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تحية إلى تحية
ّ

العاملية الثانية ،وكانت وريثتها وتلميذتها
انتهت مسرية مصابني كراقصة مع الحرب
ّ
رشقية عىل اإلطالق .وعىل
تحية كاريوكا ،التي هي ،يف نظري ،أروع راقصة
ّ
الحقيقية ّ
ّ
الرغم من أن كاريوكا قد بلغت اليوم الخامسة والسبعني من عمرها ،إال أنّها ال
سياس��ية فضال عن بقائها ،شأن أم كلثوم ،رمزا
تزال فاعلة كممثلة ومناضلة
ّ
الوطنية .فأم كلثوم غ ّن��ت يف حفل زفاف امللك
ب��ارزا من رموز الثقاف��ة
ّ
لتحية.
فاروق يف العام  ،1936وكانت تلك الحفلة الباذخة ذاتها ّأول ظهور ّ
وقد جلبت لها شهرة مل تفقدها بعد ذلك أبدا.
إدوارد سعيد

ويف ع ّزه ��ا كراق�ص ��ة فري ��دة ،كان ��ت حت ّي ��ة
ل�ضرب م ��ن الإث ��ارة بالغ
كاري ��وكا جت�سي ��دا
ٍ
اخل�صو�ص ّي ��ة ،مم ��ا جعله ��ا �أنع ��م الراق�صات
و�أبعدهن عن الت�صريح ،كما جعلها يف الأفالم
امل�صر ّي ��ة منوذج ��ا وا�ضحا �أ�ش� � ّد الو�ضوح لـ
“.*“Femme Fatal
وح�ي�ن عُدت �إىل عدد م ��ن الأفالم التي م ّثلتها
ب�ي�ن �أوائ ��ل الأربعينات وع ��ام  1980وجدتُ
 190فيلم ��ا ،وحني �س�ألته ��ا يف القاهرة ربيع
 1989ع ��ن هذه الأف�ل�ام ،مل ت�ستطع �أن تتذكر
الرق ��م الفعلي لك ّنها ق ��درت �أن يكون املجموع
�أك�ث�ر م ��ن  .200وال ي ��كاد يخل ��و فيل ��م م ��ن
�أفالمها الأوىل م ��ن رق�صة على الأقل ،فجميع
الأفالم امل�صريّة التي مل ُت ِرد �أن ُت�ص ّنف �ضمن
“الدرام ��ا الراقية” (حفنة وح�سب هي التي
�أرادت ذل ��ك) كان ال ب� � ّد �أن ت�شتم ��ل على منرة
من الرق�ص املُرافق للغناء .فهذه كانت �صيغة
�أ�شب ��ه براق�ص ��ات البالي ��ه التي كان ��ت ترافق
الف�صل الثاين يف عرو�ض الأوبرا الباري�سيّة
يف القرن التا�سع ع�ش ��ر :حيث كانت رق�صات
الق�صة �أم ال.
البالي ��ه هذه ُت�ؤدّى �سواء الءمت ّ
ملذيع
�ن
�
ويف الأف�ل�ام امل�صر ّي ��ة كان م ��ن املُمك
ٍ
�أن يظه ��ر فج�أة على ال�شا�ش ��ة ويُعلن عن ُمغنّ
ّ
ليتك�ش ��ف امل�شه ��د (دومن ��ا م�سوّ غ
وراق�ص ��ة،
يف الغالب) عن نا ٍد ليل ��ي �أو قاعة وا�سعة ،ثم
ال تلب ��ث فرقة مو�سيق ّي ��ة �أن تع ��زف �أحلانها،
ويبد�أ العر�ض.
لق ��د ق ّدم ��ت حتيّة مث ��ل ه ��ذه امل�شاه ��د .لك ّنها
مل تك ��ن �أكرث م ��ن م�س ��ودّات مخُ ت�صرة وغري
م�صقولة ملا كانت ُتق ّدم ��ه يف الكاباريهات من
عرو� ٍ��ض كاملة ،كنتُ قد �شاه ��دتُ واحدا منها
و�سيظ � ّ�ل حيّا يُجف ��ل ذاكرتي م ��ا حييت .كان
ذلك يف الع ��ام  .1950وكان زمي� � ٌل يل مُغامر
من زمالء املدر�سة قد اكت�شف �أ ّنها ترق�ص يف
كازينو بديعة املك�شوف يف اجليزة على النيل
(حي ��ث يق ��وم فن ��دق ال�شريات ��ون ال�شاهق)،
وا�شرتينا البطاق ��ات ،وو�صلنا �إىل هناك يف
امل�س ��اء املُح� �دّد قب ��ل �ساعت�ي�ن عل ��ى ال ّ
أقل من
الوقت الذي يُفرت�ض �أن تبد�أ به� ،أربعة فتيان
مُرتبك�ي�ن يف الرابعة ع�ش ��رة من عمرهم .كان
ح ّر النهار يف ذلك اليوم احلزيراين قد حتوّ ل
�إىل ع�ش ّي ��ة مُنع�ش ��ة عليل ��ة الن�سم ��ات .وحني
�أُطفئ ��ت الأنوار �إ�ش ��ارة �إىل دور النجمة ،كان
كازينو بديع ��ة ممُ تلئا متاما ،وكانت طاوالته
الت ��ي يزيد عددها عل ��ى الأربعني قد ازدحمت
بجمهور م�صري م ��ن غواة الطبقة الو�سطى.
ٍ
�أما �شريك حتيّة يف تلك الأم�سية فكان املُطرب
عب ��د العزي ��ز حمم ��ود� ،أ�صل ��ع ،بلي ��د املالمح
ب�س�ت�رة بي�ضاء ،جاء وانغر�س يف كر�سي من
املن�صة البدائ ّي ��ة ،وطفق يُغ ّني
الق� ��ش و�س ��ط ّ
برفق ��ة تخت مو�سيق ��ي �صغري جل� ��س �أفراده
�إىل جان ��ب املن�ص ��ة .كان ��ت الأغني ��ة “منديل
احللو” ،التي تتغ ّن ��ى مقاطعها التي ال ح�صر

