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مقدمة
وتألقه  بداياته  حلظات  وشهدت  عشت  معاصر،  فنان  عن  الكتابة  يف  تفكر  عندما 
، ثم تعود إىل  وملعانه، ال بد أن تستدعي كل أدواره ومشاركاته الفني�ة املوجودة بالذاكرة أوالاً
األعمال اليت لم يساعدك الوقت على مشاهدتها، لتستقر على وجهة هذا الفنان، وحتدد 
ا يمكن أن  اخلطوات اليت يمكن أن تسري عليها، للوصول إىل اخلطوط اليت سار عليها، وغالباً
يسعدك احلظ خبط أو اثنني على األكرث، يكونان املالمح العامة اليت يمكن من خاللها أن 

تتن�اول رحلة هذا الفنان.

كل  يف  قوية  بصمة  وضع  فنان،  أمام  نفسك  جتد  عندما  تفعله  أن  يمكن  الذي  ما  لكن 
أن  تكتشف  عندما  تفعله  الذي  ما  بب�الك؟  ختطر-  ال  أو  ختطر-  قد  اليت  الفني�ة  اخلطوط 
اليت  املتوازية والقوية؟ حيث سار يف كل االجتاهات  رحلته عبارة عن شبكة من اخلطوط 
تشكل كل األلوان واألدوار الفني�ة، ما بني الرتاجيدي والكوميدي، قدم األدوار االجتماعية 
السوية، وغري السوية، قدم الشرير، والطيب، األرستقراطي وابن البلد، النصاب واملسالم، 
أنه  واملفاجأة  والصديق،  واألب  الزوج  والبسيطة،  املركبة  الشخصية  والقوي،  الضعيف 
ا للرومانيس، ويف كثري من األحيان كان يلجأ إىل شخصيات فريدة من نوعها، يمزج  تطرق أيضاً

خاللها بني الكثري من هذه األلوان يف شخصية واحدة.

الفور  على  يت�ذكر  وجهه،  يرى  أن  بمجرد  املتفرج  جعل  »الرتكيب�ة«  الفنان  هذا  فعله  ما 
من  البكاء  حد  إىل  يسعدك  أو  البكاء،  حد  إىل  حيزنك  أن  يمكن  الذي  »اجلوكر«،  شخصية 
ا شخصية ساخرة، يسخر معها  كرثة الضحك، واملدهش أنك جتده يف حلظات أخرى، متلبساً
طريق  يف  ا،  بعيداً ويأخذه  املتفرج  خيدع  تضبطه  أن  يمكنك  بعدها  ظروفه،  ومن  نفسه  من 
املشاعر  هذه  كل  بني  ا  مازجاً معه،  يتعاطف  جيعله  وفجأة  خالله،  عليه  فينقم  يتوقعه،  ال 
ا كل أدوات املمثل من حركة وانفعاالت  واألحاسيس يف تركيب�ة إنساني�ة واحدة، مستخدماً
وصوت، وقبلها ذكاء ممثل، قادر على صبغ كل حلظاته التمثيلية، بمجموعة ألوان خاصة 
به، لم يكتف خاللها بتلك األلوان األساسية املتعارف عليها، بل جنح يف مزجها برباعة، ليخرج 
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ا ما يفائج بها املتفرج،  منها كل ألوان الطيف الفين، مدعمة بمخزون إنساين ال ينضب، دائماً
ليقف مشدوها أمام ما يقدمه هذا »البارع«، عرب مخزون الرتكيب�ات اإلنساني�ة بعشرات، 

بل مئات األقنعة اليت يرتديها، واليت ال يشبه أحدها اآلخر. 

نادرة،  املثري يف األمر أن هذا »البارع« صاحب »األلف قناع« يقدم ذلك كله ببساطة 
استطاع خاللها أن يتجاوز مرحلة توقع املتفرج له، بل حرص على إدهاشه يف كل لقاء، عرب 
ا، على  تركيب�ات شخصياته اليت ال تشبه بعضها البعض، حىت لو تشابهت شخصياته أحياناً
 ، ا بكل جديد ومختلف، فال تملك سوى أن تصفق له طويالاً ا دائماً ندرة ذلك، لتجده حاضراً
ويجربك على أن تبحث عن لقب يليق بتوصيف هذه املوهبة النادرة، اليت حتمل لغز »املمثل 
النجم«، وهي صفة نادرة، لم يستطع كثريون- يف تاريخ الفن املصري والعريب- أن يتحلوا 
هناك  وأنه  و»النجم«،  »املمثل«  بني  اجلوهري  الفارق  ذلك  االعتب�ار  يف  األخذ  مع  بها، 
تلك  النجم«،  »املمثل  عليه  يطلق  التحقق،  نادر  ثالث  وصنف  »جنم«  وهناك  »ممثل« 

الفئة املمزية، اليت استطاع »لطفي لبيب« أن حيجز بينهم مكانة ممزية.

ماهر وهدي 
20 يوني�ة 20

الباب األول... 

خلطة مصرية
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الفصل األول...
اسرتاحة محارب

ليلتقط  قليالاً  يبتعد  أن  بل  التمثي�ل،  اعزتال  لبيب  لطفي  يقرر  لم  طويل،  تفكري  بعد 
مرحلة  ليب�دأ  أوراقه،  ترتيب  يعيد  محارب«،  »اسرتاحة  عليها  يطلق  ما  ليأخذ  أو  أنفاسه، 
جديدة يف حياته املهني�ة، فقد اكتشف فجأة أن التمثي�ل أخذ الكثري من حياته، وجلَّ وقته، 
ظل  طويلة،  لسنوات  األدراج  حبيسة  ظلت  اليت  األوراق  من  ا  جداً الكثري  نيس  أن  لدرجة 
ا، ألنها  أنه لم ينسها يوماً ا، غري  أنها توارت كثرياً ا  ا بعد آخر، حىت اكتشف مؤخراً يؤجلها عاماً
ل فوق هذه األوراق اللحظات األهم يف مشواره اإلنساين والفين،  جزء مهم من حياته، سجَّ
ا،  ا لتخرج إىل النور، غري أن التمثي�ل أخذ منه الكثري، بل الكثري جداً على أمل أن يتفرغ لها يوماً
ولم ين�دم لما أخذه منه، لسبب بسيط، وهو أن املقابل كان أكرب، فقد كان املقابل هو أن ساهم 
الدائرة األكرب، اليت راحت تتسع  أو  الدائرة الصغرية املقربة منه،  يف إسعاد اآلخرين، سواء 
العريب،  ا، حىت أصبحت تشمل الوطن  ا بعد يوم، وعلى مدار ما يقرب من أربعني عاماً يوماً
ا  من املحيط إىل اخلليج، ساهم لبيب يف إدخال حلظة سعادة على قلوب هؤالء، فكان ثمناً
ا أن يتفرغ  ا، استحق ما أفناه من عمره مقابله، غري أن عاشق القراءة والكتابة، قرر أخرياً غالياً
 ، طويالاً إليه  اشتاق  ا،  جديداً ا  دوراً ليمارس  مكتب�ه،  خلف  واجللوس  أوراقه،  ترتيب  إلعادة 
لدور  األكرب  اجلانب  ليعطي  األماكن،  تب�ديل  بعملية  ليقوم  فقط  الساحة،  يرتك  أن  دون 
الماضية، استطاع  »الكاتب«، واجلانب األقل لدور »املمثل«، فعلى مدار سنوات عمره 
ا بعنوان »الكتيب�ة 26« وقام بنشره، حول جتربت�ه الذاتي�ة أثن�اء وجوده كمجند  أن يكتب كتاباً
ا بلحظة العبور العظيم، يف السادس من  بالقوات املسلحة املصرية، منذ العام 1970، مروراً
أكتوبر عام 1973، حيث كانت مهمته جمع الشاردين من اجلنود، بعد قرار سحب القوات 
يف  املالحظة  نقاط  على  استولت  اليت  الكتائب  ضمن  كان  العبور،  حرب  ويف  سين�اء،  من 
»خط برليف«، وخالل هذه الرحلة عاصر العديد من القصص واحلكايات جلنود أبطال، 
ضحوا بأنفسهم من أجل مصر، فقام بت�دوين قصص هؤالء األبطال، ثم عمل على حتويلها 
إىل سين�اريو وحوار فيلم سينمايئ، يتمىن أن خيرج للنور، خاصة أنن�ا لم نسجل نصر أكتوبر 
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�ا بالشكل الذي يليق بأعظم حرب يف تاريخ مصر احلديث، وأن يشارك يف الفيلم-  سينمائياً
مصر،  تاريخ  يف  الفارقة  اللحظات  هذه  ل  يسجِّ أن  املهم  شرف-  ضيف  أو  صغري  بدور  ولو 

وبطوالت من البسمة والنصر ملصر.

وال  عليه،  يعمل  بدأ  التلفزيوني�ة،  للدراما  عمل  منها  الكثري،  أوراقه  بني  من  لديه  أيضا 
يزال، لما يكتمل بعد، حول »ليليان تراشر«، تلك السيدة األمريكية، اليت قررت إقامة أكرب 
ا قيمة اإلنساني�ة،  مؤسسة لأليت�ام يف العالم، هنا جبنوب مصر، يف محافظة أسيوط، معلياً
آمالاً أن يساهم يف انتشال الدراما املصرية مما وقعت فيه من براثن العشوائي�ات والبلطجة 
واملخدرات وجتارة اآلثار والدعارة ورجال األعمال الفاسدين، وإنعاش ذاكرتها بأعمال من 
ا، وأبو العال البشري، وليايل  الدراما االجتماعية واإلنساني�ة، على غرار »أبن�ايئ األعزاء شكراً
احللمية«، وغريها من األعمال اليت حفرت يف تاريخ الدراما العربي�ة، مثلما حفرت يف ذاكرة 

املتفرج.

يتحرك لطفي لبيب ليجلس خلف مكتب�ه، ويمد يده يتن�اول كومة من األوراق، ال ليقوم 
بدور القارئ، كما اعتاد، بل ليقوم بدور الكاتب، غري أنه ما إن أمسك بالقلم، وقبل أن يب�دأ 
�ا يمر أمام  ا سينمائياً الكتابة، رفع رأسه ونظر إىل سقف حجرته، كأنما يشاهد عربها شريطاً
عيني�ه، لتلك الرحلة الطويلة املمتدة، الضاربة جبذورها يف عمق األرض على حافة اجلنوب، 
ليعود بذاكرته إىل مسقط رأسه، وأيام الطفولة األوىل، اليت شهدت تكوين�ه، وصنعت منه 
تلك اخللطة اإلنساني�ة والنفسية »العجيب�ة«، عرب مجموعة من البشر، بداية من الوالدين 

»األب واألم«، وآخرين ساقتهم األقدار إليه، ليساهموا يف صنع هذه »اخللطة«.

محافظة  مع  اجلنوبي�ة  احلدود  وبداية  املني�ا،  ملحافظة  الشمالية  للحدود  مركز  أول  يف 
العصر  املدن املصرية، منذ  أقدم  بين سويف، يوجد مركز ومدين�ة »الفشن«، واحدة من 
ا،  ا وغرباً الفرعوين، مدين�ة لها تاريخ طويل، يشقها خط السكك احلديد إىل نصفني، شرقاً
الني�ل، حيث ظل  كان اجلزء الغريب هو األقدم، مقارنة باجلزء الشريق الذي يقرتب من نهر 
سويف،  بين  محافظة  إىل  تنضم  أن  قبل  املني�ا،  ملحافظة  ا  إدارياً تابعني  طويالاً  ا  وقتاً أهلها 
بين  ملحافظة  التابعان  وسمسطا«  »بب�ا  مركزا  شماالاً  حيدها  حيث  القاهرة،  غرب  جنوب 

ا مركزا »مغاغة والعدوة« التابعان للمني�ا. سويف، وجنوباً

والثالثني  احلادي  يف  لبيب«  »لطفي  ُوِلَد  بأهلها،  الطيب�ة  الهادئة  املدين�ة  تلك  يف 
بنت  يسبقه  آخرين،  أشقاء  أربعة  بني  الثاين  الطفل  ليكون   ،19 46 العام  من  أكتوبر  من 
»بنك  بعد  فيما  أصبح  الذي  باركلزي«-  »بنك  يف  موظف  ألب  آخر،  ولد  بعده  وجاء  وولد، 
سوى  حيققها  لن  احلياة،  يف  كبرية  بطموحات  بسيطة  حياة  يعيشون  اإلسكندرية«- 
التعليم، فكان على الطفل »لطفي« أن جيتهد يف دراسته، غري أن الدراسة وحدها لم تكن 
كافية لتمزيه بني أقرانه، فظل الطفل يبحث عما يمكن أن جيد فيه نفسه، وحيقق من خالله 
لريى األستاذ »مكرم زكي« يقف  باملدرسة،  الصدفة إىل غرفة األنشطة  ذاته، حىت قادته 
بني مجموعة من األوالد، يقوم بت�دريبهم على »التمثي�ل« لتقديم مسرحية جديدة يف نهاية 
ا على مقربة من باب حجرة األنشطة، يراقب  الفصل الدرايس األول، فظل »لطفي« واقفاً
ما يفعله هذا األستاذ مع هؤالء التالميذ، الذين هم يف مرحلة دراسية أكرب منه، إذ قد أكمل 
لطفي عامه احلادي عشر مع بداية هذا العام الدرايس، بالتحاقه بالصف الرابع من املرحلة 
االبت�دائي�ة، غري أنه لم يكن يعرف ما الذي يقوم به »األستاذ مكرم«، وال ما هو التمثي�ل، فلم 
لو على سبي�ل »الفرجة«، ألنه  بالفن، حىت  للعائلة كلها، وليس أسرته فقط، عالقة  يكن 
فقط  باإلذاعة  عالقتهم  كل  كانت  وربما  سينمايئ،  أو  مسريح  عرض  دور  البلدة  يف  يكن  لم 
ا  أو »الراديو«، يستمعون من خالله ألغني�ات السيدة أم كلثوم يف حفلها الشهري، وأحياناً
ا يف الفن أو »التمثيليات«، بل ألن »ديميرتي لوقا«  بعض التمثيليات اإلذاعية، ليس حباً
ا إلدارة التمثيليات باإلذاعة املصرية، ما جعلهم يعرفون أن هناك  خال لطفي، يعمل مديراً
ما يطلق عليه »تمثيليات« تبثها اإلذاعة املصرية من آٍن آلخر، غري أنها لم تكن تشغل بال 
من  بالقرب  وقوفه  الحظ  الذي  مكرم«،  »األستاذ  به  يقوم  ما  شاهد  حىت  لطفي،  الصغري 
الباب، وعلى وجهه عالمات الدهشة واإلعجاب، ويف عيني�ه عشرات األسئلة احلائرة، عما 

يقوم به هذا املعلم وهؤالء التالميذ:

- تعاىل يا حبييب... اسمك إيه؟

- لطفي لبيب

- يف فصل إيه يا يس لطفي؟
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- يف رابعة أول

- عال عال.. دا أنت راجل كبري أهو... وعاجبك بقى اللي بنعمله؟

- آه.. بس مش عارف انتو بتعملوا إيه؟

- إحنا بنشخص يا يس لطفي

- بتشخصوا؟ يعين إيه بتشخصوا؟

-  مش عارف التشخيص يا أبو لبيب؟! طب يا سيدي أنا أقولك.. التشخيص ده يعين 
تمثي�ل.. وقبل ما تسأل يعين إيه تمثي�ل، باختصار كده بنختار قصة وال رواية لكاتب 
من الكتاب الكبار، وكل واحد من الفريق ياخد شخصية يشخصها، يعين لو فيها أربع 
بالظبط.. يقول كالمه  أنفار.. كل واحد ياخد كالم نفر منهم ويمثله كأنه هو  خمس 

ويتصرف تصرفاته.. يعين يميش زيه يتلفت زيه.. ويتكلم كمان زيه.

- دي حاجة حلوة أوي التمثي�ل ده.

- أنت اللي حلو يا واد يا لطفي.. وأنا خالص هاضمك للفريق

- تضمين للفريق!! يعين همثل زيكم.. ينفع يعين؟

- وإيه قلة نفعه؟! خش يا واد خش

- طب كنت عايز أعرف هو أنتو .....

-  اسمع يا عم لبيب ما تستعجلش.. شوية شوية هتفهم كل حاجة وهتعرف إجابة كل 
األسئلة اللي أنت عايز تسألها.

بها  يقوم  كان  اليت  واحلركة،  واإللقاء  التمثي�ل  على  للتدريب�ات  لبيب  لطفي  خضع 
على  مدرب  مجرد  كان  أنه  غري  التمثي�ل،  فريق  أعضاء  التالميذ  مع  زكي«  مكرم  »األستاذ 
التمثي�ل، وعندما وقع اختي�اره على واحدة من مسرحيات فرقة جنيب الرحياين، قرر االستعانة 

من  بمخرج  يستعني  أن  عليه  كان  لذلك،  مؤهل  هو  من  بها  يوجد  ال  البلدة  وألن  بمخرج، 
بهذا  املهتمني  املدرسني،  األصدقاء  أحد  طريق  عن  القاهرة،  من  ا  وحتديداً املحافظة،  خارج 
العام  الثالث من نوفمرب يف  الذي أنئش يف  القويم«،  املجال، وأحد أعضاء تنظيم »االحتاد 
ا لنص دستور 1956، ليعمل على حتقيق األهداف اليت قامت من أجلها ثورة 23  1957، طبقاً
ا من النوايح السياسية واالجتماعية  يوليو عام 1952، حلث اجلهود لبن�اء األمة بن�اءاً سليماً
واالقتصادية. وجاء االحتاد ليحل محل هيئ�ة التحرير، غري أنه لم يلبث أن انتهى وجوده مع 

تأسيس االحتاد االشرتاكي.

ا بالفرقة األوىل بمعهد  قدم له صديقه املخرج الشاب »عادل منري«- الذي ال يزال طالباً
اختار  منري  عادل  أن  غري  باملدرسة،  التمثي�ل  لفريق  مسرحية  أول  بإخراج  ليقوم  التمثي�ل- 
»ملك  بعنوان  إدريس  يوسف  للكاتب  العام  هذا  خالل  صدرت  اليت  اجلديدة  املسرحية 
ا  ا شديداً القطن«، وما إن استعرض منري تالميذ فرقة التمثي�ل باملدرسة، حىت أظهر إعجاباً
ا يف أدائه، وحبه للتمثي�ل، وكأنه ُوِلَد ليكون  ا جيداً بالطفل لطفي لبيب، الذي أبدى استعداداً
الفصيح،  البسيط  الفالح  »قمحاوي«،  دور  إليه  يسند  أن  قرر  جسده،  ولنحافة   . ممثالاً
الذي يستغله »السنب�اطي« مالك األرض الزراعية، ويمتص دمه، فأعطى عادل للتلميذ 

لطفي لبيب إحدى اجلمل احلوارية يف املسرحية ليقولها، وخيترب أداءه من خاللها:

-  وهللا دي مصيب�ة.. أيوا مصيب�ة... يعين السنب�اطي طالب مين 250 جني�ه، والقطني�ة 
كلها مش محصلة 200 جني�ه... أروح فني وآيج منني يا إخوايت؟!

له عادل منري،  بأداء يغلب عليه »القهر والظلم، حىت صفق  إن قال لطفي اجلملة،  ما 
ا،  ا باهراً وزاد إعجابه به وتمسكه بأن جيسد شخصية »قمحاوي«، وتنجح املسرحية جناحاً
أن  لدرجة  أهمهم،  هو  التمثي�ل،  فريق  أعضاء  أصغر  لبيب،  لطفي  أن  تأكيد  بداية  وتكون 
البطولة، يف كل املسرحيات  الفريق، بات يسند له أدوار  األستاذ مكرم زكي، املشرف على 

اليت تقدمها الفرقة، وهو ما أكده يف املسرحية التالية:
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-  شوف بقى يا يس لطفي.. املسرحية دي اسمها »حكم قراقوش« مختلفة خالص عن 
»ملك القطن«.. والدور كمان مختلف عن دور »قمحاوي«.. عارف مني اللي كتبها؟

- ال معرفش

ملك  كان  يرحمه..  هللا  الرحياين  جنيب  اسمه  األول  كبار...  فنانني  اتنني  كتبها  -  اللي 
لسه  وأنت  يرحمه  هللا  مات  املسرحية،  بطل  كان  وهو  مصر،  يف  والكوميديا  التمثي�ل 

عندك تالت سنني، والتاين شريكه املؤلف بديع خريي.. ربن�ا يديله الصحة والعمر.

- طب وأنا هعمل دور جنيب الرحياين وال دور شريكه بديع خريي؟

هتعمل  وأنت  يرحمه..  هللا  بيمثل  كان  اللي  هو  وجنيب  بس..  بيكتب  خريي  بديع  -  ال 
دوره.. هتعمل شخصية »بن�دق«.

ملك  وجسده  سبق  الذي  الدور  إليه  أسند  أن  بعد  نفسه،  لبيب  لطفي  يصدق  لم 
خشبة  على  األوىل  للمرة  قدمها  اليت  املسرحية  يف  الرحياين«،  »جنيب  الشرق  يف  الكوميديا 
شكيب،  مييم  وشقيقتها  شكيب  زوزو  بطولتها  يف  وشاركه   ،1935 عام  صيف  يف  املسرح 
وحسن فايق، وعديل كاسب، وآخرون، ليعكس خاللها األحداث اليت كانت تشغل املجتمع 
»قصر  يف  التواجد  إىل  الصدفة  تقوده  الذي  »بن�دق«  شخصية  خالل  من  آنذاك،  املصري 
على  ا  رأساً األوضاع  فيقلب  أسبوع،  ملدة  »السلطان«  دور  لتأدية  ويضطر  السلطان«، 
عقب، وهي املسرحية نفسها اليت كتب لها الرحياين وبديع معاجلة سينمائي�ة، وقدماها يف 

فيلم سينمايئ بعنوان »سالمة يف خري« مع املخرج ني�ازي مصطفى.

ا، واستقبل اجلمهور من أولياء أمور الطلبة وأقاربهم، هؤالء  ا كبرياً حققت املسرحية جناحاً
ا  ا، خاصة »بن�دق« أو لطفي لبيب، الذي نال تصفيقاً التالميذ وما يقومون به استقباالاً رائعاً
أضحكت  اليت  الكوميدية  احلركات  بعض  إليها  وأضاف  الشخصية  أدى  أن  بعد  ا،  حاراً
خشبة  فوق  وهو  عليه  والصياح  اإلعجاب  بصيحات  يت�أثر  ولم  العرض،  طيلة  احلضور 
املسرح، خاصة بعد التنبيهات العديدة من األستاذ مكرم، بأال يلتفت إىل صياح اجلمهور، 

ويستمر يف أدائه كأنه قائم يف »صومعة« يصلي، ليشعر بعدها الطفل لطفي لبيب بمدى 
أهمية ما يقوم به، ومدى تأثريه على اجلمهور، بعد أن ملس رد فعلهم وإعجابهم الشديد بما 
يقدم، فكانت البداية لعشق هذا الفن ودوره، وهو الذي خرج يف بيئ�ة ال عالقة لها بالفن أو 
ا، كل احلرص،  التمثي�ل، فعشق لبيب املسرح والتمثي�ل منذ هذه اللحظة، بل وأصبح حريصاً
»جنيب  الكوميديا  عمالق  تراث  من  كبري  عدد  وتقديم  التمثي�ل،  فريق  يف  استمراره  على 
الرحياين«، كما حرص األستاذ مكرم على أن يسند إليه أدوار الرحياين يف كل ما تقدمه الفرقة 

من أعمال.

