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مل تكن �سعاد ح�سني تبني اهرامات 
البنكنوت على ح�ساب فنها املقدم 

للنا�س، اإمنا كان هدفها اختيار 
الدور الذي يتحرك بداخلها.. 

وكانت كثريا ما ت�ساأل نف�سها 
اأوال ما الذي ي�سيفه اإليها 

هذا العمل الفني؟ وما الذي 
�ست�سيفه هي اىل ال�سخ�سية 

الدرامية؟! واذا كانت 
االجابة ال جديد، فاإنها 

تبتعد متاما. لذلك تولد كل 
يوم مئات املمثالت ومل 

نعرث حتى االآن على ممثلة 
حتمل جينات ال�سدق 

واحلب واالبداع التي 
كانت تتميز بها �سعاد 

ح�سني.
ال�سندريلال �سعاد ح�سني 

ملن ال يعرفها لي�ست جنمة 

كاأي جنمة.. فهي يف م�ساحة عري�سة من 
االداء املتنوع كانت لها �سوالت وجوالت. 

كانت كح�سان جامح ال احد ي�ستطيع ان 
يوقف اندفاعه، وكانت لديها قدرة فائقة 
على توظيف كل امكاناتها خلدمة الدور 

الذي تلعبه. كانت خليطا فريدا من املهارات 
الغنائية والتمثيلية واال�ستعرا�سية، يندر 

ان تتكرر، فقد ا�ستطاعت ان جت�سد يف 
اعمالها ال�سينمائية على ال�سا�سة الكبرية 

ادوارا خمتلفة، ولن جند دورًا واحدًا 
ي�سابه الدور الذي �سبق لها اأن لعبته. 

اننا جندها البنت الرومان�سية يف »ح�سن 
ونعيمة«. وهذا الدور يختلف متاما عن دور 
»الفالحة املهزومة« الذي لعبته يف »الزوجة 
الثانية«. كما ان دورها يف فيلم »خلي بالك 
من زوزو«، حيث توؤدي دور طالبة جامعية 
وبنت لفنانة يف �سارع حممد علي، يختلف 

متاما عن دور البنت املراهقة الذي مثلته 
يف »ليلة الزفاف«. وتختلف ادوارها اي�سا 

يف »عائلة زيزي«، و»االأ�سقياء الثالثة«، 
و»الكرنك«، و»غريب يف بيتي«، و»ال�سبع 

بنات«، و»جناب ال�سفري«، و»امل�سبوه«.
هل؟.. وهل؟

ماتت �سعاد ح�سني يف عام 2001، وال 
احد يعلم حتى االآن، على وجه اليقني، ما 
اذا كانت قد انتحرت او قتلت. لكن ما هو 
موؤكد ان جثتها وجدت ملقاة ا�سفل عمارة 
م�سوؤومة يف لندن، حيث كانت تقيم هناك 

يف �سقة مع �سديقة لها من م�سر.
والذين يقولون ان �سعاد ح�سني انتحرت 

لديهم ا�سبابهم، واأهمها انها كانت قد يئ�ست 
من ال�سفاء بعد ان طال عالجها يف لندن، 

وفقدت جنوميتها، حيث ادركت انها ماتت 
معنويا ومل يبق اال ان متوت ج�سديا. وقد 

انتهى التحقيق الطويل يف انكلرتا اىل انها 
قد انتحرت.

واما الذين يقولون انها قتلت، فلديهم 
اي�سا ا�سبابهم، واهمها انها كانت بداأت 

تتماثل لل�سفاء، واإنها قالت للمقربني منها 
انها �سوف تعود اىل م�سر، بل انها �سوف 

تعود اىل ال�سينما بدليل انها كانت تقراأ 
�سيناريوهات عر�ست عليها، وانها كانت 

تنوي كتابة مذكراتها، مما يهدد �سخ�سيات 
عدة.. ويف املح�سلة فاإن جملة ت�سرفاتها 

قبل موتها ال توحي باأنها مقبلة على املوت، 
بل مقبلة على احلياة.

ومعنى هذا ان موت �سعاد ح�سني �سوف 
يظل لغزا، مثل موت النجوم من امثالها.. 
فال احد يعرف حتى االآن �سر موت مارلني 

مونرو، وا�سمهان، واالمرية ديانا، وداليدا، 
وغريهن من النجمات ال�سهريات.

ورغم رحيل �سعاد ح�سني ، فاإن ال�سحافة 
مل تتوقف يوما عن الكتابة عنها.. فهي 

احلا�سر الغائب طول الوقت، وخ�سو�سا 
يف عام 2005 الذي اثريت فيه امل�ساكل 
والق�سايا حول حياة ال�سندريلال التي 

حتولت بالفعل اإىل اكرث من م�سل�سل 
تلفزيوين يتم ت�سويره، وكان اولها 

م�سل�سل »ال�سندريلال« الذي اخرجه �سمري 
�سيف ولعبت بطولته منى زكي يف دور 

�سعاد ح�سني.
واحلقيقة ان حكاية حياة وموت �سعاد 

ح�سني ت�ستحق ان تظهر يف اكرث من عمل 
فني، الأنها حياة حافلة بالدراما، ففيها 

كل عنا�سر املاأ�ساة وامللهاة، وفيها الدم 
والدموع، وفيها املوهبة االإلهية الفذة 

واملوت الفاجع الذي يتوج حياة اأبطال 
الرتاجيديا العظام.

18 اأخًا واأختًا
يف يوم 26 يناير عام 1942 اإبان احلرب 

العاملية الثانية، ولدت ال�سندريلال �سعاد 
ح�سني يف حي الفوالة بالقاهرة.

االأب هو حممد ح�سني البابا، فنان اخلط 
العربي، من اأ�سل �سوري، فهو ابن املطرب 

ال�سوري القدمي ح�سني بابا، و�سقيقه املمثل 
الكوميدي اأنور البابا، الذي ا�ستهر بتمثيل 

�سخ�سية ن�سائية، هي »اأم كامل«. و�سعاد 
ح�سني لها �سبعة ع�سر اأخًا واأختًا، فقد رزق 

االأب من الزوجة االأوىل ال�سيدة لطيفة 
بثمانية اأ�سقاء، اأربع بنات هن ح�سب ترتيب 
امليالد: خديجة، و�سمرية، وجناة، وعفاف، 

واأربعة اأبناء هم: نبيل، وعز الدين، 
وفاروق، و�سامي.. ورزق من الزوجة 

الثانية ال�سيدة جوهرة بثالث بنات هن: 
كوثر و�سعاد، و�سباح وقد تزوجت جوهرة 

بعد ذلك من عبداملنعم حافظ املفت�س ال�سابق 
يف وزارة الرتبية والتعليم.. ورزقت منه 
ب�ستة اأبناء اآخرين، ي�سكلون اإمرباطورية 

»جيم«، حيث تبداأ اأ�سماوؤهم جميعًا بحرف 
اجليم وهم ثالث بنات يحملن اأ�سماء: 

جاجناه وجيلي وجيهان.. وثالثة اأبناء 
هم: جال وجهري وجا�سر..

وعدد االإناث يفوق عدد الذكور يف عائلة 
�سندريلال ال�سا�سة، فهن ع�سر بنات يف 

مقابل �سبعة اأبناء، ورقم ال�سندريلال بني 
االإناث هو ال�ساد�س، وبالن�سبة للجن�سني، 

هي العا�سرة وهي ت�سغر جناة االأخت 
الثالثة بني البنات وال�سابعة بني اجلن�سني 

ب�ست �سنوات، الأن جناة مواليد يوم 11 
اأغ�سط�س عام 1936.

واحلقيقة اأن �سعاد ح�سني لي�ست اإحدى 
17 اأخًا واأختًا، بل 18 اأخًا واأختًا، وذلك 

الأنه يوجد لها اأخ بالتبني يحمل رقم االأخ 
الثامن ع�سر وهو املطرب الراحل فايد حممد 

فايد الذي اكت�سفه والدهم اأثناء رحالته 
اإىل بلدته ميت غمر، وجاء به اإىل القاهرة 

وتبناه واأ�سكنه يف بيته وتعهده بالرعاية، 
و�ساعده على اأن ي�سق طريقه يف عامل 

الغناء.. وقد ا�ستهر هذا املطرب باأنه رجل 
مزواج، فقد تزوج 39 مرة وكانت من بني 

زوجاته املطربة الراحلة اأ�سمهان. 
وقد قدر يل اأن اأعي�س ك�سحفي فني جانبًا 
كبريًا من حياة �سعاد ح�سني واأ�سرتها عن 

قرب، فقد كنت اأعرف والدها فنان احلظ 
العربي حممد ح�سني البابا، واأتردد على 

بيته يف املنزل رقم 43 ب�سارع اجلمهورية 
يف حي الفوالة، الذي حمل هذا اال�سم الأنه 

كان يف املا�سي املكان الذي يتجمع فيه باعة 
الفول املدم�س، حيث كانت هناك ع�سرات 

»امل�ستوقدات« التي يتم فيها اإن�ساج الفول 
من امل�ساء اإىل ال�سباح.

وقد هدم هذا املنزل االآن، و�سيدت على 
اأنقا�سه عمارة جديدة، حيث كان يقع يف 

مواجهة جامع الكخيا املطل على ميدان 
االأوبرا. ويف ذلك الوقت �سهدت مولد 
الفرقة املو�سيقية التي كونها من بني 

اأبنائه ال�سغار با�سم »فرقة اأوالد ح�سني 
املو�سيقية« التي خرجت منها �سهرة 

جناة ال�سغرية التي راأيت جنمها يلمع 
ويتاألق كمطربة وجنمة �سينمائية، كما 

عا�سرت ق�سة املولد الفني لقطة ال�سا�سة 
البي�ساء، على يد الفنان الراحل عبدالرحمن 

اخلمي�سي عندما كانت يف اخلام�سة ع�سرة 
يف عام 1957 ر�سحها وقتئذ كنجمة 

م�سرحية واإذاعية، فلم يحالفها التوفيق، 
ليتاألق جنمها ويلمع على ال�سا�سة بعد 

عامني من هذا التاريخ يف الفيلم االأول لها 
»ح�سن ونعيمة« عام 1959.

مواهب باجلملة
عندما ولدت �سعاد ح�سني، كانت مواهب 

اإخوتها قد ظهرت يف املو�سيقى والغناء 
واخلط العربي والر�سم والنحت.

كانت جناة قد اأ�سبحت حديث النا�س، 
واأطلق عليها ا�سم »املعجزة ال�سغرية«.. فقد 

كانت تقف على امل�سرح بحجمها ال�سئيل 
م�سدودة القامة لتقلد اأم كلثوم لي�س يف 
الغناء فقط، بل يف االنفعاالت النف�سية 

وم�سكة املنديل التي ا�ستهرت بها �سيدة 
الغناء العربي، وكانت �سعاد قد بلغت الثالثة 

يف عام 1945 وبداأت تندمج مع اإخوتها 
يف هذا اجلو الفني. وقتها كانت تقدم نوعًا 
خا�سا من الغناء الهندي فكانت تغني اأغنية 
هندية �سهرية بعنوان »�سن�سن«.. والغريب 
اأنها كانت جتيد اأداء هذا اللون من االأغاين 

الهندية، اإال اأن قلة حفالتها كانت العائق 
الوحيد لدخول عامل الغناء. ويف ذلك الوقت 

كانت اأختها اخلام�سة �سمرية تزوجت 
من اأحمد خريت كبري مفت�سي املو�سيقى 

واالأنا�سيد بوزارة الرتبية والتعليم الذي 
اأخذ يراقب مواهبها يف الغناء ك�ساحبة 

�سوت معرب يفي�س برباءة الطفولة 
فتعهدها بال�سقل والتدريب وقدمها للغناء 

يف ركن »بابا �سارو« لالأطفال باالإذاعة. وقد 
روى يل املو�سيقار عبداحلميد توفيق زكي 
ق�سة اكت�سافها للغناء يف تلك الفرتة، فقال: 

اإن ركن االأطفال كان يحتفل ب�سم الن�سيم 
يف حديقة احلرية باجلزيرة وراأيت بعيني 
�سعاد ح�سني بنت الرابعة اأو اخلام�سة يف 

هذا احلفل، وقد حملها بني ذراعيه عازف 
االإيقاع النوبي حممد عنرب، ثم اأوقفها على 
خ�سبة امل�سرح اأمام امليكروفون فنظر اليها 

اجلمهور باإ�سفاق كطفلة �سغرية، وفجاأة 
انطلق �سوتها يلعلع بالغناء، حيث غنت 
اأغنيتني، االأوىل: »اأنا �سعاد اأخت القمر.. 