له ��ا ،م ّرة بع ��د م ّرة وطوال ما ُيق ��ارب ال�ساعة
الكامل ��ة ،بامل ��ر�أة الت ��ي ط ��وت ذل ��ك املندي ��ل،
وم�سحت به دموعها ،وزيّنت �شعرها.
توا�صل ��ت ه ��ذه الأغني ��ة خم�س�ي�ن دقيقة على
الأقل قبل �أن تظهر حتيّة فج�أ ًة على بعد ب�ضعة
�أق ��دام خلف كر�سي املط ��رب .ك ّنا جال�سني يف
املن�صة ،لكن البدلة الزرقاء
�أبعد الأماكن ع ��ن ّ
الوام�ضة املتلألأة التي كانت ترتديها خطفت
�أب�صارن ��ا ،فيا لذل ��ك اللمع ��ان يف الترّ تِر ،ويا
لوقفته ��ا الهادئة امل�ضبوطة وه ��ي ُ
تقف هناك
واثقة متام ��ا� .إنّ جوهر ف ��ن الرق�ص العربي
التقلي ��دي� ،ش� ��أن م�صارع ��ة الث�ي�ران ،لي� ��س
يف ك�ث�رة ح ��ركات الراق�صة و�إنمّ ��ا يف ق ّلتها:
وحدهن املبتدئات� ،أو املُق ّلدات البائ�سات من
يونانيّات و�أمريكيّات ،من يُوا�صلن الهزهزة
والنطنط ��ة الفظيع ��ة هن ��ا وهن ��ا م ��ا يُح�سب
“�إث ��ارة” و�إغ ��را ًء حرمييّا .فاله ��دف يتم ّثل
يف �إح ��داث �أثر ع ��ن طري ��ق الإيح ��اء �أ�سا�سا
(�إمنا لي�س ح�صرا عل ��ى الإطالق) ،وذلك عرب
ب�صيغ
�سل�سل ��ة من احل ��وادث املُرتابطة مع ��ا
ٍ
مُتعاقب ��ة� ،أو موتيف ��ات متك� � ّررة ،عل ��ى ذل ��ك
النحو م ��ن التوليف الكامل الذي قدّمته حتيّة
يف تل ��ك الليل ��ة .فموتي ��ف حت ّي ��ة الأ�سا�س ��ي،
بالن�سب ��ة ل� �ـ “مندي ��ل احلل ��و” ،ه ��و عالقتها
بعبد العزيز حممود الذي كان غافال عنها �إىل
ح ّد بعي ��د .فكانت تنزلق م ��ن ورائه ،فيما هو
يدن ��دن برتابة ،فتبدو كما ل ��و �أ ّنها �ستقع بني
يديه ،مُق ّلدة �إياه وهازئة منه ،كل ذلك من غري
�أن تلم�س ��ه الب ّتة �أو ت�ستث�ي�ر ردّة فعله .كانت
�أُحجيتها ال�ش ّفافة تتدلىّ فوق البكيني املحوّ ر
ال ��ذي يُ�ش� � ّكل ج ��زءا �أ�سا�سيّا م ��ن بدلتها دون
�أن يك ��ون �أب ��دا م�ص ��در جاذبيّته ��ا الأ�سا�سي.
فجمال رق�صها يكمن يف تكامله :يف ما ُتخ ّلفه
�شعور بج�س ��دٍ مُذهل يف لدانت ��ه وحُ �سنه
م ��ن
ٍ
يتم ��اوج م ��ن خل ��ف ع� �دّة معق ��دة م ��ن الزينة
امل�ؤلف ��ة من ال�شرائ ��ط ،والأحجي ��ة والعقود،
ّ
والف�ضة ،التي تبعث حركاتُ
و�سال�سل الذهب
نحو
نحو مُتعمّد وعلى ٍ
حتيّة فيها احلياة على ٍ
مُفرت�ض يف بع�ض الأحيان� .إ ّنها لتقف ،مثال،
وتب ��د�أ بتحريك وركها الأبي� ��ض ببطء ،الأمر
ال ��ذي يبعث احلرك ��ة يف طماقيه ��ا الف�ضيني،
ويف اخل ��رز املت� �دليّ عل ��ى اجلان ��ب الأمي ��ن
م ��ن خ�صره ��ا .و�إذ تفعل كل ه ��ذا ،ف�إ ّنها ترنو
�إىل ه ��ذه الأج ��زاء املتحركة و ُتث ّب ��ت نظراتنا
املُحدّقة �إليه ��ا نحن �أي�ضا ،ك�أ ّنن ��ا جميعا �إزاء
م�سرحيّة �صغرية م�ستقل ��ة ،م�ضبوط الإيقاع
ّ
كل ال�ضب ��طُ ،نعي ��د فيها تكوي ��ن ج�سدها على
ّ
النح ��و ال ��ذي ي�سل ��ط ال�ض ��وء عل ��ى جانبه ��ا
الأمي ��ن الذي يب ��دو ك�أ ّنه قد انف�ص ��ل عن بقية
ج�سده ��ا .كان رق� ��ص حتيّة �أ�شب ��ه ب�أرابي�سك
متط ��اول تحُ ك ��م �صنع ��ه م ��ن ح ��ول �شريكه ��ا
اجلال� ��س .مل تنطن ��ط� ،أو تهزه ��ز نهديها� ،أو
تتق� �دّم من �أحد لتدفعه �أو حتت � ّ�ك به .كان ثمّة
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ت ��روّ مهي ��ب يف ّ
كل �شيء مب ��ا يف ذلك املقاطع
ال�سريع ��ة .و َع ِل� � َم ّ
كل م ّن ��ا �أن ��ه يعي�ش جتربة
�إيرو�س ّي ��ة هائلة الإثارة ،نظرا لإرجائها الذي
ال ينته ��ي ،جترب ��ة م ��ا كان لن ��ا �أن نحل ��م ب�أن
ن�صادف مثلها �أبدا يف حياتنا الواقعيّة .وتلك
عل ��ى وجه الد ّق ��ة هي النقطة املُه ّم ��ة :فقد كان
ذل ��ك �ضربا من اجلن� ��س بو�صفه حدث ��ا عامّا،
م�ستع�ص متاما
مخُ ّططا ومُن ّفذا برباعة ،لكنه
ٍ
على االكتمال �أو التح ّقق.
ق ��د تلج� ��أ بع� ��ض الراق�ص ��ات �إىل احلرك ��ة
البهلوان ّي ��ة� ،أو التز ّل ��ق عل ��ى الأر� ��ض� ،أو
التع� � ّري اخلفي ��ف� ،أم ��ا حتيّة ف�ل�ا .فر�شاقتها
و�أناقته ��ا توحيان مبا هو كال�سيكي متاما بل
ومهيب .واملفارقة �أ ّنها كانت ملمو�سة وقريبة
كما كانت نائية ،ال ُتطال ،وال ُتنال يف � ٍآن معا.
ويف ع ��امل الكب ��ت ال�شدي ��د الذي ك ّن ��ا نعي�شه
كان ��ت تلك ��م ال�صف ��ات تع� � ّزز االنطب ��اع الذي
خ ّلفت ��ه حت ّي ��ة .و�أذكر على وج ��ه اخل�صو�ص
�أ ّنه ��ا ما �إن ب ��د�أت ترق� ��ص ح ّت ��ى ارت�سم على
وجهه ��ا ما بدا وك�أنه ب�سمة �صغرية م�ستغرقة
يف ذاته ��ا الزمتها طوال العر� ��ض ،وكان فمها
مفتوح ��ا �أو�سع مم ��ا تكون علي ��ه الب�سمة يف
الع ��ادة ،كما ل ��و �أ ّنه ��ا خمتلية بنف�سه ��ا تت�أمّل
ج�سده ��ا وت�ستمت ��ع بحركاته .لق ��د طغت تلك
الب�سم ��ة على ّ
كل بهرج ��ة م�سرحيّة مُتك ّلفة يف
امل�شه ��د �أو يف رق�صه ��ا ،فن ّقتهم ��ا مبا انطوت
علي من تركيز مفرو�ض على �أفكارها العميقة
وال�ش ��اردة .ب ��ل �إ ّنن ��ي م ��ا م ��ن م ��ر�أة ر�أيته ��ا
ترق� ��ص يف الأف�ل�ام اخلم�س ��ة والع�شرين �أو
الثالث�ي�ن الت ��ي �شاهدتها له ��ا� ،إال وكنتُ �أعرث
على تلك الب�سم ��ة ،م�ضيئة اخللفيّة التي عادة
م ��ا تكون �سخيفة مُتك ّلفة .ب�سمتها نقط ٌة ثابت ٌة
يف عا ٍمل ُق ّلب.
لق ��د بدت يل تلك الب�سمة رمزا لتميّز حتيّة يف
ثقافة طلعت علينا بع�شرات الراق�صات اللواتي
يحملن ا�سم زوزو �أو فيفي ،معظمهن يو�ضعن
يف مرتب ��ة ال تعلو ب�أكرث من درجة على مرتبة
العاه ��رات .كان هذا وا�ضح ��ا على الدوام يف
م ��رال االزدهار امل�ص ��ري ،ك�آخر �أ ّي ��ام فاروق
مث�ل�ا� ،أو حني �أتت ف ��ورة النفط باخلليجيني
الأثري ��اء �إىل م�صر ،وهذا ما ي�صحّ �أي�ضا على
لبنان ح�ي�ن كان ملعب الع ��امل العربي ،ب�آالف
الفتيات اجلاهزات للعر� ��ض والإيجار .وبدا
يف مث ��ل ه ��ذه الظروف �أن معظ ��م الراق�صات
كنّ على ا�ستعداد لأن ينتهني �إىل املزايد الذي
يدف ��ع �أعلى الأ�سعار ،حيث كان النادي الليلي
جم ّرد واجهة م�ؤقتة للعر�ض .وامللوم يف هذا
ه ��و �ضغوط ثقافة �إ�سالم ّي ��ة حمافظة ،وكذلك
تلك الت�شوّ هات الت ��ي �أحدثها تطوّ ر مُتفاوت.
فامل ��ر�أة املُحرتم ��ة ال�صاحلة لل ��زواج هي تلك
التي يُكتب لها الزواج قبل �أن تبتعد كثريا عن
ف�ت�رة املراهقة ،ولذا مل يكن ال�صبا �أو اجلمال
ليمن ��ح الفت ��اة ميزة على ال ��دوام ،لأنّ والدها