ا بوجوده يف فريق التمثي�ل، ليس فقط باملدرسة االبت�دائي�ة، بل  ظل لطفي لبيب متمسكاً
كان أول يشء يبحث عنه وينضم إليه يف املدرسة اجلديدة اليت ينتقل إليها، سواء اإلعدادية 
ا لكل املشرفني  أو الثانوية، خاصة بعد ذاع صيت�ه بني أبن�اء املدين�ة الصغرية، وأصبح معروفاً
على فرق التمثي�ل باملدارس اليت كان ينتقل إليها، مع كل مرحلة دراسية جديدة، حيث ظل 
يف مدين�ة »الفشن« حىت الصف الثاين الثانوي، عندما قرر رب األسرة، أن ينفذ قرار نقله 

إىل مدين�ة اإلسكندرية، يف فرع البنك الرئييس هناك.
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الفصل الثاين...
أول بطولة مطلقة

الساحرة، فما  الساحلية  املدين�ة  لبيب تلك  الفرصة كاملة ألن يكتشف لطفي  لم تتح 
جبامعة  »الزراعة«  كلية  إىل  التنسيق  مكتب  أرسله  حىت  العامة،  الثانوية  على  حصل  إن 
أسيوط، لينتقل بمفرده للعيش يف أسيوط، غري أنه لم يكن يهمه أي كلية سيلتحق بها، وال أي 
مدين�ة سيعيش بها، بل كان همه األول واألخري، هو ذلك العشق الذي وقع فيه منذ طفولته، 
»التمثي�ل«، كيف سيمارس هذا العشق؟ ومن الذي سيتيح له الفرصة، مثلما أتاحها له 
فرغم  بها،  التحق  اليت  املدرسية  الفرق  يف  إشرافهم  حتت  عمل  من  وكل  مكرم«  »األستاذ 
بأنه مقيد بتلك الدراسة اليت لم حيبها ولم جيد  وجود فريق للتمثي�ل باجلامعة، لكنه شعر 
ا  نفسه فيها، وهو ما دفعه ألن يرتك الدراسة بكلية الزراعة جامعة أسيوط، وهو ال يزال طالباً
بالفرقة الثاني�ة، ليتقدم دون تردد إىل املعهد العايل للفنون املسرحية، خاصة بعد أن تعاظم 
املسرحيني  الكتاب  من  كبري  عدد  وظهور   ،1952 ثورة  بعد  الثقافية،  احلياة  يف  املسرح  دور 
على  فضالاً  املهمة،  األعمال  من  كبري  بعدد  املسرحية  احلياة  أثروا  الثقافية،  الساحة  على 
اهتمام الزعيم جمال عبد الناصر بدور الفن والفنون يف احلياة بشكل عام، واحلياة الثقافية 
بشكل خاص، وهو ما دفعه إلصدار قراره، فيما بعد، لوزير الثقافة- آنذاك- ثروت عكاشة، 
تكرب  واآلمال  يزداد  الطموح  جعل  ما  الفنون«،  »أكاديمية  إلنشاء  املعاهد  بقية  باستكمال 
يف  لبيب  لطفي  ليكون  التمثي�ل،  بمعهد  االلتحاق  إىل  جلأت  اليت  اجلديدة،  األجيال  لدى 
االختب�ارات  ويجتاز  املسرحية،  للفنون  العايل  باملعهد   1966 العام  يف  ويلتحق  مقدمتهم، 
بنجاح كبري، دون أن يعرفه أحد، ويتم قبوله ضمن دفعة من الطلبة املميزين، منهم: محمد 
مصطفى،  يسري  فهيم،  سايم  اجليار،  هادي  حسني،  شعبان  احللفاوي،  نبي�ل  صبيح، 
ونادية فهيم وغريهم، يقوم بالتدريس لهم كوكبة من كبار أساتذة التمثي�ل واألدب واللغة 
الزرقاين، فتوح نشاطي، سعد أردش، كمال  الرحيم  العريب: عبد  العربي�ة يف مصر والوطن 
الرحمن  عبد  الشاعر  صالح،  عباس  أحمد  األديب  البدوي،  أحمد  األلفي،  نبي�ل  ياسني، 

صديق، الشاعر كمال نشأت، وآخرون.
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بسحب  نفسه  الوقت  يف  قام  بل  املسرحية،  الفنون  بمعهد  بااللتحاق  لبيب  يكتف  لم 
جبامعة  »اآلداب«  بكلية  األوىل  بالفرقة  ليلتحق  أسيوط،  جبامعة  الزراعة  كلية  من  أوراقه 
اإلسكندرية، قسم الفلسفة واالجتماع، ليدرس فيها »انتساب« إىل جانب معهد التمثي�ل، 
ا على أن جيتهد يف كل منهما، خاصة أنه  ا به آنذاك، غري أنه كان حريصاً وهو ما كان مسموحاً
ا  ا يف اللغة العربي�ة، بل وطالباً ا يف اللغة العربي�ة، وال يصح أن يكون ممثالاً ضعيفاً كان ضعيفاً
ا، وهو األمر الذي جعله يلجأ إىل أستاذه سعد أردش، يستشريه ويطلب  يف كلية اآلداب أيضاً

نصيحته:

- أنت ولد كويس يا لبيب.. بس عندك شوية مشاكل يف العريب

- فعال دي مشكليت وأنا عارف وحباول أشتغل على املوضوع ده

ا.. وده مهم ألي  -  أنت مخارج األلفاظ عندك كويسة أوي.. وكل حروفك واضحة جداً
ممثل.. هي بس اللغة عايزة تتظبط.. ألنك برتفع يف غري محل الرفع.. وتنصب يف غري 

محل النصب.. وما بت�اخدش بالك من حروف اجلر وأدوات اجلزم

.. وأنا حباول يا أستاذ بس مش عارف أظبطها - فعالاً

- أنا هقولك على حل كويس

- احلقين بي�ه أرجوك

- اسمع القرآن الكريم

- إيه؟!

-  أيوا القرآن هيخليك أستاذ يف اللغة العربي�ة.. أنت متعرفش قد إيه الكتاتيب لها فضل 
كبري إزاي على فطاحل اللغة العربي�ة 

- أيوا يا أستاذي ماقلتش حاجة.. بس يعين.......

- يعين إيه؟

- أصل أنا مسييح

بت�اعتك  اللغة  اسمعه..  بقولك  أنا  القرآن..  احفظ  بقولك  أنا  هو  يعين؟!  وإيه  -  طب 
وامىت  نفس  تاخد  وامىت  وتقطعها..  اجلملة  تنطق  إزاي  هيعلمك  وكمان  هتتظبط 

تتكلم.

جانب  وإىل  العربي�ة،  اللغة  إلتقان  أمامه  يقف  �ا  شيئاً ويجعل  ليي�أس  لطفي  يكن  لم 
ا على أن حيضر الندوات الثقافية  تنفيذ نصيحة أستاذه كلما أمكن ذلك، إال أنه حرص أيضاً
ما  يقيم  ندا،  سمري  املعهد،  يف  زميله  أن  علم  عندما  حىت  الشعرية،  واألمسيات  واألدبي�ة، 
ا، يف شقته اليت يسكن بها يف شارع شربا، قرر أن حيضر  يشبه التجمع الفين الثقايف أسبوعياً
هذا التجمع الذي كان يضم مجموعة من شباب الفنانني من طلبة املعهد إىل جانب بعض 
ا يف »شلة املثقفني«، ويقدمه سمري  ا جديداً شباب األدباء والشعراء، ويصبح لطفي عضواً

ندا لهؤالء األصدقاء اجلدد:

هسيبكم  دول،  االتنني  عدا  ما  وسايم،  وشعبان  نبي�ل  كلها  الشلة  عارف  أنت  ا  -  طبعاً
تتعرفوا على بعض حلد ما الباقيني ييجوا

- أهالاً وأسهالاً أنا اسيم لطفي لبيب طالب يف معهد التمثي�ل

- تشرفنا وأنا مصطفى النحاس

- الزعيم.. ما شاء هللا مش باين عليك وهللا

- هاهاهاهاهاهاها.. أنا قلت لك مش هتسلم من لسان لطفي.. سد عليه بقى

-  أنا عارف أن اسيم ده مشكلة.. بس أعمل إيه اسيم كده وهللا.. بس إن شاء هللا هاخد 
واملعهد  شربا  دايرة  عن  جاية  اللي  الربلماني�ة  االنتخابات  وهزنل  الزعيم  سكة  نفس 

الفين.

-  أنت هتاكل ودنه يا مصطفى من دلوقت.. وبعدين ده مش من شربا يعين مش زبون.. 
لسه الليل طويل خليه يسلم على الراجل.
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.. أنا اسيم جمال الغيطاين.. صحفي يف أخبار اليوم وكاتب روايئ - أهالاً وسهالاً

أنا جاي  املمثلني أهم.. وبعدين  - أ هالاً وسهالاً حصل يل الشرف.. طب الصحافة فني 
عشان أستمتع باإلبداعات.. فني الروايات يا أستاذ عايزين نقرا ونستمتع؟

لسه  أنا  ا  وعموماً الصحف..  يف  اتنشروا  كلهم  �ا  تقريباً قصة  خمسني  حوايل  عندي  -  أنا 
اسمها  هللا..  شاء  إن  النهارده  هاقرأها  أهي..  معايا  جايبها  جديدة..  قصة  مخلص 

»جسر الفردان«.

- هللا هللا هللا.. أيوا كده خلى القعدة حتلو.

ا يف تثقيف نفسه، وإتقان اللغة العربي�ة كتابةاً  ا كبرياً استطاع لطفي لبيب أن يب�ذل جهداً
يف  يتفوق  أن  أمكنه  كبيرين  وجهد  وبصرب  والكلية،  املعهد  يف  الدراسة  جانب  إىل  ا،  ونطقاً
دراسته، سواء يف معهد الفنون املسرحية، أو حىت يف كلية اآلداب، ليحقق املفاجأة ويستطيع 

ا يف العام 1970. أن ينجح يف كل سنوات الدراسة بهما، ويتخرج فيهما معاً

ينطلق  ألن  فنان  ألي  البدء  إشارة  بمثابة  يكون  التمثي�ل  معهد  يف  التخرج  أن  شك  ال 
وختيل  املعهد،  مسرح  خشبة  فوق  بها  حلم  طالما  اليت  أحالمه  وحتقيق  ذاته  عن  ليبحث 
بالفن  كبري  اهتمام  فهناك  رحابة،  أكرث  أصبحت  األمور  أن  خاصة  له،  اجلمهور  تصفيق 
والفنانني والثقافة واملثقفني بشكل عام، وإن لم حيقق ذاته يف املسرح فهناك السينما، وإن 
التمثيليات  من  العديد  ويقدم  مهم،  حضور  للتلفزيون  أصبح  فقد  السينما،  يف  جيدها  لم 
واملسلسالت التلفزيوني�ة، حيث حترص الدولة على أن تنطلق الدماء اجلديدة يف كل هذه 
ا  وحتديداً األكاديمية،  خرييج  لكل  ا  تماماً مهيأة  الظروف  أن  املؤكد  فمن  الفني�ة،  الشرايني 
معهد الفنون املسرحية، غري أن لطفي كان عليه أن يؤجل هذه االنطالقة، بل وكل ما حلم 
العسكرية،  الواجب، وأداء اخلدمة  نداء  تلبي�ة  بعد  ما  إىل  الفن،  من طموحات يف عالم  به 
رغم أن شقيقه األكرب، املهندس أكرم لبيب، كان قد سبقه إىل التجني�د، عقب خترجه يف كلية 
ويظل  االستزناف،  وحرب   ،1967 نكسة  حلضور  أقداره  وقادته   ،1966 العام  يف  الهندسة 
ا يف انتظار حلظة االنتقام ورد االعتب�ار، ليلحق به شقيقه لطفي عقب خترجه، وقبل  مجنداً

 ،1970 سبتمرب  من  والعشرين  الثامن  يف  الناصر  عبد  جمال  الزعيم  رحيل  من  قليلة  أشهر 
ا، أكرم مجند كضابط احتي�اط، فيما لطفي جندي بالكتيب�ة 26 مشاة،  ليكون الشقيقان معاً

ا. ا وشعباً ويظل كل منهما يف انتظار حلظة احلسم اليت انتظرها اجلميع، جيشاً

عام  باجليش  التحاقه  منذ  العملية،  لبيب  لطفي  حياة  توقفت  املصريني،  كل  كحال 
حىت  الفني�ة،  باحلياة  له  عالقة  فال  املصرية،  والكرامة  األرض  واسرتداد  الثأر  حلني   ،1970
عندما كان يأيت إليهم بعض الفنانني، الذين يقومون بعمل زيارات ميداني�ة جلبهة القتال، 
بقية زمالئه اجلنود، خاصة عندما جيد  ا عن  لم يكن يرى نفسه ممزياً للرتفيه عن اجلنود، 
أن من بني الفنانني الذين يزورون اجلبهة، بعض زمالء دفعته يف املعهد باعتب�ارهم فنانني 
أنه يعترب نفسه يف  معروفني ومشهورين، وهو ما لم يشكل أي عبء نفيس عليه، خاصة 
مهمة وطني�ة، تفوق مئات املرات ما يقوم به زمالؤه الفنانون خالل زيارات الرتفيه جلنود 
واحلديث  التذكارية  الصور  اللتقاط  والصحفيني،  املصورين  بصحبة  وهم  اجلبهة، 
للصحافة عن حب الوطن، فيما يقوم هو بالرتحيب بهم ومساعدتهم يف حتقيق ما جاءوا من 

أجله، غري أنه فوئج بعد انصراف املمثلني، بأحد اجلنود من زمالئه يسأله:

- هما دول زمايلك يا لطفي؟

ا.. دفعة واحدة زيي أنا وأنت هنا كده يف اجليش دفعة واحدة - آه طبعاً

- أمال ليه ما كنتش بتقول إنك ممثل، وكل ما حد يسألك تقول إنك موظف يف وزارة 
الثقافة؟

-  شوف يا عمر يا خويا.. أنا لما سألتك بتشتغل إيه قلت يل جّمال، وعارف أنت بتعمل 
إيه يف شغلتك، وعبد اليح سمكري سيارات، وفاروق مهندس، ورضا فران، وكلها مهن 
أنت  تسأله  مينفعش  املمثل  إال  األول..  صاحبها  تسأل  الزم  بس  وشريفة  معروفة 

بتشتغل إيه.

- ليه إن شاء هللا؟ على راسه ريشه وال إيه؟
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املمثل  نكرة،  أو  فاشل  ممثل  يبقى  إيه؟  بتشتغل  أنت  سألته  لو  ألنك  حبييب..  يا  -   ال 
مفروض يبقى مشهور مش محتاج حد يسأله أنت بتشتغل إيه.

- تصدق صح.. يعين اجلماعة دول اللى مشيوا من شوية أنا أعرف اتنني تالتة منهم 
شغلتك  إن  بتقول  مش  ليه  أنت  برضه  بس  فنانني..  عليهم  بيقولوا  هما  والباقيني  بس.. 

ممثل؟

-  مينفعش يا حبييب.. ألن أنا ال ممثل فاشل وال ممثل نكرة.. أنا ممثل على الزيرو لسه 
ما عملتش وال كيلو.. يبقى أقول بشتغل ممثل إزاي؟

ا عن عالم الفن والفنانني طواعية، يقيض سنوات جيشه، إىل أن جاءت  ظل لطفي بعيداً
حلظة احلسم يف السادس من أكتوبر عام 1973، اليوم العاشر من شهر رمضان املبارك، 
حني فوئج لطفي بقائد الكتيب�ة 26، العقيد عبد الوهاب احلريري، يستدعيه يف السادسة 

ا، باعتب�اره مسؤوالاً عن املصروفات، ويسأله: صباحاً

- فاضل معاك فلوس يا لطفي؟

- احلمد هلل يا افندم خري ربن�ا كتري.

- أيوا يعين يكفي؟

- يكفي إيه يا افندم.. مهو على حسب اللي هيكفيه ده إيه؟

- شوف يا لطفي أنا عايز أعمل ترفيه للكتيب�ة كلها النهارده

-  ترفيه.. ترفيه إيه يا فندم؟! والكتيب�ة كلها كمان؟! سيادتك أنا كل اللي فاضل معايا 
مية وستة جني�ه بس.. ترفيه إيه اللي يكفي الكتيب�ة كلها بمية وستة جني�ه؟

- معرفش اتصرف.. أنا عايز الوالد كلهم يتبسطوا النهارده

- ليه يا افندم هو يف إيه النهارده هو يف مناسبة وال حاجة؟

ا.. عدى أول عشر أيام من رمضان واحلمد هلل  - إيه.. آه.. آه النهارده مناسبة مهمة جداً
على خري.

هجيب  دي  السعيدة  باملناسبة  وأنا  خري..  على  عدوا  إنهم  افندم  يا  هلل  احلمد  طب   -
للكتيب�ة كلها بلح!

يف طريقه إىل السويس الحظ لطفي خلو األسواق من المارة، لدرجة أن البائعني يوزعون 
ا على أي إنسان يميش، فاحلياة شبه متوقفة، كما الحظ انتشار  البضائع واألسماك مجاناً
ا يضبطون الشدة،  الشرطة العسكرية على طرق املدقات الرملية، وحركة مريب�ة، وجنوداً
وآخرين يقومون بنفخ زوارق مطاطية، يف الوقت الذي جيد فيه مجموعة أخرى يفرتشون 
إن  وما  للكتيب�ة،  وعاد  البلح  فأخذ  والرقص،  بالغناء  ويقومون  نقطة،  أعلى  فوق  األرض 
انتهى من توزيعه، حىت سمع أصوات الطائرات احلربي�ة تمر من فوقهم متجهة إىل الضفة 
من  طوفان  وأعقبها  السماء،  ترى  ال  أنك  لدرجة  معهودة،  غري  بغزارة  القناة،  من  الشرقية 
طلقات املدفعية، وما إن هدأت املدفعية كانت الزوارق املطاطية تن�دفع حنو القناة حيملها 
ا  اجلنود، ثم حملتهم لينتقلوا إىل الضفة الشرقية من قناة السويس، ويسمع لطفي هتافاً

زلزل كيانه:

- هللا أكرب.. هللا أكرب... هللا أكرب

- هللا أكرب.. إحنا بنعرب القناة.. هللا أكرب

كان لطفي ضمن الدفعة الثاني�ة يف العبور، ركب الزورق مع مجموعة من زمالئه، وهم 
زميله  فأصابت  النار،  طلقات  العدو  جنود  بعض  عليهم  فتح  الشرقية،  للضفة  يعربون 
منطقة  من  القناة،  عربت  اليت  الكتيب�ة  من  شهيد  أول  ليكون  الرازق،  عبد  سيد  وصديقه 
نقطة  أقوى  وهي  الضيقة«،  »النقطة  عليه  يطلق  ما  توجد  حيث  العسكرية،  »جنيف« 
لتحطيم  منهما  العبور  تم  اللتان  النقطتان  وهما  املسحورة«،  و»النقطة  للعدو،  مكشوفة 

خط برليف.
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الفصل الثالث...
لطفي يبحث عن لطفي

يف الوقت الذي عرب فيه لطفي لبيب قناة السويس مع زمالئه اجلنود من سالح املشاة، 
كان شقيقه أكرم يف سالح الشؤون اإلدارية، املختص بتوزيع الذخائر والطعام على املجندين 
والضباط، ليكون ضمن مجموعة من اجلنود والضباط، أصبح مصريهم مجهوالاً يف صحراء 
سين�اء، دون ماء أو طعام، بعد أن ضلوا الطريق ملدة عشرة أيام كاملة، يواجهون الكثري من 
املخاطر إثر االعتداء بالضرب على سياراتهم على الطرق املؤدية ملعسكرات اجلنود، وفيما 
هو ومجموعة من الضباط يتجهون إىل منطقة »كربيت« اليت تم حصارها لفرتة طويلة، 
وبينما يمرون بمنطقة جنوب البحريات، خرجت عليهم قوات االحتالل اإلسرائيلي وبدأت 
ا، كان أكرم لبيب من بينهم،  إطالق النار عليهم، فاستشهد من استشهد وتم أسر 27 ضابطاً
النهاية استقر بهم احلال يف تل  ا حبيفا، ويف  العريش ومنها إىل غزة مروراً ليتم ترحيلهم إىل 
أبيب، ليب�دأ جهاز املوساد اإلسرائيلي التحقيق معهم، وألن أكرم كان يرتدي »بزة عسكرية« 
املستوى  عن  باألسئلة  يمطرونه  فراحوا  قائدهم،  أنه  املوساد  اعتقد  زمالئه،  عن  مختلفة 
االقتصادي يف مصر وطرق العمل وكيفية املعيشة، ألن املعلومات العسكرية كانت لديهم، 
»الليلة  أغني�ة  غناء  يف  وقتهم  يقضون  واحد،  عنرب  يف  ا  معاً ليجلسوا  بعدها  الضباط  ليعود 

الكبرية« لسيد مكاوي وصالح جاهني، حىت يتغلبوا على تعب التعذيب واالستجوابات.

الضغط  وحتت  واألفراد،  املعدات  يف  العدو  تكبدها  اليت  الفادحة  للخسائر  نتيجة 
ا إلسرائي�ل، قام  ا ضخماً ا جوياً السيايس والعسكري واالسرتاتييج، بعد أن مدت أمريكا جسراً
جيش العدو يف يوم 17 أكتوبر بعمل معرب على قناة السويس بمنطقة »الدفرسوار«، عربت 
أبراهام ادان، وكلمان ماجن، للجانب  إريي�ل شارون،  منه ثالث فرق مدرعة بقيادة كل من 
الغريب من القناة حتت قصف شديد من مدفعية اجليش الثاين املصري بقيادة العميد عبد 
ممكنة  دعاية  بأضخم  إسرائي�ل  أحاطتها  اليت  بالثغرة،  عرف  ما  ليحدث  غزالة،  أبو  احلليم 
حلجب حجم وقيمة اخلسائر اليت منيت بها، ليكون لطفي لبيب أحد اجلنود املحاصرين 
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يف »الدفرسوار«، واملجهول مصريهم، غري أنه لم يعبأ بذلك، وعلى استعداد تام ألن يضيح 
الحظ  عمر،  زميله  أن  غري  الفدايئ،  للجندي  مثال  فهو  الوطن،  لرتاب  فداء  وحياته  بروحه 

�ا يف تصرفاته أثن�اء احلصار، فكان ال بد أن يفاحته يف األمر: �ا غريباً شيئاً

عشان  بتستخىب..  بتهرب..  أالقيك  نصلي  نييج  ما  كل  إنن�ا  لطفي  يا  مالحظ  أنا   -
ا يف رمضان وإحنا محاصرين هنا..  ماتصليش.. صدقين مفيش أجمل من الصال.. خصوصاً
أنت شهم وابن بلد جدع.. وكمان حريص على أنك تصوم ماشفتكش فطرت وال يوم، رغم 

أن يف عساكر كتري فطرت لكن أنت حريص على الصيام.. يبقى ليه ما بتصليش؟

- معلش أصل أنا عندي عذر

- نعم يا أخويا عذر.. عذر إيه ده يال؟

- أصل أنا مسييح

ونص  سنني  تالت  بعض  مع  إحنا  يعين  عقلك..  خيرب  هاهاهاهاها..  مسييح..  إيه   -
حلد دلوقت ومعرفش إنك مسييح

- يعين كنت هتعملي بازابورت يا يخ

- ال جبد إزاي.. وبعدين ده أنت حريص على الصيام أكرت من مسلمني فاطرين عادي

أنا عايش لوحدي.. إحنا  يا عمر.. أنت مش عايش لوحدك وال  اتربيت على كده  أنا   -
عايشني مع بعض.. والزم كل واحد فين�ا خياف على التاين ويراعي شعوره.. دانة املدفع لما 

بتزنل يا عمر بتسأل األول هي نازلة على مني.. محمد وال جرجس؟

- عارف ياض يا لطفي.. أنا كنت األول حببك.. لكن دلوقت أنا بموت فيك

- ال يا سيدي روح موت يف سين�ا أحسن

- حبييب يا أبو لبيب هاهاهاهاها.. 

