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ثقافة وناس

ـرية تخسر «وغدها» الجميل
«ابن البلد» فارس الشاشة الفضية

القاهرة  -محب جميل
إنــه أحــد فــرســان الـشــاشــة الفضية.
أنجز صالح ما يقرب من  32فيلمًا
ً
و 16مـ ـسـ ـلـ ـس ــا و 5مـ ـس ــرحـ ـي ــات.
كــانــت لــه طلة فنية مميزة ،روبــرت
دي ن ـي ــرو الـسـيـنـمــا امل ـص ــري ــة كما
أطلقوا عليه .أســس ملعادلة فريدة
ت ـقــوم عـلــى ات ـق ــان مـخـتـلــف األدوار
م ـ ــع الـ ـبـ ـس ــاط ــة ف ـ ــي األداء وع ـم ــق
ال ـن ـظ ــرة .ف ــي فـيـلـمــه األول «ج ـمــال
عـبــد الـنــاصــر» ( ،)1999جـســد دور

م ـشـ ّـوهــة ف ــاق ــدة الـصـلــة باملجتمع،
وال مباالة تطغى على كل تفاصيل
ال ـح ـي ــاة .ك ــان يـجـتـهــد ف ــي ك ــل دور
ليلتقط شخصية مجتمعية يبرز
تفاصيلها بــن السلب واإلي ـجــاب.
«يــالـلــي بـتـســأل عــن الـحـيــاة ،خدها
ك ـ ــدة زي م ــا ه ـ ــي ،ف ـي ـهــا اب ـت ـســامــة
وف ـي ـه ــا آه ،ف ـي ـهــا آسـ ـي ــة وح ـن ـ ّـي ــة».
ي ـ ــردده ـ ــا م ـح ـم ــد م ـن ـي ــر ف ـ ــي فـيـلــم
«أحـ ـل ــى األوقـ ـ ـ ــات» ( .)2004درامـ ــا
ّ
املصغرة لعب فيها صالح
الحياة
دور املـ ــدرس ال ـك ــادح ال ــذي يحوله

رجل املخابرات صالح نصر .أداؤه
الجاد ونبرة صوته املميزة جعاله
يـبـهــر الـجـمـهــور فــي دور الـضــابــط
في فيلم «تيتو» ( )2004مع أحمد
ال ـس ـقــا .شـخـصـيــة ضــابــط الـشــرطــة
بـ ــن الـ ـع ــزل ــة امل ـج ـت ـم ـع ـيــة والـ ـت ــوق
إلنسانيته املـسـلــوبــة بفعل املهنة.
وألن ــه الـســوريــالــي ال ــذي يسير في
الـ ـط ــري ــق املـ ـع ــاكـ ـس ــة لـ ـخ ــط ال ـس ـيــر
امل ـج ـت ـم ـعــي ،ف ـقــد ت ـمــاهــى م ــع نـ ّـص
م ـص ـط ـفــى ذكـ ـ ــرى فـ ــي ف ـي ـلــم «ج ـنــة
ال ـش ـي ــاط ــن» ( .)1999شـخـصـيــات

املجتمع إلــى مجرد حصالة لجمع
ال ـن ـقــود .الـتـفــاصـيــل الـصـغـيــرة من
الـنـظــارات ذات الــاصـقــة البيضاء،
و«ال ـب ـلــوفــر» الـفـضـفــاض وتلعثمه
ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــم بـ ـ ــن ك ـ ـ ــراس ـ ـ ــات ال ـ ــواج ـ ــب
والتالميذ.
ّ
كــلـمــا غ ــاب صــالــح ،ع ــاد مــع حقيبة
دي نيرو .في «حرب أطاليا» ()2005
كـ ــان ل ــه دور اس ـت ـث ـنــائــي ب ــن خفة
ّ
الظل وزعيم املافيا الذي يتوقف عن
ال ـشــر .كلمته الـشـهــريــة «بـكــوغـتــي»
ف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى ش ـخ ـص ـي ــة ب ـك ــر،
ّ
ظ ــل الـشـبــاب يــرددهــا عـلــى املقاهي
لـفـتــرة طــويـلــة .يـتــابــع صــالــح عزفه
عـلــى سـيـمـفــونـيــة ال ـح ـيــاة ف ــي فيلم
«م ــاك ــي اس ـك ـن ــدري ــة» ( ،)2005إنــه
امل ـحــامــي الـ ــذي ي ـتــاعــب بــالـجـمـيــع
ب ــدءًا مــن صــديـقــه بـهــدف مصلحته
الـشـخـصـيــة .ك ــان تـسـتـهــويــه دائ ـمــا
األدوار األق ـ ـ ـ ـ ــرب إل ـ ـ ــى الـ ـجـ ـب ــروت
والـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــاء .وف ـ ـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ال ـض ـخ ــم
«ع ـ ـم ـ ــارة يـ ـعـ ـق ــوبـ ـي ــان» الـ ـ ـ ــذي ضــم
كوكبة من النجوم ،كــان هو مفتاح
الـســر بشخصية الـبــرملــانــي املحنك
الذي يدرك خبايا النظام والثغرات
الـقــانــونـيــة الـتــي ُيـمـكــن مــن خاللها
بلوغ أي شيء ،شرط أن تترك مبلغًا
محترمًا.
م ــام ـح ــه ،وش ــارب ــه الـ ـح ــاد ،جـعــاه
نجمًا سينمائيًا تفوح املصرية من
وجهه« .ابــن بلد» مثابر يؤمن بما
ي ـقــدمــه وال يـبـخــل ب ـق ــدرات ــه الـفـنـيــة
على الـجـمـهــور .صــالــح يفضل تلك
املدرسة الواقعية التي تنسلخ منها
املجتمع.
الشخصيات كنسيج مــن ّ
شخصيات كوالجية بني النصاب،
املـ ـح ــام ــي ،ض ــاب ــط الـ ـش ــرط ــة ،رج ــل
املخابرات ،املدرس ،اإلعالمي...
تجربته مع يوسف شاهني وخالد