ب�سبب من ذلك حتديدا
التقلي ��دي قد ير ّتب لها
ٍ
زيجة من رجل “نا�ضج” ح�سن الأحوال� .أما
م ��ن يخرجن م ��ن دائ ��رة تلك الرتتيب ��ات فكنّ
عر�ضة لكل �صنوف اخلزي والتحقري.
ال تنتمي حتيّة �إىل ثقافة الفتيات الرخي�صات
�أو الن�ساء ال�ساقطات التي يَ�سه ُل تعريفها ،بل
�إىل عامل الن�س ��اء التقدميّات اللواتي يتفادين
احلواج ��ز االجتماع ّي ��ة �أو يُزلنه ��ا .فقد ظ ّلت
حتيّة مرتبطة مبجتم ��ع بالدها ذلك االرتباط
الع�ض ��وي ،نظرا ملا اكت�شفته لنف�سها كراق�صة
وحميي ��ةٍ للحفالت من دور �آخ ��ر �أكرث �أهميّة.
�إ ّن ��ه دور العاملةال ��ذي كاد �أن يُن�س ��ى وال ��ذي
حت� �دّث عن ��ه زوار ال�ش ��رق الأوروب ّي ��ون يف
القرن التا�سع ع�شر مثل �إدوارد لني وفلوبري.
فقد كانت العاملة حمظ ّي ��ة من املحظيات� ،إنمّ ا
�إم ��ر�أة ذات م�آث ��ر ب ��ارزة .ومل يك ��ن الرق� ��ص
�س ��وى واحدة م ��ن مواهبها الكث�ي�ر :كالقدرة
عل ��ى الغن ��اء وت�ل�اوة الق�صائ ��د ،وط�ل�اوة
احلديث ،و�سع ��ي رجال القان ��ون وال�سيا�سة
والأدب �إىل رفقتها.
ولقد �أُ�شري �إىل حت ّي ��ة با�سم العاملة يف �أف�ضل
فيل ��م لها� ،أال وهو لعبة ال�س ��ت ( )1946الذي
كان �أي�ض ��ا م ��ن بطول ��ة جني ��ب الريح ��اين،
�أعظم املمثلني والكوميديني العرب يف القرن
الع�شري ��ن ،ذل ��ك املزي ��ج املُذه ��ل م ��ن �شابل ��ن
ومولي�ي�ر .ففي ذل ��ك الفيلم تلع � ُ�ب حتيّة دور
راق�ص ��ة �شا ّب ��ة موهوب ��ة وذك ّي ��ة ،ي�ستخدمها
�أهله ��ا الأن ��ذال للإيق ��اع بالرج ��ال الأغني ��اء.
�أ ّم ��ا الريح ��اين ،الذي يلع ��ب دور معلم عاطل
ع ��ن العمل ،ف ُمغ ��ر ٌم بها وهي حت ّب ��ه بدورها،
لكنه ��ا ُتدف ��ع م ��ن قب ��ل والديه ��ا �إىل مكي ��دة
جتل ��ب لها الرثاء بالإيق ��اع برثيّ لبنان .ويف
النهاية تعود حت ّي ��ة �إىل الريحاين يف خامتة
عاطفي ��ة كثريا ّ
قل �أن �سمحت بها بقيّة �أفالمها
الأخ ��رى .وهي ت� ��ؤدّي يف ه ��ذا الفيلم رق�صة
ق�ص�ي�رة ومثرية �إىل ح� � ّد الإدها� ��ش ،غري �أنّ
املراد لهذه الرق�ص ��ة هو �أن تكون �أمرا ثانويّا
تقريب ��ا بالقيا� ��س �إىل فطنة حت ّي ��ة ،وذكائها،
وجمالها.
ويبدو �أنّ املُخرجني ق ��د د�أبوا بعد ذلك الفيلم
عل ��ى تثبيت حت ّي ��ة يف ن�سخة �أ�ش� � ّد رداءة من
هذا الدور ،الذي راحت تعيده فيلما بعد فيلم.
فهي املر�أة الأخ ��رى ،نقي�ض البطلة الفا�ضلة،
املقبول ��ة حمليّا ،والأقل �إث ��ارة بكثري .غري �أنّ
مواهب حتيّة ُت�ش� � ّع حتى �ضمن تلك احلدود.
فهي تدفعك لالعتقاد ب�أ ّنه ��ا �أ�ش ّد �إثارة كرفيقة
وع�شيق ��ة من املر�أة التي تتزوّ ج البطل ،فتبد�أ
بالتفك�ي�ر ب� ��أنّ ذكاءه ��ا و�إغراءه ��ا ال�شديدين
هم ��ا ما يفر� ��ض ت�صويرها يف �ص ��ورة املر�أة
اخلط�ي�رة ،العامل ��ة الت ��ي ه ��ي �أعل ��م ،و�أذكى،
و�أ�ش� � ّد انفتاحا م ��ن �أن يحتمله ��ا �أي رجل يف
م�ص ��ر املعا�صرة .وم ��ا �إن جاءت اخلم�سينات
حتى غدت حتيّة النموذج الذي تن�سج ع�شرات

الأفالم امل�صرية على غ ��راره يف ر�سم �صورة
املر�أة-ال�شيط ��ان .فف ��ي �شب ��اب ام ��ر�أة ،الذي
يُعت�ب�ر فيلم ��ا كال�سيكيا مت� ّأخ ��را ،تلعب حتيّة
دور �أرمل ��ة قا�س ّي ��ة تت�ض ��وّ ر جوع ��ا للجن� ��س
وت�ؤجّ ر غرفة لقروي جميل و�ساذج و�صل من
القاهرة حديثا طلبا للعلم يف الأزهر ،فتغويه
وتتج ��وزه ،غ�ي�ر �أ ّن ��ه يفي ��ق من �سح ��ر حتيّة
ال�شبيه ب�سحر �سري�س ��ي** ما �إن يلتقي ابنة
�صديق للعائلة �شبيهة باملالك ،فيتن ّكر لتحيّة،
ٍ
ويهجرها �سعيا وراء ال�صبيّة امل�أمونة اململة.
غ�ي�ر �أنّ ه ��ذه احلكاي ��ة العادي ��ة ت�شتمل على
م�شه ��د عظيم ت�سحب فيه حتيّة زوجها ال�شاب
م ��ن احتفال يف ال�ش ��ارع ترق�ص في ��ه راق�صة
لب الطالب الغ ّر .ت�أخذه حتيّة �إىل
فتيّة خلبت ّ
البيت ،وتجُ ل�سه ،وتق ��ول له �أ ّنها �سترُ يه الآن
كيف يكون الرق�ص على �أ�صوله .وهكذا تقدّم
خا�صا مُلتهبا ح ّق ��ا ،مُثبتة �أنها ال تزال
عر�ضا ّ
–ولو �صارت يف �أوا�سط عمرها -الراق�صة
الأبرع ،والأذكى ،واملو�ضوع اجلن�سي الأ�ش ّد
�إثارة للرغبة.
مث ��ل كثري م ��ن املُغرتب�ي�ن الذين م ّثل ��ت حتيّة
واحدا من رم ��وز �شبابهم اجلن�سيّة العظيمة،
ّ
�ستظل ترق� ��ص رمبا �إىل
كن ��ت �أفرت� ��ض �أ ّنه ��ا
الأب ��د .فت�ص ��وّ ر ال�صدم ��ة العنيفة ح�ي�ن عُدتُ
�إىل هناك �صيف الع ��ام  ،1975بعد غياب عن
م�ص ��ر خلم�س ع�شرة �سنة ،وقيل يل �إن خبطة
القاهرة امل�سرحيّة التي فاقت كل خبطة �أخرى
يف عر�ضه ��ا امل�ستم ��ر ه ��ي م ��ن بطول ��ة حتيّة
كاريوكا و�آخر �أزواجه ��ا ،فايق حالوة ،الذي
قام �أي�ضا بكتابة امل�سرحية ،يحيا الوفد .ويف
الليل ��ة الثانية لو�ص ��ويل �إىل القاهرة ،ذهبت
�إىل �سينم ��ا ميام ��ي القدمية ،الت ��ي غدت الآن
م�سرح ��ا يف اله ��واء الطل ��ق ،وك ّل ��ي حما� ��س
وتر ّق ��ب لأن �أ�ستعيد يف هذه الفر�صة النادرة
�شيئ ��ا م ��ن �شبابي ال ��ذي كاد �أن يُدف ��ن .كانت
امل�سرح ّي ��ة هزلي ��ة �شديدة الط ��ول واالبتذال
ع ��ن جماعة م ��ن القروي�ي�ن امل�صر ّي�ي�ن الذين
ُفر� ��ض عليه ��م وف ��د م ��ن اخل�ب�راء الزراعيّني
ال�سوفييت .وقد َع َر�ضت امل�سرحيّة بال هوادة
�سماج ��ة ه� ��ؤالء الرو� ��س و�صرامته ��م (كان
ال�س ��ادات قد طرد جمي ��ع اخلرباء الرو�س يف
عام  (1972وراحت تتغ ّنى بف�ضح امل�صريني
الفط ��ن ملُخططاته ��م .وق ��د ب ��د�أت امل�سرح ّي ��ة
ح ��واىل ال�ساعة التا�سع ��ة والن�صف ،لك ّني مل
�أ�ستط ��ع التح ّم ��ل �أك�ث�ر من �ساعت�ي�ن ون�صف
ال�ساعة (�أي الن�صف) من هزلها الأحمق.
لق ��د �ش� � ّكل م ��ا �آل ��ت �إليه حت ّي ��ة خيب ��ة كبرية
بالن�سب ��ة يل .كان ��ت ُت� ��ؤدّي دور الفالح ��ة
الأ�ش ّد زعيق ��ا وفظاظة ،والت ��ي �أجّ رت كب�شها
قدر
الفح ��ل ليق ��وم بالتع�ش�ي�ر والإلقاح (م ��ع ٍ
كب�ي�ر م ��ن الن ��كات ال�سمج ��ة ع ��ن الفحول ��ة
اجلن�س ّي ��ة) .غري �أنّ م ��ا فاجئني و�أذهلني هو
مظه ��ر حتيّة و�أ�سلوبه ��ا .فلقد غاب ��ت املُغرية