بني العباد ح�سني ا�ستهر« والثانية مطلعها 
يقول: »طويل �سرب.. وجهي بدر.. �سوتي 

�سحر.. كلي ب�سر«.
طفولة معذبة

واملهم هنا هو اأن املطربة ال�سغرية، ظلت 
تغني يف برنامج »بابا �سارو« باالإذاعة حتى 

�سن ال�سابعة، اإىل اأن تغري جمرى حياتها 
فجاأة، وهي يف تلك ال�سن ال�سغرية، الأن 

والدتها انف�سلت عن والدها حممد ح�سني 
البابا بالطالق، واقرتنت بالزوج الثاين 
عبداملنعم حافظ، وتركت بيت الزوجية 

االأول يف »حي الفوالة« وانتقلت اإىل بيت 
الزوجية الثاين يف حي »باب ال�سعرية« 

القريب من ميدان »العتبة اخل�سراء«. 
وتطلب هذا التغيري يف االأم، التغيري 

سعاد حسني
ال�����م�����ل�����ه�����اة وال������م������أس������اة!

كانت تعرف انها ولدت من اجل البداع ل ال�سهرة التي تاأتي مقابال لهذا الإبداع. ولهذا مل تقع اأ�سرية لأي مطالب مادية ت�سطرها 
اىل التنازل عن قناعتها. وهي بطبعها مل تكن لديها طموحات مادية تفر�ض نف�سها على قراراتها، ويف احلقيقة هذه الكلمات ك�سفت 
امامي املالمح الفارقة بني �سعاد ح�سني الغائبة احلا�سرة وجنمات اليوم، واأدركت ان ح�سور �سعاد ح�سني ينبع من اميانها الدائم بثقة 
جمهورها وانعكا�ض ذلك يف فنها.. كان يكفيها يف ال�سنوات الخرية ان ت�سجل عمال اذاعيا ب�سوتها لأي حمطة اذاعية مقابل الآلف 

من الدولرات لأنها متوقفة عن ال�سينما منذ عام 1991 بعد ان قدمت اآخر اأفالمها »الراعي والن�ساء«، اأي انها قرابة ع�سر �سنوات 
قبل رحيلها يف مثل هذه الأيام من عام 2001 ابتعدت عن ال�سينما، ورغم ذلك مل تقبل ان تتنازل، بل اإننا مل ن�سمع انها ت�سكو حتى 

لال�سدقاء جتاهل ال�سينما لها كل هذه ال�سنوات! فهي جنمة مل يكن يهمها جمع املال والإيرادات والتعاقدات مثلما تفعل جنمات اليوم، 
واإمنا كانت توؤ�س�ض لوجودها حتى بعد رحيلها.

خالد بطراوي

معنى هذا ان موت �سعاد 
ح�سني �سوف يظل لغزا، 

مثل موت النجوم من 
امثالها.. فال احد يعرف 

حتى الآن �سر موت 
مارلني مونرو، وا�سمهان، 
والمرية ديانا، وداليدا، 

وغريهن من النجمات 
ال�سهريات.

عندما ولدت �سعاد 
ح�سني، كانت مواهب 

اإخوتها قد ظهرت 
يف املو�سيقى والغناء 

واخلط العربي والر�سم 
والنحت.

كانت جناة قد اأ�سبحت 
حديث النا�ض.
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اأي�سًا يف حياة الطفالت الثالث من الزوج 
االأول، وهن الكربى كوثر والو�سطى �سعاد 

وال�سغرى �سباح، فقد اأخذتهن االأم يف 
ح�سانتها، بعد اأن تزوج االأب للمرة الثالثة 

وانتقلت �سعاد اأخت القمر من حال اإىل حال.
وقدر لها وهي يف تلك ال�سن ال�سغرية اأن 
تعرف اأن احلياة لي�ست مو�سيقى ورق�سًا 

وغناء فقط، بل هي حمفوفة باملعاناة 
واملتاعب واالآالم.

وذات يوم فاجاأها والدها باأمر مل يكن قد 
خطر لها على بال.. فقد اأراد اأن يرغمها على 
الزواج من عري�س عجوز.. ومنذ ذلك اليوم 
انقطعت عن زيارة بيت اأبيها، خوفًا من اأن 

يجربها على زواج غري متكافئ!!
الفنان ال�ساعر..

وق�سة اكت�ساف �سندريلال يف ال�ستينيات 
ق�سة عجيبة لعبت فيها امل�سادفة دورًا كبريًا 

لت�سلط عليها االأ�سواء، وت�سبح جنمة 
�سينمائية المعة الربيق، كان ذلك يف عام 

1957 الذي بلغت فيه اخلام�سة ع�سرة، 
وكانت تعي�س يف كنف زوج االأم على 

هام�س احلياة بال هدف، اإذ كانت انقطعت 
عن الغناء منذ كانت يف ال�سابعة ومل تنتظم 

يف الدرا�سة ليكون لها اأمل يف احل�سول 
على �سهادة درا�سية، ويف ذلك الوقت طرق 

القدر باب دارها، ليحمل اإليها احلظ ال�سعيد 
ولت�سري يف موكب النجوم.

وكان قدرها متمثاًل يف �سخ�س مكت�سفها 
االأول وهو ال�ساعر والفنان عبدالرحمن 
اخلمي�سي، الذي كان يرتدد على البيت، 

بحكم �سداقته بزوج االأم. وت�سادف خالل 
هذه الفرتة اأنه كان يكتب م�سل�سال اإذاعيا 

من ثالثني حلقة عن ق�سة »ح�سن ونعيمة«.. 
تلك احلكاية ال�سعبية التي متاثل ق�سة 

»روميو وجوليت«، وكان يرتدد كالعادة 
على بيت �سديقه عبداملنعم حافظ وكان 
النموذج اأو »املوديل« املتمثل يف خياله 

ل�سورة »نعيمة« هو �سخ�سية تلك الفتاة 
ذات الوجه الربيء، وكان كلما انتهى من 
كتابه حلقة من تلك احللقات يقراأها اأمام 

�سديقه يف ح�سور �سعاد التي بداأت تعي�س 
يف �سخ�سية »نعيمة« بالفعل.

كان اخلمي�سي يريد اأن يعهد اإىل �سعاد 
ح�سني بدور »نعيمة«، لكن املخرج االإذاعي 

حممد توفيق اعرت�س على هذا االختيار، 
وعهد بدور البطولة اإىل كرمية خمتار يف 
�سخ�سية »نعيمة« وعهد باالأدوار االأخرى 

اإىل �سالح من�سور يف دور »ح�سن« وعمر 

احلريري يف دور »عطوة« وبقى بعد ذلك 
دور ثانوي وهو دور »ما �ساء الله« �سديقة 

»نعيمة« فاقرتح اإ�سناده اإليها، فلم ينل اأي�سًا 
القبول.

حكاية حياة �سعاد ح�سني وموتها ت�ستحق 
ان تظهر يف اكرث من عمل فني، الأنها حياة 

حافلة بالدراما، ففيها كل عنا�سر املاأ�ساة 
وامللهاة، وفيها الدم والدموع، وفيها 

املوهبة االإلهية الفذة واملوت الفاجع الذي 
يتوج حياة اأبطال الرتاجيديا العظام.

�ساعت عليها فر�سة القيام بدور »ما 
�ساء الله« اأمام املايكروفون، لكن القدر 

كان يدخر لها فر�سة العمر ليلمع جنمها، 
ويتاألق على ال�سا�سة يف دور الفتاة االأوىل 

»نعيمة«، وذلك الأن امل�سل�سل االإذاعي نال 
جناحًا �سعبيًا كبريًا، مما ر�سحه لالإنتاج 

ال�سينمائي، عن طريق �سركة اأفالم »حممد 
عبدالوهاب وبركات«.

وعاد االأمل يداعب خيال »نعيمة« على 
ال�سا�سة.. لكن ال�سركة املنتجة اعرت�ست 

اأي�سًا على هذا االختيار، ور�سحت لدوري 
البطولة جنمني كبريين، هما: فاتن حمامة 

يف دور »نعيمة« وعبداحلليم حافظ يف دور 
»ح�سن«، وملا قدمها عبد الرحمن اخلمي�سي 

اإىل املخرج بركات اأعجب بها، ور�سحها 
لدور »ما �ساء الله« �سديقة »نعيمة«، وهو 
الدور الذي �سبق له اأن ر�سحها لتمثله يف 

االإذاعة، ومل تقم بتمثيله.

لقد كان مقدرًا لها اأن تدخل اإىل ال�سينما من 
باب »الكومبار�س« لكنها كانت على موعد 

مع احلظ، فقد اعرت�س حممد عبد الوهاب 
على قيام جنمني كبريين ببطولة تلك الق�سة 

ال�سعبية، واقرتح اأن يقوم بها وجهان 
جديدان مل يرهما اجلمهور من قبل على 

ال�سا�سة ال�سينمائية، ليقول كل من يراهما 
الأول مرة على ال�سا�سة: هذا ح�سن.. وهذه 

نعيمة، ولي�س عبد احلليم حافظ وفاتن 
حمامة.

وحتول االجتاه بعد ذلك اإىل اختيار 
الوجهني اجلديدين القادمني من دون معرفة 

�سابقة بهما.. وهما حمرم فوؤاد و�سعاد 
ح�سني، وكان ا�سم حمرم هو: حمرم ح�سني 

اأحمد علي، وقد اأ�سافوا له ا�سم فوؤاد بداًل 
من ح�سني، وهو ا�سم اأحمد فوؤاد مدير مكتب 
ال�سركة وقتئذ.. وكان هناك اجتاه اأي�سًا اإىل 

تغيري اال�سم الثاين ل�سعاد ح�سني، حتى ال 
يقرتن يف االأذهان با�سم اأختها »جناة« لكن 

حممد عبد الوهاب مت�سك باال�سم احلقيقي، 
على اعتبار اأنه ا�سم جذاب وقابل لل�سهرة.

واإذا كان ال�سيء بال�سيء يذكر كما يقولون، 
فمن ال�سروري اأن ن�سري هنا اإىل اأنه عندما 

ر�سح عبد الرحمن اخلمي�سي الوجه اجلديد 
�سعاد ح�سني لبطولة فيلم »ح�سن ونعيمة«.. 

فقد ت�سادف وقتها اأن ر�سحها املخرج 
ال�سينمائي عبا�س كامل للم�ساركة يف فيلم 

»هـ 3« اأمام ر�سدي اأباظة وطروب وجنوى 
فوؤاد.. وهذا هو الفيلم ال�سينمائي االأول 

الذي �سورته �سعاد ح�سني، ثم �ساركت 
بعده يف بطولة فيلم »ح�سن ونعيمة«.

جولييت الريفية
وهكذا كانت بداية ال�سندريلال الفاتنة 

على ال�سا�سة بدور »نعيمة« يف احلكاية 
ال�سعبية »ح�سن ونعيمة« يف �سخ�سية 
جولييت الريفية عام 1959 ورغم اأنها 

بداأت بالبطولة على ال�سا�سة الأول مرة، اإال 
اأنها تراجعت بعد ذلك، فظهرت يف جمموعة 
اأفالم، قامت فيها بدور الفتاة الثانية، وراء 

عدد من زميالتها كاأفالم: »البنات وال�سيف« 
الذي وقفت فيه وراء زيزي البدراوي، 

و»غراميات امراأة« الذي وقفت فيه وراء 
�سمرية اأحمد، و»3 رجال وامراأة« الذي 

وقفت فيه وراء �سباح، ثم تراجعت مرة 
اأخرى اإىل الوراء اأكرث واأكرث يف فيلم 

»ال�سبع بنات« الذي قامت فيه بدور البنت 
الثالثة وراء نادية لطفي وزيزي البدراوي. 