ي ــوس ــف فـ ــي ف ـي ـل ــم «هـ ـ ــي ف ــوض ــى»
( ،)2007ج ـع ـل ـت ــه م ـ ـ ـ ــادة خ ـص ـبــة
للعديد من النقاد .استطاع بمهارة
شديدة تجسيد شخصية الشرطي
ال ـفــاســد ب ـكــل ت ـع ـق ـيــداتــه ومـشــاكـلــه
املركبة .يكتسب من إهمال املجتمع
وتهميشه واحتقاره له طاقة سلبية
ي ـ ّـوظ ـف ـه ــا فـ ــي ج ـل ــد كـ ــل امل ـس ــاج ــن
واملـ ـظـ ـل ــوم ــن .ي ــؤم ــن أن كـ ــل ش ــيء
ُيمكن أن يتنزع بالقوة والسلطة .ال
يولي أي اهتمام للقانون ،وعندما
يشعر بالرفض من كل األفراد ،يقرر
أن يأخذ الفتاة التي أحبها بالقوة،
يغتصبها ليثور عليه أهل الحارة.
في مشاهد متتابعة شديدة التوتر
بني القلق النفسي والشبق الجنسي،
حالة من االحتياج املضطرب نحو
ال ـج ـن ــس اآلخ ـ ـ ــر ،م ــع ظ ـ ــال مــركـ ّـبــة
ع ـلــى خـلـفـيـتــه ال ـث ـقــاف ـيــة امل ـح ــدودة
وتربيته املـقـهــورة .تلك الشخصية
تقرر االنتحار عندما تفقد كل شيء
ف ــي ال ـح ـي ــاة وخ ـص ــوص ــا ال ـس ـل ـطــة.
ش ـخ ـص ـيــة أقـ ـ ــرب إلـ ــى ال ـ ـ ــدور ال ــذي
جسده في فيلم «الريس عمر حرب»
( )2008حيث القوة والجاه يفرضان
عليه عاملًا مليئًا بالقمار والشذوذ
واألفكار الشيطانية .يتحكم بكل من
حوله ،ويفسد عليهم حياتهم .لديه
دس ـتــوره ال ـخــاص ال ــذي يـجــب على
الجميع اتـبــاعــه .لكن بعض أدواره
ّ
ُ
لم تخل من الذكاء وخفة الظل كما
فيلمه «فبراير األسود» (.)2012
ب ـ ـ ـجـ ـ ــوار الـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــذة ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة،
تـ ــرك ص ــال ــح م ـج ـمــوعــة ك ـب ـي ــرة مــن
امل ـس ـل ـس ــات واألعـ ـ ـم ـ ــال امل ـســرح ـيــة
ال ـخ ــال ــدة ،كـمــا حـصــل عـلــى الـعــديــد
م ــن ال ـجــوائــز املــرمــوقــة وشـ ــارك في
تأسيس العديد من املراكز الخيرية
لألطفال واملرضى املحتاجني.

