30

الجمعة  26أيلول  2014العدد 2404

ثقافة وناس • نجوم

خالد صالح ...الشاشة المص ـ
ّ
القاهرة تودعه اليوم ...و «الجزيرة  »2آخر أفالمه
بشكل مفاجئ ،رحل
أمس بعدما توقف قلبه
عن الخفقان .الفنان الذي
ّ
تأخر في دخول المشهد
السينمائي والتلفزيوني،
سرعان ما سطع نجمه
البسيط والصادق
بأدائه ّ
المركب حتى وصفه
لكن ّ
النقاد بأنه سليل جيل
من الممثلين العمالقة
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
فـ ــي مـ ـش ــاه ــده فـ ــي م ـس ـل ـســل «ح ـ ــاوة
الـ ــروح» لـشــوقــي امل ــاج ــري ،ب ــدا الــوهــن
جليًا على مالمح خالد صالح (-1964
 .)2014غير أن جمهوره العريض في
مـصــر وال ــوط ــن ال ـعــربــي لــم يـتــوقــع أن
النهاية قد اقتربت ،فتمنى له الخروج
بـ ـس ــام مـ ــن ال ـع ـم ـل ـيــة ال ــدق ـي ـق ــة ال ـتــي
خضع لها صباح السبت املاضي في
«مستشفى مجدي يعقوب للقلب» في
أسـ ــوان (ج ـنــوب م ـصــر) .خ ــرج صالح
من العمليات إلى غرفة العناية املركزة
وس ــط حــالــة حــرجــة أقـلـقــت أصــدقــاءه
ومحبيه ،إلــى أن استسلم القلب فجر
أمس الخميس.
ب ــدأ صــالــح م ـشــواره مــع الـفــن متقدمًا
فــي الـســن وكـبـيـرًا فــي املـقــام وعريضًا
فــي املــوهـبــة .تـخــرج فــي كلية الحقوق
عـ ـ ــام  1987وزام ـ ـ ـ ــل خ ــال ــد الـ ـص ــاوي
ً
طويال في مسرح الجامعة ثم مسرح
لم يجد طريقه لالحتراف
الدولة ،لكنه ُ
بـ ـسـ ـه ــول ــة ،ف ــشـ ـغ ــل ألك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ع ـشــر

سنوات في العمل في املحاماة وإدارة
مصنع للحلويات ك ــان ملكًا ألســرتــه
ف ــي أب ــو ال ـن ـمــرس (ج ـن ــوب ال ـق ــاه ــرة).
عاد للوقوف أمام الكاميرا كأنه يمثل
لـلـمــرة األول ـ ــى .ه ـكــذا ظـنــه املـتــابـعــون
الذين تعودوا اعتبار أي ممثل وجهًا
جديدًا ،لكن صالح الذي بدأ بمشاهد
معدودة في فيلم «جمال عبد الناصر»
ألنور قوادري ( )1999سرعان ما أثبت
خطأ من لم يمنحه الفرصة في البداية.
في  ،2002خرج مشاهدو فيلم «محامي
خلع» ملحمد ياسني يسألون عن اسم
املـمـثــل ال ــذي أدى شخصية الـقــاضــي
ع ـبــر م ـش ـهــد وح ـي ــد ن ـجــح ص ــال ــح في
إجـ ـ ـب ـ ــار الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن واملـ ـش ــاه ــدي ــن
ع ـلــى م ـعــرفــة اسـ ـم ــه .ب ـع ــده ــا ،انـطـلــق
ل ـي ـقــدم ال ـعــديــد م ــن األدوار الـقـصـيــرة
قبل أن يرتقي إلــى مرتبة أعلى بفيلم
«تيتو» ( )2004الذي أطلق فيه عبارته
ّ
ليكون الحقًا
الشهيرة «أنا بابا ياله»
دوي ـتــو مــع بـطــل الفيلم أحـمــد السقا،
ويقدم معه أفالمًا عدة ناجحة أبرزها
«ابن القنصل».
عـ ـب ــر مـ ـش ــاه ــد م ـ ـ ـعـ ـ ــدودة أخ ـ ـ ـ ــرى فــي
فـيـلــم «أح ـل ــى األوق ـ ـ ــات» ،دخ ــل صــالــح
ب ـش ـخ ـص ـي ــة إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ذاكـ ـ ـ ـ ــرة امل ـ ـ ــرأة
املصرية عبر جــدال جمعه مع زوجته
(هـنــد ص ـبــري) فــي الـفـيـلــم ه ــو :أيهما
األه ـ ــم ل ـل ـع ــاق ــة ال ــزوجـ ـي ــة ،الـ ـ ـ ــورد أم
ال ـك ـبــاب؟ اتـسـمــت خ ـطــوات صــالــح في
هذه املرحلة بالثبات واالنتشار الذي
ال يعني تقديمه أدوارًا دون املستوى،
ح ـت ــى ج ــاء ت ــه ال ـب ـط ــول ــة امل ـط ـل ـق ــة فــي
آخ ــر أف ــام يــوســف شــاهــن ،حــن قــدم
ش ـخ ـص ـي ــة أم ـ ـ ــن ال ـ ـشـ ــرطـ ــة امل ـت ـج ـب ــر
«ح ــات ــم» ف ــي «ه ــي ف ــوض ــى» (.)2007
انتهى املشهد بهجوم أهل املنطقة على
قسم الشرطة للقصاص من حاتم ،قبل
أن يتكرر على أرض الواقع في «ثورة
ي ـنــايــر» .فــي ال ـعــام نـفـســه ،ب ــدأ صالح
الـ ـبـ ـط ــوالت ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة بـمـسـلـســل

