت��رت �ف��ع ارتفاعًا
ّ
خياليًا .النظام الطائفي لم يقفل
نفسه بنفسه .ج ��ورج ب��وش لم
ي �غ��ادر ال�ب�ي��ت األب �ي��ض .الجيش
األميركي لم ّ
يتكبد الخسائر في
األوسط
العراق .مشروع الشرق
ً
الجديد ل� َ�م يكن م��وج��ودًا أصال،
ول��م ُي �ه��زم .امل �ع��ارض��ة اللبنانية
ل��م ت� ِ�ع��د ب�س �ي��اس��ات اقتصادية
واج�ت�م��اع�ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة .ل�ب�ن��ان لم
ي�ل�ت��زم ش��رع��ة ح �ق��وق اإلنسان.
ال�ج�ي��ش ال �س��وري ل��م ي�خ��رج من
ّ
سورية في
لبنان .ما من سفارة
ب �ي��روت .ال�ح�ق��وق امل��دن� ّ�ي��ة ليست
ح �ق��ًا ل �ل �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين املقيمني
ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان .وس � ��ط امل ��دي� �ن ��ة لم
نهبّ .
ُي َ
معدالت الفقر لم ترتفع.
تجن ما يكفي من
املصارف ّلم ِ
األرب��اح 7 .أيار تاريخ مفقود .لم
ّ
ّ
املذهبية .ما من
يطبل أحد للفتنة
ّ
شبكات ّ
إسرائيلية في
تجسس
ل �ب �ن��ان .ح�ي�ن ت�ح�ض��ر الطوائف،
ي�خ�ت�ف��ي ال �ت �ف��اوت االجتماعي.
ت�ل�ف��زي��ون ل�ب�ن��ان م��ؤس�س��ة غير
ّ
ضرورية.
م� � ��وج� � ��ودة وغ � �ي� ��ر
الليبرالية الجديدة لم تفشل في
تحقيق التنميةّ .املحاصصة في
التعيينات لم تشل اإلدارةّ .
العمال
في لبنان ال ّ
يتعرضون لالمتهان.
ما من ّ
عمال في لبنان .الرشوة لم
والثقافة .ال حاجة
تخترق اإلعالم
ّ
لجامعة وطنية في ظل الجامعات
ّ
ال�خ� ّ
فوالذي
�اص��ة .م��ا م��ن ج��دار
يبنى ب�ين فلسطني وم �ص��ر .ما
م��ن ق�ض� ّ�ي��ة ت��دع��ى فلسطني .ما
من مفقودين في الحرب األهلية
اللبنانية .القوى األمنية ال ترتكب
تجاوزات .قطاع االتصاالت ليس
ح�ي��وي��ًا مل��داخ�ي� َ�ل ال��دول��ة .جوزف
ص��ادر ل��م ُي�خ��ط��ف ،ومصيره ال
ينتظره أح��د .الضرائب ال تزعج
ّ
الرسمية
ع��ام��ة ال �ن��اس .امل ��دارس
لزوم ما ال يلزم .نموذج دبي ليس
في أزمة .النقل املشترك ال يفيد
ّ
سياسيني
أحدًا .ما من معتقلني
ف ��ي ال �س �ج��ون ال �ع��رب �ي��ة .م ��ا من
فساد في مؤسسات ال��دول��ة .ما
من ثكنة في مرجعيون .ال تخمة
س� ّ�ي��ارات ف��ي ب�ي��روت .املواطنون
ال ي�ن�ت�ظ��رون ش�ي�ئ��ًا م��ن الدولة.
تشايكوفسكي لم يفقد صديقه.
لم َيكتب له «تريو» موسيقيًا .لم
ُ
ينته
يعزف أمس في بيروت .لم ِ
ب �ل �ح��ن امل � ��وت .ل ��م ي �ب� ِ�ك أح ��د في
القاعة.

