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 خاطره های ماندگارش  شریف و عمر
 

هنوز   میالدی،  ۱۹۷۱خورشیدی که برابر بود با  ۱۳۴۹درسال  
در صنف نهم لیسه عالی حبیبیه درس می خواندیم و بیشتر مسیر 

مسیر کارته   مکتب واز مکتب به خانه،  رفت و آمد مااز خانه به 
عمومی  جاده  طرف  دو  در  که  محلی  بود،  دهمزنگ  چهار_ 
همانگونه که فرهاد جان دریا در مورد) درختان عکاسی سایه بان  

کاسی سایه بان مردم در کابل بود( یک آهنگ دارد، درختان ع
بود که موتر های  برج جوزای سال  دقیقاً  بود.  این جاده  مسیر 
درختان  سایه  زیر  در  افغانستان  دفاع  وزارت  ترک(  باربری) 

کارته  _ عکاسی درهر چهار راه مشهور وپر ازدحام) دهمزنگ
را   _  چهار مردم  و  کرده  توقف   ) میدان  میرویس   _ دهبوری 

وتر میکنند وهمچنان کساني که سوار دعوت به سوار شدن به م
موتر می شدند، یک قطعه کاغذ که بعد هافهمیدیم تکت التری 
برای اشتراک در صحنه فلمبرداری فلم آمریکائی در افغانستان 

  .بود، است
حس تشبث و عالقمندی به این موضوع مارا که شاگرد مکتب 

تر به    بودیم و اجازه نداشتیم بیشتر از وقت رسمی مکتب ، ناوقت
خانه برویم واداشت تا پرس وپال در زمینه نماییم. راننده موتر 
که یک سرباز اردو بودگفت: " فلم برداران آمریکائی به افغانستان 
آمده اند وفلم )بزکشی( را به نام "سوار کاران" در افغانستان ثبت 

بریم و دوباره  را به چمن بگرامی میمی کنندوبرای این کار بخاطر جمع آوری واشتراک مردم) سیاهی لشکر( مردم  
قرعه کشی نموده وبرای دوتن برنده، یک موتر و یک    برمی گردانیم و هم آمریکائی هابر اساس همین تکت التری،

 ".موترسایکل می دهند
سوار بر موتر های اردوی افغانستان شده وبه چمن بگرامی که خیلی  فردای همان روز از پدر و مادر اجازه گرفته،

زمین توسط دو کمره واز هوا توسط طیاره هلیکوپتر جریان بزکشی، ورزش   کار فلمبرداری از  بزرگ بود رفتیم،
  باستانی افغانستان را ثبت می کردند

عمرشریف هنرپیشه سینمای هالیوود،   ه می شد،معلوماتی که از طریق بلندگو ها به مردم داد  پیش از آغاز فلمبرداری،
  .نقش اساسی ومرکزی این فلم) سوارکاران( را برعهده داشت

بینی بلند عمرشریف که    میشی و  گندم گون، قامت بلند، چشمان کالن وهٔ  چهر  من که تازه به سن نوجوانی رسیده بودم
ون شنیده بودم که آمریکائی هااز نسل سفید پوستان بیشتر به ساختمان ظاهری افغان ها شبیه بود، برایم جالب بود چ

اند، سفید پوستانی که بیشتر چشمان سبز، موهای زرد وخرمایی و اندام باریک دارند اما عمرشریف تنها آمریکائی  
قهرمان ورزش بزکشی افغانستان بود و به اصطالح    ای بود که شباهت با افغان ها را داشت و چه زیبا در این نقش که 

 .ر سینما " فِت" بودهن
کند پیدا  راه  هالیوود  سینمای  به  شد  موفق  که  بود  مسلمانی  بازیگر  تنها  آمریکا خوش  عمر شریف  در سینمای  و 

 .بدرخشید
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این ها و وضعیت نسبتاً مناسب به دین اسالم روی   هٔ خانواده او مسیحی و کاتولیک بودند؛ و با وجود هم گفته می شود
 .آورد

مر شریف این گونه آمده است که نام اصلی او میشل دیمیتری شلهوب می باشد. وی در دهم  ع  هٔ در شرح زندگینام
میالدی در شهر اسکندریه واقع در مصر به دنیا آمد. خانواده ی عمر شریف به کلیسای کاتولیک یونانی    ۱۹۳۲آپریل  

 .لهوب« در لبنان متولد شده بودلبنانی بودند. پدر او به نام »یوسف ش  –سوری  –تعلق داشتند و اصالتاً فلسطینی 
عمر شریف در دوران تحصیل خود در کالج ویکتوریا واقع در اسکندریه با ادوارد سعید، یکی از اندیشمندان معاصر  

ریاضی    هٔ و یوسف شاهین، یکی از مشهورترین سینماگران مصری، همصنفی بود. اما پس از فارغ التحصیلی در رشت
 .حدود پنج سال در شغل پدرش که تجارت چوب بود، مشغول به کار شدقاهره،  پوهنتونو فزیک از 

عمر شریف برای آموختن هنرپیشگی به آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک لندن رفت. در این هنگام بود که گویی 
 شانس دِر خانه ی عمر را زد و دیوید لین تصمیم به ساخت فیلم لورنس عربستان را گرفت و شریف را برای بازی 

 .در این فلم برگزید. فلمی که درنهایت او را به جایگاه باال در دنیای سینما رساند
نقش فرعی عمر شریف در فلم لورنس عربستان، گرچه بسیار کوتاه بود، اما همین مدت زمان کوتاهی که وی در  

شود. این نامزدی    ۱۹۶۳این فلم نقش آفرینی کرد کافی بود تا وی نامزد دریافت جایزه مکمل مرد در اسکار سال  
  .سکوی پرتابی برای عمر شریف محسوب می شد و توانست او را به قله های باالی موفقیت برساند

عمر پس از وارد شدن به دنیای سینمای مصر با یکی از ستارگان سینمای مصر به اسم »فاتن حمامه« آشنایی پیدا  
شد؛ به گونه ای که برای ازدواج با او با کمال میل به کرد و پس از گذشت مدت کوتاهی به شدت به او عالقه مند  

 .دین اسالم روی آورد و نام خود را از میشل دیمتری شلهون به عمر شریف تغییر داد
سال ادامه داشت. در مدت بیست سالی که او غربت نشین بود، حاصل پیوند  ۲۰زندگی عمر با فاتن حمامه، به مدت 

قتی این دو تصمیم به جدایی گرفتند، شریف دیگر تا پایان عَمرش به هیچ وجه ازدواج  آن ها پسری به نام طارق بود. و
  .نکرد

ام به هنر ولیاقت هنری عمرشریف وادارم کرد تا روی تصویر این هنرپیشه  اما امروز خاطره ها وعالقه مندی 
 .ره زنده سازمکار کنم تا بتوانم خاطره های فراموش شده ی دوستان را دوبا جهان، معروف امریکا و
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