ال�سم ��راء ال�ضاربة �إىل ال�صف ��رة ،والراق�صة
الر�شيق ��ة بالغ ��ة الأناق ��ة ب�إمياءاته ��ا املُ� ��ؤدّاة
على النح ��و الأكم ��ل .وحتوّ ل ��ت �إىل قب�ضاي
مُتبج ��ح ي ��زن  220رط�ل�ا ،وكان ��ت تق ��ف،
ويداها على وركيه ��ا ،وتك ّر ال�شتائم ،وتقذف
ب�أغلظ النكات الق�ص�ي�رة ،و�أ�ضيق التوريات
أ�سلوب رخي� ��ص ال يكاد �أن يكون
و�أ�سهله ��ا ،ب� ٍ
�أه�ل�ا للم�شاهدةّ ،
كل ذلك يف خدمة ما بدا على
�أ ّنه �أرد�أ �أنواع ال�سيا�سات االنتهازيّة املوالية
لل�س ��ادات ،واملعادي ��ة لعب ��د النا�ص ��ر .كان ��ت
تل ��ك مرحلة راح ��ت فيه ��ا ال�سيا�س ��ة امل�صريّة
حت ��اول �إر�ضاء ه�ن�ري كي�سنجر ،مُتخلية عن
التزاماته ��ا التقدميّة ،والعربيّة ،والعاملثالثيّة
التي طبع ��ت تاريخها بع ��د  1954حتت حكم
عب ��د النا�ص ��ر .ولق ��د �أحزنن ��ي �أن �أرى حتيّة
وزوجها ال�صغري املهزول متورطني يف �شيء
هكذا.
خ�ل�ال الأربع ��ة ع�ش ��ر عام ��ا الت ��ي تل ��ت تل ��ك
الزي ��ارة �إىل م�ص ��ر ،كان ثم ��ة نت ��ف و�أج ��زاء
م ��ن املعلومات التي �أ�ضفت مزيدا من التعقيد
عل ��ى �ص ��ورة حت ّي ��ة .وعل ��ى �سبي ��ل املث ��ال،
فقد �أخ�ب�رين ع ��امل اجتماع م�ص ��ري م�شهور
�أن حت ّي ��ة كان ��ت عل ��ى �صل ��ة وثيق ��ة باحلزب
ال�شيوع ��ي يف الأربعين ��ات واخلم�سين ��ات.
كان ��ت تلك ،كما قال“ ،ف�ت�رة جت ّذر الراق�صات
ال�شرقيّات” .ويف عام  1988علمتُ �أنها كانت
يف �أثينا مع جمموعة م ��ن الفنانني واملثقفني
امل�صر ّي�ي�ن والعرب الذي ��ن عزموا على ركوب
“�سفين ��ة الع ��ودة” يف رحل ��ة �إي ��اب رمزيّة
�إىل الأرا�ض ��ي املقد�س ��ة .وبع ��د �أ�سبوعني من
احلظوظ العاثرة املتوالية فجّ رت املخابرات
الإ�سرائيل ّي ��ة ال�سريّة ذلك القارب و ّ
مت التخ ّلي
عن امل�ش ��روع .و�سمعت بعد ذل ��ك �أن حتيّة قد
ب ��رزت �أي�ضا كواح ��دة من ق ��ادة نقابة مم ّثلي
ال�سينم ��ا وخمرجيه ��ا وم�صوّ ريه ��ا ،وه ��ي
نقابة متقدّمة كثريا من الناحية ال�سيا�سيّة
و�شدي ��دة اجله ��ر ب�آرائه ��ا .فما ه ��ي �إذا
حقيقة هذه الراق�ص ��ة التي بلغت الآن
اخلام�س ��ة وال�سبع�ي�ن م ��ن عمره ��ا
والت ��ي تب� �و�أت موقعا رفيع ��ا يكاد
�أن يك ��ون م�ؤ�س�ساتي ��ا يف ثقاف ��ة
مرحلة ما بعد ال�سادات يف م�صر
�أواخر القرن الع�شرين؟
لق ��د �ضرب ��تُ موع ��دا م ��ع حتيّة من
خ�ل�ال �صديقته ��ا نبيه ��ة لطف ��ي خمرجة
الأف�ل�ام الت�سجيليّة .ف�إذا بها تعي�ش يف �ش ّقة
�شارع من املكان الذي ر�أيتها
�صغرية على بعد ٍ
ترق� ��ص في ��ه منذ �أربع�ي�ن عام ��ا .ورحّ بت بي
بل مهيب مل �أتوقعه .كانت ترتدي
وبنبيه ��ة ب ُن ٍ
ثوبا �أ�سود قامتا ،وت�ضع ماكياجا ح�سنا ،لكنها
كانت ُتغظي ذراعيها و�ساقيها بكمّني طويلني
وجوربني غامقني مثل �أيّ م�سلمة تقية .كانت
� ّ
مم ��ا ر�أيتها يف ال�سابق ،ومل يب ُد
أقل �ضخامة ّ
بثقل و�سلطة
عليه ��ا �أيّ ابتذال .ولقد �أوح ��ت ٍ
بنيع ��ان م ��ن كونه ��ا �أك�ث�ر بكث�ي�ر م ��ن جم ّرد
راق�صة �سابقة .لع ّلها �أ�سطورة حيّة� ،أو حكي ٌم
�شهري :العاملة �شبه املتقاع ��دة .وراحت نبيهة
تناديه ��ا بـ “احلاجة” وه ��و النعت الإ�سالمي
ال ��ذي يُطل ��ق عل ��ى الن�س ��اء الكه�ل�ات الواتي
حجج ��ن �إىل م ّك ��ة ،وما ع ّزز ه ��ذه الت�سمية مل
يقت�ص ��ر عل ��ى مظهر حت ّي ��ة الوق ��ور �إىل �أبعد
احلدود بل تعدّه �إىل �صور م ّكة الكثري املع ّلقة
عل ��ى اجل ��دار وامل�صحف الذي ت�سه ��ل ر�ؤيته
عل ��ى الطاولة القريب ��ة .و�إذ جل�سن ��ا نتجاذب
�أط ��راف احلدي ��ث ،راحت حياتها مت� � ّر �أمامنا
ا�ستعرا�ض مهيب.
يف
ٍ
فه ��ي تنحدر م ��ن عائل ��ة م ��ن الإ�سماعيليّة لها
ب ��اعٌ طوي ��ل يف ال�سيا�سة ،وا�سمه ��ا احلقيقي
ه ��و حتيّة حمم ��د ك ��رمي .وكان الربيطانيّون
ق ��د قتل ��وا ع ّمه ��ا ،كما حم ��ل ثالثة عل ��ى الأقل
م ��ن �أفراد عائلتها ا�سم ن�ضال ،كما قالت حتيّة
بافتخار� .أما �أبوها فقد ُاع ُتقل لبع�ض الوقت.
وبدا يف حتيّة �ش ��ي ٌء من طرطوف*** وهي
ت�ص ��ف م�شاعرها حي ��ال الرق�ص -قال ��ت �إ ّنها