في
مشهد من
مسلسل
«حالوة
الروح»
لشوقي
الماجري

َّ
يشيع اليوم بعد صالة الظهر من
مسجد «عمرو بن العاص» في القاهرة
«سـلـطــان ال ـغــرام» لينجح ســريـعــا في
دخول قائمة نجوم الدراما الرمضانية
لسبع س ـنــوات متتالية ،ق ــدم خاللها
«ب ـع ــد الـ ـ ـف ـ ــراق» ،و»تـ ــاجـ ــر ال ـس ـع ــادة»
و»موعد مع الوحوش» ،و»الريان» و»
 7جامعة الــدول العربية» ،و»فرعون»
إلــى آخــر مسلسالته «ح ــاوة ال ــروح».
ورغـ ـ ــم ال ـب ـط ــول ــة امل ـط ـل ـق ــة ،ل ــم يـعـتــذر

صالح عن أي ظهور شرفي في أعمال
أدى ب ـطــول ـت ـهــا نـ ـج ــوم آخـ ـ ـ ــرون .ت ــرك
وراءه العديد من العالمات في ذاكــرة
الـسـيـنـمــا امل ـص ــري ــة بـيـنـهــا شخصية
«الريس عمر حرب» في الفيلم الشهير،
ودور الــداع ـيــة فــي فـيـلــم «املـصـلـحــة»،
والعالم املتشائم من مستقبل أسرته
فــي مـصــر فــي فيلم «فـبــرايــر األس ــود»
ملحمد أمــن ،وشخصية كمال الفولي
فــي فيلم «عـمــارة يعقوبيان» ،إضافة
إلى شخصية «زكــري» األخ األكبر في
«كــف القمر» آخــر أفــام خالد يوسف.
اس ـ ـت ـ ـعـ ــان األخـ ـ ـي ـ ــر بـ ـص ــال ــح ل ـظ ـه ــور

خاص في فيلم «حني ميسرة» وظلت
شخصية رضــا الـتــي جسدها مؤثرة
ط ــوال األح ــداث رغــم أنـهــا كــانــت اسمًا
ً
م ـ ـتـ ــداوال ف ـق ــط ع ـل ــى لـ ـس ــان األبـ ـط ــال،
ّ
ولــم يـطــل صــالــح إال عبر حلم خاطف
ك ــال ـح ـل ــم ...ح ـل ــم ك ــال ــذي ظ ــن مـحـبــوه
أنهم تحت سيطرته عندما ذاع خبر
الـ ــوفـ ــاة ،ق ـبــل أن ي ـخ ـفــق ال ـج ـم ـيــع في
ال ـع ـث ــور ع ـلــى ن ـفــي ل ـل ـخ ـبــر ،لـيـتـحــول
الـحـلــم إلــى كــابــوس .يبقى أن ظـهــوره
األخير سيكون في فيلم «الجزيرة »2
ال ــذي سـيـطــرح فــي ال ـص ــاالت فــي عيد
األضحى.