لكنها عادت بعد ذلك اإىل اأدوار البطولة 
املطلقة يف اأفالم: »اإ�ساعة حب«، »مال 

ون�ساء«، »ملاذا اأعي�س؟«، »ال�سفرية عزيزة« 
و»اأعز احلبايب« و»ال�سوء اخلافت«، 

و»مفي�س تفاهم«.
وكانت تلك املرحلة هي مرحلة اإثبات 

الوجود التي قادتها اإىل طلب االنت�سار 
بقبول العمل يف كل فيلم يعر�س عليها بال 
تدقيق يف االختيار، فظهرت يف جمموعة 

اأفالم جتارية تفتقر اإىل القيمة الفكرية 
والفنية كاأفالم: »�سقاوة رجالة«، و»حواء 
والقرد«، و»�سباب جمنون جدًا«، و»حلوة 

و�سقية«، و»بابا عايز كده«، و»التلميذة 
واالأ�ستاذ«.

ثم تبلورت مواهبها بعد ذلك يف اأفالم: 

»االأ�سقياء الثالثة«، »غ�سن الزيتون«، 
»الطريق«، »الثالثة يحبونها«، و»ليلة 

الزفاف«.
معامل الطريق..

اإن معامل الطريق يف م�سرية �سعاد ح�سني 
الفنية تت�سح من خالل االأدوار التي قدمتها 

يف جمموعة من االأفالم ذات النوعيات 
املختلفة.

يف العاطفيات مثل دور �سلوى يف »ليلة 
الزفاف« عام 1966 وهدى يف »اللقاء 

الثاين« عام 1967.
ويف االجتماعيات مثل اأدوار ليلى يف 

»العري�س ي�سل غدًا« عام 1963 واإلهام يف 
»العزاب الثالثة« عام 1964 وفتاة الليل 

»بطة« يف »امل�سبوه« عام 1981 و»فايزة« 
يف »حب يف الزنزانة« عام 1983.

ويف اال�ستعرا�سيات دور الطفلة والفتاة 
النا�سجة »�سميحة« يف »�سغرية على 
احلب« عام 1966 واأدوار »منى« يف 

»الزواج على الطريقة احلديثة« عام 1968 
واأمرية يف »اأمرية حبي اأنا« عام 1974 

و»بهية« يف »املتوح�سة« عام 1979..
ويف االأدوار ال�سيكولوجية مثل »مريفت 

وناهد« يف فيلم »بئر احلرمان« عام 1969 
و»عايدة« يف »اأين عقلي« عام 1974.

ويف االأفالم ال�سيا�سية يف اأدوار: »اإح�سان 
�سحاتة« يف »القاهرة 30« عام 1966، 

و»مديحة« يف »غروب و�سروق« عام 1970، 

و»تهاين« يف »على من نطلق الر�سا�س« عام 
1975، و»زينب« يف »الكرنك« عام 1975. 

ويف االأعمال التاريخية يف دور »جنالء 
اخلالدية« يف »فار�س بني حمدان« عام 

1966، واجلا�سو�سة الفار�سية »�سلمى« يف 
»القاد�سية« عام 1981، واأدب ال�سرية يف 
دور »رمي« يف »ع�سفور من ال�سرق« عام 

.1986
وثمة اإجماع االآن على اأن ال�سندريلال �سعاد 

ح�سني كانت من اأبرز فنانات جيلها اإن مل 
تكن اأبرزهن على االإطالق.. وال نبالغ اإذا 
قلنا اإنها اخلالدة بينهن على مدى تاريخ 

ال�سينما امل�سرية والعربية، والدليل على 
ذلك اأنه يف ا�ستفتاء اأح�سن مائة فيلم 
م�سري الذي اأجراه مهرجان القاهرة 

ال�سينمائي عام 1996 مبنا�سبة مئوية 
ال�سينما امل�سرية، ح�سلت �سعاد ح�سني على 

املركز الثاين بعد فاتن حمامة بفارق فيلم 
واحد فقط، وبر�سيد ت�سعة اأفالم اختريت 

�سمن املائة فيلم وهي: »القاهرة 30«، 
و»الزوجة الثانية«، و»غروب و�سروق«، 

و»زوجتي والكلب«، و»االختيار«، و»خلي 
بالك من زوزو«، و»الكرنك«، و»اأهل القمة«، 

و»على من نطلق الر�سا�س«.
لقد اأم�ست �سعاد ح�سني ن�سف عمرها 

تقريبًا يف الفن، حيث حققت رحلة جناح 
خالل فرتة ق�سرية جعلتها اإحدى جنمات 

ال�سينما العربية بعد اأن حظيت اأفالمها 

مب�ستوى فني متميز، اإذ قدمت »82« فيلمًا 
كان اآخرها فيلم »الراعي والن�ساء« مع اأحمد 

زكي وي�سرا من اإخراج علي بدرخان عام 
..1991

ويف هذه االأفالم عملت مع 63 خمرجًا 
ميثلون خمتلف االأجيال.. ومثلت يف هذه 

االأفالم مع اأغلب جنوم جيلها: ر�سدي 
اأباظة و�سكري �سرحان واأحمد مظهر 
واأحمد رمزي ونور ال�سريف ويحيى 

�ساهني و�سالح ذو الفقار وح�سن يو�سف 
وعادل اإمام وح�سني فهمي وحممود يا�سني 

وحممود عبد العزيز وفاروق الفي�ساوي 
وغريهم.

اأما ر�سيدها التلفزيوين من الفيديو 
فهو م�سل�سل واحد »هو وهي« اإخراج 

يحيى العلمي، واإن كان من بني اأفالمها 
التلفزيونية فيلم من اإنتاج التلفزيون 

بعنوان »�سراع مع املالئكة« اإخراج ح�سن 
توفيق عام 1962.

وغنت وقدمت ثالث اأغنيات تعترب من 
اأوائل اأعمال الفيديو كليب وهي: »دوال 

مني«، »ما يوؤخذ بالقوة«، و»�سباح اخلري يا 
موالتي«.. ف�ساًل عن ثالثة م�سل�سالت اإذاعية 
هي: »نادية« عن رواية يو�سف ال�سباعي عام 

1968، و»احلب ال�سائع« عن رواية د. طه 
ح�سني عام 1969، و»اأيام معه« عن رواية 

كوليت خوري عام 1984.
كما �ساركت يف متثيل اأربعة اأفالم من 

ق�سة اكت�ساف �سندريلال 
يف ال�ستينيات ق�سة 

عجيبة لعبت فيها 
امل�سادفة دوراً كبرياً 

لت�سلط عليها الأ�سواء، 
وت�سبح جنمة �سينمائية 
لمعة الربيق، كان ذلك 

يف عام 1957 الذي بلغت 
فيه اخلام�سة ع�سرة، 

هكذا كانت بداية 
ال�سندريلال الفاتنة على 

ال�سا�سة بدور »نعيمة« يف 
احلكاية ال�سعبية »ح�سن 

ونعيمة« يف �سخ�سية 
جولييت الريفية عام 
1959 ورغم اأنها بداأت 

بالبطولة على ال�سا�سة 
لأول مرة، اإل اأنها تراجعت 

بعد ذلك،

وكانت تلك املرحلة هي 
مرحلة اإثبات الوجود التي 

قادتها اإىل طلب النت�سار 
بقبول العمل يف كل فيلم 
يعر�ض عليها بال تدقيق 
يف الختيار، فظهرت يف 

جمموعة اأفالم جتارية 
تفتقر اإىل القيمة الفكرية 

والفنية كاأفالم: »�سقاوة 
رجالة«، و»حواء والقرد«، 

و»�سباب جمنون جداً«، و»حلوة 
و�سقية«، و»بابا عايز كده«، 

و»التلميذة والأ�ستاذ«.

غنت وقدمت ثالث 
اأغنيات تعترب من اأوائل 

اأعمال الفيديو كليب وهي: 
»دول مني«، »ما يوؤخذ 

بالقوة«، و»�سباح اخلري يا 
مولتي«.. ف�ساًل عن ثالثة 

م�سل�سالت اإذاعية هي: 
»نادية« عن رواية يو�سف 

ال�سباعي عام 1968، و»احلب 
ال�سائع« عن رواية د. طه 

ح�سني عام 1969، و»اأيام 
معه« عن رواية كوليت 

خوري عام 1984
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اإنتاج خارجي هي: »النا�س والنيل«، و»نار 
احلب«، و»القاد�سية«، و»اأفغان�ستان ملاذا«.

اأعماق ال�سخ�سية..
تزوجت �سعاد ح�سني خم�س مرات االأوىل: 

من اأحد املهند�سني الزراعيني عندما 
كانت ت�سور فيلم »غراميات امراأة« عام 

1960، وانف�سال بعد حياة زوجية ناجحة 
وم�ستقرة ا�ستمرت ما يقرب من عامني، 

والثانية من امل�سور واملخرج �سالح كرمي، 
ووقع االنف�سال بينهما فجاأة، واإن كان مت 
يف اأجواء يخيم عليها الود اأثناء ت�سوير 
فيلم »الزواج على الطريقة احلديثة« عام 

1968، والثالثة من املخرج علي بدرخان، 
والرابعة من املخرج زكي عبد الوهاب 

ابن املخرج فطني عبد الوهاب وليلى مراد 
ومل يدم هذا الزواج غري فرتة ق�سرية، 

واخلام�سة من ال�سيناري�ست ماهر عواد، 
ومل تنجب من اأي منهم.

ولي�س �سحيحًا ما قيل من اإ�ساعات باأن 
الغرام كان على اأ�سده بني �سعاد ح�سني 
وعبد احلليم حافظ، فاملجتمع الفني يف 
م�سر ال ين�سى اأبدًا اأن من اأجمل ق�س�س 

احلب التي �سمعها و�سهدها يف اأوائل 
ال�ستينيات ق�سة احلب الذي جمع بني قلبي 
�سعاد ح�سني وعبد احلليم حافظ، وهو حب 
مالأ قلب العندليب االأ�سمر بال�سعادة، واأورث 
ال�سندريلال الناعمة الهموم واملتاعب والقلق 

النف�سي حتى و�سل بها احلال يف النهاية 
اإىل اأن تنفي ما يردده البع�س عن عالقتها 

بالعندليب على اأنها عالقة حب.. حتى 
قيل اإنها هي التي حتبه »وهو م�س واخد 

باله«، وهذا ما جعلها ت�سعر باالأمل من هذه 
التعليقات التي كانت جترحها وحترجها 

اأمام اجلمهور الذي حتبه وحتر�س عليه.
وال �سك يف اأن عبد احلليم حافظ كان �سادقًا 
فيما رواه عن حبه االأول، ومع هذا فاإن حبه 

لل�سندريلال بعد ذلك كان اأي�سًا حبًا قويًا، 
واإن كان هذا احلب حتكمت فيه بالن�سبة 

للعندليب عقدة اخلوف، الأنه عندما اأحب 
�سعاد ح�سني كان و�سع قدمه على اأول 

طريق ال�سهرة، وبات ي�ساوره خوف من اأن 
يخ�سر ولو ن�سبة �سئيلة من املعجبات فيما 

لو تزوج، والأنه كان بداأ يح�س باأعرا�س 
املر�س الذي اأخذ يدمر كبده، وت�سور معه 

اأن الزواج �سي�سبح مرهقًا له، وللمراأة التي 
يختارها لتكون زوجته. لقد كان عبد احلليم 
حافظ يق�سو على نف�سه، ويخنق يف �سدره 

كل قلقه وم�ساعره وخوفه من امل�ستقبل، مما 
خلق هوة بينه وبني �سعاد ح�سني، ا�سطرت 
معها يف النهاية اإىل القول اإنه بالن�سبة اإليها 
لي�س اأكرث من زميل حترتمه، ولي�س هو فتى 

االأحالم الذي حتبه.
ولكن هل هذا �سحيح؟

اأيًا كان االأمر فمازال ع�ساق عبد احلليم 
حافظ مع اإطاللة �سم�س يوم 21 يونيو 

من كل عام يحتفلون بذكرى ميالده، 
بينما ي�سعر املاليني باحلزن واالأ�سى 

لرحيل �سندريلال القلوب �سعاد ح�سني 
يف اليوم نف�سه.. فيالها من مفارقة، اأن 

ترحل �سعاد ح�سني يف اليوم نف�سه 
الذي ولد فيه عبداحلليم حافظ.