حت� � ّ�س ك�أ ّنه ��ا يف معب ��د -غ�ي�ر �أن ذل ��ك تب� �دّد
وه ��ي حتكي ع ��ن قناعاته ��ا ب� ��أن رق�صها كان
ّ
يتخط ��ى �إث ��ارة الرج ��ال كم ��ا تفع ��ل بع� ��ض
الفنان ��ات ،وقال ��ت باقتناع مطل ��ق“ :حياتي،
كراق�ص ��ة ،كانت حل ��وة ،و�أنا �أح ّبه ��ا” .ولقد
ع� �دّت حتيّة نف�سها –حم ّقة ،كم ��ا �أرى -جزءا
من نهة ثقافية كربى ،من حركة �إحياء وطني
يف الفن ��ون قام ��ت عل ��ى حرك ��ة �سع ��د زغلول
اال�ستقالل ّي ��ة الليربال ّي ��ة وثورت ��ه يف الع ��ام
 ،1919حي ��ث �ض ّم ��ت الوج ��وه الفن ّي ��ة لهذه
النه�ضة ُكتابا مثل جني ��ب حمفوظ ،وتوفيق
احلكي ��م ،وطه ح�سني ،ومغنني مثل �أم كلثوم
وعبد الوهاب ،وممثلني مثل �سليمان جنيب
والريحاين .وكانت حتية الفتاة ال�صغرية
ق ��د تع ّلم ��ت الرق� ��ص عل ��ى ي ��دي بديع ��ة
م�صابني ،الت ��ي ن�صحتها ب� اّأل تت�س ّكع يف
الن ��وادي الليليّة والب ��ارات حني تنتهي
م ��ن تق ��دمي و�صلته ��ا .و�أ�ضاف ��ت حتيّة
بحزن �أنه ��ا وجدت �صعوب ��ة كبرية يف
ا�ستعم ��ال ال�صن ��وج ،لكنه ��ا �أفلحت يف
ذلك �آخر الأمر بف�ضل بديعة ،املراة التي
ي�أت ��ي ذكرها عل ��ى ل�سان حت ّي ��ة مقرونا
باحلب والتبجيل.
ّ
ومع جميء ال�ش ��اي والب�سكويت طلبتُ
منها �أن حتكي لنا عن حياتها ال�سيا�سيّة.
وكان م ��ا قالت ��ه مفاجئ ��ا بالن�سب ��ة يل� ،إذ
علم ��تُ لأوّ ل م� � ّرة �أنها كانت عل ��ى الدوام
منتمية �إىل الي�سار الوطني (حيث �سجنها
عب ��د النا�صر يف اخلم�سين ّي ��ات ،كما قالت،
النت�سابها �إىل ع�صبة ال�سالم ،وهي منظمة
موالي ��ة ملو�سكو) و�أنها ت�ست�صغر �ش�أن قادة
م�ص ��ر احلالي�ي�ن .و�س�ألته ��ا عن يحي ��ا الوفد
ال�شنيع ��ة .فقالت لقد ُنظر �إىل امل�سرحيّة على
�أنه ��ا م�سرح ّي ��ة �سادات ّي ��ة� ،إال �أنه ��ا اعتربته ��ا
م�سرح ّي ��ة ع ��ن ا�ستع ��داد امل�صر ّي�ي�ن الدائ ��م
لالعتق ��اد ب� ��أنّ الأجانب “�أف�ضل من ��ا” .وهذا
التربي ��ر غ�ي�ر املُقن ��ع مل ��ا وا�صل ��تُ اعتب ��اره
م�سرح ّي ��ة انتهاز ّي ��ة م�ؤي ��دة لل�س ��ادات �س ��اق
حت ّي ��ة �إىل نقد عنيف لزوجه ��ا ال�سابق ،فايق
حالوة ،الذي جرجرحها ،كما قالت ،من كارثة
�إىل �أخ ��رى .و�س�ألتن ��ي“ :ما ال ��ذي يجعلني،
بر�أيك� ،أعي�ش هنا ولي�س يف بيتي؟ لقد �أخذه
ّ
بكل ما فيه ،مب ��ا يف ذلك �صوري و�أفالمي،
ومل ي�ت�رك يل �أي �ش ��يء” .و�سرع ��ان م ��ا
لتحل ّ
عادت احليويّة ّ
حمل املراثي حني

3

�س�ألته ��ا عن الواليات املتح ��دة ،التي �سبق لها
�أن زارته ��ا عدا من امل ��رات .وكانت يف �إحدى
هذه الزيارات قد قطعت �أمريكا بال�سيارة ،يف
رحل ��ة قالت �إنها رائعة“ .لق ��د �أحببتُ النا�س،
لك ّنني �أكره �سيا�سة حكومتهم”.
كان احلدي ��ث مع ه ��ذه املر�أة امل�س ّن ��ة اجلليلة
�أم ��را مُبهج ��ا بالن�سب ��ة ل�شخ� ٍ��ص ترعرع على
الأف�ل�ام امل�صر ّي ��ة دون �أن يع ��رف الكث�ي�ر عن
خلفيّته ��ا ،وم ّثل ل ��ه رق�ص حتيّة ذك ��رى غنيّة
مل ي�سب ��ق �أن ا�ستك�شفها مبا فيه الكفاية .ولقد
كان ��ت حتيّة م�ص ��در معلومات يف ع ��دد هائل
م ��ن املو�ضوعات حتدّثت عنه ��ا جميعا بدفءٍ
ّ
وظ ��رف ،و�سخري ��ة �شدي ��دة اجلاذبيّة .ويف
حلظة قط ��ع حديثها �أذان الع�ش ��اء مُنبعثا من
مئذنة جام � ٍ�ع قريب هدارا ي�ش � ّ�ق الأذن .ويف
احل ��ال �صمت ��ت حت ّي ��ة ،و�أغم�ض ��ت عينيه ��ا،
وم� �دّت يديها براحتيه ��ا املفتوحتني ،وراحت
ُتراف ��ق امل�ؤذن يف تالوة الآيات .وما �إن �أنهت
دعاءه ��ا حتى انفج ��رتُ ب�س�ؤال محُ � �دّد متاما
ويائ� ��س كنت ق ��د كتمت ��ه طوي�ل�ا يف داخلي،
رمب ��ا من ��ذ ر�أيته ��ا ترق� � ُ�ص ع ��ام “ :1950كم
�رب ما
م ��رة تزوجت ي ��ا حتي ��ة؟” كان هذا �أق � ُ
ا�ستطعتُ التو�صل �إليه يف �س�ؤالها عن ال�صلة
ب�ي�ن ح�سيّة رق�صها (وب�سمته ��ا املُده�شة تلك)
اخلا�صة.
وحياتها
ّ
تبدّلت مالحمها تب� �دّال �صاعقا .ومل تكد تنهي
�صالتها ح ّتى ا�ستقام ��ت يف جل�ستها ردا على
نحو م�ستف ّز
�س� ��ؤايل ،وانت�صب مرفقها عل ��ى ٍ
يف وجه ��ي ،فيما راحت ذراعها الأخرى تلوّ ح
نحو خطابي“ .كثريا” ،ردّت
يف الهواء على ٍ
�وت ين� � ّم عل ��ى ال�صفاق ��ة التي
بح�س ��م ،وب�ص � ٍ
يقرنه ��ا امل ��رء بفتي ��ات اللي ��ل .وب ��دت عيناها
ونربته ��ا ك�أ ّنه ��ا ُت�ضيف“ :ومال ��و؟ لقد عرفت
الكثري من الرج ��ال” .ولك ��ي ُتخرجنا نبيهة،
املد ّققة �أبدا ،من هذا امل� ��أزق ال�صغري� ،س�أ َلتها
ع ّم ��ن �أحبّت �أو �أ ّث ��ر فيها من ه� ��ؤالء الرجال.
ف ��ردّت بق�سوة“ :ال واح ��د� .إنهم جمموعة من
�أوالد الزن ��ا اخل�سي�س�ي�ن” .و�أعقب ��ت �إعالنها
ه ��ذا ب�سل�سة من احل�شو .وبعيدا عن ا�ستقالة
ال�شيخوخة الورع ��ة وعزلتها ،فقد ك�شف هذا
اجلي�شان عن �شخ�صيّة فردانيّة ومُقاتلة .غري
�أ ّنن ��ي �شعرتُ �أي�ضا بتلك ال ��روح الرومان�سيّة
لدى �شخ� ٍ��ص ُخدع مرارا لك ّن ��ه على ا�ستعداد
�أن يق ��ع يف احل ��ب م ��ن جدي ��د �إذا م ��ا واتت ��ه
الفر�ص ��ة .لق ��د �أ ّرخ ��ت لن ��ا حت ّي ��ة بتف�صيل ال

رحم ��ة في ��ه �آخ ��ر املتاع ��ب الت ��ي عا�شته ��ا مع
رجل ،ه ��و ذلك الوغ ��د فايق ح�ل�اوة .غري �أنّ
تعاطفنا معها كان كامال� ،ش�أنه حني راحت مع
نبيهة تطاردان م ��و ّزع �أفالم ثريّا كان يُحاول
التالعب ب�أمور النقابة .وتنهدت حتيّة قائلة:
“�آه من الرجال” ،فيما عيناها تتط ّلعان �إ ّ
يل
بف�ضول.
لقد عرفت حتيّة تقاليد عاملها وقوالبه ،وكانت
حترتمها �إىل ح ّد بعيد .فقد كانت ابنة مطيعة
يف املا�ض ��ي يف املا�ضي ،وها هي الآن عجوز
م�سلم ��ة تق ّي ��ة .غ�ي�ر �أنّ حتي ��ة كان ��ت �أي�ض ��ا
رمزا لكل م ��ا هو غري ُم ��دار ،وغري م�ضبوط،
وغ�ي�ر مخُ ت ��ار يف ثقافته ��ا :لق ��د كان ��ت حياة
العامل ��ة ،والراق�صة ،واملمثلة الف ّذة حال مثاليا
لت�صريف مث ��ل هذه الطاق ��ات .فبمقدورك �أن
حت�س بتلك ال�شجاعة التي تبديها يف عالقتها
ّ
مبراكز ال�سلط ��ة ،وبالتحدي الذي لدى امر�أة
ح� � ّرة .وح�ي�ن ذهب ��تُ �إىل �أر�شي ��ف ال�سينم ��ا
املركزي يف القاه ��رة يف اليوم التايل للبحث
�ور لها وم ��واد مكتوبة عنه ��ا ،مل �أجد
ع ��ن �ص � ٍ
�س ��وى م�سلخ� ،ش ّقة �صغرية يف و�سط املدينة
التجاري ،فيها من الع ّم ��ال ما يفوق احلاجة،
وفيه ��ا من الت�صاميم الغام�ض ��ة لكتابة تاريخ
م�صر الف ّن ��ي الغني �أكرث ممّا فيها من اخلطط
الرامي ��ة لتنفيذ ذلك .ووجدتُ حينئ ٍذ �أن حتيّة
ه ��ي تاريخه ��ا ذات ��ه ،تاري � ٌ�خ غري مو ّث ��ق �إىل
ح� � ّد بعي ��د لك ّنه ال ي ��زال مهي ��ب احل�ضور ،بل
وهدّاما.
_______