عزيزة  دموعه  أن  إال  الصادقة،  اإلنساني�ة  وأحاسيسه  املرهفة،  لطفي  مشاعر  رغم 
أو  حاله  على  ليس  وبغزارة،  فجأة  تنهمر  وهي  نفسه  ضبط  حىت  بسهولة،  تسقط  ال  ا،  جداً
ا،  بها، فهو رجل صعيدي شهم وصلب، دموعه عزيزة جداً اليت يمر  الظروف الصعبة  تلك 
ال يبكي بسهولة، إال أن دموعه انهمرت عندما علم بأسر شقيقه األكرب أكرم، حينما سمع 
الراديو، حيث جيربون اجلنود والضباط األسرى  إذاعة إسرائي�ل عرب  صوته يقدم نفسه يف 
على احلديث كنوع من الضغط النفيس على اجليش املصري، بكى ألنه يعلم كيف سيكون 
كان  إذا  تعرف  وال  الثغرة،  يف  محاصر  واألوسط  أسري،  األكرب  فابنها  اآلن،  والدتهما  حالة 

ا. سينجو أحدهما أو كالهما أم سيكونان يف عداد شهداء احلرب معاً

الكبري  سواء  القتال،  جبهة  إىل  بهما  أرسلت  اللذين  بطليها  من  بطولة  أقل  األم  تكن  لم 
، غري أنه قبل أن  ا بأن يسمع لقب »الباشمهندس« وعمل من أجله طويالاً الذي حلم كثرياً
يسمع اللقب أو يعمل من أجله، ذهب ليساهم يف حترير األرض، والدفاع عن وطنه، حىت 
كل  ظهره  خلف  ترك  الذي  األوسط  االبن  أما  قليل،  ثمن  فهي  الثمن،  هي  حياته  كانت  لو 
والشهرة،  النجومية  وحياة  والتلفزيون  السينما  وكامريات  املسرح  وخشبة  التمثي�ل  أحالم 
 ، ليحصل على أول »بطولة مطلقة« له يف حياته، غري أنها بطولة حقيقية وليست تمثي�الاً
وليست  طويل،  عمر  بعد  سريته  يف  ستظل  كما  حياته،  طيلة  به  ملتصقة  ستظل  بطولة 
بطولة تنتهي بمجرد انتهاء الدور، بطولة يف مواجهة عدو غادر ومغتصب، ال بد من كسره 
من أجل اسرتداد األرض املصرية والكرامة العربي�ة، وهو ما ساهم فيه االبن�ان، لتؤكد األم 
أنها ليست أقل منهما، وراحت للتطوع يف مستشفيات الهالل األحمر، للمساعدة يف مداواة 
عاد  وقد  األكرب  بنجلها  لتفاجأ  القتال،  جبهة  على  املصابني  األبطال  من  واجلرىح  املرىض 
 15 يويم  بني  ما  اإلسرائيلي،  والعدو  مصر  بني  األسرى  لتب�ادل  صفقة  تمت  أن  بعد  إليها، 
مقابل  ا،  إسرائيلياً ا  وضابطاً ا  جندياً  242 سراح  مصر  أطلقت  حيث   ،1973 عام  نوفمرب  و22 
»أكرم  ليكون  مصريني،  وضباط  جنود  من  لديها  حتتجزهم  ما  سراح  إسرائي�ل  أطلقت  أن 
لبيب« وزمالؤه الضباط من بني من تم اإلفراج عنهم، وفيما تأخذه والدته بني أحضانها، 
كان أول من سألت عنه شقيقه لطفي، ولماذا لم يعد معه، فقرر أن يعود إىل جبهة القتال، 
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عليها،  والقضاء  الثغرة  إنهاء  تم  قد  أنه  ليكتشف  عاد  أنه  غري  له،  الثأر  أو  بشقيقه  للعودة 
يزال على قيد احلياة، بعد أن شهد ورفع عدد كبري من زمالئه  لبيب، ال  البطل لطفي  وأن 
الذين استشهدوا وهم يدافعون عن شرف الوطن، ليعيش لطفي وشقيقه واحدة من أندر 
اللحظات الدرامية، اليت يمكن أن يعيشها إنسان يف حياته، حلظة درامية نادرة، ليس فوق 
كلمة  عن  ا  دفاعاً الفداء،  ساحة  يف  بل  التلفزيون،  أو  السينما  شاشة  على  أو  املسرح  خشبة 

وطن.

حرب  يف  العرب  أشقائها  وكل  ملصر،  حتقق  الذي  العظيم  والنصر  احلرب  انتهاء  رغم 
القوات  مع  مهمته  استكمال  عليه  فكان  بعد،  انتهت  تكن  لم  لطفي  مهمة  لكن  فاصلة، 
املسلحة املصرية، للدرجة اليت نيس معها نفسه وطموحاته كممثل مع إيقاف التنفيذ، ذلك 
، وراح ليايل طويلة حيلم به وهو يضع رأسه كل ليلة لين�ام، حلم  اللقب الذي حلم به طويالاً
الفرصة  وما  خالله؟  من  سيحققه  الذي  وما  سيخرج؟  وكيف  ومىت  بداخله،  الذي  باملمثل 
اليت يتمناها وحيلم بها؟ وهل ستكون على خشبة املسرح، أم أمام كامريات السينما؟ وهل 

ا له بني كل هؤالء من زمالء دفعته والسابقني والالحقني عليه؟  سيجد مكاناً

املمثلني  من  كبري  بعدد  فوئج  بدخله،  اليت  األسئلة  لكل  إجابات  لطفي  جيد  أن  قبل 
أكتوبر  نصر  لتسجل  عجل،  على  األفالم  من  عدد  لتصوير  ا  تب�اعاً حيضرون  واملخرجني، 
الدين  حسام  املخرج  اصطحب  الذي  جنيب،  رمسيس  املنتج  مقدمتهم  يف  كان  العظيم، 
مصطفى، واملمثلني محمود ياسني، حسني فهيم، سعيد صالح، صالح السعدين، ومحيي 
إسماعيل، لتصوير فيلم »الرصاصة ال تزال يف جييب« المأخوذ عن قصة لألديب إحسان 
عبد القدوس، فيما كتب له سين�اريو مشاهد احلرب املخرج والسين�اريست رأفت امليهي، 
المأخوذ عن رواية  ليأيت بعده املخرج محمد رايض، ويقوم بتصوير فيلم »أبن�اء الصمت« 
مجيد طوبي�ا، ويلعب بطولته املمثل الكبري محمود مريس، ومعه مجموعة كبرية من شباب 
املمثلني من خرييج معهد التمثي�ل، سواء من دفعة لطفي، أو سابقني عليه أو الحقني له، 
وشاب  صبيح،  محمد  لطفي،  دفعة  وزميل  زيان،  سيد  الشريف،  نور  أحمد،  حمدي  منهم 

ا إىل الكتيب�ة نفسها  أسمر حنيل خترج بعدهما اسمه أحمد زكي، ليعود محمود ياسني مجدداً
ليصور أحداث فيلمني آخرين، األول بعنوان »الوفاء العظيم« ومعه املمثل سمري صربي، 
تأليف  »بدور«  بعنوان  والثاين  رفلة،  حليم  وإخراج  إنت�اج  ندا،  فيصل  وسين�اريو  قصة  عن 
وإخراج نادر جالل، ومعه مجدي وهبة، وأحمد زكي، وقبل أن يتم تسريح لطفي لبيب من 
القوات املسلحة بعد أن أنهى فرتة جتني�ده، حضر تصوير أحدث األعمال اليت تم تصويرها 
عن حرب أكتوبر، بعنوان »حىت آخر العمر« للمخرج أشرف فهيم، عن قصة األديب الضابط 

يوسف السباعي، وليجسد بطولة جديدة قام بها املمثل الشاب محمود عبد العزيز.

 ،1975 العام  نهاية  يف  سنوات  ست  من  يقرب  ما  بعد  اجليش  من  لبيب  لطفي  خرج 
الذي  الفين  الوسط  يف  خاص  وبشكل  تغريت،  قد  األمور  من  الكثري  هناك  أن  ليكتشف 
ا يشار  إليه باالسم فقط حىت اآلن، ومن كانوا زمالء دراسته باألمس أصبحوا جنوماً ينتيم 
ا، يقومون ببطولة  ا أيضاً إليهم، بل وخرجت بعدهم وجوه جديدة، سرعان ما أصبحوا جنوماً
كانوا  الذين  الكبار،  النجوم  حيتلها  كان  اليت  املكانة  ليحتلوا  ومسرحية،  سينمائي�ة  أعمال 
يرتبعون على عرش الساحة الفني�ة، عندما التحق لطفي بالقوات املسلحة يف العام 1970، 
النجومية، وأصبحت ختضع لشروط  ليس هذا فحسب، بل تب�دلت مفاهيم ومواصفات 
جديدة يف التوزيع اخلاريج، ربما لم تكن موجودة من قبل، فضال على اختالف شكل املسرح 
كان  ما  هو  آخر،  ا  أمراً اكتشف  لطفي  أن  غري  جديدة،  ملعايري  وخضوعه  اخلاص،  القطاع  يف 
يهمه على األقل خالل هذه املرحلة، وهو أن جميع األفالم اليت شهد تصويرها يف كتيبت�ه، 
عاشها  اليت  احلقيقية  البطوالت  من  ا  أياً جيسد  أن  منها  أي  يستطع  لم  جتني�ده،  فرتة  أثن�اء 
ا عليها، لدرجة أنه لو تم رفع مشاهد القتال منها، يمكن أن تكون مجرد أفالم  وكان شاهداً
اجتماعية تقليدية، ال عالقة لها بالبطوالت احلقيقية، اليت كان أحد أبطالها، حيث عاش 
ا، ثم ينتقي من يقع  حلظات اختلطت فيها احلياة باملوت، املوت الذي كان يأيت مستعرضاً
االختي�ار عليه، حىت إنه لم يستطع أن حييص املرات اليت سقط فيها من يقف عن يمين�ه أو 
ا، لم يعد يت�ذكر املرات اليت قام فيها باملساعدة يف دفن زمالء  عن شماله، وخرج فيها سالماً
له، تن�اول معهم العشاء، وخطفتهم رصاصات الغدر، وأصبحوا يف عداد الشهداء، قبل أن 
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ا طعام اإلفطار، فلم يغب عن ذاكرته العديد من املشاهد اليت لم ولن يرى مثلها  يتن�اولوا معاً
تقدم  الذي  الربعي،  سيد  النقيب  شاهد  مثلما  اإليمان،  وهذا  الصدق  بهذا  الشاشة  على 
جنوده كاملجنون، غري عائب برد فعل العدو، ليكون أول من حيتل أهم وأعلى نقطة حصين�ة، 
بل واألكرث من ذلك أنه طالب املدفعية املصرية بمواصلة الضرب فوق النقطة وهو وجنوده 
عليها، لينجح يف احتاللها ويواصل التقدم، كما لم ينس زميله سيد عبد الرازق، أول شهيد 

ا: من كتيبت�ه، وهو يتلقى رصاصات الغدر ويقول صاحئاً

- حد ياخد مكاين

مع  األمور  ستسري  وكيف  يب�دأ؟  أين  من  ويرى  أوراقه،  لريتب  نفسه  مع  لطفي  جلس 
طموحات وأحالم ممثل، تعطلت كل طاقاته ما يقرب من ست سنوات، تغريت فيها مفاهيم 
كل يشء، وما األدوار اليت سيقدمها؟ وهل الساحة الفني�ة يف حاجة لوجوده؟ وما الذي يمكن 
أن يضيفه؟ وكيف يمكن للجمهور أن يستقبل ممثالاً »أصلع« يف أدوار »اجلان« أو البطل 
ا من سنه احلقيقية وسط أقرانه،  األول، بعد أن أخذ اجليش »شعر رأسه«، فبدا أكرب كثرياً

ليشعر بأنه يقف يف مفرتق طرق، ال يعرف وجهته التالية، وال من أين يب�دأ.

كان طريق البحث عن مكان للطفي املمثل، وسط الساحة اليت شهدت تغريات جذرية، 
ا غري أن كل الطرق كانت موصدة، غري  ا، غري أنه لم يي�أس ولم يرتاجع، حاول كثرياً ا جداً صعباً
أن ذلك كله لم جيعله يتخلى عن حلمه، إال أنه أمام ضغوط األسرة، وفكرة أنه ال بد أن يزتوج 
ا  ويكون له بيت وأسرة مثل أشقائه وكل شباب العائلة، كانت حتاصره، فقرر أن جيرب طريقاً
آخر، ولو بشكل مؤقت، نزوالاً على رغبة األسرة، فقام باللحاق بشقيقه الذي سبقه بالهجرة 
إىل أسرتاليا، ليسافر لطفي بالفعل بهدف العمل بشهادة »ليسانس اآلداب«، غري أنه قبل 
إن  حىت  ملحوظ،  بشكل  وزنه  ونقص  صحته،  وتراجعت  مرض  أشهر،  عدة  عليه  يمر  أن 

ا: الطبيب وقف أمام حالته مندهشاً

- يعين حضرتك شايف إيه يا دكتور؟

- أنا مش شايف أي حاجة

- للدرجة دي حاليت ميؤوس منها

- ميؤوس إيه.. أنت معندكش حاجة 

- مش فاهم؟ إزاي معنديش حاجة؟! أمال التعب اللي أنا فيه ده إيه.. ووزين اللي نزل 
أوي ده إيه؟

- شوف يا ابين.. التعب اللي عندك تعب نفيس مش عضوي

- وده عالجه إيه يا دكتور؟

- عالجه يف إيديك لوحدك

- إزاي؟ أعمل إيه؟!

- إزاي دي بت�اعتك أنت.. روح دّور على احلاجة اللي أنت عايزها واعملها، شوف إيه اللي 
ناقصك وكمله.. شوف إيه ضاع منك ودّور عليه.

وكأن الطبيب قد وضع يديه على اجلرح، فخرج لطفي من عنده، وميش مع نفسه يفكر 
مليئ�ة  ضخمة  شجرة  حتت  ويجلس  منه،  ضائع  أو  ينقصه  هو  وفيما  الطبيب،  قاله  فيما 
بالطيور املغردة، ليكتشف لطفي يف نفسه أنه مثل هذه الشجرة الضخمة الضاربة جبذورها 
يف عمق األرض، اليت ال يمكن- حبال من األحوال- نقلها من مكانها إىل مكان آخر، فهناك 
كثريون مثله ومثل هذه الشجرة، مرتبط باألرض اليت عليها، وإذا انزتعت منها ماتت، فال 
فوق  اليت  الطيور  مثل  آخرون  أناس  نفسه  الوقت  يف  وهناك  أرضها،  عن  ا  بعيداً لها  وجود 
بالعش من بستان  التنقل  التنقل من شجرة ألخرى، ويمكن  الشجرة، حياتهم قائمة على 
آلخر، ويستطيعون التأقلم واحلياة بسعادة مع كل مكان جديد ينتقلون إليه، لكن الشجرة 

تموت إذا تم نقلها.



الباب الثاين...

بطولة خاصة جدا
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الفصل األول...
االختي�ار الصعب

تعبه  أن سر  أن اكتشف  بعد  ا،  مصر فوراً إىل  العودة  إىل بيت شقيقه، وقرر  لطفي  رجع 
ا، فلم يكن يقيض  ومرضه هو االبتعاد عن حبيبت�ه ومعشوقته مصر، وال بد أن يعود إليها فوراً
ست سنوات يدافع عنها ويستشهد من استشهد من زمالئه وأصدقائه، ثم يرتكها ويهاجر 
إىل أسرتاليا، لتفشل كل محاوالت شقيقه إلثن�ائه عن هذا القرار، حىت لو كان الثمن املوت 

ا عنها. ا، املهم أن يكون املوت على أرض مصر، وليس بعيداً جوعاً

ألي  يلجأ  أن  نفسه  على  وأىب  كممثل،  حياته  يب�دأ  أن  لطفي  قرر  مصر،  إىل  عودته  فور 
العمل  ا ملء السمع والبصر، ملساعدته يف أن جيد  الذين أصبحوا جنوماً الدراسة  من زمالء 
املناسب له والذي يليق به، وحبجم موهبت�ه، وخالل رحلة سعيه كان يقبل ما يعرض عليه 
النفاق«  »أرض  مسلسل  يف  صغري  بدور  التلفزيون  خالل  من  فشارك  صغرية،  أدوار  من 
»الذين  مسلسل  يف  عمل  كما  الشقنقريي،  إبراهيم  واملخرج  السباعي  يوسف  للكاتب 
حيرتقون« عن قصة صالح مريس، سين�اريو وحوار جنيب الكيالين، وإخراج إبراهيم الصحن، 
ليعود للتعاون مرة أخرى مع املخرج إبراهيم الشقنقريي من خالل مسلسل »مأساة امرأة« 
تأليف كوثر هيكل، أمام كمال الشناوي وهدى سلطان، كما عمل مع املخرج األردين من أصل 
فلسطيين صالح أبو هنود، واملؤلف وليد سيف، مسلسلني تاريخيني، األول »اخلنساء«، 
ا مع املخرج إبراهيم الصحن مسلسل »غريب يف  والثاين »عروة بن الورد«، كما قدم أيضاً
املدين�ة« سين�اريو وحوار عبد الرحمن فهيم، أمام محمد رضا وصالح السعدين، ثم شارك 
مع املخرجة علوية زكي بدور صغري يف مسلسل »إصالحية جبل الليمون«، ليختاره املخرج 
يوسف مرزوق ليشارك أيضا بدور صغري يف مسلسل »عيلة الدوغري« عن مسرحية نعمان 
عاشور، سين�اريو وحوار محسن زايد، الذي كان بارقة أمل لزميل دفعته يف اجليش، الفنان 
ا من خالل املسلسل،  ا مهماً ا، ليقدم دوراً محمود اجلندي، الذي قيض أيضا 6 سنوات مجنداً
�ا أقرب إىل البطولة، فكاد يطري من السعادة،  ا ثانياً ليفاجأ بأحد املخرجني يعرض عليه دوراً
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وأن أدوار البطولة بدأت تطرق بابه، غري أنه سرعان ما تراجع عن قبول الدور، بعد أن علم 
ا، رغم إحلاح املخرج، والتأكيد أنه سيكون فاحتة خري  ا قاطعاً أنه لشيخ فاسد، فرفض رفضاً

عليه، وسيلقي عليه الضوء بشكل كبري، ليقدمه للمخرجني واملنتجني، ورغم ذلك رفض:

- ال طبعا عارف الشيوخ كويس.. مش معىن إين مسييح معرفهمش.. يا أستاذ أنا من 
عشاق الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ الطبالوي، وحبب أسمعهم كمان

- طيب ده حلو أوي يعين.....

- مينفعش يا أستاذ مينفعش

- ليه؟ صدقين ده دور عمرك

- بس مش هقدر أعمله

- ليه؟!

- أهو كده وخالص

- طب فهمين بس

يا سيدي صليت صالة استخارة.. وعرفت إين مش هقدر أعمل  أنا  -  عشان أريحك.. 
الدور

- صالة استخارة! 

ا لألدوار الصغرية بعد رفض البطولة اليت لم يَر فيها أي بطولة حقيقية،  عاد لطفي مجدداً
ا يف مسلسل »من أجل ولدي«، عن قصة محمد  ليستعني به املخرج يوسف مرزوق مجدداً
عبد احلليم عبد هللا، سين�اريو وحوار محمد أبو يوسف، ومع املخرج فايز حجاب يف مسلسل 
»الربيء« تأليف مدحت السباعي، ويف اإلذاعة يف مسلسل »اجري اجري« للكاتب بهجت 
قمر، وإخراج عبد هللا الصفيت، وشارك يف املسرح مع املخرج السيد بدير من خالل مسرحية 

»3 فرخات وديك« مع املخرج عبد الغين زكي.

خالل هذه الفرتة، اليت بدأ فيها لطفي لبيب يتحسس خطاه يف مشواره الفين، قرر أن 
ا لثالث فتي�ات  يزتوج وتصبح له أسرة، وهو ما قام به بالفعل، وأصبح خالل سنوات قليلة أباً
جميالت، وذلك بعد أن قطع اإلجازة وعاد للعمل بوزارة الثقافة، حيث كان قد تم تعيين�ه 
خالل  أصبح  الذي  املسرح  ذلك  خترجه،  بعد  الطليعة  بمسرح  ممثل  درجة  على  ا  موظفاً
وأصبح  خشبت�ه،  فوق  أعمالهم  بتقديم  يفخرون  الذين  الكتاب،  لكبار  قبلة  قليلة  سنوات 
التمثي�ل،  يف  اجلديدة  العناصر  أبرز  الختي�ار  املثقفني  واملنتجني  املخرجني  لكبار  »منصة« 
ا يتم التعامل معه على اعتب�ار أنه »عملة نادرة«، وهو كذلك  خاصة أن ممثل املسرح حتديداً
بالفعل، األمر الذي يدركه املخرج سمري العصفوري، مدير مسرح الطليعة، ويقوم بإعداد 
شباب املمثلني الذي ينضمون إىل فرسان الطليعة، ويتحني الفرصة لتقديم بعضهم أو أي 
�ا، وبعفوية الصديق  منهم، حىت مر وقت طويل على وجود لطفي باملسرح، ولم يقدم شيئاً
للمخرج  التمثي�ل،  يف  تأخره  مسؤولية  بتحميل  لطفي  قام  األصغر  األخ  وإحساس  املقرب، 
سمري العصفوري، ليس فقط منذ أن التحق بمسرح الطليعة، بل تأخره يف التمثي�ل منذ أن 
خترج قبل عشر سنوات، قدم خاللها مسرحية واحدة عام 1976، فور خروجه من اجليش، 
وعرضت  التطاوي،  احلفيظ  وعبد  سالم  جنوى  النجمة  بطولة  مقطوع«  »سلك  بعنوان 
املسرحية يف مصيف »رأس الرب وبورسعيد واإلسكندرية«، ليجلس بعدها ألكرث من أربع 
سنوات بال عمل وبال ما يربطه برباط حقيقي بفن التمثي�ل، حىت فاجأه العصفوري باحللم 
، من خالل مسرحية »ما زالت املغني�ة الصلعاء.. صلعاء« وهي  الذي انتظره لطفي طويالاً
دراما جمع فيها العصفوري بعض أعمال الكاتب يوجني يونسكو، يف مزج بارع، ويقع اختي�اره 
ليقدم شخصيتني مهمتني يف املسرحية، الشخصية األوىل دور »األستاذ« يف  على لطفي 
نص »الكرايس«، وهي شخصية شديدة التنوع والرثاء، ولها تركيب�ة خاصة، ويقف يلقي 
وهي  بالناس،  مليئ�ة  أمامه  اليت  الكرايس  أن  ا  متوهماً مغرور،  كشخص  طويالاً  ا  مونولوجاً

فارغة ال جيلس عليها أحد، والشخصية الثاني�ة دور أحد النقاد املسرحيني داخل العرض.

للحظة  ا  استعداداً ا،  جيداً املونولوج  وحفظ  للشخصيتني،  ا  جيداً لبيب  لطفي  استعد 
احلاسمة يف مشواره الفين، على طريقة وليم شكسبري يف »هاملت« عندما قال: »أكون أو 



39 38

ال أكون«، ويف ليلة االفتت�اح وجد صالة املسرح كاملة العدد، وآخرين جيلسون على األرض، 
الثقافية  الشخصيات  كبار  من  مجموعة  األول  الصف  يف  وجد  أن  لطفي  رعب  من  وزاد 
والفنانني واملخرجني، غري أن ثقته بنفسه وبأن هللا لن خيذله، دفعته دفعة قوية، ووقف على 
خشبة املسرح يصول ويجول، وقدم املونولوج على أجمل ما يمكن أن يقدمه فنان محرتف 
يقف على خشبة املسرح منذ نصف قرن من حياته، وبرع يف إظهار الرتكيب�ات النفسية له، 
وحالة االستعالء وحالة االنكسار، وانعكس حادث »املنصة« واغتي�ال الرئيس السادات- 
ا يف األذهان- على العرض بشكل غري مباشر، وهو ما  الذي وقع قبل أسابيع وال يزال حاضراً
الناقد املسريح بفهم  بنعومة وبراعة شديدين، كما قدم دور  العصفوري بمزجه  قام سمري 
ا  شديد وخفة ظل غري تقليدية، وأضفى على الشخصية روح املرح والفكاهة، فنال تصفيقاً
وقف  قد  اجلمهور  بعض  أن  وجد  للتحية،  خرج  وعندما  احلاضر،  اجلمهور  من  عادي  غري 
للتصفيق  وقفوا  من  بني  من  وجد  عندما  للحظات،  الرعب  فأصابه  يصفقون،  وهم  له 
إىل  لتصعد  حبرارة،  تصفق  راحت  اليت  لطفي،  نادية  اجلماهري  معشوقة  الكبرية  النجمة  له 
املناسبة  وبهذه  الرائع،  العرض  هذا  على  العصفوري،  سمري  بتهنئ�ة  وتقوم  املسرح،  خشبة 

قامت بدعوته على العشاء، ثم أشارت بإصبعها إىل لطفي لبيب وهي تبتسم، وقالت:

- أبقى هات الواد ده معاك.