فنان المسرح قتلته السينما
القاهرة ـ محمد خير
ق ـبــل ش ـهــريــن ف ـقــطّ ،
وجـ ــه «امل ـهــرجــان
القومي للمسرح» املصري الشكر إلى
خ ــال ــد ص ــال ــح ع ـلــى دع ـم ــه امل ـهــرجــان.
هل كان صالح الــذي أبعده االنشغال
السينمائي التلفزيوني عــن املسرح،
يوجه الدعم إلى ماضيه الخاص؟
ً
عــرفــه م ـســرح ال ـجــام ـعــة أوال ث ــم جــاء
األداء املذهل على مسارح «الهناجر»
و«ال ـق ــوم ــي» و«ال ـط ـل ـي ـعــة» .تـحـفــظ له
الـخـشـبــة دوري ـ ــه ال ـب ــارزي ــن منتصف
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،ال ـ ـحـ ــارس امل ـث ـل ــي فــي
«طـ ـ ـق ـ ــوس اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت»
(سعد الله ون ــوس) ،ومفتش التذاكر
فــي نسخة غنائية مــن «مـســافــر ليل»
(صـ ــاح ع ـبــد ال ـص ـب ــور) .ف ــي األولـ ــى،
ً
أدى مشهد االنـتـحــار مشنوقًا كامال
فوق خشبة «الهناجر» .وفي الثانية،
اس ـت ـق ـبــل ال ـج ـم ـه ــور ب ـن ـف ـســه مـفـتـشــا
تــذاكــره في مدخل مسرح «الطليعة»،
ب ـن ـفــس ال ـح ـي ــوي ــة وال ـ ـقـ ــوة ف ــي األداء
التي الزمـتــه فــي مــا بعد فــي السينما
وال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ،ومـ ـنـ ـحـ ـت ــه ن ـجــوم ـيــة
تــأخــرت نسبيًا ،لكنه عـ ّـوض التأخير
بعالمات صنعها سريعًا ولن تنسى.
بــن امل ـســرح والـسـيـنـمــا ،فــي االنـتـقــال
بــن الـجـمـهــور ال ـخــاص امل ـح ــدود إلــى
الجمهور العريض املتنوع ،محاوالت
متتابعة لدخول ساحة الفن السابع،

عـطـلـتـهــا ص ـع ــوب ــات الـسـيـنـمــا آن ــذاك
م ـن ـت ـص ــف ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات ،وظـ ـ ــروف
ش ـخ ـص ـي ــة أل ـ ــزم ـ ــت صـ ــالـ ــح ب ـب ـعــض
األعمال التجارية للعائلة .لكنه ظهر
ه ـن ــا وهـ ـن ــاك ف ــي «ج ـن ــة ال ـش ـيــاطــن»
( )1998و»ج ـ ـ ـمـ ـ ــال عـ ـب ــد الـ ـن ــاص ــر»
( )1999و»خ ـل ـل ــي الـ ــدمـ ــاغ ص ــاح ــي»
( )2001وأع ـمــال أخ ــرى مـتـفــرقــة ،أدى
ّ
فيها جيدًا .لكن مشهدًا صغيرًا شبه
ص ــام ــت ل ـش ـخ ـص ـيــة ق ــاض ــي مـحـكـمــة
فــي «مـحــامــي خ ـلــع» ( )2002آل ـفــه مع
الـجـمـهــور أخ ـي ـرًا .وب ـعــد ق ـفــزة أخ ــرى
صغيرة في الكوميدي «ميدو مشاكل»

جسد دور الحارس المثلي
في «طقوس اإلشارات والتحوالت»
( ،)2003ضــرب بـقــوة فــي «تـيـتــو» مع
أح ـمــد الـسـقــا ( ،)2004وان ـت ـقــل ب ــدور
الضابط الفاسد ،بــأدائــه و»الزمــاتــه»،
إلــى مـصــاف نـجــوم السينما ،بــل إلى
أحـ ــد أهـ ــم م ــواه ـب ـه ــا أي ـض ــا ف ــي نـظــر
النقاد كما الجمهور.
برهن صالح على نوعية موهبته ،بأن
ّ
قدم في العام نفسه ،على العكس تمامًا
من الضابط القاسي في «تيتو» ،دور
ال ــزوج الفقير البسيط (الــرومــانـســي
عـلــى طــريـقـتــه) ف ــي «أح ـل ــى األوقـ ــات»