* بالفرن�س ّي ��ة يف الأ�ص ��ل :امل ��ر�أة الفاتن ��ة
املغوية التي تفتك النا�س ب�سحرها.
** �ساح ��رة يف امليثولوجي ��ا الإغريقي ��ة.
يلتقيه ��ا يولي�سيز يف تطوافه فتح ��وّ ل رفاقه
�إىل خنازي ��ر ،وتق ��ع يف ح ّب ��ه وحت ��اول �أن
ت�ستبقيه لديها.
*** ال�شخ�صية ال�شهرية التي ر�سم �صورتها
مولي�ي�ر يف م�سرحيت ��ه بنف�س اال�س ��م ،وهي
�شخ�صي ��ة ترم ��ز ،فيم ��ا ترم ��ز� ،إىل النف ��اق
والنفعيّة.
ُن�شر هذا الن�ص يف كتاب “ت�أمالت يف املنفى”
برتجمة ثائر ديب
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تحية كاريوكا وفن البوب آرتس
اخلمي�س
مل �أق ��م يف ه ��ذه الليل ��ة ..قم ��ت ب ��دور
"البو�سطجي" واخذت �أوزع اخلطابات على
بي ��وت الفنانني والفنان ��ات الذين ي�شرتكون
يف ا�سب ��وع الت�سلي ��ح حت ��ى ال�ساع ��ة الثالثة
�صباح ��ا مل ا�شع ��ر بالتع ��ب امن ��ا اح�س�س ��ت
براحة غريبة وانا ا�صعد ال�سالمل اىل االدوار
اخلام�س ��ة وال�ساد�س ��ة ،واتنقل من �شربا اىل
م�صر اجلديدة اىل ال�سيدة زينب؟
اخ ��ذت ابح ��ث ع ��ن ثري ��ا حلم ��ي �ساعت�ي�ن
بال�ضبط ،وذهبت اليها يف كل مكان ،ولكنني
مل اجده ��ا ،ويف النهاي ��ة قال ��وا يل :انه ��ا مل
جتيء من لبنان حت ��ى الآن ..وان ح�ضورها
كان جمرد ا�شاعة!
وكان مع ��ي يف هذه الليلة اك�ث�ر من خم�سني
خطاب ًا.
ورجعت عند الفجر اىل بيتي ويف يدي ثالثة
خطابات فقط بينها خطاب ثريا حلمي!
وبينم ��ا ان ��ا الق ��ي بج�س ��دي عل ��ى اول مقعد
يقابلن ��ي ..تذك ��رت م ��ا ح ��دث يل يف اول
اجلولة!
النهاية..
"�أخرج ��ت نف�س ��ي بالق ��وة م ��ن فرا�ش ��ي،
وهرولت ب�سرع ��ة اىل ادارة ال�ش�ؤون العامة
لك ��ي ارت ��ب اجتم ��اع الفنان�ي�ن يف ال�ساع ��ة
اخلام�س ��ة بعد الظه ��ر ..وكان ��ت امامي اكرب
م�شكلة ،وه ��ي م�شكل ��ة املو�سيقيني املالزمني
لهم!
وبد�أ االجتماع واقرتح فريد �شوقي ان تغلق

ال تت�ص ��وروا احا�سي�س ��ي وان ��ا ا�س�ي�ر يف
�سيارة خا�صة بجوار موكب الفنانني الذاهب
اىل �شارع ف�ؤاد ..لقد جتمع النا�س يف ميدان
التحري ��ر ح ��ول ال�سي ��ارة الكب�ي�رة واخ ��ذوا
يخرجون قرو�شه ��م وي�ضعونها يف �صناديق
فريد �شوق ��ي و�سامية جم ��ال ولبلبة ،وبكيت
عندم ��ا ر�أيت طف�ل�ا �صغريا ي�ساب ��ق ال�سيارة
لك ��ي يتعلق بها وي�ضع قر�ش ��ا يف ال�صندوق!
وذهب ��ت اىل اح ��دى ال�ش ��ركات يف �ش ��ارع
ع ��ديل ..وطرق ��ت باب املدي ��ر وكان معي احد
امل�صورين ال�صحفيني وقال يل الرجل:
 ان ��ا ال اري ��د ت�صوي ��ر ًا وال تقول ��وا ا�سمي..يكف ��ي انني م�صري جمهول يري ��د ان ي�ساهم
يف ت�سليح اجلي�ش!
وام�س ��ك الرجل القل ��م ..وكت ��ب ال�شيك وكان
بخم�س مئة جنيه!
ا�ستوقفن ��ي احد باعة الليم ��ون يف ال�شارع..
واخ ��رج م ��ن جيبه ع�ش ��رة قرو� ��ش – من كل
م ��ا ك�سب ��ه ط ��وال الي ��وم – وق ��ال يل :خ ��ذي
"اال�ستفتاح" كله!
االحد
ذهب ��ت اىل م�صر اجلدي ��دة� ..صممت على ان
اجم ��ع القرو�ش يف ذلك الي ��وم من االتوبي�س
وال�ت�رام ورج ��ل ال�ش ��ارع ..وملحن ��ي ركاب
امل�ت�رو فاوقف ��ه ال�سائ ��ق واخ ��ذت ال�سي ��دات
ت�صيح :تعايل ..عايزين نتربع!
وكان منظ ��ر ًا رائع ��ا ،ه ��ذا الطف ��ل ال ��ذي فتح
حقيبة امه واخرج منها قر�ش ًا وقال لها:
 -م�صرويف بكرة� ..ساتربع به ودخلت نادي

من يوميات تحية كاريوكا سنة 1950
اال�ستديوهات ملدة ا�سبوع..
وينت�ش ��ر جمي ��ع الفنان�ي�ن يف االقالي ��م،
ويوزع ��وا انف�سه ��م عل ��ى املناط ��ق املختلطة
جلم ��ع التربع ��ات واقام ��ة املهرجان ��ات
واحلفالت!
واقرتح حمم ��د فوزي اقامة مب ��اراة ق�صرية
يف ك ��رة الق ��دم ب�ي�ن فريق�ي�ن م ��ن الفنان�ي�ن
ويك ��ون كاب�ت�ن الفري ��ق االول الكح�ل�اوي،
وكاب�ت�ن الفريق الث ��اين فريد �شوق ��ي ،ولكن
احتاد الكرة رف�ض هذا االقرتاح!
وانته ��ى االجتم ��اع بع ��د ان ج � ّ�ف حلق ��ي من
كرثة الكالم!
اجلمعة
بقيت اربع وع�شرين �ساع ��ة ..ويبد�أ ا�سبوع
الت�سلي ��ح يف القاه ��رة ،وام�ضيت اول النهار
يف املرور على امل�س ��ارح ودور ال�سينما التي
�ستق ��ام بها مهرجانات اال�سبوع ..وكان معي
اح ��د النجارين لك ��ي يقي�س امل�س ��رح املتنقل
الالزم لكل دار!
وحدثت معجزة ومت اع ��داد م�سرح االندل�س
يف � 12ساع ��ة فق ��ط لك ��ي يت�س ��ع ل� �ـ 6000
�شخ�ص!
وتناولت غدائي �سندوت�شات يف هذا اليوم..
وبع ��د الظهر بد�أنا نعد الدفات ��ر واالي�صاالت
التي �سوف توزع عل ��ى الفنانني يف ال�صباح
الت ��ايل ..وج ��اءت امينة الب ��ارودي واتفقت
معها عل ��ى ان تذهب لل�ش ��ركات وامل�ؤ�س�سات
التجاري ��ة الكب�ي�رة يف البداي ��ة! ويف ه ��ذه
الليلة منت مبكرة ال�ساعة الواحدة �صباحا!
ال�سبت