سمع لطفي جملة ما قالته نادية لطفي عنه وعن املسرحية، وهذا التصفيق احلار من 
اجلمهور، والذين حرص عدد كبري منهم على أن يقفوا حتية له يف نهاية العرض، لم يصدق 
معها  واجللوس  لطفي،  نادية  يف بيت  للعشاء  الدعوة  له  ُوجهت  أنه  يصدق  لم  كما  رآه،  ما 
على  يراها  أن  العريب،  والوطن  مصر  شباب  كل  يتمىن  اليت  النجمة  واحدة،  »ترابزية«  على 
وتن�اول  لبيتها  بدعوته  قامت  الشارع،  يف  تميش  صدفة  ويراها  احلظ  يسعده  أو  الشاشة، 

العشاء معها، واحلديث حول الفن واحلياة:

- أنت هايل جبد يا لطفي.. أنت كنت فني يا ابين؟

- موجود.. بس احلظ بقى

عظيم..  مستقبل  وهيبقالك  أوي  شاطر  ممثل  أنت  حظ..  اسمها  حاجة  -  مفيش 
املسألة عايزة شوية صرب مش أكرت

- أنا ماحيلتيش غريه

- أنا عارفة.. ألين كمان سألت عنك وعرفت إنك بطل عظيم من أبطال أكتوبر

قصدي  مش  بتعمليها..  أنت  اللي  البطوالت  جنب  فني  أروح  وأنا  أستاذة..  يا  -  العفو 
طبعا البطوالت اللي يف األفالم

والوطن  مصر  يف  الكوميديا  يف  عالمة  وهتبقى  أوي  خفيف  دمك  -  هاهاهاهاهاهاها.. 
العريب كله.. وابقى افتكر كاليم ده

الرائع اللي حسسين كأين يف  -  جبد مش عارف أقول إيه سواء على لطفك واستقبالك 
بييت، وال األكل اجلميل وكالمك األجمل.. بصراحة الواحد مش عارف يشكرك على 

إيه وال إيه يا أستاذة.

واللي  أصدقاء..  بقين�ا  النهارده  ومن  زمال..  إحنا  أستاذة  كلمة  تبطل  تشكرين؟  -  عايز 
بي�دخل البيت ده يبقى واحد منه.

خرج لطفي من بيت نادية لطفي، ولديه شحنة إجيابي�ة وطاقة هائلة، يمكن أن تدفعه 
ا. ألن حيطم خط برليف مجدداً

له،  ا  وقارئاً للشاعر  ا  محباً باعتب�اره  أخرى،  مرة  العصفوري  سمري  املخرج  اختاره  بعدها 
فضال على تمزيه بوضوح كل مخارج األلفاظ لديه، ليشارك يف احتفالية الذكرى السنوية 
األوىل على وفاة الشاعر الكبري صالح عبد الصبور يف 14 أغسطس 1982، ليقوم لطفي بأداء 
جزء من قصيدة من املفرتض أن الشاعر الراحل كتبها إلحدى الشخصيات »احلرفوشية 
بصورة  الصغري  املشهد  هذا  لطفي  ليقدم  الضعفاء،  املماليك  أحد  لسان  على  الضالة«، 
يتكرر  لم  ما  وهو  الشعرية،  املسرحيات  أو  األمسيات  هذه  مثل  يف  مسبوقة  غري  نموذجية 

مرة أخرى.
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تألق لطفي لبيب يف املسرح مع سمري العصفوري، سلط عليه الضوء إىل حد ما، ما جعل 
املخرج فهيم اخلويل خيتاره عام 1982، ليشارك الفنانة رغدة يف مسرحية »الرهائن« تأليف 
عبد العزيز حمودة، لزيداد تألق وملعان لطفي يف املسرح، ما جعل مخريج التلفزيون ينتبهون 
إليه، فيقدم يف العام 1983 ثالثة مسلسالت ألول مرة يف هذا العام، حيث شارك يف اجلزء 
الدين  فخر  واملخرج  عكاشة،  أنور  أسامة  للكاتب  املدين�ة«  »أبواب  مسلسل  من  الثاين 
صغر  رغم  الكامريا،  أمام  يقولها  اليت  الكلمة  بقيمة  مرة،  ألول  ربما  لطفي،  ليشعر  صالح، 
دوره، وألن عني الكاتب أسامة أنور عكاشة تلتقط املمثل احلقيقي، لو وقف أمام الكامريا 
ليقول جملة واحدة، فالتقطته عني عكاشة، ورشحه للمخرج سايم محمد علي من خالل 
مسلسل »عابر سبي�ل« يف العام نفسه، لتستعني به املخرجة علوية زكي يف مسلسل من 
ا« الذي يشارك به  تأليف الكاتب يسري اجلندي، هو مسلسل »نهاية العالم ليست غداً
صديقه وزميل اجليش الفنان محمود اجلندي، ليخرج من املسلسالت الثالثة إىل السينما 
واملسرح، ليشارك يف العام 1984 يف الفيلم السينمايئ »املشاغبون يف اجليش« مع املخرج 
عبد  حسن  الكبري  املخرج  خيتاره  كما  عوف،  يوسف  تأليف  من  مصطفى،  ني�ازي  الكبري 
حمدي  للكاتب  خواجات«  »كالم  بعنوان  اخلاص  للقطاع  مسرحية  يف  ليشارك  السالم، 

عباس، أمام جنم فرقة ثاليث أضواء املسرح جورج سيدهم.

والصغرية،  الثانوية  األدوار  إليه  تسند  املرحلة  هذه  خالل  يزال  ال  لبيب  لطفي  أن  رغم 
ا عن زمالئه النجوم، وهو الطريق  لكن هذا لم حيبطه أو يثني�ه عن هدفه، بتحقيق ذاته بعيداً
السهل الذي يمكن أن يلجأ إليه آخرون، إال أنه أصر على مواصلة مشواره باألسلوب الذي 
اختاره لنفسه، لتب�دأ األدوار الكبرية تعرف طريقها إليه، عندما طلبه السيد طليب يف العام 
1985، ليتقاسم بطولة مسرحية »أوالدي« من تأليفه وإخراجه، أمام كل من الفنان حسن 
عابدين، أشرف عبد الغفور، واملنتصر باهلل، ليشارك خالل العام نفسه يف مسلسل »صح 
النوم« عن قصة حيىي حقي، سين�اريو وحوار فايز غايل، وإخراج سايم محمد علي، وعندما 
الدين وهبة،  للكاتب سعد  إعادة تقديم مسرحية »املحروسة«  قرر املخرج محمد فاضل 
للدراما التلفزيوني�ة حتت عنوان »املحروسة 85« أسند إليه دور »الدكتور فرحات« أمام 

وحسه  لبيب  لطفي  دم  خفة  لتكون  أيوب،  وسميحة  مريس  محمود  الكبيرين  العمالقني 
خيتاره  املهندس  فؤاد  الكبري  النجم  جعل  ما  أدوار،  من  إليه  يسند  فيما  ظاهرة  الكوميدي 
يف  معه   1986 العام  يف  ليشارك  فؤاد«،  »عمو  األشهر  األطفال  فوازير  يف  معه  ليشارك 
فوازير »عمو فؤاد بيلف بالد«، لتلتقطه يف العام نفسه عني املخرج محمد خان، ليشارك يف 

فيلم »عودة مواطن« يف دور ضابط الشرطة.

مع  الكرام  مرور  يمر  يكن  لم  لكنه  لبيب،  لطفي  إىل  تسند  اليت  الصغرية  األدوار  رغم 
املخرج أو املؤلف اللذين يعمل معهما، بل وكان يلفت نظر كبار النجوم، إلحساسهم بوجود 
خامة فنان كبري له قدرات هائلة لم خترج بعد، وربما هو السبب الذي جعل املخرج محمد 
فاضل والكاتب أسامة أنور عكاشة، والفنان الكبري محمود مريس، أن جيمعوا على اختي�اره 
البشري« عام 1986، يف دور »وجدي عبد  العال  أبو  للمشاركة يف مسلسل »رحلة السيد 
الباسط«، وربما كان السبب نفسه الذي جعل الكاتب فايز غايل يرشحه ليتقاسم البطولة 
الفنان  أمام  الذي كتب�ه بعنوان »سجن أملكه« مع املخرج محمود الشريف،  يف املسلسل 
العزيز  عبد  محمد  املخرج  نفسه  العام  يف  ليختاره  أحمد،  خريية  والفنانة  قابي�ل،  صالح 

ليشارك بدور موظف املستشفى يف فيلم »اجللسة سرية« للكاتب نبي�ل عصمت.



43

الفصل الثاين...
فنان على اخلريطة

يف الوقت الذي رفض فيه لطفي لبيب أن جيسد البطولة املطلقة من خالل شخصية 
عام  طنطاوي  أحمد  املخرج  عليه  عرضه  الذي  بالدور  ترحيب  أيما  رحب  فاسد«،  »شيخ 
املخرج  ليتفق  اخلري،  أبو  محمد  تأليف  اإلسالم«،  يف  »القضاء  الديين  املسلسل  يف   ،1987
اليت  »عائشة«-  السيدة  »جار«  ليكون  ترشيحه  على  غايل  فايز  والكاتب  بشارة  خريي 
به  تعود  الذي  مر«  يوم  حلو  »يوم  فيلم  حمامة-  فاتن  العربي�ة  الشاشة  سيدة  جتسدها 
للسينما بعد غياب أربع سنوات، فيما يشارك املمثل الشاب محمد هني�دي بدور »مساعد 
املذيعة« اليت جتسدها املمثلة جاال فهيم، ليختاره بعدها املخرج األشهر يف تاريخ الفوازير 
بالتلفزيون املصري، فهيم عبد احلميد، ليشارك يف العام 1988 يف فوازير »مناسبات« أمام 
ا على املشاهدين من خالل أشهر وجبة  الفخراين وهالة فؤاد وصابرين، ليكون ضيفاً حيىي 
اجلمهور  شاهده  بل  فحسب  هذا  ليس  الثمانيني�ات،  حقبة  خالل  بالتلفزيون  رمضاني�ة 
اليت جسدها لطفي حىت اآلن، من خالل  ا يف واحد من أهم األدوار  أيضاً خالل هذا املوسم 
صالح  تأليف  الهجان«،  »رأفت  العربي�ة  الدراما  تاريخ  يف  جاسوسية  مسلسل  أشهر 
كبري،  بشكل  لطفي  فيه  ملع  الذي  »شالوم«  اليهودي  دور  يف  العليم،  حيىي  وإخراج  مريس، 
المارة  من  الشوارع  ختلو  كانت  حيث  املشاهدين،  أذهان  يف  فيها  علق  اليت  للدرجة  وأتقنه 
املسرحيات  أهم  من  واحدة  يف  باملشاركة  العام  هذا  ليختتم  املسلسل،  عرض  وقت  خالل 
مسرحية  بالكامل،  الثمانيني�ات  حقبة  خالل  اخلاص،  القطاع  يف  االستعراضية  الغنائي�ة 
»الشحاتني« اليت كتبها جنيب سرور، وأخرجها منري مراد، وشارك يف بطولتها النجم سعيد 

صالح واملطرب محمد منري، صابرين، سعاد نصر، وسعيد طرابيك.

ما قام به لطفي يف العام 1988، جعل األنظار تلتفت إليه، فجاء العام التايل 1989، ليتم 
التعاقد معه على أربعة مسلسالت دفعة واحدة، وفيلم سينمايئ، حيث شارك يف مسلسل 
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»أحزان نوح« قصة شويق عبد احلكيم، سين�اريو وحوار فايز غايل، وإخراج إبراهيم الصحن، 
أمام عبد هللا غيث، وأستاذه سعد أدرش وزميل دفعته شعبان حسني، ومع املخرج مصطفى 
الشال شارك بدور رئييس يف مسلسل »أنا وأنت والزمن طويل« تأليف عبد الرحمن شويق، 
أمام سمري غانم وحسن مصطفى، ونعيمة الصغري، ليشارك يف الوقت نفسه مع سمري غانم 
ا يف مسلسل كوميدي استغل فيه سمري شخصية »فطوطة« اليت قدمها يف الفوازير،  أيضاً
وقدمها عبد الرحمن شويق يف مسلسل بعنوان »رحلة فطوطة السحرية« من إخراج محمد 
تأليف  »كراكيب«  السينمايئ  الفيلم  يف  السعدين  صالح  أمام  بعده  ليشارك  النيب،  عبد 
ا مع الفنان  بهجت قمر، وإخراج املخرج الشاب عمر عبد العزيز، ليعود بعده ويلتقي مجدداً
عبد هللا غيث، يف واحد من األعمال الدرامية التاريخية الضخمة بعنوان »احلب يف عصر 
عبد  ليقدم  حامد،  حسني  وإخراج  السالموين،  العال  أبو  محمد  الكاتب  تأليف  اجلفاف« 
شمعة«،  »ابن  شخصية  لبيب  لطفي  يقدم  فيما  الكبري«،  بك  »علي  شخصية  غيث  هللا 
ومعهما الفنان حيىي شاهني يف شخصية »الزبي�دي«، والفنان شكري سرحان يف شخصية 
املسلسل  ليحقق  وآخرون،  الدهب«،  أبو  »محمد  شخصية  يف  ماهر  وأحمد  »اجلربيت«، 

ا، وتسأل اجلماهري عن اسم املمثل الذي قدم شخصية »ابن شمعة«. ا كبرياً جناحاً

تب�دأ  إن  فما  املصريني،  الفنانني  خريطة  على  وجود  له  أصبح  أنه  يستشعر  لطفي  بدأ 
ا يشار إليه ويطلب باالسم،  شركات اإلنت�اج تتصل بأحد املمثلني، حىت يت�أكد أنه أصبح فناناً
مشارف  إىل   ،1970 العام  يف  خترجه  منذ  ا،  عاماً عشرين  قبل  خيتصره  أن  يمكن  كان  ما  وهو 
خاصة  بالنجوم،  االتصال  سواء  البعض،  يفعل  مثلما  تن�ازال،  قدم  أنه  لو  التسعيني�ات، 
رفض  أنه  إال  واملخرجني،  املنتجني  أبواب  طرق  أو  دراسة،  زمالء  أو  أصدقاءك  كانوا  ما  إذا 
�ا، وال ينتقص من قدر من يفعله، لكن  باملناسبة عيباً الذي ال يعد  الطريق،  أن يسلك هذا 
لطفي له وضع خاص مختلف، ربما كان ينتظر التكريم من أصدقاء وزمالء الوسط، ليس 
ا كثيرين ممن قضوا على جبهة القتال سنوات طويلة من نكسة  بمفرده، لكن لغريه أيضاً
يونيو عام 1967، إىل ما بعد انتصار أكتوبر 1973، يف الوقت الذي كان زمالؤهم يف الداخل 
يصنعون جنوميتهم ويزيدون من رصيدهم الفين لدى اجلمهور، ثم يذهب بعضهم اللتقاط 

الصور مع اجلنود على اجلبهة، أو مع اجلرىح واملصابني يف مستشفيات القوات املسلحة، 
لذا رفض لطفي أن يتم إسناد بعض األدوار له من قبي�ل املساعدة من زميل، حىت لو كان 
إمكاني�ات تؤهله ملكانة  بيت�ه لسنوات، ألنه فنان أصيل وله  الثمن »اجلوع« واجللوس يف 
ا، األمر الذي جعله، مثلما يعرب عن ذلك املصطلح املتداول يف الوسط الفين: فني�ة خاصة جداً

- املمثل ده طلع على دراعه

إال  والفنانني،  الفين  الوسط  مع  تتن�اسب  ال  اليت  القسوة  بعض  بها  اجلملة  تكون  ربما 
أن  ودون  آخر،  يشء  دون  فقط،  الفني�ة  قدراتهم  على  البعض  اعتماد  مدى  عن  تعرب  أنها 
يضطر لتقديم أي تن�ازل من أي نوع، وهو الطريق الصعب، ورغم صعوبة االختي�ار، اختار 
لطفي الطريق الصعب، بل واألخطر، فال يوجد فنان يعتمد على قدراته فقط، دون وسائل 
مساعدة، للوصول إىل مصاف النجوم، وما أكرث هذه الوسائل، سواء من خالل الصداقات، 
ا من حاشية جنم كبري، فضال على  أو اجللسات مع املنتجني واملخرجني، أو باعتب�ارك واحداً
التن�ازالت يف نوعية األدوار اليت يقبل أن يقدمها، واليت قد تهدف إىل الرحب يف املقام األول، 
لها  بالتأكيد  الفنان نفسه من أجله، غري أن كل قاعدة  مقابل أن يكون هناك هدف، حيرتم 
دراعهم«،  »على  ليصلوا  واجتهاد  جبد  عملوا  الذين  النجوم  من  عدد  وهناك  استثن�اءات، 
يتصدرون  ا  جنوماً أصبحوا  التمثي�ل  معهد  يف  زمالئه  بعض  أن  خاصة  لطفي،  أراده  ما  وهو 
ا أن يعمل، حىت بعد أن أصبحت لديه ثالث جميالت  املشهد، ولم ولن يلجأ ألي منهم طالباً
باملدارس، ليس ألنه ال يعبأ بأي يشء حوله، لكن فقط إليمانه باهلل، ثم إيمانه بقدراته الفني�ة 
الكبرية، فهو يثق يف نفسه ويعرف أن فنه لن خيذله، وهو ما بدأت تتضح معامله خالل العام 

1990، عندما تعاقد قبل مطلع هذا العام، ألول مرة على تسعة أعمال دفعة واحدة!

ا من خترجه، على تسعة  للمرة األوىل بعد عشرين عاماً بالفعل تعاقد لطفي لبيب  نعم 
من  ألي  حيدث  لم  ما  وهو  واحدة،  ومسرحية  أفالم  وثالثة  مسلسالت،  خمسة  أعمال، 
زمالئه أو أصدقائه يف الوسط الفين، السابقني عليه أو من جيله، أو حىت الالحقني عليه، 
وجميعها أدوار جيدة وليست ثانوية، بدأها باملسلسل الكوميدي »صباح اخلري يا جاري« 
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وهو حلقات كوميدية متصلة منفصلة، كتبها يوسف عوف، وأخرجها إبراهيم الشقنقريي، 
أمام محمد رضا وعمر احلريري وسناء جميل وخريية أحمد، ليعمل بعده مسلسل »مخلوق 
الفيشاوي  فاروق  أمام  حجاب،  فايز  إخراج  ومن  عامر،  صفاء  محمد  للكاتب  املرأة«  اسمه 
وشهرية وحتية كاريوكا وأمين�ة رزق، وعن قصة محمد جالل »شارع املواردي« اليت كتب لها 
حيىي  الفنانني  أمام  »رجب«  بشخصية  لطفي  شارك  اجلندي،  يسري  واحلوار  السين�اريو 
شاهني، صالح السعدين، محمد وفيق، وفاطمة التابعي، وهو من املسلسالت اليت عملت 
السيدة  بيح  املواردي«  »شارع  يف  أحداثه  تدور  حيث  كبري،  بشكل  اجلماهري  جذب  على 
زينب الشهري، أما يف مسلسل »اليقني« قصة نبي�ل عصمت، سين�اريو وحوار محمد صفاء 
ياسني  محمود  أمام  الرب«  »عبد  بشخصية  خالله  فشارك  العليم،  حيىي  وإخراج  عامر، 
وشهرية ومحمد وفيق، لتختاره الفنانة إسعاد يونس ليشارك يف بطولة مسلسل كوميدي 
من تأليفها بعنوان »زغلول يلمظ شقوب«، ومن إخراج مدحت السباعي، وبطولة إسعاد 

وجميل راتب، جورج سيدهم، حسن حسين، محسنة توفيق ومحمد رضا.

الذين  الشباب  املخرجني  من  جديدة  مجموعة  ظهرت  الثمانيني�ات  فرتة  بداية  مع 
وأطلق  جادة  سينما  يصنعوا  وأن  السائدة،  اإلنت�اجية  التقاليد  على  يتغلبوا  أن  استطاعوا 
عليهم تي�ار الواقعية اجلديدة أو جيل الثمانيني�ات، من هذا اجليل املخرج عاطف الطيب، 

وجتارب رأفت امليهي، وأفالم خريي بشارة ومحمد خان وغريهم.

برز يف تلك الفرتة من مطلع الثمانين�ات، جنوم مثل »عادل إمام«، محمود عبد العزيز، 
نور الشريف، وأحمد زكي«، وجنمات مثل »نادية اجلندي، نبيلة عبي�د، وسهري رمزي، ثم 
العام  بداية  الثمانيني�ات وبالتحديد مع  ليلى علوي، وإلهام شاهني«، ويف منتصف  يسرا، 
ا، فيما يشكل بداية ما أطلق  1984، ارتفع عدد األفالم املعروضة بشكل مفائج إىل 63 فيلماً
�ا وهو »أفالم  ا أكرث تهذيباً عليه موجة »أفالم املقاوالت«، أو كما أطلق عليها البعض اسماً
الفيديو«، وهي عبارة عن أفالم كان يتم تصويرها بمزياني�ات ضئيلة، على حساب املستوى 
»نوادي  إىل  لتوريدها  فيديو  شرائط  لتعبئ�ة  والثالث،  الثاين  الصف  من  وبممثلني  الفين، 

الفرتة  هذه  خالل  املنتجة  األفالم  عدد  جعل  ما  اخلليج،  دول  إىل  وتصديرها  الفيديو«، 
وبداية  الثمانيني�ات  نهاية  مع  أنه  غري   ،1986 العام  يف  ا  فيلماً  95 إىل  قفز  أنه  لدرجة  يزتايد، 
هذه  إنت�اج  تراجع   ،1990 أغسطس  يف  الثاني�ة،  اخلليج  حرب  مع  ا  وحتديداً التسعيني�ات، 
النوعية من األفالم بصورة واضحة، نتيجة اخنفاض الطلب عليها من دول اخلليج، ليظهر 
الكاشف  بينهم رضوان  السينما، من  التأثري قليالاً يف  مجموعة أخرى من املخرجني حاولوا 

وأسامة فوزي وسعيد حامد وغريهم.

�ا يف ظهور  رغم هذه املوجة العاتي�ة مما أطلق عليها أفالم »املقاوالت«، اليت كانت سبباً
بإسناد  السينمايئ،  املشهد  وتصدرهم  والثالث،  الثاين  الصف  ممثلي  من  كبرية  مجموعة 
يقدمه  لم  بما  منهم  كل  برصيد  قفزت  األفالم،  من  كبرية  مجموعة  يف  لهم  البطولة  أدوار 
أي جنم من النجوم املوجودين على الساحة يف تاريخه السينمايئ، وهو ما كان يمثل فرصة 
�ا، خاصة بعد أن عرض  كبرية لفنان مثل لطفي لبيب، ليقفز إىل اخلطوط األمامية سينمائياً
عليه عدد كبري من األفالم، اليت يمكن تصوير أي منها خالل أسبوع فقط، غري أنه رفض 
ا؛ إليمانه الشديد بأهمية  �ا ومادياً االنسياق وراء هذه املوجة، رغم حاجته الشديد إليها، فنياً
الكلمة اليت يقولها، وبأهمية الدور الذي يقوم به الفنان يف مجتمعه، فضال على إيمانه بأن 
لن  استعادتها،  سبي�ل  يف  بروحه  للتضحية  استعداد  على  وكان  األرض،  هذه  عن  دافع  من 
يساهم يف فقدها، عرب ما يقدم لشبابها من أفالم هي يف مضمونها أقرب إىل »املخدرات«، 
ورغم أنه ال يزال يتحسس خطاه حنو املقدمة، إال أنه كان حيرص- قدر اإلمكان- انتقاء ما 
ا وأعمال مسرحية للقطاع اخلاص، على اعتب�ار أن  يعرض عليه من أفالم سينمائي�ة حتديداً

املسلسالت قد تكون آمنة إىل حد كبري، ألنها ال تزال يف يد الدولة.