نعم.. اإن من عجائب القدر اأن يكتب 
بيده يف هذا اليوم �سهادة ميالد »حليم« 

بينما اليد االأخرى تكتب �سهادة رحيل 
ال�سندريلال.. فما اأغرب ت�ساريف 

القدر، وما اأعجب ما تفعله االأيام.. فهل 
من كاتب عظيم ي�ستلهم ق�سة الفنانني 

العظيمني، لي�سجل بهما ق�سة نادرة يف 
دراما الدم والدموع؟.

فهل �سيجود علينا الزمان مبوهبة 
جديدة متاثل موهبة �سعاد ح�سني 

التي اختفت من دفرت اأحوال احلياة يف 
ظروف غام�سة، اأدمت عيون وقلوب 

كل من عرفها كاإن�سانة، و�ساهدها 
كفنانة.
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ومل يكن من املمكن تاأجيل الت�سوير ع�سرة 
اأيام لعودة املخرج الأن ارتباط الفيلم مبوعد 

العر�س فقرر ح�سن بدعم من �سعاد اأن 
ا�ستكمل االأجزاء وعدم اال�ستعانة مبخرج 

اآخر ومل يكن يل �سابقة اإخراجية قط و�ساء 
القدر اأن تكون اأوىل جتاربي االإخراجية من 

بطولة �سعاد.
كما اأخذت بطولة فيلم اخلوف من بطولة 
نور ال�سريف وفيفي عبده واإخراج �سعيد 

مرزوق ،ولعبت بطولة فيلم النا�س والنيل 
من بطولة عزت العاليلي وحممود املليجي 

واإخراج يو�سف �ساهني مب�ساركة جنوم من 
االحتاد ال�سوفيتي.

يف العام الذي تاله لعبت �سعاد بطولة فيلم 
)غرباء( من بطولة �سكري �سرحان وح�سني 

فهمي واإخراج �سعد عرفة ،و�ساركت اأي�سا 
يف فيلم )احلب الذي كان(بدور زوجة ثم 

مطلقة ، من اإخراج زوجها املخرج علي 
بدر خان وبطولة حممود يا�سني وحممود 

املليجي.
يف عام 1974 لعبت �سعاد بطولة فيلم اأين 

عقلي من بطولة حممود يا�سني ور�سدي 
اأباظة ومن اإخراج عاطف �سامل عن ق�سة 

للكاتب اإح�سان عبد القدو�س .
كمحاولة من ح�سن االإمام الإعادة ا�ستثمار 

جناح خلي بالك من زوزو ،خرج فيلم اأمرية 
حبي اأنا اإىل النور من بطولة ح�سني فهمي 

ومنى قطان ومن اإخراج ح�سن االإمام اإال اأن 
الفيلم مل يحقق اجلماهريية ال�سابقة.

  �سهد عام 1975 �سعود �سعاد لكرنك احلياة 
مبحطاته الباردة واحلارة ،فكان فيلم 

الكرنك اأمام نور ال�سريف وحممد �سبحي 

وفريد �سوقي ومنى قطان و كامريا املخرج 
علي بدر خان وعن رواية لالأديب جنيب 

حمفوظ.
اأ�سبحت االأفالم تعتمد على ا�سم �سعاد 

لرتوج جماهرييا، و�ساركت يف نف�س العام 
بفيلم )على من نطلق الر�سا�س ( اأمام 

النجوم حممود يا�سني وعزت العاليلي ومن 
اإخراج كمال ال�سيخ . اأ�س�ست �سعاد �سركة 

لالإنتاج مع �ساعر الثورة �سالح جاهني 
واملخرج راأفت امليهي �سميت )�سندريال( 

فاأنتجوا فيلم املوح�سة عام 1978 من بطولة 
حممود عبد العزيز ومنى قطان وليلى 

فوزي ومن اإخراج �سمري �سيف عن م�سرحية 
للكاتب الفرن�سي جان اأنوى وكان دور �سعاد 

فتاة �سريك ،فا�ستحقت جائزة اأف�سل ممثلة 
من وزارة الثقافة .

عن م�سرحية للكاتب �سوقي عبد احلكيم 
واأمام كامريا علي بدر خان �سورت �سعاد 

فيلمها �سفيقة ومتويل عام 1979 ومن 
بطولة اأحمد زكي وحممود عبد العزيز 

ويون�س �سلبي .
يف بداية الثمانينات وحتديدا عام 1981 

�سطعت  �سعاد يف فيلم اأهل القمة مع املخرج 
علي بدر خان وعن ق�سة لنجيب حمفوظ 

واأمام النجوم نور ال�سريف وعمر احلريري 
وعزت العاليلي . كما وقفت اأمام النجمني 

عادل اإمام وفاروق الفي�ساوي يف فيلم 
امل�سبوه من اإخراج �سمري �سيف ،كما كانت 

على موعد على الع�ساء مع املخرج حممد 
خان والنمر امل�سري اأحمد زكي والو�سيم 

ح�سني فهمي يف فيلم موعد على الع�ساء 
. يف عام 1982 اأخذت �سعاد بطولة فيلم 

غريب يف بيتي من اإخراج �سمري �سيف 
ومن بطولة نور ال�سريف وجورج �سيدهم 

،وجاء موعدنا مع فيلم يعترب من اأجمل 
اأفالمها والذي حقق جماهريية عالية ويعترب 

التجربة الوحيدة بني �سعاد واملخرج حممد 
فا�سل يف فيلم حب يف الزنزانة من بطولة 

عادل اإمام ويحيى الفخراين ،ولكن هذا 
العام �سهد حمطة باردة يف حياة �سعاد 

وكان ذلك بتقدمي املخرج �سالح اأبو �سيف 
ل�سعاد بدور ب�سيط جدا يف فيلم القاد�سية 

ومب�ساركة عزت العاليلي وليلى طاهر ومن 
اإنتاج عراقي ولكن املوؤ�سف يف االأمر اأن 

املخرج �سالح  كان قد قدمها بدور قوي يف 
اأقوى اأفالمه القاهرة 30 ور�سي اأن يعطيها 
دورا ثانويا ب�سيطا يف فيلم القاد�سية نا�سيا 

اأنها �سندريال م�سر وجنمة ال�سباح وحورية 
النيل . بداأ م�ستقبل �سعاد ال�سينمائي 

يكتب باخلطوط الرمادية نهاية مل�سوارها 
،ف�ساركت يف ع�سرة حلقات من م�سل�سل 

تلفزيوين ا�سمه هو وهي من اإخراج يحيى 
العلمي عام 1985 .

عن رواية لتوفيق احلكيم ومن اإخراج 
يو�سف فرن�سي�س وبطولة نور ال�سريف 

�ساركت �سعاد يف فيلم ع�سفور ال�سرق عام 
1986 ، كما وقفت اأمام كامريا املخرج علي 
بدر خان يف فيلم اجلوع بدور زبيدة التي 
كانت �سخ�سية باردة مل تتما�سى مع �سري 

االأحداث فبقيت �ساكنة ومل ير�سي ذلك 
ع�ساق �سعاد ليكون انك�سارة اأوىل ويذكر اأن 
الفيلم من بطولة ي�سرا وحممود عبد العزيز 

باالإ�سافة ل�سعاد.
وجاءت نك�سة �سعاد احلقيقية بفيلم من 

الدرجة الثالثة ا�سمه  )الدرجة الثالثة ( من 
اإخراج �سريف عرفة وبطولة اأحمد زكي 

وجميل راتب،و�ساركت اأي�سا بفلم من اإنتاج 
مغربي ا�سمه اأفغان�ستان ملاذا ومن بطولة 

عبد الله غيث واإخراج عبد الله امل�سباحي .
كانت اآخر حمطة ل�سعاد يف م�سوارها 

ال�سينمائي عام  1991 مع ي�سرا واأحمد 
زكي و مع زوجها ال�سابق و�سديقها املخرج 

علي بدر خان الذي قدمها يف فيلم الراعي 
والن�ساء اإخال�سا لها وكان والء �سخ�سيا 
لعلي ،فقد كانت ت�سغط على اآالمها وعلى 
حجمها الفني يف الفيلم ليخرج اإىل النور 

،وبداأت عندها ال�سمنة تظهر عليها ووجهها 
يفقد �سوءه ال�ساطع ليكتب يف النهاية 

خامتة مل�سوارها ال�سينمائي وبداية النطفاء 
جنمة ال�سباح واإخفاء الغيوم الأخت القمر.

 ك�سف االإعالمي ال�سهري >معتز الدمردا�س< عرب برناجمه ت�سعني دقيقة على �سا�سة 
قطان< زوجة  >منى  الفنانة  رفعتها  التي  الق�سية  تفا�سيل  الف�سائية< ،  >املحور 

ال�ساعر امل�سري الراحل >�سالح جاهني< وتطالب فيها بح�سولها على حقها بالكامل 
من فيلمها ال�سهري > خلي بالك من زوزو< .

وعرب الهاتف حتدثت > منى قطان< عن  بداية امل�سكلة وهي اأن ال�ساعر الكبري �سالح 
جاهني �ساهم يف اإنتاج الفيلم باال�سرتاك مع املنتج  > تاكفور انطونيان< وجنح 

جناحًا مذهاًل حيث كانت املرة االأوىل يف تاريخ ال�سينما امل�سرية التي ي�ستمر فيها 
عر�س فيلم �سينمائي ملدة عام ون�سف ، وح�سل جاهني على م�ستحقاته املالية بالكامل 
عن  الفيلم ، ولكن هذه امل�ستحقات مل حت�سل منها على �سيء بينما راحت كلها لزوجته 

االأوىل واأبناوؤه منها ال�ساعر > بهاء جاهني< و<اأمينة جاهني< .
و�ساأل الدمردا�س منى قطان : ملاذا يف هذا الوقت بالذات تبحثني عن ن�سيبك من الفيلم ؟

فقالت قطان ب�سوت متقطع : اأنا من طبقة متو�سطة ، وعمري االآن 64 عامًا ،وال اأخفي 
عليك اأين احتاج للمال ، خا�سة يف ظل هذه الظروف االقت�سادية ال�سعبة والغالء الذي 

نعاين منه االآن يف جمتمعنا ، لهذا فت�ست يف اأوراقي واكت�سفت اأين مل اأح�سل على 
حقوقي ون�سيبي من فيلم >خلي بالك من زوزو< ، بينما انتفعت به >مدام �سو�سن< 

زوجة جاهني االأوىل واأبناوؤه منها بهاء واأمينة ، وقد حتدثت معهم يف هذا ال�ساأن 
ولكني مل اأرى اأي ا�ستجابة،لهذا جلاأت للمحكمة لتاأخذ يل حقي< .

و�ساألها >معتز الدمردا�س< عن معا�س >�سالح جاهني< ، فقالت :  كل معا�س >�سالح 
جاهني< ال يزيد عن االألف ومائة جنيه ،وهو مق�سم بيني وبني زوجته االأوىل مدام 

�سو�سن ، ون�سيبي منه هو 550 جنيه ،وهذا املعا�س ال يكفي الأي �سيء ،خا�سة واأين 
مري�سة واحتاج للمال ،ولهذا بحثت عن حقي ورفعت الق�سية ، ووكلت حمامي لياأخذ 

يل حقي الذي اأنا يف حاجة ما�سة اإليه >.
 واأبدى معتز الدمردا�س ده�سته من اأن �ساعر كبري بحجم > �سالح جاهني< معا�سه األف 

جنيه فقط ، وهو الذي يعد اأ�سطورة كبرية اأثر يف وجدان 
�سعب م�سر كله ، وهو يعترب اأحد اأعظم �سعراء العامية يف 

م�سر ، وختم حديثه مع زوجته الفنانة >منى قطان > 
بقوله : > رحم الله �سالح جاهني >.  