حتيه كاريوكا و�صديقاتها يف �شارع عماد الدين بالقاهره ثالثينات القرن املا�ضي
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الفرو�سي ��ة وقابل ��ت هناك ح ��رم الدكتور عبد
ال�س�ل�ام الرببري ،وكان معه ��ا احد ال�ضيوف
من اال�سكندرية وقال يل انه تربع ثالث مرات
و�آخر مرة كانت ملاجدة التي �سبقتني!
ث ��م قال :لكن ما اقدر� ��ش اك�سفك! وو�ضع يف
ال�صندوق خم�سة جنيه ��ات وانهيت اجلولة
يف ال�ساعة الرابع ��ة بعد الظهر ورجعت اىل
بيتي يف احدى �سيارات نقل اجلنود!
واخ ��ذت حقيبة مالب�سي وذهب ��ت مرة ثانية
اىل م�ص ��ر اجلدي ��دة لك ��ي ارق� ��ص يف حفلة
الليل!
االثنني
ر�أي ��ت الي ��وم يف اجلي ��زة منظ ��ر�أ اب ��كاين
�سائق تاك�س ��ي كان يتناول افطاره ويف يده
�ساندوت�ش فول ..وملح ال�سيارة التي اركبها
فقام يجري وترك افط ��اره وركب التاك�سي،
حتى حلقني وقال يل:
ي ��ا �ست حتية ..انا مك�سوف منك ..الن ايراد
النه ��اردة خم�س�ي�ن قر�ش� � ًا ب� ��س ..تاخذيه ��م
واال!..
ومددت يدي لكي ا�صافح هذا البطل املجهول
من ال�شعب!
ثم ذهب ��ت اىل اجلامعة ..ودخل ��ت اىل عميد
كلي ��ة الآداب ،واخرج م ��ن جيبه بعد مناق�شة
ا�ستم ��رت ن�ص ��ف �ساع ��ة خم�س ��ة وع�شري ��ن
قر�شا فقط!
وقابل ��ت فرا� ��ش العمي ��د وكان ��ت مفاج�أة يل
حينم ��ا و�ض ��ع يف ال�صن ��دوق خم�سني قر�شا
كانت كل ما يف جيبه!

الثالثاء
يف �شربا ..تركت زمالئي وذهبت اىل �ساحل
رو�ض الف ��رج وخ�ص�صت ه ��ذا اليوم لتجار
احلب ��وب ..واحتج واحد منه ��م بانه تربع..
و�س�ألته :فني االي�صال؟
ف�أخرج من جيبه �شارة بقر�ش �صاغ وقلت له
:ال انا جئت من اجل اجلنيهات ومل اتركه �إال
بعد ان اخذت من خزانته خم�سة جنيهات!
ويف ه ��ذا الي ��وم بالذات كنت ا�سع ��د ان�سانة
يف م�ص ��ر ...فق ��د دق جر� ��س التليف ��ون يف
بيتي وجاءين �صوت "فاعل خري" وقال يل:
انه �سم ��ع انني اجمع تربعات للت�سليح وانه
يرج ��و ان اقبل ال�شيك الب�سي ��ط الذي ار�سله
م ��ع �سكرت�ي�ره اخلا� ��ص ،وو�ض ��ع ال�سماعة
ومل يزد حرفا واح ��د ًا! وكان ال�شيك الب�سيط
ب�ألفني من اجلنيهات!
الأربعاء
دخلت املدبح ووقفت و�سط ابناء البلد الذين
كانوا يلتفون حويل ويقولون:
 ياري ��ت جت ��ي كل ي ��وم!! وكان مع ��ي فريد�شوقي الذي اخذ يكلمهم بلهجته ال�شعبية!
وت�سابق ��ت القرو� ��ش اىل ال�صن ��دوق ال ��ذي
يحمله!
وبعد فرتة ق�صرية ر�أي ��ت بنات البلد يرتكن
بيوته ��ن وهن يزغ ��ردن وجئن لك ��ي ي�ضعن
م�صروف البيت يف �صناديق الت�سليح!
وزغردت معهــــــــــن ..مل�صـــــــــــــــر و�شعبها!
حتيا كاريوكا

اجليل  /ت�شرين االول1955 -

كان ��ت نبيهة لطفي خمرجة الأف�ل�ام الت�سجيلية املعروفة،
ه ��ي التي جمعت �إدوارد �سعيد والراق�صة امل�صرية بدوية
حممد ك ��رمي املعروفة بتحية كاري ��وكا يف �شقتها بالدقي،
وهي ال�شقة التي �شهدت الف�صل الأخري من حياة الراق�صة
امل�صري ��ة ومن �أحداثها ال�صاخبة املتقلبة ،كان ذلك �أواخر
الثمانين ��ات عندم ��ا زار �إدوارد �سعي ��د القاه ��رة بدع ��وة
م ��ن فريال جب ��وري غزول لإلق ��اء حما�ض ��رة يف اجلامعة
الأمريكية،
فانطل ��ق م ��ن �أوتي ��ل هيلت ��ون ال ��ذي كان يقط ��ن في ��ه مع
نبيه ��ة لطفي �إىل مرك ��ز الثقافة ال�سينمائي ��ة الكائن و�سط
البل ��د جلمع م ��واد توثيقية و�إر�شيفية عنه ��ا ،ثم ذهب �إىل
مركز جم ��ال الليثي ل�شراء �أفالمه ��ا ال�سينمائية وعرو�ض
رق�صاته ��ا ،ليك ��ون �أكرث �إملام ��ا بحياته ��ا وم�شروعها ،ومل
يك ��ن �سبب ه ��ذا اللقاء يف واقع الأمر ه ��و ا�ستعادة �شبابه
املبك ��ر �أو تذكر �أيام القاهرة الكولنيالي ��ة التي قطنها فيما
م�ض ��ى� ،إمن ��ا كان يبغي ت�صوي ��ر فيلم وثائق ��ي عن حياته
وتطورات م�شروعه الثقايف وال�سيا�سي ،و�أراد �أن يبتدئ
ب ��ه من مدين ��ة القاهرة ،وم ��ن حلظة تعرف ��ه �أول مرة على
حتي ��ة كاريوكا وه ��ي ترق�ص يف كازين ��و بديعة م�صابني
بو�صفها واحدة من ال�شخ�صي ��ات التي �أثرت يف مراهقته
ت�أثريا كامال.
كان لقا�ؤهم ��ا احلا�سم �صاخبا �إىل ح ��د ما ،املعجب القدمي
واملفكر الذي �أ�صبحه فيما بع ��د ،والراق�صة امل�صرية التي
كان ��ت منوذج ��ا �إيرو�سي ��ا مكر�س ��ا م ��ن الناحي ��ة الثقافية
وال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة ،و�إن وجده ��ا بع ��د �أك�ث�ر م ��ن
ثالث�ي�ن عام ��ا ام ��ر�أة مرتهل ��ة ت�ض ��ع �إي�شاربا عل ��ى ر�أ�سها
بع ��د حجه ��ا وتكري� ��س حياتها للتق ��وى الديني ��ة الورعة،
�إال �أن ��ه كان م�ستمتع ��ا ج ��دا بلقائه ��ا وم�شغوف ��ا ب�أح ��داث
حياتها ،وزيجاته ��ا ،ومواقفها ال�سيا�سية ،وقد اعرتف لها
�صراح ��ة ب�أنه وجده ��ا على الرغم من ك�ب�ر �سنها وبدانتها
�أجم ��ل بكث�ي�ر مما كان قد ت�صورها قب ��ل �أن يراها ،غري �أن
الت�صوي ��ر مل يتم ،ذل ��ك لأن �إدوارد �سعيد بعد �أن �سافر �إىل
�أم�ي�ركا �أ�صيب ��ت حتي ��ة كاري ��وكا بنوبة قلبي ��ة ،مل متهلها
طويال فتوفي ��ت دون �أن يتم مراد �إدوارد �سعيد ،وبدال من
ه ��ذا كتب ن�ص ��ه الرائع عنه ��ا ،الن�ص الذي م�س ��ح ببالغته
العذبة مرحلة كاملة من الثقافة ال�شعبية يف م�صر.
ثالث ��ة عوام ��ل نظرية حا�سمة م ��ن وجهة نظ ��ري �أدت �إىل
كتابة �إدوارد �سعيد مقالت ��ه الرائعة عن الراق�صة امل�صرية
(بدوية حممد كرمي) املعروفة بتحية كاريوكا� ،أوال :بروز
درا�س ��ات البوب �آرت� ��س والثقافة ال�شعبي ��ة و�أبحاث الفن
ال�شعب ��ي العف ��وي واملجاين كف ��رع من فروع تي ��ار ما بعد
احلداثة ،والثاين بروز تيار ما بعد الكولنيالية يف درا�سة
بولطقي ��ا اجل�س ��د حيث يك ��ون ج�س ��د حتية كاري ��وكا هو
ال�سط ��ح الذي تنق�ش عليه الأحداث التاريخية وال�سيا�سية
واالجتماعي ��ة والثقافي ��ة نف�سه ��ا ،والثال ��ث ه ��و االهتمام
الذي �أولته النظري ��ة النقدية املعا�صرة للكيانات املقموعة
واملهم�ش ��ة من احلياة االجتماعي ��ة والثقافية وال�سيا�سية،
مثل الن�س ��اء ،الزنوج ،الفقراء ،الأقليات الدينية والعرقية
والأثني ��ة..و�إن مل تكن هذه التيارات الثالثة بعيدة ن�سبيا
ع ��ن اهتمام �سعي ��د يف كتاباته املبك ��رة� ،إال �أن هذه املقالة
جاءت �صادمة وعل ��ى نحو غري متوقع يف م�سار �سعيد ،ال
لأنه ��ا تعك�س اهتماما ميثادولوجي ��ا جديدا لإدوارد �سعيد
يف فرتة حا�سمة من تطوره الفكري والنقدي ح�سب� ،إمنا
لأنه ��ا تهدم وب�ش ��كل كامل الف ��وارق الهرمي ��ة يف الرتاتب
العني ��ف ب�ي�ن ثقاف ��ة مثقف ��ة وثقاف ��ة مهم�ش ��ة ،ب�ي�ن ثقافة
ر�سمي ��ة متعالية وثقافة ثانوية مهملة ،ب�ي�ن ثقافة مكر�سة
من الناحي ��ة ال�سيا�سية واالجتماعي ��ة والأخالقية وثقافة
مهمل ��ة ،بني ثقافة مفكر بها وثقاف ��ة ال مفكر بها ،بني ثقافة
معل ��ن عنه ��ا و ثقافة م�سك ��وت عنها ،ب�ي�ن ثقاف ��ة �أ�سا�سية
وثقافة ثانوية وهام�شية ،بني ثقافة متعارف عليها وثقافة
خمب�أة و�سرية ومت�سرت عليها ،غري �أن هذه الثقافة اخلفية
ه ��ي ثقاف ��ة موج ��ودة وكائنة وفاعل ��ة وحمر�ض ��ة وباعثة
ومتغلغلة ومت�شربة ،بل هي ثقافة كا�سحة.
�إن مقال ��ة �سعي ��د ت�ؤك ��د عل ��ى الرتاب ��ط ب�ي�ن الن�صو� ��ص
وب�ي�ن الوقائ ��ع الوجودية للحياة ،ت�ؤكد عل ��ى العالقة بني
الن�صو� ��ص والكيان ��ات الب�شرية وال�سيا�س ��ة واملجتمعات