التلفزيوني�ة اليت تعاقد عليها خالل  يف الوقت الذي كان يصور فيه لطفي املسلسالت 
ا بتصوير مشاهده يف األفالم السينمائي�ة الثالثة اليت تعاقد  هذا العام 1990، كان يقوم أيضاً
عليها، واليت بدأها بفيلم »صف عساكر«، تأليف أحمد اإلبي�اري، وإخراج إسماعيل حسن، 
عوض،  عادل  الشاب  املخرج  مع  تعاون  ثم  رياض،  وعايدة  بدير  وأحمد  رضا  محمد  أمام 
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التجربة  يف أول جتربة له كمخرج، بعد أن شارك يف عدد كبري من األفالم كمساعد، لتكون 
األوىل له بعنوان »حتت الصفر« للكاتب الكبري أسامة أنور عكاشة، الذي ملع اسمه بشكل 
التلفزيوني�ة  الدراما  الثالثة األوىل من املسلسل األشهر يف تاريخ  كبري، خاصة بعد األجزاء 
املصرية »ليايل احللمية«، فشارك يف بطولة الفيلم مع جنالء فتيح، صالح السعدين، وعبد 
العزيز مخيون، ليقدم يف الوقت نفسه دوره يف فيلم »احلب القاتل«، الذي تغري اسمه إىل 
زميلته  والد  دور  خالله  ليجسد  شبل،  محمد  وإخراج  تأليف  بالساطور«  وانتقام  »غرام 
إسعاد يونس، وزوج الفنانة الكبرية وداد حمدي، ليس ألن لطفي بدأ الشيب يغزو رأسه، 
الوقت  ويف  احلقيقية،  سنه  من  ا  كثرياً أصغر  يب�دو  فهو  بالعكس  بل  مالمحه،  تب�دلت  أو 
نفسه يب�دو أصغر من زمالئه، لكنه لم يكن يهاب هذه النوعية من األدوار، لثقته الكبرية يف 
قدراته، فضالاً على أن وجهه من تلك النوعية اليت يطلق عليها »الوجه الكاوتش«، الذي 
متطلبات  وفق  بسهولة  يطوعه  أن  ويستطع  املخرج،  يريدها  صورة  ألي  يتشكل  أن  يمكن 
ا لم  إذا طلب منه أن يكون شاباً أو  ا نفذ ذلك بسهولة،  أراده عجوزاً الشخصية والدور، فإذا 
بشكل  حىت  أو  التلفزيون،  شاشات  أو  السينما،  شاشات  فوق  كذلك  شاهدته  بعد،  يزتوج 
االستعراضية  املسرحية  يف  شارك  عندما  ا  جلياً ظهر  ما  وهو  املسرح،  خشبة  فوق  مباشر 
عودة  العام،  هذا  خالل  األهم  الفين  احلدث  والصحفيون  النقاد  اعتربها  اليت  الغنائي�ة، 
الفنانة االستعراضية نيللي لتقديم الغناء واالستعراض يف عمل فين ضخم، بعد أن توقفت 
ا  عن »فوازير مضان«، اليت عادت إليها هذا العام وقدمتها باسم »عالم ورق«، لتحقق جناحاً
النجاح يف تقديم عمل مسريح  إبراهيم شويق سالم، الستغالل هذا  املنتج  ا، ما شجع  كبرياً
استعرايض غنايئ ضخم، من تأليف أحمد هيكل، وإخراج السيد رايض، وشارك يف بطولتها 

الفنان عبد املنعم إبراهيم، والعب »الكونغ فو« يوسف منصور، ومييم جمال.

الفصل الثالث...
كاسر القاعدة

املتأمل ملشوار لطفي لبيب- منذ أن بدأ رحلته الفني�ة مطلع ثمانيني�ات القرن المايض- 
عكس  على  ذلك  أن  غري  عليه،  يعرض  ما  كل  يقبل  عشوايئ،  بشكل  يعمل  بأنه  يشعر  ربما 
أفالم  فخ  يف  يسقط  لم  فكما  فيها،  يشارك  اليت  األعمال  تؤكده  ما  وهو  ا،  تماماً الواقع 
ا، كان يتعامل طوال الوقت بإحساسه الفين املمزي يف قبول ما يعرض  »املقاوالت« متعمداً
بها، على عكس كثيرين، يمكن أن  اليت يعمل  ا يف األعمال  ا كبرياً عليه، وهو ما يظهر تفاوتاً
ا  بعيداً ويتوارون  بهم،  تهوي  ما  سرعان  ثم  الهرم،  قمة  إىل  ليصلوا  فجأة  األمواج  بهم  ترتفع 
عن أعني املنتجني واملخرجني واجلمهور بالطبع، وهو ما يفسر تقديمه تسعة أعمال يف عام 
ا، مع احلرص على التنوع، ليس  واحد، ثم يقدم خالل العامني التاليني تسعة أعمال أيضاً
ثالثة   1991 العام  يف  قدم  حيث  بها،  يشارك  اليت  املجاالت  يف  ا  أيضاً بل  فقط،  يقدمه  فيما 
صالح  أمام  للسقوط«  آيل  »رجل  مسلسل  يف  فشارك  ومسرحية،  مسلسلني  أعمال، 
قابي�ل، ليلى طاهر، تأليف نبي�ل غالم، وإخراج محمد السيد عيىس، لتأتي�ه بعده فرصة مهمة 
تمىن أن حيظى بها، وهي املشاركة يف مسلسل لسيدة الشاشة العربي�ة فاتن حمامة، حىت لو 
ا، فتحققت األمني�ة، عن نص للكاتب أسامة أنور عكاشة، حيث اختارته  كان الدور صغرياً
املخرجة إنعام محمد علي، ليشارك يف مسلسل »ضمري أبلة حكمت« يف دور »أبو أشرف«، 
كما يقوم يف الوقت نفسه باملشاركة يف مسرحية »نقول إيه؟« للمسرح احلديث، تأليف 
وفاء  شيرين،  فهيم،  جاال  أمام  »مشكاح«  دور  يف  اخلويل،  فهيم  وإخراج  عفيفي،  أحمد 
عامر، وطارق الدسويق، ليقدم يف العام التايل 1992، ستة أعمال ما بني السينما والتلفزيون، 
بدأها باملشاركة يف فيلم »الستات« تأليف ماجدة خري هللا، وإخراج مدحت السباعي، أمام 
محمود ياسني، وهالة صديق، وعبلة كامل، ليقدم دور والد »شكرية« اليت جسدتها الفنانة 
فيفي عبده، كما شارك يف فيلم »الفاس يف الراس« عن قصة محمد مستجاب، سين�اريو 
والكوميديان  كامل،  عبلة  علوي،  ليلى  العاليلي،  عزت  مع  مخيمر،  وحيد  وإخراج  وحوار 
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الدور  على  وافق  فقد  تاريخه،  يف  يكتب�ه  عما  ا  دائماً يبحث  وألنه  هني�دي،  محمد  الشاب 
الصغري الذي أسنده إليه املخرج والسين�اريست مدحت السباعي، يف الفيلم الذي أراد به 
أن يعيد التاريخ للخلف، فقرر أن جيمع »حماه وحماته« بعد سنوات طويلة من االنفصال 
اإلنساين والفين، ليقدم فيلم »امرأة آيلة للسقوط« الذي جمع فيه بني فريد شويق وهدى 
سلطان، والفنان محسن سرحان، ومعهم يسرا ومحمود حميدة، ليجسد لبيب شخصية 
»متويل« سائق سيارة نصف نقل، ثم يعود لطفي للعمل يف املسلسالت الديني�ة، ويشارك 
أحمد  وإخراج  الرحمن،  عبد  محفوظ  الكبري  للكاتب  الهدى«  ولد  »ساعة  مسلسل  يف 
خالل  املسلسل  ليعرض  الغفور،  عبد  وأشرف  أيوب  وسميحة  غيث،  هللا  عبد  مع  توفيق، 
شهر رمضان هذا املوسم، لتت�اح الفرصة له أن يتواجد بشكل جيد خالل شهر رمضان، الذي 
ا يف الوقت نفسه يف عملني حظيا  ترتفع فيه نسبة املشاهدة بشكل كبري، حيث يشارك أيضاً
ا، وهما فوازير »أم العريف« للفنانة نيللي، تأليف عبد السالم  بنسبة مشاهدة عالية جداً
أمني، وإخراج محمد عبد النيب، ومسلسل »ألف ليلة وليلة« تأليف براء اخلطيب، وإخراج 

هاين الشني، أمام ليلى علوي وسمري غانم.

استطاع لطفي لبيب، خالل العامني األولني من تسعيني�ات القرن المايض، أن يتخطى 
الساحة،  على  املوجودين  املمثلني  أقرانه  من  أي  إليها  يسبقه  لم  برباعة  االنتشار،  مرحلة 
حىت  وال  إليه،  تسند  باتت  اليت  األعمال  عدد  يف  وليس  إليه،  تسند  اليت  األدوار  مساحة  يف 
ا  سائداً ا  منهجاً كانت  اليت  القاعدة  كسر  أنه  ا  أيضاً األهم  بل  فحسب،  التنوع  على  حرصه  يف 
بأن  اإلنت�اج، يقيض  ابت�دعته شركات  الثمانيني�ات والتسعيني�ات، وهو منهج  خالل حقبيت 
أو  األوىل  األدوار  مستوى  على  سواء  التلفزيوني�ة،  للدراما  وآخرين  للسينما،  فنانني  هناك 
حىت األدوار الثاني�ة، فمن ينجح يف الدراما التلفزيوني�ة، حتصره شركات اإلنت�اج يف األعمال 
التلفزيوني�ة  الدراما  أن  حبجة  منه،  االقرتاب  السينما  منتجو  وخيىش  فقط،  التلفزيوني�ة 
السينمايئ،  العرض  التذكرة يف دور  ويدفع ثمن  اجلمهور  إليه  فال يذهب  املمثل،  »حترق« 
الوجوه  من  الراحبة«،  »الكروت  على  السينمائي�ة  األفالم  منتجو  يلعب  نفسه  الوقت  ويف 
»غري املحروقة« يف السينما، إال أن لطفي لبيب استطاع- حبضوره الالفت- أن يكسر هذه 
شركات  به  تستعني  مثلما  التلفزيوني�ة،  املسلسالت  إنت�اج  شركات  به  فتستعني  القاعدة، 

جديدة،  أعمال  تسعة  يف  باملشاركة   1993 العام  خالل  ليحظى  السينمائي�ة،  األفالم  إنت�اج 
الغلبة فيها للسينما، حيث شارك يف ستة أفالم، وثالثة أعمال تليفزيوني�ة، بدأها بتقديم 
شاهني  حيىي  أمام  ضرغام«  »أوالد  فيلم  خالل  من  »ملبو«  العصري  الفهلوي  شخصية 
إبراهيم،  يوسف  إخراج  حليم،  رؤوف  وحوار  سين�اريو  اجلندي،  ومحمود  فهيم  وتيسري 
به،  االستعانة  اخلاصة  الفني�ة  والرؤية  بالرباعة  يتصفون  الذين  املخرجني  كبار  ليواصل 
فيلم  خالل  من  فرماوي«  »سعيد  شخصية  ليقدم  خان  محمد  املخرج  به  استعان  حيث 
»فارس املدين�ة« تأليف فايز غايل، أمام محمود حميدة ولويس، ثم خيتاره املخرج داود عبد 
السيد، وتؤيد وحتبذ اختي�اره سيدة الشاشة العربي�ة فاتن والنجم حيىي الفخراين، للمشاركة 
يف فيلم »أرض األحالم«، ثم خيتاره املخرج عاطف الطيب يف فيلم »إنذار بالطاعة« أمام 
ليلى علوي ومحمود حميدة، تأليف خالد البن�ا، ليقدم دور الطبيب »الكاركرت« حبيث كان 
بشكل  احلوار  جمل  وتقطيع  ونظراته،  ولفتاته  حبركاته  إليه  األنظار  يلفت  ألن  الذكاء  من 
ممزي، ليقدم بعده مع املخرج محمد كامل القليويب، يف شخصية »سيد الطبال« من خالل 
فيلم »ثالثة على الطريق« من تأليفه وإخراجه، أمام الساحر محمود عبد العزيز وعايدة 
أمام  الشماع،  عصام  وإخراج  تأليف  »مجانينو«  فيلم  يف  مشاركته  على  فضالاً  رياض، 
محمود حميدة، وفيفي عبده، ويف الوقت الذي يشارك فيه يف ستة أفالم سينمائي�ة، يشهد 
ا مع سمري غانم الذي عاد  شهر رمضان عرض ثالثة أعمال شارك فيها، حيث تعاون مجدداً
ا، بعنوان »املزتوجون يف التاريخ«، مع املخرج محمد عبد  هذا العام لتقديم الفوازير مجدداً
صالح  مع  »املحاكمة«  مسلسل  يف  شارك  كما  شويق،  الرحمن  عبد  تأليف  ومن  العزيز، 
»غاضبون  ومسلسل  النجار،  رضا  وإخراج  هللا،  عبد  أنور  تأليف  أنور،  وسماح  السعدين 
حليم،  رؤوف  وسين�اريو  معاجلة  منصور،  ألنيس  قصصية  مجموعة  عن  وغاضبات« 

وإخراج وجيه الشناوي، مع شيرين سيف النصر وشريف منري. 

أعمال،  ثماني�ة  أو  سبعة  يف  يشارك  أن  دون  لبيب  لطفي  على  يمر  عام  هناك  يعد  لم 
حيرص  كما  وجد،  إن  واملسرح  والتلفزيون،  السينما  بني  عمله  جهات  تنوع  على  وحيرص 
على تنوع أدواره فيها، لدرجة أنه أصبح يرفض بقدر ما يقبل من أعمال، لسببني، األول: 
أنه لم يكن لديه من الوقت ما  الثاين، وهو األهم:  حىت ال يكرر نفسه وما يقدمه، السبب 
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ينجز خالله كل هذه األعمال اليت تعرض عليه، حيث أصبح االسم األول لدى املخرجني 
وشركات اإلنت�اج، فيما يطلق عليهم »أبطال الصف الثاين«، ليس رغبة منهم يف التعاقد مع 
ا إلحساس كبار النجوم  فنان جاد ملزتم ومخلص يف عمله ألبعد احلدود فحسب، لكن أيضاً
بأهمية وجوده إىل جوارهم فيما يقدمون من أعمالهم، فعاد يف موسم رمضان عام 1994، 
مسلسل  يف  »زقزوقة«  بدور  فشارك  املصرية،  الدراما  يف  الكتابة  قطيب  خالل  من  للعمل 
»أرابيسك.. أيام حسن النعماين« للكاتب أسامة أنور عكاشة، وإخراج جمال عبد احلميد، 
ليشارك  الرحمن،  عبد  محفوظ  للكاتب  احللواين«  »بوابة  مسلسل  من  الثاين  اجلزء  ثم 
الكاتب  والعربي�ة،  املصرية  الصحافة  يف  الكتاب  كبار  ألحد  ثالث  عمل  يف  نفسه  املوسم  يف 
مصطفى أمني، من خالل مسلسل »ال« الذي كب له السين�اريو واحلوار عاطف بشاي، 
وأخرجه حيىي العليم، ويف الوقت نفسه لم ينس نصيب�ه من السينما، فشارك يف ثالثة أفالم 
خالل هذ العام، األول »جدعان احللمية« مع املخرج جندي حافظ، والثاين »رغبات« مع 

املخرج كريم ضياء الدين، والثالث »مغلف بالشكوالتة« مع محمد سعيد مرزوق. 

حقق لطفي لبيب ما أراده، من انتشار اسمه على األقل داخل الوسط الفين، فلم يعد 
جميع  أن  على  فضالاً  لبيب،  لطفي  اسم  يعرف  ال  فين  عامل  حىت  أو  منتج  أو  مخرج  هناك 
ا يف العمل،  فناين مصر، أصبحوا يعشقون مجرد وجوده يف البالتوه، حىت لو لم يكن مشاركاً
بالنسبة له، وهي أن  لتبقى مشكلة وحيدة  لما يشيعه من طاقة إجيابي�ة يف كل من حوله، 
يربط اجلمهور بني املمثل الذي يب�دأ حيبه ويرتبط به، وبني اسم »لطفي لبيب«، فال تزال 
عملية »املكساج« هذه مركبة بعض اليشء لدى اجلمهور، ال تزال عملية ربط شكل املمثل 
التلميع  بهدف  الصحفيني،  بعض  مع  صداقات  لعمل  املمثلني  بعض  يلجأ  وربما  باسمه، 
ونشر أخبارهم بصورهم ليتعرف اجلمهور عليهم، حيث يكون املمثل قدم عملني أو ثالثة، 
وجتد صوره وأخباره تنشر ثالث مرات يف اليوم، قبل األكل وبعده، وكأنه مكرر على القراء، 
للدرجة اليت حيفظون فيها شكله واسمه، قبل أن يشاهدوا أعماالاً له، وهو ما كان يرفضه 
ا إىل أن كل ما يريد  لطفي، بل ويرفض أن يديل بأحاديث صحفية مثلما تفعل األغلبي�ة، مشرياً
أن يقوله، يقوله من خالل ما يقدمه من أعمال، أي أن أداءه يف عمله هو ما يتكلم عنه، غري أنه 

على جانب آخر، لم يكن ينىس حبه للقراءة وجتمع »شلة املثقفني« القديمة يف شربا، خالل 
فرتة املعهد، غري أن األيام فّرقت بينهم، وذهب كل منهم يف طريق، لكن لطفي وجد ضالته يف 
أصدقاء جدد، فهو عاشق ملفهوم الصداقة لدرجة تقرتب من »التقديس« إليمانه بأهمية 
الصديق ودوره يف حياة اإلنسان، فحافظ على عالقته بالكاتب جمال الغيطاين، وضم إليه 
صداقات جديدة من بينهم الكاتب والروايئ خريي شليب، وبعض أصدقاء املعهد، وعدد من 
أو  مشغوالاً  كان  مهما  وقته،  من  ا  جزءاً يقتطع  أن  اعتاد  حيث  واملؤلفني،  املقربني  املخرجني 
لديه العديد من االرتب�اطات، ال بد أن يلتقي أصدقاءه، بعضهم أو كلهم، حىت لو اكتفى بلقاء 
ا مع الكاتب خريي شليب، الذي كان ال بد أن يلتقيه بشكل شبه  أحدهم، وهو ما يتكرر دائماً
دائم، يتحدثان يف كل يشء، ويفيض كل منهما لآلخر، بأحدث ما يقوم به سواء يف التمثي�ل أو 
ا لها »سارق  الكتابة، حىت وجد عدة أوراق، انتهى خري شليب للتو من كتابتها، وقد كتب عنواناً
الفرح«، أمسك بها لطفي، وراح يقرؤها باستمتاع غري عادي، تارة تب�دو على وجهه عالمات 
قراءة  من  انتهى  حىت  احلال  هذه  على  وظل  االرتي�اح،  ثم  الضيق،  عالمات  ثم  السعادة، 

القصة كاملة، وأمسك بها وقال لصديقه خريي شليب:

- ده فيلم رائع.. هيكسر الدني�ا

- يا لطيف.. فيلم إيه يا عم أنت؟

- أيوا فيلم طول ما أنا باقرا وأنا شايف األحداث قدايم 

- طب اقعد بس أنت قمت ليه 

- أنا هاخد الورق ده هاوديه لداود عبد السيد

- اشمعىن داود؟

السين�اريو واحلوار.. والقصة دي محتاجة شغل كتري أوي  اللي هيكتب  -  أوال ألنه هو 
عليها علشان تطلع فيلم حتفة، وهو برضه اللي هيخرجه.

- هو اللى هيكتب وخيرج!
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- آه داود بيحب يكتب شغله بنفسه.. بس عايز أقولك على حاجة يا خريي.. داود مش 
يف  يتلفوا  إيديه  اللى  اجلواهريج  زي  بعتربه  أنا  داود  سين�اريست..  حىت  وال  مخرج..  مجرد 

حرير.. ياخد اجلوهرة من دول يصنعها تطلع من حتت إيده حتفة.

- الورق يف إيدك واعمل بي�ه اللى أنت شايفه

- اتطمن ده يف إيد لطفي.. مش أمين�ة 

عبد  داود  املخرج  صديقه  بيت  إىل  الفور  على  ا  متجهاً شليب  خريي  بيت  من  لطفي  خرج 
السيد، وناوله قصة »سارق الفرح«، وما إن أمسك بالورق حىت ملعت عين�اه، وكأن هناك 
ا خرج من الورق ليجذب عيين داود عبد السيد إليه، فلم يرتك الورق إال بعد أن انتهى  شعاعاً
ا، وأعاد  �ا، وقبل أن ينطق، أمسك بالورق ثاني�ة وقام بقراءته مجدداً ا منه، ثم وضعه جانباً تماماً
كان  وكأنه  بدا  الذي  الهدية،  هذه  على  له  ويقبِّ لطفي  حيضن  أن  قبل  الثالثة،  للمرة  القراءة 

ينتظرها، وقرر على الفور أن يب�دأ يف كتابة فيلم »سارق الفرح«.

أنه شارك خالل  لديه من أعمال، خاصة  انصرف لطفي، ونيس األمر، وتفرغ إلجناز ما 
هذا العام فيما ما يقرب من عشرة أعمال، ما بني أفالم سينمائي�ة ودراما تلفزيوني�ة، حيث 
اجلندي،  يسري  وحوار  سين�اريو  املواردي«  »شارع  مسلسل  من  الثاين  اجلزء  يف  شارك 
وإخراج إسماعيل عبد احلافظ، وقدم شخصية »حتسني« يف مسلسل »يشء يف صدري«، 
محفوظ،  باسم  إخراج  إبراهيم،  مصطفى  وحوار  سين�اريو  القدوس،  عبد  إحسان  قصة 
إبراهيم،  محمد  وإخراج  احللو،  النيب  جار  تأليف  النخيل«  أرض  يف  »أصيل  ومسلسل 
ومسلسل »ساكن قصادي« تأليف يوسف عوف، وإخراج إبراهيم الشقنقريي، باإلضافة 

إىل مسلسل »لن أميش طريق األمس« تأليف نبي�ل حرك وإخراج تيسري عبود.

الباب الثالث...

ممثل لكل األدوار
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الفصل األول...

خربة نادرة

ال شك أن هناك أعماالاً يضطر لطفي لبيب أن يقبلها من باب »الشغل«، أي أنه ال بد 
أن يعمل، بشرط أن يتوافر بها احلد األدىن من اجلودة واملعايري الفني�ة، غري أنه يف مقابل ذلك 
بالعمل  ويسعد  هدية«،  »لعبة  له  تقدم  عندما  الطفل  كفرحة  بها  يفرح  أعمال  إليه  تأيت 
الذي أمامه، لقيمة الكلمة املكتوبة وقيمة القائمني عليه، وهو ما شعر به عندما عرض عليه 
كتبها  اليت  بركات«،  »الزيين  رواية  يف  اجلواري«  بائع  »شمعون  دور  العليم  حيىي  املخرج 
صديقه القديم يف شلة شربا، الكاتب جمال الغيطاين، وكتب لها السين�اريو واحلوار محمد 
السيد عيد، ويشارك فيها معه عدد كبري من زمالء وأصدقاء دفعته باملعهد، كما تكرر هذا 
اإلحساس عندما عرض عليه املخرج محمد كامل القليويب املشاركة بدور »عثمان« يف فيلم 
املسلسل  يف  »عزرا«  دور  وكذلك  العزيز،  عبد  محمود  النجم  أمام  ليه«  بيضحك  »البحر 
وإخراج  اجلندي  يسري  تأليف  حرايم«  واألربعني  بابا  علي  وليلة:  ليلة  »ألف  الرمضاين 
وإخراج  عوض،  أحمد  تأليف  »املراكيب«  فيلم  يف  »الطبيب«  ودور  احلميد،  عبد  جمال 

كريم ضياء الدين.