 فيلم خلى بالك من زوزو   
وال�ساعر الكبري >�سالح جاهني< تعرف على >منى 

قطان< اأثناء م�سل�سله االإذاعي >الزير وغطاه< الذي 
يروى ق�سة حياته، وكانت ت�سارك يف بطولته ، وبدءا 
�سديقني وا�ستمرت �سداقتهما ملدة ثالث �سنوات حتى 

تزوجها واأجنب منها ابنته >�سامية< . 
اجلدير بالقول اأن فيلم > خلي بالك من زوزو< بطولة 
ال�سند ريال >�سعاد ح�سني< و< ح�سني فهمي > و< 
حتية كاريوكا > وجمموعة كبرية من الفنانني ، وهو 

ملخرج الروائع >ح�سن االإمام< وكتب �سيناريو الفيلم 
ال�ساعر الكبري > �سالح جاهني< و�ساهم يف اإنتاجه ، 
كما كتب جاهني االأغاين اخلفيفة التي كانت يف الفيلم 
،وكانت اأ�سهر تلك االأغاين حتى االآن ، هي اأغنية > يا 

واد يا تقيل >. 
وللفيلم حكاية تقول باأن �ساعر الثورة >�سالح 

جاهني< اأراد تقدمي زوجته >منى قطان< يف فيلم 
تاأخذ بطولته، فقدمها للمخرج ح�سن االإمام ، وبيد 

اأن املخرج مل يجامل ال�ساعر الكبري على ح�ساب 
فنه ، واأقنع جاهني باأن البطلة املنا�سبة لهذا الدور 

هي ال�سند ريال >�سعاد ح�سني< ، بينما و�سع 
منى قطان يف دور املمثلة امل�ساعدة لها اإىل اأن 

يتعرف اجلمهور عليها ثم يقدمها يف دور رئي�سي 
يف الفيلم ال�سينمائي التايل ، واقتنع جاهني 

بكالم ح�سن االإمام وقدمت �سعاد ح�سني الفيلم 
الذي حقق جناحًا منقطع النظري ، وكان ذلك يف 

عام 1972 وا�ستمر عر�س الفيلم 53 اأ�سبوعا 
متوا�سال يف دور عر�س الدرجة االأوىل ويعترب 

من اأكرث االأفالم جماهريية يف تاريخ ال�سينما 
العربية.

ودخل فيلم >خللي بالك من زوزو< تاريخ 
ال�سينما امل�سرية باعتباره اأكرث االأفالم �سعبية 

وامتدادًا يف اأ�سابيع العر�س ـ 53 اأ�سبوعًا.. 
والذي اأوقف ا�ستمرار الفيلم لالأ�سبوع 

رقم 54 هو بداية حرب 6 اأكتوبر ومل يكن 
من الالئق اأن يحارب اجلنود علي اجلبهة 

وي�سرتدون اأر�س الوطن وي�سحون باأرواحهم و<�سعاد< 
تغني يف الفيلم لزوزو النوزو كوانوزو.. وهكذا �سحب الفيلم من دور العر�س رغم 

اإيراداته التي كانت ت�سمن له اأ�سابيع اأخرى.

نجمة الصباح وحورية النيل

�سطعت جنمة ال�سباح يف �سماء م�سر بولدة 
فيلم خلي بالك من زوزو عام 1972 وبطولة 

ح�سني فهمي ومن اإخراج ح�سن الإمام، 
وا�ستمر عر�ض الفيلم 53 ا�سبوعا متوا�سال 
يف دور عر�ض الدرجة الأوىل ويعترب من 

اأكرث الأفالم جماهريية يف تاريخ ال�سينما 
العربية . وللفيلم ق�سة كما يقول املخرج 
�سمري �سيف : جتربتي مع �سعاد ترجع اإىل 

عملي يف فيلم النا�ض والنيل ليو�سف �ساهني 
وكانت وقتها زوجة  لل�سديق العزيز املخرج 
علي بدر خان وكان طبيعيا اأن اأتعرف عليها 

جيدا واأ�ستطيع اأن اأقول اأنها اآمنت بقدرتي 
الفنية منذ اأن كنت م�ساعدا لالإخراج ثم 

ر�سحتني للعمل م�ساعدا اأول مع ح�سن الإمام
يف فيلم خلي بالك من زوزو ويف هذا الفيلم 

حدثت �سدفة غريبة يف اآخر اأيام الت�سوير 
فقد تلقى املخرج ح�سن الإمام دعوة اإىل 

مهرجان مو�سكو وكان ل بد من �سفره قبل 
انتهاء الت�سوير بثالثة اأيام وهي الأيام التي 
�سي�سور فيها ا�ستعرا�ض اأغنية خلي بالك من 

زوزو وجزء من حلم الأم  حتية كاريوكا  الذي 
ترق�ض فيه زوزو ،رق�سة يف �سارع الهرم.

زوجة >صالح جاهين< 
تطالب بحقها في 

»خلي بالك من زوزو«

وقفت اأمام كامريا املخرج علي 
بدر خان يف فيلم اجلوع بدور 

زبيدة التي كانت �سخ�سية 
باردة مل تتما�سى مع �سري 

الأحداث فبقيت �ساكنة ومل 
ير�سي ذلك ع�ساق �سعاد ليكون 
انك�سارة اأوىل ويذكر اأن الفيلم 
من بطولة ي�سرا وحممود عبد 

العزيز بالإ�سافة ل�سعاد.
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ردت على ر�سالتها امل�سجلة ب�سوتها )زوزو 
نوزو كاونوزو.. اأترك ر�سالتك.. الخ( 

فرتكت رقم تليفوين وات�سلت هي بي بعد 
حوايل ع�سرين دقيقة، وحني اأبديت رغبتي 

ال�سديدة يف روؤيتها اأخربتني اأنها قد 
و�سلت توًا اىل مكان خارج لندن وتاأكدت 
حينذاك من عدم رغبتها يف ان يحدث ذلك 
ومل اأ�سر على املقابلة ووا�سلت احلديث 
عن مدى ا�ستياق الكل يف م�سر اإليها، ثم 

ناولت ال�سماعة اىل مدير الت�سوير طارق 
التلم�ساين ليعرب هو اأي�سًا عن م�ساعرنا 

جميعًا نحوها.
اليوم تركتنا �سعاد لتمالأ قلوبنا بكثري 

من احلزن، ولكن تظل الذكريات احللوة 
معها.. حلوة دائمًا.

حتت عنوان )خمرج على الطريق( كنت 
اأكتب عمودًا اأ�سبوعيًا يف جريدة )القب�س( 

الكويتية وتوقفت بعد نحو 200 مقال 
)�سوف اختار منها البع�س يف يوم من 

االأيام لو�سعها يف كتاب(.

من �سمن هذه املقاالت ن�سرت 11 مقااًل عن 
�سعاد ح�سني وجتربتي معها يف )موعد 

على الع�ساء( وقد اخرتت املقال االأول الذي 
ن�سر حتت عنوان جانبي )�سعاد اأول مرة( 

حتية ل�سداقتنا ولذكراها، املقال التايل 
ن�سر يف 1999/4/21:

»على باب �سقتها اأوقفتنا رائحة �سهية من 
الداخل فتبادلنا النظرات والت�ساوؤالت اأنا 

وزميلي ال�سيناري�ست ب�سري الديك وحاول 
كل منا ا�ستنتاج نوعية الرائحة ببع�س 
من التحدي املتبادل واحلقيقة اأنه برغم 
اأ�سول ب�سري الديك الريفية فقد تفوقت 
عليه اأنا ابن املدينة واأعلنت بثقة تامة 

اأنها رائحة )املورتا( خال�سة ت�سييح الزبد 
على نار هادئة وت�سفية ال�سمن الناجت 
ليرت�سب الكم القليل من )املورتا( بعد 

الكثري من الزبد، وهي �سديدة الد�سامة 
خا�سة التذوق واعتقد ان ارتباط طعم 
االأ�سياء باالأ�سخا�س يف الذكريات هو 

حتليل ال�ستنتاجي ال�سريع، فماًل روؤية 

البنجر على املائدة يذكرين دائمًا بوالدي 
الذي كان يع�سقه اأو اأكلة اخلر�سوف التي 

تذكرين دائمًا بوالدتي التي كانت جتيد 
طهيه، ففي ذلك اليوم اأمام باب �سقة �سعاد 

اكت�سفت حبها للطعام، خا�سة االأكلة البلدي 
االأ�سيلة، وال اأن�سى اليوم الذي دعتنا فيه 
اىل اأكلة )حلمة را�س( حني فوجئت على 

قمة الطبق الذي كنت على و�سك تناول 
مابه بعني تنظر بحدة نحوي وكدت اأقوم 

هاربًا لوال ب�سري الذي التقطها �سريعًا 
مبلعقة ليقرق�سها بلذة وا�سحة وهو يعلن 
اأنها اجلوهرة، واأنني ابن املدينة ال يفهم 

اأي �سيء يف طعام ابن البلد.
وال اأن�سى �سعاد اأثناء ت�سوير م�سهد مهم 

وموؤمل يف الفيلم الوحيد الذي جمعنا 
وهي منزوية يف اأحد اأركان م�سرحة اأحد 
امل�ست�سفيات وهي تاأكل )�سندويت�س ما(، 

وحني التقينا يف باري�س وجل�سنا يف اأحد 
املطاعم االإيطالية، واأ�سرت اأال ت�ساركني 

الطعام.. هذا حتى و�سل طلبي واأثار 

لعابها وطلبت املثيل فورًا.
واليوم ونحن ن�ستاق اىل عودة �سعاد 

لنا على ال�سا�سة اأجد يف مالحظاتي رمبا 
تف�سريًا لعالقة �سعاد بالطعام اأرجو اال 

ي�ساء فهمه، اأعتقد ان هذه العالقة هي اأحد 
�سبل التغلب على االأرق واحلرية التي 

ت�سيب اأي فنان على حافة االإبداع، و�سعاد 
من دون �سك فنانة مبدعة من الطراز االأول 

فهي دائمًا تبحث عن تف�سريات ودوافع الأي 
انفعال مطلوب منها وهي تتقلب حتت جلد 

ال�سخ�سية التي توؤديها.. دائمًا تهدف اىل 
التجويد والتاألق، واأعتقد ان حت�سريها 

لكل دور �ستقوم به �سهادة للجدية الالزمة 
التي تفر�سها على العمل فكم �سبب وزنها 

قلق منتجني وخمرجني قبل كل فيلم اإال 
اأنها دائمًا تتبع رجيمًا قا�سيًا ومترينات 

ريا�سية بانتظام حتى تقف اأمام الكامريا 
وحتت االأ�سواء متحدية الدور والعمل 

ككل.
واإذا كانت هناك بع�س القرح اأ�سابت 

اأمعاء بع�س املخرجني الذين تعاملوا 
معها، فهذا كان جلهلهم بالو�سيلة التي من 

املمكن التاأقلم بها معها، فهي ال�سهل املمتنع 
مبعنى الكلمة، دائمة اللقلق والرتدد 

والت�ساوؤل ولكن قادرة على ان تعطي اأكرث 
من املتوقع، اإذا اأيقنا اأين وكيف ومتى 

ت�ستفز اأو تداعب اأو ت�ستخرج منها الدور 
الذي تعي�سه.. لزالت كل القرح وجتربتي 

معها بداأت باجلهل من طريف وانتهت 
باالإبداع الثنائي بيننا، هي اأمام الكامريا 

واأنا خلفها.
فاإذا اأردت اأن اأكتب عن جتربتي مع �سعاد 

ح�سني يف فيلمنا الوحيد )موعد على 
الع�ساء( فالدافع هو فقداين ال�سديد لفنها 

النادر على ال�ساحة اليوم، واإذا كانت 
ح�سيتها نحو الطعام واحلياة هو م�سدر 

للطاقة الهائلة التي ت�ستطيع ان حتقن بها 
اأعمالها، خا�سة يف اأدائها بفيلمنا، فهذا 

املقال هو بداية وخال�سة يف ان واحد مثل 
)املورتا( �سديدة خا�سة التذوق

بقلم/ حممد خان

ذكريات حلوة مع سعاد

عادة عندما اأبداأ يف تنفيذ عمل ما ال اأ�سع يف 
ذهني فنانًا معينًا الأي دور فم�ساألة اختيار 
االأبطال تاأتي الحقًا، لكنني وال اأدري ملاذا 

وجدت �سعاد ح�سني تطراأ على ذهني �سريعًا 
اأثناء اإعدادي لفيلم )حب يف زنزانة( برغم 

ان ال�سخ�سية )فائزة( التي قدمتها من خالل 
الفيلم كانت خمتلفة متامًا عن كل ال�سخ�سيات 

التي اأدتها يف اأفالمها ال�سابقة، وقد ذهبت 
اإليها مع ال�سينار�ست اإبراهيم املوجي لتعر�س 

عليها ال�سيناريو هي والنجم عادل اإمام، وقد 
كانا اأكرب جنمني يف ال�سينما اآنذاك، ورغبتي 
اأنا وكاتب ال�سيناريو يف جمعهما مرة اأخرى 

بعد جناح فيلمهما االأول )امل�سبوه( كان 
تاأكيدًا لهذا النجاح، وقد وافقا على الفيلم من 
دون تردد وبداأنا جل�سات مناق�سة التفا�سيل، 

وهذه اجلل�سات ال ميكن ان اأن�ساها اأبدًا 
فقد اكت�سفت من خاللها ان �سعاد ح�سني 

�سديدة احلر�س على عملها ودقيقة ب�سكل 
ملفت للنظر، وبعك�س ما قد يعتقد البع�س 

ان مناق�سات الفنان مع املخرج تكون مرهقة، 
اعتقد اأنها مفيدة جدًا وترثي العمل، وكذلك 

تعترب اأكرب دليل على ان هذا الفنان يقراأ 
ال�سخ�سية جيدًا حتى يج�سدها كائنًا حيًا من 

حلم ودم وال يتعامل معها بحرفة اآلية تفتقد 
االإح�سا�س وامل�ساعر واملوهبة.