( .)2004ك ـ ــان ه ــو ال ــوج ــه ال ــرج ــال ــي
البارز في هذا الفيلم النسائي تأليفًا
(وس ـ ـ ــام س ـل ـي ـم ــان) وإخـ ــراجـ ــا (ه ــال ــة
خليل) وبطولة ثالثية (هندي صبري
وحنان ترك ومنة شلبي) .إحدى أشهر
عبارات الفيلم كانت لهند صبري «أنا
عــاوزة ورد يا إبراهيم ،وما تقوليش
ال ـك ـبــاب رومــان ـســي أك ـتــر مــن الـ ــورد».
ّ
رغــم أن العبارة هنا تنطقها الزوجة
ّ
ي ـســريــة (هـ ـن ــد) ،إال أن خ ــال ــد صــالــح
(إب ــراه ـي ــم) بـقــي حــاض ـرًا فــي املـشـهــد،
مرتبطًا به بقوة حضوره الهائلة .في
مشهد آخــر ،يذهب لتسلم زوجته من
قسم الشرطة ،تلومه على سوء حالة
ومالبس األطفال «املبهدلة» ،يجيبها
ســاخ ـرًا« :يـعـنــي أن ــا راي ــح أجـيـبــك من
املـجـلــس الـقــومــي لـلـمــرأة؟ أن ــا جايبك
من القسم يا يسرية»!
هذا املزيج الدائم من البساطة والقسوة
وخ ـفــة ال ـظــل ،بـقــي مـصــاحـبــا ومـمـيـزًا
لخالد صالح في أدواره على تنوعها.
ي ـبــرز ذل ــك ب ـقــوة ف ــي دوره األهـ ــم في
«هي فوضى» ليوسف شاهني وخالد
يوسف ( .)2007يمكن القول بسهولة
ّ
إن صــالــح كــان البطل املطلق للفيلم،
رغم تعدد نجومه ،وعلى رأسهم منة
شلبي التي لعبت البطولة النسائية.
لعب صالح دور أمني الشرطة الفاسد
السيناريو األصلي ضابطًا
(كــان في ُ
فــاس ـدًا ثــم خ ـفــض إل ــى أم ــن شــرطــة)،

يـ ـعـ ـي ــش حـ ـب ــا م ـ ــن ط ـ ـ ــرف واح ـ ـ ـ ــد بــا
أم ــل م ــع ج ــارت ــه ن ــور (م ـن ــة) .يـحــاول
الـحـصــول عليها بــاسـتـخــدام أالعيبه
ون ـ ـفـ ــوذه وف ـ ـسـ ــاده وأخ ـ ـي ـ ـرًا ذك ــورت ــه
وحدها عبر اغتصابها .عبر يومياته،
يعرض الفيلم نقدًا واسعًا ملمارسات
ش ــرط ـي ــة ف ــاس ــدة ،م ــن ال ـت ـع ــذيــب إلــى
ف ــرض األت ـ ـ ــاوات واس ـت ـغ ــال ال ـن ـفــوذ.
على لسان صــالــح /حاتم فــي الفيلم،
يقول عبارته األشـهــر« :الـلــي مالوش
خير في حاتم مالوش خير في مصر»
فــي ِإش ــارة مــن السيناريو إلــى فساد
النظام السياسي الذي يحتكر الثروة
واملصالح.
إل ــى الـتـلـفــزيــون ،انـتـقــل خــالــد صــالــح
ن ـج ـمــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا .بـ ـط ــوالت ج ـمــاه ـيــريــة
ف ـ ــي «ت ـ ــاج ـ ــر الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــادة» وف ـ ــرع ـ ــون»
و»ال ـ ـ ــري ـ ـ ــان» ...ك ــان ــت أدوار ب ـط ــوالت
وشهرة ،لكنها لم تحمل القيمة الفنية
ألدواره في السينما واملسرح ،كان في
مسرح التسعينيات شابًا حيويًا ،وفي
درام ــا الـتـلـفــزيــون نجمًا قـطــع مـشــوار
النجومية الصعب .بني هذا وذاك ،في
س ـنــوات السينما ط ــوال الـعـقــد األول
من األلفية ،تمكنت منه متاعب القلب،
ع ـ ــاج إث ـ ــر آخ ـ ــر ومـ ـ ـح ـ ــاوالت آخ ــره ــا
جراحة القلب املفتوح في «مستشفى
مـ ـج ــدي ي ـع ـق ــوب» ف ــي أس ـ ـ ـ ــوان ،إن ـهــا
املستشفى األهــم فــي مصر ،لكن قلب
خالد لم يعد يحتمل أكثر.