نطق بنبوءة غيابه على الخشبة
علي وجيه
لم يكد املشهد الفني العربي يتجاوز
رحيل املمثل يوسف عيد ،حتى جاء
الـخـبــر الـفــاجــع بــرحـيــل خــالــد صالح
عملية قـلــب مـفـتــوح فــي أس ــوان.
إث ــر
ّ
امل ـفــارقــة أن ــه أج ــرى الـعـمـلـيــة نفسها
فــي آخــر مسلسالته «ح ــاوة ال ــروح»
(( )2014تأليف رافــي وهبي وإخــراج
شوقي املــاجــري) .القلب الكبير الذي
ُع ـ ـ ـ ِـرف ب ـح ـ ّـب الـ ـن ــاس وال ـ ـقـ ــرب مـنـهــم
لــم يحتمل كــل ه ــذا ال ـخــراب الـعــربــي.
ّ
انضم «العبقري» إلى زمالء اقتلعتهم
ال ـعــاص ـفــة واح ـ ـ ـدًا ت ـلــو اآلخـ ـ ــر ،منهم
خــالــد تــاجــا ون ـضــال سـيـجــري وعبد
الرحمن آل رشــي وسعيد صــالــح .لم
يصل «الـ ّ
ـريــس عمر ح ــرب» إلــى هذه
املـكــانــة ســريـعــا .عـمــل لـبـعــض الــوقــت
ف ــي امل ـحــامــاة وال ـت ـج ــارة ،إل ــى جــانــب
ّ
عروض مسرحية ضمن فرق مستقلة
ل ـل ـهــواة .ك ــان م ـســرح «ال ـه ـنــاجــر» في
دار األوبـ ـ ـ ــرا املـ ـص ـ ّ
ـري ــة أحـ ــد أمـكـنـتــه
ّ
تعل ُ
مت منك يا مسرحي
األثيرة« .لقد
ّ
ُ
الصمت ،كما تعلمت الصبر .صمتًا
ً
ً
جميال ،وصبرًا جميال» .قالها خالد
صــالــح ،وهــو الــذي صبر كثيرًا حتى
ـاءت الـشـهــرة والـنـجــومـ ّـيــة فــي سن
جـ ّ
متأخرة نوعًا ما.
ّ
األس ـ ــاس امل ـســرحــي عــلـمــه اس ـت ـخــدام
صوته وجـســده كما ينبغي .صعود

«القنصل» ،بعد ّ
تفرغه للتمثيل عام
 ،2000جاء مع مجموعة من املمثلني
ّ
والكتاب واملخرجني الذين عملوا على
كسر الكثير من السائد في السينما
ّ
املصرية .لم يكن خالد صالح «الفتى
ُ
ال ــوسـ ـي ــم» ال ـ ـ ــذي ت ـك ـت ــب لـ ــه األف ـ ـ ــام.
ّ
موهبته الالفتة ّفرضت أدوارًا مركبة
ال يـمـكــن َّ
أي مـمــثــل أن يـتـصـ ّـدى لها.
ّ
سنه منحته كاريزما الرجل الناضج.
كان ،بمالمحه ووزنهّ ،
كأي ّ
رب عائلة

األساس
المسرحي
ّ
علمه
استخدام
صوته
وجسده كما
ينبغي

مصري يمكن أن تصادفه في الطريق.
يشبه كثيرًا حال صديقه القديم خالد
الصاوي الذي عمل معه في «الحرامي
والـعـبـيــط» ( )2013ملحمد مصطفى.
كما في املسرح ،كان يستعد ألدواره
ّ
جيدًا .القلق من الظهور في مستوى
غ ـيــر الئ ــق م ــراف ــق دائـ ــم ل ــه ف ــي فـتــرة
ّ
بمجرد سماع صرخة
التحضير .لكن
«أك ـ ـش ـ ــن» ،ك ـ ــان ص ــال ــح ي ـن ـس ــاب مــع
ال ـش ـخ ـصـ ّـيــة ب ـكــل ب ـســاطــة وتـلـقــائـيــة