* كيف �ساهدت �سعاد ح�سني عن قرب اأثناء 
التعامل معها؟

- كانت فنانة نادرة الوجود وجنمة ال حتمل 
من موا�سفات النجومية املتعارف عليها اإال 
املوهبة، فقلما جند جنمة �سهرية و�ساحبة 

اأعلى اأجر يف ال�سينما تقبل اأداء دور �سجينة 
يف زنزانة ثم امراأة فقرية اأو معدمة بعد 

خروجها من ال�سجن مما ا�ستلزم منها ارتداء 
اأربعة اأو خم�سة ف�ساتني فقط، فهي ال تعرف 
التحايل على ال�سخ�سية او اإعطائها مظهرًا 

خمالفًا لطبيعتها، وعندما فهمت ان �سخ�سية 
)فايزة( حتتاج اىل اإن�سانة م�سرية عادية 

جدًا من الطبقة املتو�سطة حتولت بكل كيانها 
لت�سبح هذه االإن�سانة، وهذا امللمح الوا�سح 

مل يكن هو فقط �سر متيزها وعبقريتها، 
ولكن ا�ستخدامها ال�سل�س لوجهها املريح 

ولكل اأجزاء ج�سدها كان ي�سعها دائمًا على 
قمة الرباعة يف االأداء فحركتها التعبريية 

جاءت دقيقة جدًا، وهذا ما ال يقدر عليه 
اال فنانون قالئل، فعلى �سبيل املثال هناك 

م�سهدان )انتقالها للمقابر التي جمعتها مع 
زوجها )�سالح( عادل اإمام وعملها يف البناء 

مل�ساعدته برغم اأنها كانت حاماًل(، ا�ستخدمت 
خاللهما تعبريات ج�سدية رائعة عربت اأكرث 

مما ت�ستطيع ان تعرب عنه الكلمات ويف 
املقابل جند م�ساهد الزنزانة اأي�سًا تتطلب 
تعبريات اأخرى خمتلفة اأدتها هي برباعة 
منقطعة النظري، واأت�سور ان حتليل اأداء 

�سعاد ح�سني �سوف يحتاج اىل �سنوات 
و�سنوات، وبعد مرور وقت ما �سيكت�سف 

املتخ�س�سون اأنها مل تكن جمرد ممثلة عادية، 
فبعد ان يزول االنبهار بها وطغيان جنوميتها 
على قلوب النا�س �سوف تظهر مالحمها الفنية 
احلقيقية التي اعتقد اأنها غري م�سبوقة يف اأي 

جنمة اأخرى.
* هل واجهتك �سعوبات يف تنفيذ الفيلم 

نتيجة ما كان ي�ساع عن �سعاد ح�سني من اأنها 

)مو�سومة( جدًا يف عملها؟
- بالعك�س، لقد كانت يف منتهى ال�سال�سة 

وامل�سهد الوحيد الذي تناق�سنا ب�ساأنه كثريًا 
كان م�سهد النهاية، فقد بدا للوهلة االأوىل اأنه 
مكتوب خ�سي�سًا للنجم عادل اإمام، ولكن هذا 

الت�سور مل يكن �سحيحًا على االإطالق الأن 
النهاية جاءت متوافقة متامًا مع �سياق اأحداث 

الفيلم، وقد اقتنعت �سعاد ح�سني بوجهة 
نظري، ووجهة نظر املوؤلف من دون اأي 

جمهود و�سورت امل�سهد كما هو مكتوب يف 
ال�سيناريو فعاًل.

واالأهم من هذا ان ما اأده�سني هو التزامها 
ال�سديد بحفظ دورها متامًا قبل الو�سول 

اىل موقع الت�سوير بعك�س ممثالت كثريات 
وممثلني اأي�سًا يحفظون اأدوارهم اأثناء 

جتهيز امل�سهد داخل البالتوه.
* برحيل �سعاد ح�سني فقدنا جنمة كبرية 
�ساهمت يف اإثراء ال�سينما امل�سرية، فهل 

توافق على ذلك؟
- من دون �سك.. ويكفي انها رحلت ال متلك 
�سيئًا برغم اأنها كانت اأعلى النجمات اأجرًا، 

فهي مل تتكالب يومًا ما على اأداء اأكرث من فيلم 
بعد �سنوات انت�سارها االأوىل، بل التزمت 

بعمل واحد اأو عملني يف العام، ويف راأيي 
اأننا بالفعل فقدنا جنمة لن تتكرر واأي�سًا 

لن ينتهي ح�سورها وتواجدها يف قلوبنا 
جميعًا.

حاورته/ جنالء فتح اهلل

حتفظت على م�سهد واحد يف )حب يف الزنزانة(، ثم اقتنعت بوجهة نظر املخرج

محمد فاضل: تعبر بوجهها، وبكل جزء 
في جسدها أفضل من الكلمات

* جمع العمل بني املخرج حممد فا�سل والفنانة الراحلة �سعاد ح�سني مرة واحدة فقط من  خالل فيلم 
)حب يف الزنزانة( الذي اعتربه النقاد اأحد اأهم اأعمالها ال�سينمائية، وبرغم ان هذا اللقاء مل يتكرر اإل اأنه 

�ساهم ب�سكل فعال يف التقارب بينهما ويتذكر معنا حممد فا�سل تفا�سيل هذا اللقاء قائاًل:
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كان هذا اأول م�سهد يجمعها- ب�سكل مبا�سر- 
مع )ح�سن( )حمرم فوؤاد( يف الفيلم.. بعد 

قليل، �ستذهب اإليه يف بيته، يف قرية اأخرى، 
لتحقق ما تريد، باإيجابية و�سجاعة، متحدية 
جباًل من القيود والقوانني والتقاليد، وتكون 

املكافاأة امل�ستحقة يف النهاية.. انت�سار 
اإرادتها. ونزعم اأن هذا كان العمود الفقري 

مل�سروع �سعاد ح�سني ال�سينمائي طوال 
م�ساورها الفني: التعبري عن امراأة جديدة 
كانت بداأت ت�سعى لك�سر قيودها واالعتماد 
على نف�سها وفر�س اإرادتها، بعد عقود من 
التبعية واالنك�سار، كان فيها م�سريها بيد 

غريها.. امراأة اأفرزتها – ونوؤكد اأن ذلك بعيد 
متامًا عن التف�سريات االإيديولوجية املجانية- 

فورة احللم القومي بعد انت�سار وا�ستقرار 
الثورة، وانطالق املراأة للم�ساركة يف م�سرية 
احلياة والنماء، حتى لو كان ات�سح بعد ذلك 

اأن احللم كان وهمًا، وان من �سدقوه و�سعدوا 
معه اإىل ال�سماء، كان �سقوطهم على االأر�س- 

عند اكت�ساف احلقيقة- مدويًا.
كانت �سعاد ح�سني نقطة حتول رئي�سية من 
ع�سر)احلرمي( يف ال�سينما امل�سرية – مع 

بع�س اال�ستثناءات بالطبع- اإىل ع�سر املراأة 
الفاعلة املوؤثرة، املراأة البطلة، ال مب�ساحة 

دورها يف ال�سيناريو، ولكن بحجم قيادتها 
دفة االأحداث، واإيجابيتها، وتاأثريها، حتى لو 

كانت يف وقت من االأوقات حتولت اإىل بطل 
)�سد( ماأزوم، غري متكيف مع جمتمعه، لكنه 

يظل دائمًا متم�سكًا بتالبيب ماأ�ساته.
كان دورها احلقيقي كممثلة ان تعرب عن هذا 

التحول، الذي �سار بعد ظهورها تيارًا تقوده 
و وراءها الكثريات.هذا الدور، الذي �سيبقى 

للتاريخ و�سيذهب كل ما عداه، وهو ع�سب 
امللف الذي نقدمه هنا عن هذه املمثلة الفذة. 

اآثرنا اأن نتحدث عن قيمتها احلقيقية كفنانة، 
من خالل ال�سرائط ال�سينمائية التي تركتها، 
بعيدًا عن كل الكالم امل�ستهلك والبديهي عن 
جنوميتها وجمالها و�سخ�سيتها. اأردنا هنا 

ان نلقي ال�سوء على ممثلة ا�ستطاعت باقتدار 
ان تعرب عن حلم جيل كامل، واأجيال تالية، 

وحتوالت اأمة يف حالة خما�س، وتقلبات 
جمتمع اأعيد ترتيب فئاته و�سرائحه، وتغري 

كل قيمه ومبادئه.
لقد كان ظهور �سعاد ح�سني يف اأواخر 

اخلم�سينيات اإيذانًا بنهاية ع�سر ممثالت 
املجتمع االر�ستقراطي، وحتى البورجوازي 

االآتي كان اأداوؤهن ال ين�سلخ عن قيم 
وموروثات هذين املجتمعني حتى وهن يلعنب 
ادوار الفالحات، لتبزغ جنمة �ساعدة من بني 

�سفوف ال�سعب، وناطقة بل�سانه، ومكت�سية 
مبالحمه، ومعربة عن اآماله وطموحاته.

و�سواء كان ذلك مق�سودًا اأو ال، فاإن ظهورها 
الأول مرة يف هذه الق�سة ال�سعبية االآ�سرة كان 

موفقًا متامًا، و�ساهم يف اإطالقها اإىل مدارها 
ال�سحيح كنجمة من ال�سعب ولل�سعب.. فتلك 

العفوية التي اأدت بها دور )نعيمة( جعلت 
جمهورها ي�سعر باأنها واحدة منه، ليتحول 

فعل الفرجة اإىل امل�ساركة، واالنبهار اإىل 
الفخر، وامل�ساهدة على التلقي الكامل.

و�ساعدها على ذلك بال �سك.. اأداوؤها التمثيلي، 
الذي اأنهى ع�سر التمثيل من اخلارج، من 

ال�سطح، ليعلن بداية ع�سر ال�سدق والتعاي�س 
مع ال�سخ�سية. فقبل �سعاد ح�سني كان 

اجلمهور يجل�س لي�ساهد النجمة فالنة يف 
دور فالنة، وطوال مدة العر�س يتابعها وهي 

توؤدي هذا الدور، ويتعجب للتغريات التي 
طراأت عليها، �سواء بال�سلب اأو االإيجاب، لكنه 

اأبدًا ال ين�ساها اأثناء فعل الفرجة.
اأما مع �سعاد ح�سني، ومع فعل امل�ساركة، فقد 

كانت يف كل فيلم ت�سبح هي ال�سخ�سية، يف 
كل تطابق كامل قلما و�سلت اإليه ممثلة.. 

وحتى لو اأجهدت نف�سك بالبحث عن �سعاد 
ح�سني اأمامك على ال�سا�سة لكي تتعرف على 
ما طراأ عيها، فلن جتدها، الأنها بب�ساطة غري 

موجودة، ولي�س هناك �سوى ال�سخ�سية، 
وينطبق ذلك حتى على اأفالمها الهزلية.