السينما  واستوديوهات  بالتوهات  بني  األعمال  هذه  بتصوير  مشغول  هو  فيما 
والتلفزيون، فوئج بهاتف املخرج داود عبد السيد يطلبه ملقابلته فورا، فذهب إليه:

- خري يا حبييب أنا قلقت يف حاجة؟

- آه يف.. امسك الورق ده
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-  إيه ده؟! »سارق الفرح«.. مش ممكن إيه املفاجأة اجلميلة دي؟ دا أنا كنت نسيت 
صدقين

-  أنا عارف إين بغيب يف الكتابة.. ده ألين الزم أعيش كل حلظة من الفيلم قبل ما تشوفه 
عني الكامريا، الزم عيني�ا تشوفه كويس وأنقل ده على الورق.. وبعدين أرجع أنقله تاين 

قدام الكامريا ببشر حقيقيني مش يف اخليال

- يا صرب أيوب.. ده أنت باحلال ده مش هتعمل عشرين فيلم يف تاريخك كله.. ده يف 
مخرجني طالعني إمبارح الصبح وكل واحد عامل له تاريخ عشرين تالتني فيلم.. أمال بعد 

عشر سنني هيعملوا إيه؟

- هي احلكاية بالكم يا لطفي؟! احلكاية مني هيعمل إيه وهيسيب إيه.. وسيبك أنت 
من الكالم ده وعايزك تقول يل أوال رأيك يف السين�اريو كله.. ثاني�ا رأيك يف شخصية املعلم 

»بيويم«

- إيه املعلم بيويم ده؟

- لما تقرا هتعرف

- أنا مش هعمل حاجة يف الفيلم ده

- ليه يا حبييب مش قد املقام؟

- العفو يا أستاذ.. بس حاسس إنك بتكافئين على إين جبت لك القصة من خريي شليب

-  اوعى تقول كده.. أوالاً بعيد عن القصة والفيلم إحنا أصحاب.. وبعدين أنا عمري ما 
جبامل حد يف شغلي 

يف  هجامل  ممكن  مش  لكن  عايز..  لو  وبييت  فلويس  أديلك  أجاملك  ممكن  بالذات.. 
والناس  نميش..  ما  إحنا  بعد  والتاريخ  الناس  ملك  هيكون  ده  ملكي..  مش  ألنه  الشغل.. 

ا على اللي بيجامل أو بيستسهل. والتاريخ بيكون حكمهم قايس جداً

طار لطفي من الفرح بدور »املعلم بيويم« يف فيلم »سارق الفرح« واجتهد أن يقدمه 
بصورة تبهر داود عبد السيد نفسه قبل اجلمهور، وهو ما حدث بالفعل، وحقق الدور والفيلم 
ا جمل وتعبريات املعلم »بيويم«، ليلفت األنظار بشكل  ا، وخيرج اجلمهور متذكراً ا كبرياً جناحاً
كبري، وتنهال العروض على لطفي بشكل كبري، لدرجة أنه اضطر يف موسم 1996 ألن يرفض 
ما يقرب من أربعة مسلسالت وثالثة أفالم، لضيق الوقت، لكن لم يستطع أن يرفض هذا 

الفيلم الذي جاءه عرب مكاملة هاتفية، لم يصدقها لطفي يف بداية األمر:

- معقولة.. أستاذ عادل إمام بنفسه

- حبييب يا لطفي.. أنا حببك.. والناس اللي حببهم بكلمهم بنفيس 

- ده شرف كبري ليا يا أستاذ

- يبقى خالص اتفقنا

- خالص اتفقنا

- هاهاهاهاها.. طب مش تعرف اتفقنا على إيه؟

- على أي حاجة.. أو حىت وال حاجة.. أي حاجة تقولها أنا موافق عليها

- حبييب يا لطفي.. أنت هتشتغل معايا يف الفيلم اجلديد اسمه »النوم يف العسل«

- حلو أوي االسم ده.. جميل
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- واألجمل بقى يا لطفي شغلتك يف الفيلم طبيب أمراض تن�اسلية وذكورة.. وهتمارس 
شغلتك قدام الكامريا.. هاهاهاهاها

- من النجمة هاتالقيين يف االستوديو.. حىت لو معنديش شغل.. هايج أتفرج.

�ا يف فيلم »النوم يف العسل«،  قدم لطفي لبيب دور »د. أحمد األيويب« يف مشهدين تقريباً
لكنه أدى دور طبيب األمراض التن�اسلية والذكورة بشكل جديد على الشاشة ورائع، مشهد 
عادل  عليهما  ويدخل  عليه،  الكشف  يوقع  وهو  الدين،  ويل  عالء  الشاب  املمثل  مع  جمعه 
دار  من  خرج  اجلمهور  أن  غري  مقهى،  يف  منفردين  إمام  عادل  وبني  بين�ه  آخر  ومشهد  إمام، 
ا من بني كل مشاهد الفيلم، وهو يضحك لهما  العرض، وهو يت�ذكر هذين املشهدين حتديداً
ويتن�در على ما جرى خاللهما، حيث استطاع لطفي لبيب خاللهما أن يتسلل بهدوء إىل عقل 

اجلمهور قبل قلبه، وحيجز مكانة ممزية لما هو قادم.

والتلفزيون،  السينما  بني  من  األعمال  من  آخر  ا  عدداً لبيب  لطفي  قدم  نفسه  العام  يف 
ا شبه دائم على األعمال الرمضاني�ة، خالل موسم الدراما التلفزيوني�ة يف  وألنه أصبح ضيفاً
شهر رمضان، فشارك يف مسلسل »زقاق السنجقدار« تأليف نبي�ل غالم وإخراج صفوت 
القشريي، كما شارك يف املسلسل الرتايث »ألف ليلة وليلة: فضل هللا ووردانة« تأليف نادر 
فوازير  يف  الدواهي«  »أبو  بشخصية  ا  أيضاً وشارك  السكري،  العزيز  عبد  وإخراج  خليفة، 
أنور،  سماح  أمام  النيب،  عبد  محمد  وإخراج  هللا،  عبد  أنور  تأليف  الكنوز«  »كزن  رمضان 
ليختاره بعدها املخرج حيىي العليم، ليشارك يف مسلسل »نصف ربيع اآلخر« تأليف محمد 
جالل عبد القوي، أمام حيىي الفخراين وإلهام شاهني، ثم ظهر كضيف شرف يف اجلزء الثاين 
ليعود  الشقنقريي،  إبراهيم  وإخراج  عوف  يوسف  تأليف  قصادي«  »ساكن  مسلسل  من 
»عفاريت  فيلم  خالل  من  قدمها  اليت  »صالح«،  شخصية  خالل  من  للسينما  أخرى  مرة 
األسفلت«، العمل األول ملخرجه أسامة فوزي، ومؤلفه مصطفى ذكري، إىل جانب محمود 

بني  املجتمع  يف  كبرية  جدل  حالة  الفيلم  ليثري  محمود،  هللا  وعبد  حسين،  وحسن  حميدة 
ا على كل من شاركوا فيه. �ا كبرياً ا إجيابياً النقاد واجلماهري، ويرتك أثراً

ا أن يشارك لطفي لبيب كل عام فيما بني ثماني�ة وعشرة أعمال، ما بني  ا طبيعياً أصبح أمراً
التلفزيون والسينما، يف الوقت الذي بدأ فيه املسرح يرتاجع إىل حد ما، غري أن لطفي يضع 
ا،  له األولوية، إن وجد، وبقدر ما كان يسعده ذلك، كان حيزنه، فهو يعرف قدر نفسه جيداً
عليه  يعىص  ال  ثقله،  له  كممثل  قدره  ا  أيضاً يعرفون  يطلبونه  الذين  واملنتجون  واملخرجون 
دور، أي دور، خري أو شر، كوميدي أو تراجيدي، حىت لو رومانيس، فهو يقدم الرومانسية ليس 
بمفهومها الشائع، بني رجل وامرأة، لكنه قادر على أن يقدم الرومانسية اليت تعىن بالبشر 
واملشاعر اإلنساني�ة النبيلة، ورغم ذلك لم يستطع أي من املخرجني أو املؤلفني الذين يعمل 
ا، ويعرفون مدى قدراته، أن يوظف هذه الطاقة بشكل جيد، سواء يف  معهم، ويعرفونه جيداً
رسم الشخصية اليت يقدمها، أو يف عالقاتها بمحيطها خالل األحداث، ويكتفون باختي�اره 
يف »الكاركرت« اجلاهز الذي اختاره من أجله، يف الوقت الذي يشعر فيه لطفي لبيب، بأن 
ا ليقوله ويقدمه، وهو ما فعله معه عدد من املخرجني الذين تعامل معهم  لديه الكثري جداً
خالل العام 1997، حىت بعد أن أثبت مدى قدراته كممثل كبري، له أدواته اخلاصة، مثلما 
الصحن  إبراهيم  واملخرج  الساخن«،  »اخلط  مسلسل  يف  حمزة  توفيق  املخرج  معه  فعل 
الغربة«، واملخرج  النقلي يف مسلسل »حبار  الربيء«، واملخرج محمد  يف مسلسل »املتهم 
مسلسل  يف  بهنيس  آمايل  املخرج  وكذلك  ورطة«،  يف  »بريء  مسلسل  يف  الشال  مصطفى 
ا قدرات لطفي، وحاولوا  »تلفزيون يف بييت«، بعكس مخرجني آخرين، فهموا وعرفوا جيداً
جييدون  ملؤلفني  الساحرة،  الكتابة  ذلك  يف  وساعدتهم  اإلمكان،  قدر  جيد  بشكل  توظيفها 
فعله  ما  وهو  والثانوية،  الثاني�ة  الشخصيات  أو  العمل،  أبطال  سواء  الشخصيات،  رسم 
إسماعيل عبد احلافظ معه عندما أسند إليه شخصية »شوحة« يف مسلسل »أهالين�ا« 
إليه شخصية  أنور عكاشة، وكذلك املخرج جمال عبد احلميد الذي أسند  للكاتب أسامة 
واخلواجة«  الويل  »زيزيني�ا:  مسلسل  من  األول  اجلزء  يف  »كوستا«  اليوناين  اخلواجة 
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للكاتب نفسه أسامة أنور عكاشة، كما استعان به املخرج إبراهيم الصحن الستكمال دوره 
الوقت  يف  لنجده  الرحمن،  عبد  محفوظ  للكاتب  احللواين«  »بوابة  من  الثالث  اجلزء  يف 
نفسه يذهب إىل السينما بتوظيف جيد إىل حد ما، وهو ما فعله معه املخرج سيد سعيد يف 
أول وآخر أفالمه »القبطان« من تأليفه وإخراجه، ليجسد دور »والد جنية« اليت جسدتها 
أفالمه  أحد  يف  امليهي  رأفت  ا  أيضاً وفعله  العزيز،  عبد  محمود  النجم  أمام  صادق،  وفاء 
التجريبي�ة »تفاحة«، وربما هو السبب نفسه الذي جعل لبيب يتوقف عن قبول عدد كبري 
فقط،  مسلسالت  ثالثة   ،1998 التايل  العام  خالل  ليقدم  عليه،  تعرض  اليت  األعمال  من 
ا، فعمل مع املخرج هاين إسماعيل مسلسل »احلساب« للمؤلف أنور عبد هللا،  ا واحداً وفيلماً
مع صالح السعدين وسماح أنور، كما استعان به املخرج مجدي أبو عمرية يف اجلزء الثاين من 
املسلسل الرتايث »السرية الهاللية« للكاتب يسري اجلندي، ليقدم شخصية »هاموش« 
البارز  السيايس  شخصية  أداء  يف  الفت  بشكل  برع  مثلما  ا،  جداً ممزي  أدائها بشكل  يف  ويربع 
أحمد جنيب الهاليل، آخر رئيس للوزراء يف عهد امللكية، حيث توىل الوزارة ملدة ثماين عشرة 
يوليو،   23 ثورة  قيام  فور  واستقال   ،1952 عام  يوليو  من  والعشرين  الثاين  يف  فقط،  ساعة 
يوسف  للكاتب  قليب«  »رد  مسلسل  خالل  من  الشخصية،  أداء  يف  لبيب  لطفي  ليربع 
السباعي، وإخراج أحمد توفيق، وهي الشخصية اليت لم تكن موجودة يف الفيلم الذي قدم 
باالسم نفسه يف العام 1957، ليربع لطفي يف العام نفسه يف تقديم شخصية »سيد العفي« 
من خالل فيلم »أرض أرض« تأليف سايم السيوي، وإخراج إسماعيل مراد، ليدخل لطفي 
اختارها من بني عدد كبري من األعمال  بث�الثة مسلسالت فقط،  التايل 1999  العام  لبيب 
اليت عرضت عليه، بدأها بمسلسل »هو وغريه« تأليف محمد الطويل، وإخراج محمد عبد 
النيب، والثاين »جسر اخلطر« للكاتب محمد صفاء عامر، واملخرج جمال عبد احلميد، ثم 
قدم شخصية »أنيس« من خالل مسلسل »الرجل اآلخر« للكاتب مجدي صابر، واملخرج 

مجدي أبو عمرية.

ا من املسلسالت واألفالم السينمائي�ة، اليت لم جيد  ا كبرياً رغم أنه رفض هذا العام عدداً
الفنان  أن  ليؤكد  قصيرين،  فيلمني  يف  العمل  قبل  لبيب  لطفي  لكن  كممثل،  نفسه  فيها 
احلقيقي ليس بكرثة األعمال اليت يشارك فيها، أو حىت األسماء الكبرية الرنانة اليت يشرتك 
األعمال،  من  الكثري  يف  جيده  لم  ما  فيهما  وجد  قصيرين،  فيلمني  يف  العمل  مفضالاً  معها، 
األول مع املخرج الشاب ياسر زايد بعنوان »تهديد« تأليف أحمد توفيق معوض، والثاين 
بعنوان »السرير« إخراج املخرج الشاب هشام عكاشة، تأليف الكاتب أسامة أنور عكاشة.

حرص لطفي لبيب على أن يؤكد- من خالل األدوار اليت أسندت إليه، سواء من خالل 
السينما أو التلفزيون- مدى أحقيت�ه يف أدوار مهمة تتن�اسب وقدراته الفني�ة، خاصة بعد أن 
ا من األعمال من بني ما عرض عليه، فشارك يف مسلسل  ا كبرياً قدم خالل العام 2000، عدداً
»أحالم مؤجلة« تأليف منال املنشاوي، وإخراج عمر عبد العزيز، كما شارك يف مسلسل 
كذلك  مكني،  عادل  وإخراج  الشندويلي،  فداء  تأليف  سات«،  فات  »اللي  التحريك 
شخصية  قدم  ثم  سيف،  سمري  وإخراج  هللا،  فرج  منري  تأليف  العاليل«  »بيت  مسلسل 
»جمعة« يف مسلسل »حروف النصب« للكاتب الكبري يسري اجلندي، وإخراج عمر عبد 
شويق،  فريد  الكبري  الفنان  قصة  عن  المأخوذ  »روبابيكيا«  مسلسل  يف  شارك  كما  العزيز، 
سين�اريو وحوار وإخراج حسني عمارة، كما شارك يف مسلسل »عندما تثور النساء« تأليف 

مصطفى إبراهيم، وإخراج ياسر زاهر.

ربما لم جيد لطفي لبيب من بني ما قدمه يف التلفزيون ما يتوافق والرؤية اليت يتمناها، 
غري أنه شعر بأن السينما بدأت ختتلف إىل حد ما، من خالل مشاركته هذا العام يف فيلمني، 
محمد  وإخراج  تأليف  من  ثقايف«  »فيلم  بعنوان  اجلدد  الشباب  من  مجموعة  مع  األول 
أمني، وألن املخرج عمر عبد العزيز مؤمن إىل حد كبري بموهبة وقدرات لطفي لبيب، اختاره 
يف  »الكالم  فيلم  خالل  من  الشريف،  نور  الفنان  أمام  عاطف«  العزيز  »عبد  دور  ليجسد 

املمنوع« تأليف نايج جورج.
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دخل لطفي لبيب العقد األول من القرن احلادي والعشرين، وكله إرادة وتصميم على 
ا له خصوصية يف كل دور يسند إليه، وكل  أن يرتك خالله بصمة قوية، تؤكد أن هناك جنماً
جوار  إىل  ا  رئيسياً ا  دوراً سواء  بطولة،  أو  صغرية  الدور  مساحة  كانت  مهما  يلعبها،  شخصية 
ا غري رئييس، ال بد أن جيتهد ويربع يف كل ما يسند إليه ليلمع من خالله،  البطل، أو حىت دوراً
ا طبيعة املنطقة اليت يعمل من خاللها، تلك املنطقة اليت احتلها لسنوات  فهو يعرف جيداً
ا، أمثال النجوم ستيفان روسيت،  طويلة، مجموعة من أملع جنوم األدوار الثاني�ة والثالثة أحياناً
القصبيج  رياض  إبراهيم،  املنعم  عبد  النابليس،  السالم  عبد  فايق،  حسن  واكيم،  بشارة 
كثريون،  وغريهم  بدير،  السيد  إسماعيل،  محمود  الدقن،  توفيق  عطية«،  »الشاويش 
ا منهم، هذه الكوكبة  فالقائمة طويلة وممتدة، لهؤالء النجوم، الذين يعد لطفي لبيب واحداً
أن  الثاين، كما تعودوا  النص« وليس جنوم الصف  أطلق عليهم لطفي نفسه لقب »خط 

يطلقوا على أنفسهم أو يطلق عليهم النقاد والصحفيون.

ربما يبقى أن يدرك املخرجون واملؤلفون طبيعة الفنان الذي يتعاملون معه ومدى قدراته 
ا ليؤكد قدراته كممثل، وهو ما جعله  ا مضاعفاً الفني�ة، ما احتاج ألن يب�ذل لطفي لبيب جهداً
يستشعر بالفعل، مع بداية األلفية اجلديدة، أن هناك من بدأ يلتفت إىل قدراته كممثل، 
سواء من خالل السينما أو األعمال الدرامية التلفزيوني�ة، وربما كان هو السبب الذي جعله 
أفالم  بني  ما   ، عمالاً عشر  أربعة  على  الفين  مشواره  يف  مرة  وألول   ،2001 العام  خالل  يوافق 
مسلسل  خالل  من  »رجايئ«  شخصية  فقدم  ا،  أيضاً املسرح  إىل  باإلضافة  ومسلسالت، 
»الرقص على ساللم متحركة« للمؤلف كرم النجار، وإخراج مصطفى الشال، كما شارك 
للتعاون  بعده  ليعود  النجار،  رضا  وإخراج  كامل،  نايج  تأليف  الدني�ا«  »أهل  مسلسل  يف 
ثم  الوهم«،  »ثمار  مسلسل  يف  إبراهيم،  مصطفى  واملؤلف  العزيز  عبد  محمد  املخرج  مع 

شارك يف مسلسل »حارة الطبالوي« عن قصة صديقه الكاتب جمال الغيطاين، سين�اريو 
مسلسل  مباشرة  بعدها  ليقدم  العزيز،  عبد  محمد  وإخراج  إبراهيم،  مصطفى  وحوار 
»شجر األحالم« للسين�اريست واملخرج نفسيهما، كما شارك يف بطولة مسلسل »عيال 
نوعية  إىل  أخرى  مرة  ليعود  عثمان،  ألفت  إخراج  اللطيف،  عبد  كريم  تأليف  محظوظة« 
تأليف  اإلسالمية«  احلضارة  سماء  يف  »جنوم  مسلسل  يف  فيشارك  الديني�ة،  املسلسالت 
ا،  مجدداً إسماعيل  هاين  املخرج  به  ليستعني  زايد،  ياسر  وإخراج  محسن،  محمد  محسن 
ليستكمل دور »هاموش« يف اجلزء الثالث يف املسلسل الرتايث »السرية الهاللية«، للكاتب 

يسري اجلندي.
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الفصل الثاين...
قدرات خاصة

من  قدمه  ما  خالل  من  اختلف  خاصة،  قدرات  له  كممثل  وجوده  بأن  لبيب  يشعر  لم 
مسلسالت خالل هذا العام، إال أن إحساس جديد مختلف بدأ يسيطر عليه، عندما بدأت 
أبطالها اجلدد مشاركته لهم فيها، فاستشعر ذلك  السينما تعرض عليه، ويطلب  موجة 
الكاتب  مع  للتعاون  فيه  عاد  الذي  سالم«،  يا  »اتفرج  فيلم  يف  »عباس«  دور  خالل  من 
محمد صفاء عامر، واملخرج محمد كامل القليويب، ودور »الضابط« يف فيلم »رشة جريئ�ة« 
العزيز،  عبد  وياسمني  البايق  عبد  أشرف  أمام  حامد،  سعيد  واملخرج  عواد  ماهر  للكاتب 
ليت�أكد هذا اإلحساس لديه مع شخصية »فخري« صاحب املحطة الفضائي�ة، أمام محمد 
»الكاركرت«  هذا  من  خيلق  أن  ليقدر  التايل«،  البي�ان  »جاءنا  فيلم  يف  ترك،  وحنان  هني�دي 
صيغة مختلفة عن كل األدوار املشابهة، سواء يف السينما أو التلفزيون، لتعلق الشخصية 
يف أذهان املتفرجني، لدرجة أن اجلمهور أصبح يردد اسمه يف الفيلم على سبي�ل السخرية يف 

العديد من املناسبات من خالل »أفيه«: 

- هللا خيرب بيتك يا فخري!

ليكون  عليه،  راهنا  األخيرين  الفيلمني  يف  واإلخراج  السين�اريو  بأن  لبيب  لطفي  شعر 
باعتب�ارهم  أنفسهم للجمهور  الشباب، وهم يقدمون  املهم إىل جانب  بمثابة عنصر اخلربة 
جنوم املرحلة املقبلة، وهو ما تأكد له بمشاركته يف مسرحية »حلو وكداب« إىل جانب الفنان 
سعيد صالح، واملمثل الصاعد بقوة محمد سعد، تأليف مدحت يوسف، وإخراج محسن 

حليم. 