بـعــد تـشـ ّـربـهــا وهـضـمـهــا .ك ــان الفـتــا
ف ــي ق ــدرت ــه ال ـف ـطـ ّ
ـريــة ع ـلــى الـتـمــاهــي
ّ
م ــع األدوار الـصـعـبــة .ه ــذا مــكـنــه من
صـنــع ال ـف ــارق ف ــي األدوار الـصـغـيــرة
ك ــذل ــك .ال ـقــاضــي ف ــي «م ـحــامــي خـلــع»
ملحمد ياسني ،ووسيط الفساد «كمال
الـ ـف ــول ــي» ف ــي «ع ـ ـمـ ــارة ي ـع ـقــوب ـيــان»
ملروان حامد أمثلة حاضرة على ذلك.
ع ــام تـلــو اآلخـ ــر ،تـ ـ ّ
ـدرج اب ــن محافظة
الجيزة في مجال متنوع من األدوار
ال ـثــانـ ّـيــة ،مـحـقـقــا ج ــوائ ــز ع ــدي ــدة عن
أفالم «تيتو» لطارق العريان و«أحلى
األوقـ ـ ـ ـ ـ ــات» لـ ـه ــال ــة خ ـل ـي ــل و«م ــاك ــي
ّ
اسكندرية» لساندرا نشأت .شراكته
املثمرة مع أحمد السقا كانت ناجحة
دائ ـمــا .ك ــان الـنـجــم امل ـصــري بحاجته
دائ ـمــا فــي أف ــام مـثــل «ح ــرب أطــالـيــا»
ألحمد صالح و«عن العشق والهوى»
( )2006لـكــامـلــة أب ــو ذكـ ــرى .بـعــدهــا،
ّ
تفنن صالح فــي أداء أدوار البطولة.
«ح ــات ــم» ف ــي «ه ــي ف ــوض ــى» ()2007
لـ ـي ــوس ــف شـ ــاهـ ــن وخ ـ ــال ـ ــد ي ــوس ــف
ّ
ّ
املهنية.
شكل حدثًا فارقًا في حياته
ّ
انغمس فــي شخصية أمــن الشرطة
ّ
القمعية إلى
الفاسد املمثل للسلطة
درجــة االنــدمــاجّ ،
وقدمها بشكل بهيّ
ّ
يتكرر .عبارة «اللي ما لــوش خير
ال
في حاتم ،ما لوش خير في مصر» ال
ُ
ّ
ّ
تنسى ،خصوصًا أن الشريط تمكن
ّ
ّ
من التنبؤ باالنتفاضة الشعبية .مع

ّ
خــالــد يــوســف أي ـض ــا ،ت ــوه ــج صــالــح
فــي شـخـصـيــة «ال ـ ّ
ـري ــس عـمــر ح ــرب»،
وبشكل أقل في «زكري» الصعيدي في
فيلم «كــف القمر» ( .)2011هــذا عائد
ّ
ّ
بالسوية
إلى أن الفيلم نفسه لم يكن
املـنـتـظــرة .فــي «ال ـحــرامــي والـعـبـيــط»،
قـ ـ ـ ـ ـ ّـدم قـ ـ ـ ـ ـ ــراءة م ـخ ـت ـل ـف ــة ل ـش ـخ ـص ـيــة
«الهلفوت» التي لعبها كل من عادل
إم ــام ويحيى الـفـخــرانــي ســابـقــا .كان
خ ــال ــد ص ــال ــح م ــزي ـج ــا مـ ــن م ـح ـمــود
ّ
املحببة ،وأحمد
املليجي في بلطجته
زكي في مثابرته واستغراقه ،ويحيى
الـ ـفـ ـخ ــران ــي فـ ــي ع ـف ــوي ـت ــه امل ــده ـش ــة.
كـ ــان بـسـيـطــا ب ـق ــدر ت ـع ـق ـيــده ،لطيفًا
ّ
بـقــدر أدواره الـشــريــرة ،متمكنًا بقدر
ّ
ّ
التميز لــم يتغير
ح ــاوة روح ــه .هــذا
ف ــي أع ـمــالــه ال ـت ـل ـفــزيــونـ ّـيــة املـتـفــاوتــة
مثل «الـ ّ
ـريــان» ( )2011لشيرين عادل
و«فرعون» ( )2013ملحمد علي.
م ـح ـ ّـب ــوه ال ـك ـث ــر ي ـت ــرق ـب ــون ح ـض ــوره
ال ـق ــري ــب ف ــي «الـ ـج ــزي ــرة )2014( »2
ل ـش ــري ــف ع ــرف ــة فـ ــي دور ال ـج ـه ــادي
«جـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر» .دور مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ض ـم ــن
شخصيات كثيرة كانت في انتظاره.
عندما عاد إلى «مسرح الهناجر» مع
مـنــى ال ـشــاذلــي ،نـطــق بـنـبــوءة غيابه
ع ـلــى ال ـخ ـش ـبــة« .وأم ـ ـ ــوت ف ــي نفسي
أمـ ـ ـ ــوت ،وأمـ ـ ـ ــوت فـ ــي خ ــوف ــي أم ـ ــوت،
وأم ــوت فــي صمتي أم ــوت ( )..وأمــام
كل دقيقة ،قلبي يموت».