وهكذا �ساهمت- عرب م�سوارها الطويل- يف 
تعميق ثقافة التلقي عند امل�ساهد، وتغيري 

فكرته اأ�ساًل عن التمثيل، و�ساعدها على ذلك 
اأدواتها وقدرتها الفذة كممثلة، وعلى راأ�سها 

التعبري بالعينني، وبكل ع�سالت وخلجات 
الوجه، مبا يغني اأحيانًا عن اأي كالم.

تاأمل مثاًل امل�سهد االأخري من حتفة كمال 
ال�سيخ)غروب ال�سم�س( )1970(. اإنها تقف 

يف النافذة وتزيح ال�ستارة قلياًل لكي تتابع- 
بعينني مبتلتني باأجمل ما �سهدته ال�سا�سة 

من دموع- زوجها و�سديقه )ر�سدي اأباظة 
و�سالح ذو الفقار( وهما يغادران حديقة 

الق�سر بعد نهاية والدها وتدمري حياتها هي 

بالكامل.. عيناها تلخ�سان املاأ�ساة 
كلها من كلمة واحدة.. بعد خروجهما، 
ت�سحب يدها لتن�سدل ال�ستارة ب�سرعة 

على حياتها وعلى الفيلم كله.
هذه اللقطة البارعة، التي ال تنهي 
الفيلم فقط بل تنهي ع�سرًا كاماًل 
وتعلن بداية ع�سر جديد، تظهر 

اإىل اأي مدى ميكن اأن تعرب 
�سعاد ح�سني بعينيها اأف�سل 

من احلوار، وهو ما تكرر يف 
مئات اللقطات االأخرى عرب 

تاريخها ال�سينمائي.
وبعد عامني فقط من 

اإ�سدال ال�ستار على 
بطلة )غروب و�سروق( 

امل�ستهرتة التي تدفع ثمن 
ا�ستهتارها 

غاليًا يف 

العهد القدمي )ما قبل الثورة(، ترفعه �سعاد 
ح�سني عن النموذج الذي يجب اأن تكون عليه 
الفتاة يف )العهد اجلديد( حيث تتعلم، وتعمل 

يف الوقت نف�سه مل�ساعدة والدتها- حتى لو 
كانت راق�سة، وتكافح لكي حت�سل على من 

اختاره قلبها، لكن دون اأن تتنكر الأ�سلها 
والأهلها، ودون اأن تنزلق اأخالقيًا.

يف )خلي بالك من زوزو( )1972(، التقت 
موهبة �سعاد ح�سني الفذة مع عبقرية �سالح 
جاهني املده�سة لتقدمي اأجنح فيلم يف تاريخ 

ال�سينما امل�سرية، بغ�س النظر عن التحفظات 
الفنية عليه. وهذا اللقاء امل�سهود، الذي تطور 
فيما بعد اإىل �سداقة وارتباط يف امل�سري بني 

العبقريتني، اأ�سفر يف هذا الفيلم عن نتائج 
مذهلة فيما يخ�س مدر�سة الب�ساطة والعفوية 
التي تنتمي اإليها �سعاد ح�سني منذ بداياتها، 

والتي يعد �سالح جاهني- لكن بطريقة 
اأخرى- اأحد اأ�ساتذتها.

ومن هذه النتائج، القدرة الفائقة التي اأدت 
بها �سعاد جمل �سالح احلوارية التي حملت- 

رغم ب�ساطتها- اأبعادًا فل�سفية �سديدة العمق 
واأ�سفت عليها �سحرها اخلا�س.

تذكر مثاًل م�سهديًا ب�سيطًا اأعقب املحا�سرة 
التي األقاها املخرج امل�سرحي)ح�سني فهمي( 

يف كلية )زوزو(. اإنه يخرج من املبنى ويبحث 
عن �سيارته، فتقرتب منه هي وتقول له:

)هناك اأهه(، وت�سري له اإىل مكان ال�سيارة، 
وعندما يبدي ده�سته تقول:)عيب اإن الواحد 
يجاوب على �سوؤال اأت�ساأل؟(، فقد كانت �ساألته 

)من اأنت؟( يف املحا�سرة ومل يجب.
وتف�سري هذا الت�سرف موجود يف الفيلم 

نف�سه، فهي تقول يف احد امل�ساهد بطريقتها 
وبطريقة �سالح جاهني معًا:) وما نيل املطالب 

بالتمني اإمنا توؤخذ الدنيا )كدهه(.
اإال يذكرك ذلك ال�سيء؟ اإنه �سعي )نعيمة( نف�سه 

ملن قررت اأنه لها، واإنها الرغبة نف�سها يف 
حتقيق االإرادة رغم ال�سعوبات واملعوقات، 

ورغم كل الفروق االجتماعية والطبقية.. 
فـ)نعيمة( التي دافعت عن مهنة)ح�سن( 

املغنواتي.. هي نف�سها )زوزو( التي دافعت 
عن مهنة والدتها و�سعت لل�سعود االجتماعي 

عن طريق �سريف: الدرا�سة.
يف ال�سفحات التالية ملف عن هذه )ال�سعاد( 

التي اأ�سعدت املاليني، وحملت �سناعة ال�سينما 
على كاهلها فرتة طويلة، وكانت نقطة 

حتول بني ع�سرين وبني منطني يف 
التفكري ويف العمل، وقلبت 

�سورة املراأة يف 
ال�سينما،... وكانت 

اأروع من اأخذ 
الدنيا )كدهه(.

وما نيل املطالب بالتمني، ولكن توؤخذ الدنيا )كده(

أنهت عصر )الحريم( في 
السينما.. وقادت تيار المشاركة 

ال الفرجة

اأ�سامة عبد الفتاح

هي اأعلى ال�سلم هو اأ�سفله، تنادي عليه، تهبط.. ت�سعى اإليه، لقد اختارته وتخطو الآن نحو حتقيق اإرادتها وتنفيذ قرار اتخذته وحدها، رمبا مل تكن �سعاد ح�سني وهي تقف اأمام كامريا هرني بركات عام 1958 لت�سوير 
اأول اأفالمها )ح�سن ونعيمة( تدرك اأنها تكتب اأول �سطر يف تاريخ جديد لل�سينما امل�سرية، فقد كانت يف ال�ساد�سة ع�سرة وكانت يف طور تعلم كل �سيء من الآخرين: القراءة والكتابة وقواعد التمثيل، هذه هي املعلومات 

التاريخية الثابتة لكن احلقيقة ان موهبتها الفذة وكذلك فطرتها ال�سليمة كانتا تعلمان الآخرين الب�ساطة والعفوية، وقيل كل �سيء.. ال�سدق الكامل.
)�سي ح�سن( تاأمل �سحر ال�سوت الذي تنادي به على من اختاره قلبها مبزيج غريب من التلقائية والدلل واحل�سم، قوة ل قبل له بها تقتحم حياته ومتالأها وتقتحم معها قلوب امل�ساهدين لت�سكنها اىل الأبد.

اإح�سا�ض ندى طازج ل ميكن ان تكون تعلمته من اأحد، اإنه ينبع من هذه الفطرة ويكت�سي بذلك املوهبة، اإنه زهرة تفتحت لتن�سر اأريجها فور ان وجدت الرعاية والأر�ض اخل�سبة.
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سندريال

التحرير
-----------------

نزار عبد ال�ستار

الت�سميم
-----------------

م�سطفى جعفر

manarat
رئي�ض جمل�ض الإدارة

رئي�ض التحرير 

�سعاد ح�سني.. انتحرت.. هذا ما نطقت به 
حمكمة االأدلة اجلنائية الربيطانية و�ست 

مين�سرت بعد غمو�س ا�ستمر عامني منذ 
رحيلها.. وبعد حتريات وحتقيقات مكثفة مت 

النطق باحلكم يف جل�سة ا�ستمرت اأكرث من 
�ساعتني.. ا�ستمع القا�سي خاللها اإىل ال�سهود 
واإىل نادية ي�سري �ساحبة ال�سقة التي �سهدت 
موت �سعاد.. لتح�سم بذلك جدال وا�سعا حول 

�سبب وفاتها يف لندن.. وال�سوؤال االآن هل 
�سي�سدل ال�ستار على الف�سل االأخري يف حياة 
�سندريال ال�سينما امل�سرية.. اأم �سيبداأ ف�سل 

اآخر ملحاولة فك االألغاز؟ وملاذا �سدقت املحكمة 
على قرار االنتحار وا�ستبعدت اأن يكون 

احلادث ق�ساء وقدرا وملاذا تلقت اجلالية 
امل�سرية والعربية يف لندن والكثريين من 

ع�ساق ال�سندريال قرار املحكمة بالده�سة وعدم 
الت�سديق ؟!

يف البداية نت�ساءل.. ما هي احليثيات 
التي ا�ستندت اإليها املحكمة يف هذا القرار، 

وتو�سيف م�سرع الفنانة �سعاد ح�سني 
باعتباره واحدا من اأربعة احتماالت وهي اأن 
احلادث قد يكون ق�ساء وقدرا اأو انتحارا اأو 

جرمية قتل اأو حادثا مفتوحا ويتم اللجوء 
اإىل احلكم االأخري يف حالة عدم اقتناع 

املحكمة بتو�سيف اأي من االحتماالت الثالثة 
ال�سابقة عليه

احلقيقة اأن )بول ناميان( قا�سي املحكمة عقد 
جل�سة ا�ستماع ا�ستمرت اأكرث من �ساعتني 

حتدث فيها وناق�س ال�سهود.. اأي�سا حتدث 
فيها عا�سم قنديل حمام عن اأ�سرة �سعاد 

ح�سني، اأي�سا مت ا�ستجواب �ساهد النفي 
وناق�سه القا�سي، ومتت مناق�سة مفت�س �سرطة 

ومالب�سات  ظروف  يارد" حول  "ا�سكوتالند 
التحقيقات التي متت.

ومن ال�سهود الذين ا�ستمعت املحكمة اليهم 
منري مطاوع وهو �سحفي م�سري مقيم 

يف بريطانيا والذي حتدث عن لغز املكاملة 
الغام�سة عندما ات�سل به اأحد االأ�سخا�س 

وعر�س عليه بيع مذكرات �سعاد ح�سني وما 

دار يف هذه املكاملة.
و�سرعان ما طلب القا�سي من مفت�س �سرطة 

مت  مبا  واإخباره  يارد< اإعالمه  >ا�سكوتالند 
يف ذلك التحقيق.

جاورد مارتن جيفري مفت�س �سرطة 
باأنه حتدث يف رقم  >ا�سكوتالند يارد<: قال 

التليفون الذي اأعطاه له ال�ساهد منري مطاوع 
بعد االت�سال به ومل يجد اأحدا يرد عليه 

وبالتاإىل مل يتم العثور على هذا ال�ساهد.
وحتدث القا�سي اأي�سا اإىل نادية ي�سري 

والتي كانت تقيم لديها �سعاد ح�سني قبل 
م�سرعها.. حيث قالت للقا�سي: اإن �سعاد 

ح�سني اأقدمت على االنتحار وقد لفظت 

اأنفا�سها االأخرية بني يديها.. واإنها �ساهدتها 
تقف بجوار ال�سرفة يف عمارة >�ستيوارت 

تاور< وعندما �سعدت اإىل ال�سقة مل جتد 
�سعاد ولكنها وجدت قطعا يف ال�سبكة 

املوجودة يف البالكونة ونظرت الأ�سفل 
فوجدت �سعاد ح�سني نائمة على االأر�س 

ونزلت ب�سرعة اإليها ولكنها لفظت اأنفا�سها 
االأخرية بني يدي.

اأما بخ�سو�س ال�سبكة املعدنية املوجودة 
بال�سرفة وعن االأداة املعدنية امل�ستخدمة يف 
قطعها وملاذا مل تنظر املحكمة يف هذا الدليل

حتدث القا�سي مبا�سرة عن االأداة املعدنية 
التي مت بها قطع ال�سبكة ووجه كالما اإىل 

مفت�س >ا�سكوتالند يارد<
فرد عليه اإن ال�سقة خم�س�سة لل�سكن وبها 

اأدوات معدنية و�سكاكني ومق�س واإنها كانت 
يف اأماكنها اخلا�سة.. واإنه مل يعرث على اأداة 

معدنية يف ال�سرفة التي مت من خاللها، لكن 
املفاجاأة التي انده�س لها اجلميع والتي من 

املحتمل اأال تغلق هذه الق�سية هي عندما �ساأل 
القا�سي مفت�س �سرطة >ا�سكوتالند يارد<..