جديدة،  نظرة  هناك  أن  باستشعاره  ا،  صادقاً لبيب  لطفي  إحساس  كان  ا  دائماً كعادته 
ا، نظرة يقدمها مجموعة من الشباب اجلدد،  ليس له كفنان، لكن للسينما واملسرح حتديداً
راحوا يقدمون أنفسهم للجمهور على اعتب�ار أنهم جنوم املرحلة اجلديدة مع بداية األلفية 
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ا بعد الفيلم الذي  الثالثة، بدأت بوادرها مع نهاية التسعيني�ات من القرن المايض، وحتديداً
عربها  ستخطو  اليت  اجلديدة«  »العتب�ة  معهم،  واجلمهور  السينما،  وصناع  النقاد  اعتربه 
السينما، إىل مرحلة جديدة يف عمرها، بعد النجاح اجلماهريي واإليرادات غري املسبوقة يف 
بطولته  تقاسم  الذي  جاي«،  راحي  »إسماعيلية  فيلم  حققها  اليت  املصرية،  السينما  تاريخ 
أحمد  تأليف  ترك،  وحنان  النبوي  وخالد  هني�دي  محمد  الفنانني  مع  فؤاد  محمد  املطرب 
الذين لم يسبق  الدين، ليقدم مجموعة من املمثلني الشباب،  البي�ه، وإخراج كريم ضياء 
الذي  النبوي  خالد  باستثن�اء  السابقة،  أعمالهم  من  أي  يف  املطلقة  للبطولة  التصدي  لهم 
 ،1994 عام  »املهاجر«  فيلم  خالل  من  أول  كبطل  شاهني،  يوسف  الكبري  املخرج  قدمه 
1997، من خالل فيلم  إنت�اج »إسماعيلية راحي جاي«  كما عاد لالستعانة به يف نفس عام 
»املصري«، ليعود االنتعاش لسوق الفيلم املصري، بعد وصول معدل اإلنت�اج إىل مستويات 
متدني�ة يف منتصف التسعيني�ات، وغلق السوق اخلاريج بعد حرب اخلليج الثاني�ة، غري أن 
الذي  الكوميدي،  الفنان  ذلك  الفيلم،  يف  شاركوا  من  بني  من  بأعينهم،  التقطوا  املنتجني 
نظروا  اليت  نفسها  النظرة  وهي  املقبلة،  املرحلة  خالل  الراحب«  »احلصان  يكون  أن  يمكن 
بها لعدد كبري من املمثلني الشباب الذين بدؤوا يف املرحلة نفسها، أمثال عالء ويل الدين، 
البايق، وأحمد عيد،  العزيز، أحمد آدم، وأشرف عبد  محمد سعد، أحمد حليم، كريم عبد 
ومن املمثالت حنان ترك، ياسمني عبد العزيز، مىن زكي، يم عز الدين، هند صربي، منة 
أغلب  لـ»أفيشات«  املتصدرين  هم  اجلدد  النجوم  هؤالء  ليكون  البحريي،  وداليا  شليب، 
ا، أو منفردين، لتستحوذ تلك املوجة من  ما يتم إنت�اجه من أفالم، سواء البعض منهم معاً
من  أخرى  موجة  واكبتها  ثم  البداية،  يف  السينمايئ  اإلنت�اج  مجمل  على  الكوميدية  األفالم 
أفالم احلركة واألفالم الرومانسية، بنجوم آخرين، لكن يف املجمل ال تزال تلك املوجة من 
األفالم الكوميدية هي املسيطرة على سوق السينما املصرية، وال يزال جنوم الكوميديا هم 
اكتشفوا  ا،  أيضاً واملؤلفني  واملخرجني  اإلنت�اج  شركات  أن  غري  شهرة،  واألكرث  ا  سعراً األعلى 
أهمية وجود عنصر خربة مهم، يمكن أن يكون »السند« احلقيقي لهؤالء النجوم اجلدد، 

بل  اجلدد،  النجوم  هؤالء  عليها  خيتلف  ال  وموهبة  خاصة،  فني�ة  قدرات  من  لديه  بما 
يؤكدونها مع كل عمل جديد يدخلونه.

اعترب هؤالء اجلدد لطفي لبيب، أحد أهم عناصر اخلربة، فيما يقدمونه من أعمال، وهو 
ا باملفهوم  ما أدركه لطفي وأجاد التعامل معه، ليصبح أحد أهم جنوم هذه املرحلة، ليس جنماً
ا  املتعارف عليه يف شباك التذاكر، بل اختار ما يطلق عليه »جنم الدور«، بمعىن أن يكون جنماً
أن  العكس،  وليس  إليها،  جتذبه  الشخصية  يدع  أن  بمنطق  فيعمل  إليه،  يسند  دور  كل  يف 
جيذب هو الشخصية إليه، فيكون لطفي لبيب، يف كل ما يقدم، مثلما يفعل عدد كبري من 
الفنانني، بمن فيهم بعض جنوم األدوار األوىل، وهو ما حرص عليه لطفي يف كل أدواره، حىت 
لو تشابه بعضها، إال أن املشاهد جيد يف كل شخصية ما جيعلها مختلفة عن األخرى، حىت لو 
كانت يف نفس املهنة أو نفس البيئ�ة، ليطلق هنا العنان لقدراته اخلاصة، من البحث لكل 
ا عن املالبس والشكل اخلاريج، فيلجأ إىل ما يعزز ذلك ببعض  شخصية عما يمزيها، بعيداً
اللزمات واحلركات واإليماءات والتعبريات، بل ونربة صوت خاصة بها، ومناسبة لطبيعة 
الشخصية، بل إنه يصل يف كثري من األحيان، إىل أبعد مما تصوره مؤلف الشخصية نفسها، 
ال  اليت  شخصيت�ه،  مع  ا  تماماً يتن�اىف  بما  ابتكاره،  من  جيسدها  شخصية  لكل  تاريخ  بإضافة 
لسنوات  احتلها  اليت  املنطقة  تلك  يف  ا،  جداً خاص  بشكل  ليربز  أدواره،  من  أي  يف  تلمحها 
ا، أمثال النجوم ستيفان روسيت،  طويلة، مجموعة من أملع جنوم األدوار الثاني�ة والثالثة أحياناً
القصبيج  رياض  إبراهيم،  املنعم  عبد  النابليس،  السالم  عبد  فايق،  حسن  واكيم،  بشارة 
كثريون،  وغريهم  بدير،  السيد  إسماعيل،  محمود  الدقن،  توفيق  عطية«،  »الشاويش 
فالقائمة طويلة وممتدة، لهؤالء النجوم الذين أمتعوا اجلماهري املصرية والعربي�ة لما يقرب 
من قرن من الزمان، باألعمال اليت شاركوا فيها، كنجوم مميزين يف أدوارهم، وليسوا جنوم 
»شباك« بمفهوم اإليرادات أو البطولة األوىل، ذلك املفهوم العقيم، الذي أخبس كثيرين 
ا لهذه الكوكبة، الذين أطلق عليهم  منهم حقهم يف البطولة األوىل، ليكون لطفي لبيب متمماً
ا منهم، لقب جنوم »خط النص«، وليسوا جنوم  لطفي، وبالطبع على نفسه، باعتب�اره جزءاً

الصف الثاين، كما تعودوا أن يطلقوا على أنفسهم أو يطلق عليهم النقاد والصحفيون.

بشكل  مكانه  توصيف  به  أراد  الذي  اللقب  ذلك  باختي�اره  الذكاء  من  لبيب  لطفي  كان 
األجيال  من  النجوم  كبار  مكانة  يعرف  اجلمهور  أن  شك  فال  املصري،  الفن  يف  محدد 
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السابقة، أمثال هؤالء السابق ذكرهم وغريهم، فربما يعشق اجلمهور لطفي لبيب، لكن قد 
ال يعرف قيمة ما يفعله، وهي قيمة كامنة يف كواليس مهنة التمثي�ل، إذا لم يقم املمثل نفسه 
، قد ال تصل إىل اجلمهور كما ينبغي أن تصل. بشرحها، أو يقوم أحد النقاد بتقديمها تفصيالاً

املؤكد أن »خط النص« ليس مجرد لقب »أجمل أو أشيك« من لقب »الصف الثاين«، 
وأن لطفي اختاره للهروب من التسمية اليت ال حيبها »الصف الثاين«، وما حتمله من دالالت 
مدرسية، بل اختار أن يطلق على هؤالء- وهو معهم- »خط النص«، لما لهذه التسمية من 
داللة عميقة ومهمة، إذا أخذنا يف االعتب�ار الدور األهم الذي يقوم به »خط النص« يف أي 
فريق لكرة القدم، وهو الدور القائم على الربط بني الدفاع والهجوم، وتسهيل مهمة الهجوم 
يف بن�اء الهجمات، إضافة إىل حماية منطقة منتصف امللعب، فضالاً على الصفة املهمة اليت 
ا دون غريه، وهي صفة »صانع األلعاب«، وهو العب من  تمزي أي العب يف خط النص حتديداً
طراز خاص، لديه مقدرة فائقة يف التحضري ألي هجمة وتسهيل مهمة رأس احلربة الهداف، 
ليصنع له الهدف، ويسلمه الكرة على طبق من ذهب إلحرازه، لتكون مهمة صانع األلعاب 
ا هي األصعب، ألنه يتحمل كل الضغوط حوله من أجل مساعدة »النجم الهداف«  حتديداً
ليسعد املاليني بهدف، وحيمل النجم على األعناق وتهتف اجلماهري باسمه، ليذهب بعدها 

ا جبملة واحدة: النجم ويهمس يف أذن صانع األلعاب مكتفياً

- أشكرك يا حبييب.. ربن�ا خيليك.. أنقذتين بالهدف ده!

تكن  ولم  الكايف،  بالقدر  اإلعالم  وسائل  تكن  لم  أوقات  يف  السابق،  يف  ذلك  كان  ربما 
العالم »االفرتايض« عرب  التكنولوجيا توغلت يف حياتن�ا إىل هذا احلد، ومستمرة، وأصبح 
وسائل التواصل االجتماعي هو »الواقع بعين�ه«، وأصبح اجلمهور على علم ودراية جبميع 
تفاصيل العملية الفني�ة وما حيدث فيها، فلم تعد هناك أسرار، بل أصبح اجلمهور على علم 
اجلمهور  أصبح  كما  ومىت؟  إلقائه  وكيفية  له  التمهيد  وكيفية  »اإلفيه«  صناعة  بكيفية 
وقت  مباشرة  اآلخرين  وأعمال  أعماله  يف  آراءه  ويب�دي  نفسه،  النجم  الفنان  مع  يتواصل 
ا، ووصل األمر يف بعض األحيان ألن يت�دخل  العرض، وينتقد ما يراه باللني وبالقسوة أحياناً

اجلمهور لتعديل بعض املواقف أو النهايات يف بعض املسلسالت التلفزيوني�ة.

»اللعبة«  حقيقة  إدراكه  ومدى  اجلمهور  دور  يف  الكبرية  والتطورات  األمور  هذه  كل 
ا طبيعة الدور الذي يقوم به لطفي لبيب، ويقدره ويدرك قيمة ما يفعل  جعلته يفهم جيداً
ربع  يف  ألعاب«  »صانع  أهم  أمام  أنن�ا  بمعىن  األجيال،  مختلف  من  النجوم  كبار  جوار  إىل 
نهاية  إىل  وصوالاً  العشرين،  القرن  يف  األخرية  اخلمس  السنوات  من  بداية  األخري،  القرن 
يمتع  النص«  ملك  األلعاب  »صانع  يزال  وال  والعشرين،  احلادي  القرن  من  الثاين  العقد 
الفين  رصيدهم  إىل  ا  جداً الكثري  وإضافة  معهم،  يعمل  الذين  النجوم  ويمتع  بل  جماهريه، 
بوجوده إىل جوارهم، وهو ما فعله مع كل من عمل معهم خالل العقدين األخيرين، فهو على 
سبي�ل املثال منذ أن بدأ مع محمد هني�دي يف فيلم »جاءنا البي�ان التايل« يف العام 2001، الذي 
20، يف فيلمه اجلديد، واملسرحية اليت يقدمها  اختاره وبإصرار أن يكون معه يف العام التايل 02
ألول مرة كبطل وجنم أول على خشبة املسرح، فقدم معه يف فيلم »صاحب صاحبه« الذي 
كتب�ه ماهر عواد، وأخرجه سعيد حامد، وشارك يف بطولته أشرف عبد البايق، وريهام عبد 
الغفور، حيث جسد لطفي شخصية مليونري صاحب مزعة »نعام«، ووالد »شابين�ام« اليت 
جسدتها ريهام عبد الغفور، الفتاة اليت حيبها »أسامة« الذي جيسده محمد هني�دي، ليقدم 
لطفي دور مليونري وأب مختلف، سواء يف الشكل أو األداء، ويف العام نفسه يشاركه يف بطولة 
مع  للتعاون  لبيب،  لطفي  خاللها  من  ويعود  أمني،  نبي�ل  كتبها  اليت  »طرائيعو«  مسرحية 
 ،1980 العام  يف  الصلعاء«  »املغني�ة  مسرحية  معه  قدم  أن  منذ  العصفوري،  سمري  أستاذه 
بعد أن قدم أكرث من 30 ليلة عرض مسريح، يف شخصية »البهلول« من خالل مسرحية 
ا خاللها، وما إن توقفت املسرحية،  ا كبرياً »امللك لري« للمخرج أحمد عبد احلليم، وحيقق جناحاً
 ،2005 العام  ويف  سنوات  ثالث  بعد  »طرائيعو«،  مسرحية  يف  هني�دي  محمد  مع  بدأ  حىت 
ا من خالل فيلم »يا أنا يا خاليت«، تأليف أحمد عبد هللا،  يعود هني�دي للتعاون معه مجدداً
وإخراج سعيد حامد، ليقدم شخصية »بشندي« الدجال النصاب، لتتجلى عبقرية لطفي 
لبيب يف رسم وتكوين الشخصية، بداية من شكله وفمه الذي يب�دو دون أسنان، ونظرات 
عيني�ه الماكرتني، واملالبس اليت يرتديها، واحلركات اليت يقوم بها كمشعوذ ودجال، ليصل 

بالشخصية إىل درجة غري تقليدية من اإلقناع.
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يف العام نفسه 2005، تلقى لطفي املكاملة الهاتفية اليت سبق وتلقاها قبل عشر سنوات، 
عندما طلبه النجم عادل إمام ليعمل معه يف فيلم »النوم يف العسل«، لتكون املكاملة، هذه 
وخيرجه  معاطي،  يوسف  كتب�ه  الذي  العمارة«  يف  »السفارة  فيلم  يف  املشاركة  حول  املرة، 
عمرو عرفة، الذي أرسل السين�اريو إىل لطفي، بعد مكاملة عادل إمام، غري أن لطفي شعر بأنه 

ال بد أن يذهب إىل عادل ويعتذر له بنفسه، عن عدم مقدرته تقديم هذا الدور:

- مش فاهم ليه؟

- يا أستاذ عادل.. ده دور السفري اإلسرائيلي.. وأنا حاربت يف حرب أكتوبر

يا  ممثل  أنت  اجلنسية..  خد  روح  بقولك  أنا  هو  املشكلة؟!  إيه  عارف..  سيدي  يا   -
لطفي.. وإال كان يوسف وهيب رفض يعمل دور الشيطان

- أنا فاهم قصدك.. وعارف أن املمثل الزم يعمل أي دور.. لكن املشكلة عندي نفسية.. 
دول ناس اغتصبوا أرضنا ولسه مغتصبني جزء عزيز علين�ا منها.. كمان دول أسروا أخويا 

وحاصروين يف الثغرة.

- يا لطفي أنت فنان.. وهتقدر بتجسيدك الشخصية دي ترد عليهم وتقولهم اللي أنت 
عايز تقوله كله

- فهمتك يا زعيم

- بالظبط كده.. طبعا أنت قريت الدور كويس وفهمت تفاصيله

- أيوا قريت�ه كويس أوي

- طب شوف بقى.. يف املشهد اللي أنت بتخش عليا فيه ألول مرة وجايبلي معاك تورتة 
يوم عيد ميالدي وبعدين بتعرفين بنفس ........

- آه ده مشهد حلو أوي ومكتوب حلو كمان

- فعال... وممكن ختليه »مسرت سني« يف الفيلم كمان

- إيه؟ ازاي؟!

- لما املهندس شريف يكتشف إنك السفري اإلسرائيلي ويطردك.. قبل ما تميش ترجع 
تاخد التورتاية اللي أنت جبتها معاك

- هاهاهاهاهاهاها... مش ممكن حتفة.. حتفة يا زعيم.. هو ده

ا، وصدق عادل إمام، حبيث كان مشهد »التورتة« مع السفري،  ا كبرياً حقق الفيلم جناحاً
أحد أهم مشاهد الفيلم واألكرث كوميدية، ويفوز عنه جبائزة أحسن ممثل دور ثاٍن يف مهرجان 
نقلة  لبيب،  بالفنان لطفي  والفيلم  لينتقل املشهد   ،2006 السينما املصرية موسم  أوسكار 
يلتقيه  جديدة مختلفة عن كل ما سبق، لدرجة أن اجلمهور أصبح يستوقفه يف كل مكان 
جنوم  أهم  أحد  بأنه  لطفي  ليشعر  معه،  التصوير  يطلبون  اجلميع  باسمه،  ين�اديه  فيه، 
املرحلة، لكن ألن الشهرة جاءت لطفي لبيب متأخرة بعد أن بلغ سن النضج الفين، فكان 
ا، وأال يفعل مثلما يفعل بعض النجوم اجلدد عندما تأتيهم الشهرة،  ا لهذا األمر حتديداً واعياً
تقلب »قرني�ة« عيني�ه إىل الداخل، فال يرى إال نفسه، فحرص لطفي على أال حيدث معه 
ذلك، وأن تكون عين�اه يف الوضع الصحيح، لريى كل يشء يف حجمه ووضعه الطبيعي، وأال 
ينجر وراء مسميات واهية من نوعية »البطولة املطلقة، أو البطل األوحد، وجنم الشباك«، 
ليتحصن بقدراته وموهبت�ه فقط، دون مسميات تسبق اسمه أكرث من لقب الفنان، الذي 

يكفيه ويشرفه، مثلما يشرف كل من يعمل بمهنة الفن.
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الفصل الثالث...
جنم األدوار واألجيال

فيلم  عن  وجائزته  بنجاحه  حيتفي  فبينما  األجيال،  كل  بني  جنما  لبيب  لطفي  أصبح 
هو  »امللك  ونوس  هللا  سعد  الكاتب  مسرحية  يف  لطفي  يشارك  العمارة«،  يف  »السفارة 
امللك« على املسرح احلديث، مع صالح السعدين ومحمد منري وفايزة كمال، ومن إخراج 
هذه  العام،  القطاع  مسرح  يف  مسبوقة  غري  جناحات  ا  أيضاً املسرحية  وحتقق  مراد،  منري 
الدولة،  مسرح  أو  اخلاص  القطاع  يف  سواء  يعشقه،  الذي  املسرح  يف  املتت�الية،  النجاحات 
ومن خالل السينما، وأعمال من جنوم الشباك اجلدد، أو مع الزعيم عادل إمام، جعلت عدد 
األعمال اليت اضطر ألن يقبلها خالل العام 2007، سبعة عشر عمال، أغلبها أفالم مع أغلب 
النجوم املوجودين على الساحة، سواء محمد سعد أو هاين رمزي، أو يم عز الدين، باإلضافة 
يف  غريب«  »سيد  شخصية  جتسيده  بينها  من  التلفزيوني�ة،  املسلسالت  من  العديد  إىل 
بكر،  إين�اس  وإخراج  تأليف  الشريف،  عمر  العاليم  النجم  أمام  وحنان«  »حنني  مسلسل 
كضيف  الظهور  على  وافق  أنه  غري  أخرى،  ألعمال  الوقت  من  متسع  لطفي  أمام  يكن  فلم 
شرف يف فيلم هني�دي لهذا العام »عندليب الديق« تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج وائل 

إحسان.

ا مع محمد هني�دي من خالل فيلم »رمضان مربوك  يف العام 2008 يعود للتعاون مجدداً
أبو العلمني حمودة« تأليف يوسف معاطي، وإخراج وائل إحسان، ليقدم شخصية »بهاء« 
حىت  أمامهم،  ا  عاجزاً فيقف  مصر،  وزراء  كل  أبن�اء  تضم  اليت  اإلنرتناشيونال،  املدرسة  مدير 
أن  جهل-  عن  استطاع-  الريف،  قرى  إحدى  من  جاء  مدرس  على  الوزير،  مكتب  يف  يعرث، 
يتجرأ ويضرب ابن وزير الرتبي�ة والتعليم، فيكافئه الوزير، وهو ما جيد فيه األستاذ »بهاء« 
ودون  بسيط  بشكل  الشخصية  طبيعة  لطفي  ليتفهم  الوزراء،  أبن�اء  على  ليسيطر  ضالته 
، أن هذا املمثل هو نفسه الذي  تعقيدات، ويقدمها برباعة، فال يتصور مشاهد ال يعرف، مثالاً
سبق وجسد شخصية »بشندي« يف فيلم »يا أنا يا خاليت«، أو هو نفسه الذي قدم يف العام 
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»أمري  فيلم  يف  »أمري«  التجارية  البحرية  طالب  والد  الدين«  »نور  شخصية   ،2009 التايل 
ا الرجل األسطورة »جد  البحار«، تأليف يوسف معاطي، وإخراج وائل إحسان، أو هو أيضاً
عنرت« الذي يسعى مع حفيده للعثور على كزن جدهما األكرب »عنرتة بن شداد« من خالل 

فيلم »عنرت ابن ابن ابن ابن شداد« تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج شريف إسماعيل.

مع  فعله  فما  خاصة،  استثن�ائي�ة  حالة  هني�دي  محمد  مع  لبيب  لطفي  وجود  يكن  لم 
جل  يف  �ا  تقريباً »السر«  كلمة  ليكون  املرحلة،  هذه  جنوم  كل  مع  �ا  تقريباً يفعل  بدأ  هني�دي، 
 ،20 02 عام  »اللميب«  فيلم  خالل  من  نفسه،  النجاح  سعد  محمد  معه  ليحقق  أعمالهم، 
والد  »تمام«  شخصية  فيه  جسد  الذي  إحسان،  وائل  وإخراج  هللا،  عبد  أحمد  تأليف 
»نوسة« اليت قدمتها حال شيحة، وهو األب املغلوب على أمره، ويبحث البنت�ه عن رجل 
يستطيع أن يضمن لها حياة كريمة، وال مانع من أن »ينوبه من احلب جانب«، فيحاول 
بكل جهده إفشال زواج ابنت�ه من بلطيج اليح »اللميب«، لكنه يفشل رغم كل ذكائه ودهائه 
وهي  الشخصية،  خالل  من  لطفي  ونظرات  وسكنات  حركات  كل  أكدته  ما  وهو  الماكر، 
ا عن شخصية الطبيب املرتيش يف فيلم »كركر« عام 2007، تأليف أحمد عبد  ختتلف تماماً
سعد،  محمد  جيسده  الذي  الكبري  األب  »احلناوي«  يقدم  علي رجب، حيث  وإخراج  هللا، 
رشوة لطبيب مستشفى األمراض النفسية والعصبي�ة الذي يزنل به ابن�ه »كركر« محمد 
سليمة،  العقلية  قواه  وأن  باملستشفى،  نزيالاً  كان  إنه  الطبيب  يقول  ال  حىت  ا،  أيضاً سعد 
ويسمح له باخلروج، فقدم شخصية الطبيب النفيس، على عكس الصورة »الكاركرتية« 
من  أكرث  مجنون  النفيس،  الطبيب  أن  للمتفرج  يؤكد  بما  السينما،  يف  طويالاً  ظهرت  اليت 
مريضه، غري أن لطفي قدمها بكل اتزان ومكر ودهاء، ليحصل على الرشوة اليت يريدها بكل 
ا  أريحية، يف الوقت الذي نراه يف شخصية »عم جورج الصائغ« بصورة جديدة مختلفة تماماً
سعد،  محمد  وبطولة  تأليف   ،2011 عام  بوم«  تك  »تك  فيلم  خالل  من  سبق،  ما  كل  عن 
وإخراج أشرف لويل، ورغم أن الفيلم صنع على عجل ليواكب أحداث ثورة 25 ين�اير 2011، 
ا يف املدن الكربى مثل القاهرة  وما حدث من أحداث انفالت أمين يف كل ربوع مصر، وحتديداً
واجلزية واإلسكندرية، ورغم أن الفيلم استغل احلدث الكبري من زاوية محددة ومبتورة، إال 

ا املضيئ�ة يف الفيلم. أن شخصية »جورج الصائغ« كانت إحدى العالمات القليلة جداً

جريئ�ة«،  »رشة  وفيلم  الكالم«،  »حلو  مسرحية  البايق  عبد  أشرف  مع  قدم  أن  بعد 
تأليف  راس«  »خلمة  فيلم   2006 يف  رزق  وأحمد  هو  معه  قدم  صاحبه«،  »صاحب  وفيلم 
أحمد عبد هللا، وإخراج أحمد البدري، حيث جسد دور زوج والدة أحمد رزق، وبعده بث�الث 
ا من أهم أفالمه السينمائي�ة، »صياد  ا يف 2009، قدم أشرف عبد البايق واحداً سنوات، وحتديداً
اليمام«، المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد املجيد، سين�اريو وحوار عالء عزام، ليشارك 
نفس  أن يعود يف  بها، قبل  اليت يعزت  األدوار  من  ا  واحداً ليقدم  لبيب بدور »طلبة«،  لطفي 
ا يف مشواره الفين، حيث جسد دور والد زعيم الكوميديا يف الشرق  ا مهماً العام ويجسد دوراً
إسماعيل ياسني، »احلاج ياسني خنلة« يف مسلسل »أبو ضحكة جنان«، الذي جّسد فيه 
أشرف دور »إسماعيل ياسني«، تأليف ياسني إسماعيل ياسني وأحمد اإلبي�اري، وإخراج 
الذي  الزمن  يتوافق مع  بما  لبيب يف تقديم شخصية »ياسني«  العزيز، ويربع  محمد عبد 

ولد وعاش فيه.