* هل مت رفع الب�سمات يف ال�سقة؟
فاأجاب مارتن جيفري مفت�س ال�سرطة: اإنه مل 

يتم رفع الب�سمات يف ال�سقة واأ�سيب اجلميع 
بالذهول من رد مفت�س ال�سرطة.. وبعد اأكرث 

من �ساعتني خل�س القا�سي الإعالن قراره 
النهائي على تو�سيف احلادث على اإنه انتحار 
واأن الفنانة �سعاد ح�سني اأقدمت على االنتحار 

باإرادتها خ�سو�سا بعد اأن اأعلن القا�سي اأن 
جمموعة التحريات التي قامت بها ال�سرطة 
يف م�سر ومت ترجمتها مل ت�سف كثريا اإىل 

الق�سية املوجودة، اأي�سا ال يوجد ا�ستباه من 
قبل املحكمة جتاه اأ�سخا�س اآخرين لهم يد يف 

هذا احلادث ولكن املحكمة اأ�سدرت قرارها 
بكل و�سوح وح�سمت الق�سية نهائيا وبات 
م�ستقرا يف يقني املحكمة اأن �سعاد انتحرت.

وكان قد عرث على جثة ال�سندريال م�ساء يوم 
اخلمي�س املوافق 21 يونيو لعام 2001 

م�سجاة اأ�سفل جممع عمارات >�ستيوارت 
تاور< و�سط العا�سمة الربيطانية لندن.. 
وات�سح حينئذ اإنها �سقطت من �سرفة �سقة 
بالطابق ال�ساد�س كانت تقيم فيها قبل اأيام 
من م�سرعها لدى �سديقتها الربيطانية من 
اأ�سل م�سري نادية ي�سري و�سعاد ح�سني 

التي كانت �سندريال ال�سينما امل�سرية اأ�سعدت 
ورفهت عن جيل باأكمله وحتي االآن باأعمالها 

اخلالدة يف الذاكرة.. اأ�سيبت بالكاآبة 
واختفت عن االأ�سواء بعد اأن قدمت اأكرث من 

ثمانني فيلما.
وعقب موتها املفاجيء ثارت اآالف احلكايات 

التي راح ع�ساق �سندريال ال�سا�سة العربية 
يف كل مكان ين�سجونها حول كيفية موت 

حمبوبتهم فذهب بع�سهم للتاأكيد على فر�سية 
االنتحار وراحوا ين�سجون اأدق التفا�سيل 

حول هذا ال�سيناريو موؤكدين اأن حالة �سعاد 
النف�سية �ساءت كثريا يف االآونة االأخرية 

واأنها ابتعدت عن اجلميع بعد اأن ت�سورت 
اأن �سكلها اجلميل قد تبدل.. لهذا خافت من 

مواجهة جمهورها.. باالإ�سافة اإىل اآالم املر�س 
التي مل حتتملها فقررت اأن ت�سع بيدها النهاية 

واألقت بنف�سها من الطابق ال�ساد�س..
اآخرون راأوا اأن �سعاد ح�سني مل تنتحر اإمنا 

اختل توازنها نتيجة العقاقري الطبية التي 
تناولتها و�سقطت من �سرفة املنزل دون ق�سد 

ودللوا على ذلك بكالم كثري اأبرز ما فيه اأنها 
كانت تتاأهب للعودة اإىل م�سر حينئذ..
بينما ذهب فريق ثالث اإىل التف�سريات 
التاآمرية من نوع اأن هناك ق�سة اأخرى 

النعرفها وراء موتها وراحوا يدللون على 
ذلك باأن �سندريال ال�سا�سة العربية كانت لها 

عالقات متعددة مع اأنا�س كثريين من اأ�سحاب 
النفوذ وال�سلطة..

تباينت االأقوال عن غمو�س �سبب موت �سعاد ح�سني 
فمنهم من قال قتل ومنهم من قال انتحار ومنهم من قال 

ق�ساء وقدر وما زال هذا اللغز يثري عالمة ا�ستفهام 
وتعجب يف اذهاننا فكلنا ناأ�سف لفقدان الفنانة �سعاد 

ح�سني وموتها بهذا ال�سكل الغام�س 
بعيدا عن �سهادات املثقفني والنقاد والفنانني عن 

�سندريال ال�سا�سة العربية �سعاد ح�سني اعطى الب�سطاء 
اي�سا ممن عرفوها �سورة رائعة عنها وعن ابت�سامتها 

التي كانت ال تفارق وجهها، كان منهم حار�س البناية 
التي �سكنتها �سعاد ح�سني يف الزمالك والتي كانت 

تعتربه من اقرب النا�س اليها توؤمنه على �سقتها وهاتفها 
وعلى الكثري من ا�سرارها حيث كانت تعامله باإن�سانية 

�سديدة وتر�سل له الهدايا يف املنا�سبات من لندن..
وكان اخر مرة �ساهد فيها مهدي ح�سن بواب البناية 
�سندريال ال�سا�سة العربية يف 16 يوليو1997 عندما 

عادت اىل لندن من اجل العالج حيث كان هو من اقلها 
اىل املطار وقد وعدته ان تعود اىل م�سر يف عيد 

اال�سحى لكنها مل تعد وعندما �سمع خرب وفاتها حزن 
عليها ا�سد من حزنه على والديه.

الفنانة نبيلة عبيد التقت الفنانة الراحلة يف لندن عندما 
كانت ذاهبة لعمل فحو�سات طبية لها حيث ده�ست نبيلة 

عبيد من احلالة التي وجدت عليها �سعاد ح�سني فقد 
كانت �سديدة احلزن وبدينة ب�سكل ملفت، �سلمت عليها 

وتبادلتا القبل و�ساألت �سعاد عن احوال م�سر والفنانني 
بلهفة وحب للجميع وعندما طلبت نبيلة من �سعاد 

اخلروج معها لل�سهر رف�ست االخرية حيث كانت متيل 
اىل العزلة..

وتقول نبيلة عبيد وهي اخر فنانة م�سرية التقتها 
ان �سعاد كانت حتمل معها دائما مرايا بثالثة جوانب 
ت�ستخدمها لرتى ج�سدها من جميع اجلوانب قبل ان 

تقف امام الكامريا كما انها كانت ت�ستخدم مقعدا �سغريا 
جتل�س عليه النها تعاين من االمل يف ظهرها. وكانت 

حتب امل�سي من اجل ان حتاول التقليل من وزنها وحتى 

تتح�سن نف�سيتها..
طبيبها اخلا�س و�سديقها الذي كان يعاجلها من االم 

الظهر اأكد انها كانت تعاين يف الفرتة االخرية من امل 
نف�سي رهيب خ�سو�سا بعد ان ن�سرت احدى ال�سحف 

امل�سرية كالما حول تدهور �سحتها وتدهور حالتها 
املادية لدرجة ان احدهم كان قد قال ان �سعاد ح�سني 

تت�سول يف �سوارع لندن، وهذا الكالم اأ�سابها ب�سدمة 
نف�سية �سديدة وقد حاول العديد من ال�سحفيني ان 

ي�ساوموا الدكتور اخلا�س بها من اجل احل�سول على 
تقرير بحالتها و�سورة خا�سة بها اال انه كان يرف�س 

نزوال عند رغبة �سعاد ح�سني وقبل حادث وفاتها 
بيوم كانت �سعاد ح�سني قد ات�سلت بطبيبها من بيت 

�سديقتها نادية، �ساألته عن احواله وقالت له انها قابلت 
زوجته وابنه وكانت �سعيدة بلقائهما ودعته لالهتمام 

ب�سحته حيث كان مير بوعكة �سحية، ومن وجهة نظر 
الطبيب املعالج فهو يرى انه من امل�ستحيل ان تقدم 

�سعاد ح�سني على االنتحار..
اما نادية ي�سري وهي ال�سديقة احلميمة ل�سعاد ح�سني 

منذ 30 عاما وعندما رحلت اىل م�سر مع جثمان الراحلة 
وجدت يف ا�ستقبالها ثالثة بالغات اولها من ابن �سقيقة 
�سعاد والثاين من ال�سيد را�سي رئي�س احتاد النقابات 

الفنية والثالث من جمهول كلها تتهمها بقتل �سعاد 
ح�سني من اجل اال�ستيالء على جموهراتها ومذكراتها، 

مما دفع بالنيابة اىل التحفظ على نادية ي�سري لتمثل 
امام النيابة يف اليوم التايل اال ان النيابة امرت باإخالء 

�سبيلها بعد �ساعة واحدة من التحقيق.
نادية ي�سري توؤكد وجود دالئل على انتحار �سعاد 

ح�سني اولها ان �سعاد قامت بق�س �سلك ال�سرفة الذي 
مت و�سعه ملنع الطيور من الدخول كما انها عانت من 
اكتئاب �سديد بعد ان قراأت ق�سة ت�سولها يف لندن يف 

احدى ال�سحف امل�سرية ويف يوم احلادث خرجت نادية 
ل�سراء طعام الع�ساء وتركت �سعاد مبفردها وعندما 

عادت بحثت عنها ومل جتدها فخرجت اىل ال�سرفة لرتى 

النا�س ملتفني حول امراأة ملقاة على االر�س وما ان 
نزلت حتى اكت�سفت انها �سعاد ح�سني فا�سابها االنهيار 

وقد اكدت نادية ي�سري ان �سعاد مل تكن متلك ثروة 
ومل يكن لديها �سوى 3950 جنيها ا�سرتلينيا للعالج 

و 58 جنيها لنفقات املعي�سة وحتى جموهراتها باعتها 
جميعها من اجل ان توفر ثمن العالج يف الوقت الذي مل 

ي�ساعدها فيه اقرب النا�س اليها.
جي جي احدى �سقيقات �سعاد اعلنت ان الفنانة فيفي 

عبده كانت ت�ساعد �سعاد ح�سني يف ال�سنوات االخرية 
بعد توقف عالجها على ح�ساب الدولة وكان �سرط فيفي 

ان يكون ذلك بال�سر باالتفاق مع �سعاد ولكن جي جي 
وجدت انه قد ان االوان ليعرف النا�س موقف فيفي 

عبده يف وقت تراجع فيه الكثريون.
احمد عز الدين ابن �سقيق �سعاد يرى ان موت عمته مل 
يكن انتحارا وي�سكك يف الكثري مما قالته نادية ي�سري 

كما يوؤكد ات�ساالت والده وباقي اال�سقاء مع �سعاد 
با�ستمرار لالطمئنان على �سحتها وتقدمي املال لها لكنها 
كانت ترف�س النها ح�سا�سة جدا والنها كانت تخربهم ان 
لديها ما يكفيها من املال موؤكدا ان احلادث جنائي ولي�س 

انتحارا. الفنان احمد زكي قبل موت ال�سندريال كان قد 
هاتفها ليطمئن عليها وهو الذي قدم معها الكثري من 

االفالم واعربت له عن �سعادتها بتقدميه لفيلم ال�سادات 
وا�سادت باعمال حممد هنيدي وعالء ويل الدين وكانت 

قد عربت عن ا�سفها لعدم ح�سور عر�س الفيلم وقالت 
ممازحة الحمد زكي ان زوزو تريد عر�سا خا�سا بها 

حيث اجابها )تعايل انت واعملك الف عر�س خا�س(.
كذلك �سريهان فجرت مفاجاأة وقالت انها حتدثت مع 

�سعاد ح�سني ظهر يوم اخلمي�س الذي انتحرت فيه �سعاد 
وان �سعاد اخربتها انها عائدة لتوها من ال�سينما وانها 

�سعيدة بانقا�س وزنها و�سوف تعود يف �سهر يوليو.
مكاملة �سريهان هذه جعلت معظم الفنانات يرف�سن فكرة 

انتحارها ويوؤكدن ان هناك موؤامرة وان هناك من قتل 
�سندريال ال�سا�سة العربية متعمدا.

شهادات اخيرة...

قرار المحكمة البريطانية .. ولغز انتحار السندريال!!