ا مع أشرف يف املسلسل الرتايث الكوميدي  يف العام التايل 2010، شارك لطفي لبيب أيضاً
»مش ألف ليلة وليلة«، تأليف وليد يوسف، وإخراج أحمد فوزي، ثم يعود ويلتقي معه 
ا يف العام 2017 من خالل شخصية »عليوة« يف مسلسل »عائلة زيزو« تأليف محمد  مجدداً

نبوي وعالء حسن، وإخراج شيرين عادل.

أيضا حرص لطفي لبيب على أن يدعم الفنان سامح حسني يف أوىل خطواته حنو أدوار 
البطولة، فشاركه يف أول بطولة تلفزيوني�ة له عام 2009 من خالل مسلسل »عبودة ماركة 
ا بطولة فيلم »عسل  مسجلة« تأليف محسن رزق، وإخراج عصام شعبان، ثم شاركه أيضاً
»عمارة«  شخصية  يف  اجلوهري،  حسام  وإخراج  رزق،  محسن  تأليف   ،2016 عام  أبيض« 
األخطر«،  »الرجل  فيلم  يف  معه  شارك   ،2018 عام  ويف  سامح،  جيسده  الذي  »عالء«  جار 

تأليف جوزيف فوزي، وإخراج مرقس عادل.

ا للفنان هاين رمزي، منذ أن بدأ رحلته مع  حرص الكبري لطفي لبيب على أن يكون داعماً
البطولة األوىل، بداية من فيلم »عايز حقي« عام 2003، عن قصة يوسف عوف، سين�اريو 
عمه  »عنرت«  شخصية  معه  قدم  ثم  جالل،  نادر  أحمد  وإخراج  اجلليل،  عبد  طارق  وحوار 
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املتصايب يف فيلم »أسد وأربع قطط« عام 2007، تأليف سامح سر اخلتم، وإخراج سامح 
عبد العزيز، ثم يف العام التايل 2008، يقدم معه شخصية رئيس املباحث »العقيد حامد« 
من  العديد  يف  تتسبب  أن  يمكن  اليت  املسؤولة،  وغري  املتهورة  تصرفاته  من  يعاين  الذي 
الكوارث، من خالل فيلم »نمس بوند«، تأليف طارق عبد اجلليل، وإخراج أحمد البدري، 
األول   ،2011 ين�اير   25 ثورة  بعد  للتلفزيون  هاين  قدمهما  مسلسلني  يف  بعدها  معه  ليشارك 
شخصية  يف  سالم،  أشرف  وإخراج  يوسف،  حمدي  تأليف  ديليفري«  »عريس  بعنوان 
سائقه اخلاص، الذي يفتح له بيت�ه وحياول مساندته يف محنت�ه، فيقع يف حب ابنت�ه، رغم 
الفارق الطبقي بينهما، ليقدم لطفي شخصية األب »الرومانيس« املتفهم للحياة، دون أن 
شخصية  ويقدم   ،2012 التايل  العام  يف  ليعود  البلد،  أوالد  و»جدعنة«  شهامة  عن  يتخلى 
»كامل« أحد رجال املنظومة الفاسدة قبل ثورة 25 ين�اير، من خالل مسلسل »ابن النظام« 

قصة حمدي يوسف، سين�اريو وحوار مهدي يوسف، وإخراج أشرف سالم.

أما الفنان أحمد حليم، فكان وسيظل له مكانة خاصة يف قلب لطفي لبيب، منذ أن بدأ 
البطولة األوىل، فقدم  الرحلة قبل أكرث من خمسة عشر عاما، عندما بدأ حليم أدوار  معه 
معه عام 2004، شخصية األب »عطا عبد الرحيم« والد »حنترية« من خالل فيلم »صايع 
حبر« تأليف بالل فضل، وإخراج علي رجب، حيث قدم شخصية األب ابن السوق، الذي 
ا، حىت لو كان مع أقرب الناس إليه،  يتعامل مع كل من حوله باملكر والدهاء واخلداع أحياناً
أخرى،  نوعية  من  لكن  أيضا  »األب«  شخصية  معه  قدم   ،2007 العام  ويف  وابن�ه،  زوجته 
شخصية  خالل  من  املصرية،  السينما  يف  ظهر  أب  أي  عن  ربما  ا،  تماماً مختلفة  وبصورة 
وجسماني�ة  شكلية  مواصفات  له  فقط  ليس  الذي  األب  رضا«،  »كده  فيلم  يف  »هندي« 
ا، األب »املحتال« الذي يمكنه أن حيتال  ا له مواصفات نفسية خاصة جداً خاصة، بل أيضاً
يف  »رضا«  ا  واحداً ا  اسماً عليهم  فأطلق  له،  توائم  ثالثة  والدة  من  بداية  حوله،  من  كل  على 
بيبو،  »الربنس،  خالله  من  ليعرفه  ا«  »حركياً ا  اسماً منهم  لكل  أعطى  ثم  الرسمية،  األوراق 
امليكروباص«  »سائق  »رايض«  شخصية  معه  ويقدم   ،2010 العام  يف  ليعود  وسمسم«، 
ا من  الذي لديه خلطة شعبي�ة جتمع بني »الشهامة وجدعنة والد البلد«، لكنه ال خيلو أيضاً

النصب واالحتي�ال عند اللزوم، وذلك من خالل فيلم »عسل أسود«، ليأيت أحمد حليم يف 
العام المايض 2019، وكأنما أراد أن يقوم بتكريم خاص له، ويطلبه ليشاركه يف بطولة فيلم 
واالحتي�ال  النصب  عمليات  يمارس  كيان  يف  »عضو«  شخصية  خالل  من  مآتة«  »خيال 

على نطاق كبري.

ا  ما فعله لطفي لبيب مع هني�دي وحليم ورمزي، لم يكن يرتدد حلظة يف أن يفعله أيضاً
كريم  قدم  أن  فبعد  البطولة،  عالم  حنو  الثاني�ة  خطوته  خيطو  وهو  العزيز،  عبد  كريم  مع 
جتربت�ه  يف  لبيب  لطفي  بالفنان  استعان   ،2001 عام  تو«  يج  كي  يف  »حرامية  األول  فيلمه 
الثاين »حرامية يف تايالند« تأليف نبي�ل أمني، وإخراج ساندرا نشأت، من خالل شخصية 
»اإلكسالنس« النصاب الذي خيطط لسرقة لوحة من »متحف الفن احلديث« وبيعها 
لرثي يف »تايالند«، ويف العام التايل 2004، يقدم شخصية »األب« الذي تدفع ابنت�ه »فاتورة« 
خالفاته مع األم، فتدمن املخدرات وتكاد تتعرض للضياع، يف فيلم »الباشا تلميذ« تأليف 
مصر«  محطة  »يف  فيلم   ،2006 العام  يف  معه  يقدم  ثم  إحسان،  وائل  وإخراج  فضل،  بالل 
تأليف بالل فضل، وإخراج أحمد نادر جالل، من خالل شخصية األب الذي تقود األقدار 
على  ألسرتها  لتقديمه  باستعارته  لتقوم  مبيعات«  »مندوب  يعمل  ا  شاباً تلتقي  ألن  ابنت�ه 
اعتب�ار أنه زوجها، فيظل على غري وفاق مع األب، حىت يقوم الشاب بتغيري مفاهيم كل أفراد 

األسرة، ويف مقدمتهم األب املتشدد، الذي لم يكن يفكر سوى يف ذاته فقط.

 H« فيلم  يف  معه  شارك  أن  منذ  مكي،  أحمد  مع  ا  مبكراً لبيب  تواجد  نفسه  الوقت  يف 
أحمد  وإخراج  فهيم،  أحمد  وحوار  سين�اريو  املعتصم،  محمد  قصة   ،2008 عام  دبووور« 
 ،2009 التايل  العام  يف  معه  للتعاون  ليعود  »سرناقويس«،  شخصية  خالل  من  اجلندي، 
من خالل شخصية »عم نصيح« يف فيلم »طري أنت« قصة عمر طاهر، سين�اريو وحوار 
من  بابا«  علي  »سيما  الكوميدية  الفانت�ازيا  فيلم  عرب  التواجد  هذا  يؤكد  ثم  مكي،  أحمد 
خالل شخصييت »أنتوسيت وماكس« فكرة شريف جنيب، سين�اريو وحوار وإخراج أحمد 
اجلندي، ثم يعود ويلتقي معه عام 2015 من خالل اجلزء اخلامس من املسلسل الكوميدي 
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الدين،  عز  ومحمد  صقر،  مصطفى  تأليف  أوغلو«،  »صروف  بشخصية  أوي«  »الكبري 
وإخراج أحمد اجلندي، كما يلتقي مع أحمد آدم يف أهم جتربتني قدمهما، حيث بدأ معه من 
يف  النجار،  محمد  وإخراج  العمرويس،  نهى  تأليف   ،2006 عام  كدب«  »صباحو  فيلم  خالل 
دور »وكيل املدرسة« الذي يتواطأ مع أستاذ املوسيقى الكفيف يف تأجري اآلالت املوسيقية 
فيلم  خالل  من  »كريم«  املخرج  شخصية   2008 يف  معهم  يقدم  ثم  باملدرسة،  باخلاصة 
الدور نفسه مع  ليمارس  البي�ه، وإخراج شريف عابدين،  تأليف أحمد  الفارس«  »شعبان 
وإخراج  تأليف   ،2005 عام  بغدد«  سقوط  »ليلة  فيلم  معه  قدم  أن  منذ  عيد،  أحمد  الفنان 
محمد أمني، ثم يشارك معه فيلم »خليك يف حالك« يف 2007، بشخصية الطبيب اخلاص 
ا الفيلم، وأخرجه أيمن مكرم، ويف العام  بـ»صالح« الذي جسده أحمد عيد، الذي كتب أيضاً
نفسه يقدم معه شخصية »محمود املني�اوي«، من خالل فيلم »أنا مش معاهم« تأليف 
خالل  من  أكرب  بشكل  التواجد  مساحة  لتكون  البدري،  أحمد  وإخراج  الصمد،  عبد  فيصل 
البدري،  أحمد  وإخراج  الكدش،  مجدي  تأليف   ،2010 يف  سكر«  »أزمة  مسلسل  مشاركته 
مسريته  ليكمل  املسلسل،  يف  الرئييس  الصراع  طرف  عزيم«  »د.  شخصية  جيسد  حيث 
رئيس  ديوان  رئيس  دور  معه  ويقدم  وتفاحة«  »حاحا  فيلم  بعد  زكريا  طلعت  الفنان  مع 
سعيد  وإخراج  معاطي،  يوسف  تأليف   ،2008 عام  الرئيس«  »طباخ  فيلم  يف  اجلمهورية 
ناصف،  أحمد  تأليف  ماما«  »جوز  كوم  ست  من  الثالث  اجلزء  يف  بعدها  ليشاركه  حامد، 
مع  نفسه  الدور  لبيب  لطفي  الفنان  يمارس  أيضا  البدري،  أحمد  وإخراج  سعيد،  وصالح 
الذي تقاسم بطولته مع شريف منري، عام 2007،  أحمد رزق، من خالل فيلم »التوربيين« 
تأليف محمد حفظي، وإخراج أحمد مدحت، وعندما يقدم رزق البطولة األوىل له من خالل 
مسلسل »فؤش اجليل« عام 2009، تأليف عمرو الطاروطي وطارق عبد هللا، وإخراج أحمد 

سمري فرج، ليجسد خالله شخصية والده.

على  إمام  عادل  الزعيم  دأب  اجلديد،  اجليل  مع  حيققها  اليت  الكبرية  النجاحات  وسط 
االستعانة به يف أعماله، حيث شارك معه 2009 يف فيلم »بوبوس« تأليف يوسف معاطي، 
وإخراج وائل إحسان، ويف العام 2010 قدم شخصية املحايم الداهية لالبنني »سامح وكريم« 

من خالل فيلم »زهايمر« تأليف نادر صالح الدين، وإخراج عمرو عرفة، كما شاركه عام 
2014 بشخصية جاره »احلاج عبد العزيز« يف مسلسل »صاحب السعادة« تأليف يوسف 
معاطي، وإخراج رايم إمام، ثم بشخصية »مدكور« من خالل مسلسل »عفاريت عديل 

عالم« عام 2017، للمؤلف واملخرج نفسيهما.

يف عام 2006، شارك مع مىن زكي من خالل مسلسل »السندريلال« قصة ممدوح اللييث، 
حسين،  سعاد  السندريلال  حياة  عن  سيف،  سمري  وإخراج  بشاي،  عاطف  وحوار  سين�اريو 
البابا« والد سعاد حسين، ومثلما دعم الفنانة ياسمني  ا شخصية »محمد حسين  مجسداً
عبد العزيز يف بطولتها املشرتكة مع طلعت زكريا »حاحا وتفاحة« عام 2006، شارك معها 
يف األعمال اليت أسندت إليها كبطلة أوىل تتحمل مسؤوليتها، فقدم معها شخصية »فتيح 
اإلسناوي« عام 2010 يف فيلم »الثالثة يشتغلونها«، تأليف يوسف معاطي، وإخراج علي 
عام  شنب«  »أبو  فيلم  خالل  من  نعمان«  »اللواء  بشخصية  معها  شارك  كما  إدريس، 
ا الفنانة يم عز الدين يف  2016، تأليف خالد جالل إخراج سامح عبد العزيز، كما دعم أيضاً
أيمن  تأليف وليد سيف، وإخراج   ،2007 لها، من خالل فيلم »شيكامارا« عام  أول بطولة 
وإخراج  سالمة،  أيمن  تأليف   ،2010 عام  صفية«  »قضية  مسلسل  يف  شاركها  ثم  مكرم، 

أحمد شفيق.

ا كان للفنان أحمد السقا نصيب من خربة لطفي لبيب يف 2012، من حالل مشاركته  أيضاً
معه يف فيلم »بابا« تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس، من خالل شخصية »الشيخ 
خالد« الذي يذهب إىل املستشفى الذي يعمل به الدكتور »حازم«، إلجراء عمليات تلقيح 
صناعي لزوجاته األربع، كما دعم بمشاركة الفنانني خالد الصاوي وتيم احلسن من خالل 
مشاركته بدور جالل الورداين صاحب الشركة، يف فيلم »ميكانو« عام 2009، تأليف وائل 
»فتيح  بشخصية   2016 عام  رجب  محمد  مع  شارك  مثلما  كامل،  محمود  وإخراج  حمدي، 
محمد  وحوار  سين�اريو  رجب،  محمد  قصة  جوجل«،  »صابر  فيلم  خالل  من  السرويج« 
بشخصية   2017 العام  يف  سعد  عمرو  مع  وشارك  حمدي،  محمد  وإخراج  مربوك،  سمري 
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وحوار  سين�اريو  عيىس،  إبراهيم  رواية  عن  المأخوذ  »موالنا«  فيلم  يف  حديد«  أبو  »خالد 
صاحب  بشخصية   ،2016 عام  يف  جالل  رامز  أيضا  ليشارك  علي،  أحمد  مجدي  وإخراج 
اجلالريي، الذي يستقبل باخلطأ كنغرين، من خالل فيلم »كنغر حبن�ا« تأليف لؤي السيد، 
وإخراج أحمد البدري، ويف العام 2006، شارك مع محمد رجب من خالل فيلم »ثمن دستة 
أشرار«، قصة خالد جالل، سين�اريو وحوار وائل عبد هللا، وإخراج رايم إمام، يف شخصية 
»طنايش«  بشخصية  بمشاركته  الوهاب  عبد  فتيح  الفنان  دعم  كما  البريوف«،  »ثروت 
من خالل فيلم »عزبة آدم« عام 2009، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود 
تأليف محمد عبد هللا وأكرم  التنني«  الفيشاوي مسلسل »حسن  وقدم مع أحمد  كامل، 
ا للفنان الشاب محمد فراج،  مصطفى، وإخراج حاتم فريد، كما حرص على أن يكون داعماً
تامر  وإخراج  حامد،  وحيد  للكاتب  وفار«  »قط  فيلم  خالل  من   ،2015 عام  له  بطولة  أول 

محسن.

حجازي،  أحمد  تأليف  هو«  يا  أنا  »يا  فيلم  يف  الشافعي  نضال  مع  به  قام  نفسه  األمر 
وإخراج تامر بسيوين، حىت شباب »مسرح مصر« الذين يتحسسون خطواتهم األوىل حنو 
خالل  من  اخلاصة  بصمته  يرتك  أن  على  وحرص  عنهم،  يتخل  لم  البطولة،  بأدوار  القيام 
ربيع،  علي  مع  فعله  ما  وهو  جوارهم،  إىل  والوقوف  مساندتهم  يف  يرتدد  ولم  أعمالهم،  أحد 
محمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، ومحمد أسامة »أوس أوس«، وشاركهم بطولة مسلسل 
هذا  ليأيت  فتيح،  هشام  وإخراج  الشريف،  ووالء  العزب،  صالح  محمد  تأليف  رد«  »صد 
ا على العطاء، رغم أي ظروف إنساني�ة، ويشارك  ا وقادراً 20، ليؤكد أنه ال يزال موجوداً العام 20
مع أحمد فهيم وأكرم حسين يف مسلسل »رجالة البيت« تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد 
اجلندي، كذلك شارك يف مسلسل »والد إمبابة« أمام سعد الصغري ومصطفى أبو سريع، 

تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي.

تبقى كلمة...
حىت  أنين  فاكتشفت  لبيب،  لطفي  فيها  أبدع  اليت  األعمال  تن�اول  اإلمكان  قدر  حاولت 
هذه  أضعاف  عشرة  على  يزيد  ما  إىل  أحتاج  ينبغي،  كما  وليس  اإلمكان،  قدر  حقه  أوفيه 
املساحة، وقد ال تكفي، فهو أحد الفنانني القالئل الذين أثروا بشكل كبري يف تاريخ السينما 
أعماله  ستبقى  لذا  لديه،  ما  كل  يعطي  يزال  وال  املصرية،  التلفزيوني�ة  والدراما  واملسرح 
فنه،  شاهدوا  من  كل  وقلوب  عقول  دخل  ألنه  التمثي�ل،  فن  تاريخ  يف  طويالاً  ومساهماته 
من املصريني والعرب، وترك بصمة قوية مع كل األجيال اليت عاصرها، ولم يرتدد حلظة يف 
مساندة أي من زمالئه، سواء من سبقوه خالل فرتة جتني�ده، أو من بدؤوا معه الرحلة وختطوه 
ألسباب ختضع ملعايري بعيدة عن الكفاءة، أو حىت من جاءوا بعده، ليفعل ذلك بوعي شديد، 
وبإيمان أن هللا لم يهبه هذه املوهبة ليحتفظ بها لنفسه، بل لتكون أوالاً من أجل خدمة الفن 
من  ملساندته،  موهبت�ه  إىل  حيتاج  من  كل  عون  يف  ليكون  �ا  وثانياً مجاالته،  بكل  عشقه  الذي 
كل األجيال، السابقة واملعاصرة والالحقة عليه، فمن املؤكد أن كل فنان عندما يب�دأ رحلته 
الفني�ة، يكون سجله الفين عدة صفحات بيضاء، يملؤها بما يقدمه من أعمال، على مدار 
أو  بعضها  الصفحات،  هذه  يف  يسجله  بما  املطلقة  احلرية  له  وتكون  الفين،  عمره  سنوات 
على  معه  يتعاملون  وكثريون  السجل،  هذا  يف  يكتب  حرف  كل  يف  يدقق  من  فهناك  كلها، 
طريقة »تسويد« األوراق، غري أن لطفي لبيب اختار، منذ اليوم األول له، أن يدقق يف كل ما 
سيدون يف هذا السجل، اختار الطريق األصعب، يف أن يصعد سلم حياته املهني�ة درجة بعد 
أخرى، دونما استعجال للوصول إىل قمة السلم، ودون املساعدة من أقرب املقربني إليه يف 
ا  �ا، تفادياً الوسط الفين، الذي يعتمد- يف مجمله- على ذلك، اختار أن يكون الصعود متأنياً
ألي مفاجآت، غري أنه ما إن وصل إىل القمة، لم ينظر أسفل قدميه، ليفكر يف نفسه فقط، 
بدايت�ه،  من  السلم  صعود  حياول  من  لكل  ا  حقيقياً ا  سنداً يكون  أن  ا  مقرراً حوله،  النظر  دون 
ا من منظور فردي،  يوماً الفن  يتعامل مع  لم  أن ينتقص ذلك من قيمته وقامته، ألنه  دون 
النتيجة كما توقعها ورسمها لنفسه منذ  لبن�اء ذاته، حىت لو على حساب آخرين، فجاءت 
الدور الذي لعبه  الدور للصعود، وهو  البداية، صعد وتربع، ويمد يديه لكل من جاء عليه 
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ا عليه، حىت يف أصعب الظروف اإلنساني�ة اليت  طيلة حياته الفني�ة وال يزال، وسيظل محافظاً
تمر به، دون أن ينىس أن يعطي لعامله اجلديد يف الكتابة املساحة الكافية، إلجناز ما يتمىن 
إجنازه يف ذلك الطريق الذي عشقه، ولم تتح الفرصة له أن يقدم خالله ما يفخر به، حىت 

حان الوقت ليفعل ذلك. 

ويف لقاء سريع مع املبدع لطفي لبيب، وبسؤاله عن الكلمة اليت يريد أن يقولها بعد هذه 
الرحلة الطويلة، كلمة يقولها جلمهوره ولكل من عشقوا إبداعاته، قال: 

- أقول للجمهور الذي أحبين وأعطاين أكرث مما تمنيت.. أقول لهم أنا حببكم كلكم.. حببكم 
جبد.. من قليب.. وطليب الوحيد لكم أن حتبوا مصر.. أن حتبوا هذا الوطن الغايل، وصدقوين 
حبوه  فيه..  ما  بكل  كله..  العالم  يف  الوطن  هذا  مثل  يوجد  ال  السنني..  وجتارب  خربة  وعن 

وأخلصوا يف حبكم.. سيعطيكم كل ما تتمنونه.

أما بالنسبة للفن فال أخفي عليكم أنين حاولت االبتعاد لكنين لم أستطع.. لم أستطع 
سأنتقي  فقط  أبتعد..  أو  أعزتل  لن  فأنا  لذا  احلقيقي..  احلب  ألنكم  عنكم،  االبتعاد 
األول  املبدع  فيها  سأكون  أعمال  يف  وانتظروين  آلخر،  آن  من  عليكم  به  أطل  أن  يمكن  ما 

الكلمة. وصاحب 

تمت كلمته... لكل من أحبوه، سواء من الزمالء أو اجلمهور، ليتمىن له اجلميع مزيدا من 
اإلبداعات، وأن تكلل خطواته القادمة بالنجاح، كما تعود يف كل حتٍد خاضه على مر سنوات 

حياته، وجنح فيه باقتدار... متعه هللا بالصحة والعافية.

ماهر زهدي
20 مايو 20