والأح ��داث� ،إن الوقائ ��ع املتعلق ��ة بال�سلط ��ة تت�ش ��كل يف
�إط ��ار وقائع ثقافية وفنية واجتماعية متنوعة ،تبتدئ من
الفرم ��ان وتنتهي بالرق� ��ص� ،إنه خطاب يتعل ��ق ب�ضروب
املقاوم ��ة الت ��ي يبديه ��ا الرج ��ال والن�س ��اء واحل ��ركات
االجتماعي ��ة وال�سلط ��ات واملعتق ��دات التقليدي ��ة ،وه ��ذه
ه ��ي التي جتع ��ل م ��ن الراق�صة ن�ص ��ا ،وح�ض ��ور الوقائع
ال�سيا�سية يف الفن �أمر ًا ممكن ًا.
كان �إدوارد �سعي ��د ي ��درك �أن دور حتية كاري ��وكا هو نوع
م ��ن الن�صية التي ما من �سبيل قط �إىل جتاوزها ،هي ن�ص
ما من �سبي ��ل على الإطالق لعبوره و�إهمال ��ه و�إخفائه� ،أو
التنكر له وجمافاته والتحايل عليه� ،إنها ن�ص كامل ومنجز
يف الإط ��ار الن�صي -الثقايف ال ��ذي يحرك ميدانا كامال من
الأف ��كار والعالق ��ات ويربزها يف �إطار خطاب ��ي متجان�س
من التاريخ الثقايف العرب ��ي يف احلقبة الأوىل من ت�شكل
املدين ��ة العربي ��ة وت�أ�سي�سها عل ��ى �أ�سا�س كولني ��ايل� ،إنها
منجز مكتمل مت حتققه من خالل بنية خطابية متكاملة من
عالقات اجتماعي ��ة وثقافية و�سيا�سي ��ة وتاريخية و�أدبية
و�إثنية� ،إنها ن�ص ميكن درا�سته وحتليله ابتغاء الو�صول
�إىل وع ��ي التاريخ”احلقيق ��ي”يف تلك املرحل ��ة املهمة من
احلي ��اة االجتماعية وال�سو�سيوثقافية امل�صرية� ،إنها ن�ص
ميكن ترحيله وتقدمي ��ه يف �إطار عالئقي �أي درا�سة �شبكة
العالق ��ات الثقافية التي تتحك ��م مبرحلة معينة من مراحل

التاري ��خ ،وهكذا ا�ستط ��اع �إدوارد �سعيد ال �أن يكتب مقالة
ثري ��ة وبليغ ��ة و�صاخب ��ة عن راق�ص ��ة م�صري ��ة عا�شت يف
منت�ص ��ف القرن املا�ض ��ي ح�سب� ،إمنا ا�ستط ��اع �أن مي�سح
برباعت ��ه الف ��ذة مرحل ��ة حتية كاري ��وكا الت ��ي تتوجت يف
بروز الفن يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية قبل الثورة
وبعده ��ا ،يف ق�ص ��ر عابدين �أيام امللك ف� ��ؤاد �أو يف مرحلة
الع�سك ��ر� ،أيام الث ��ورة �أو �أيام االنفتاح ،وق ��د دفع �إدوارد
�سعي ��د مقالت ��ه بعي ��دا لت�ش ��كل نقطة اجل ��ذب احلقيقية يف
درا�سة الثقافة ال�شعبية.
لقد طرح �إدوارد �سعيد يف مقالته طقما متما�سكا من الأفكار
ومن ال�صياغات ومن الر�ؤى والأفكار التي �ألفها من تاريخ
حتي ��ة كاري ��وكا ومن حياته ��ا ومن فنها وم ��ن براعتها يف
�أداءات متوازية� ،أداءات مرتافقة ومتوافقة ومتطابقة مع
بع�ضه ��ا البع� ��ض� ،أوال :الأداء الفن ��ي يف الرق�ص ال�شرقي
وق ��د برع ��ت ب ��ه حتي ��ة كاري ��وكا براع ��ة تام ��ة ،برعت يف
�إح ��داث الأثر الفني عرب تق�شفها يف احلركة ،واحرتافيتها
يف اجلذب والإغواء عرب ا�ستخدام نظام ا�ستطيقي عفوي
منفذ برباعة يف االنتقال من حركة �إىل حركة �أخرى ،وبناء
�سل�سل ��ة مرتابطة من املوتيف ��ات املتك ��ررة للإيحاء الفني
بعيدا عن الت�صريح العلني� ،أو الإعالن الف�ضائحي للج�سد
على نح ��و متعمد� ،إمنا بحركة مفرت�ض ��ة و�إيحائية ثابتة،
حي ��ث تبقى حتية على نحو متوا�صل ذات طاقة كال�سيكية
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علي بدر
مهيب ��ة ،ملمو�س ��ة وافرتا�ضي ��ة ،قريب ��ة ونائي ��ة ،ممنوحة
لكنه ��ا ال تطال ،ثانيا :الأداء الثق ��ايف املتوافق مع الإبداع
الفن ��ي ،وهو الوعي الأنث ��وي القادم من لياق ��ة اجتماعية
حملية موروثة عن نظام خا�ص بالتاريخ الثقايف ال�شعبي
العرب ��ي ،وق ��د ع ��ده �سعي ��د واح ��دا م ��ن مكم�ل�ات الثقافة
ال�شعبية يف هذه املنطق ��ة ،ومن مكمالت الهوية الوطنية،
ومع�ب�را ع ��ن التوات ��ر االت�ساق ��ي يف امل ��وروث ال�شعب ��ي
ل�شخ�صي ��ة العامل ��ة القادمة من التاري ��خ العربي الإ�سالمي
وال �سيم ��ا �إبان الع�ص ��ر الذهبي للإمرباطوري ��ة العبا�سية
وابت ��داء م ��ن �شخ�صية اجلارية تودد يف �أل ��ف ليلة وليلة،
و�أخ�ي�را :الأداء ال�سيا�س ��ي ،حي ��ث حولت حتي ��ة كاريوكا
قدرته ��ا على اجلذب والإغ ��واء �إىل ناظم و�ضابط �سيا�سي
تتحك ��م به يف دفع ال ��روح الوطنية والقومي ��ة للجماهري،
وا�ستخدمت �شخ�صيتها الفنية االعتبارية يف �إبداء الر�أي
والتظاهر واالحتجاج واالعت�ص ��ام والرد ،والوقوف �إىل
جان ��ب التي ��ار ال�سيا�سي الي�س ��اري يف اخلم�سينات ،ومع
�سيا�س ��ة االنفت ��اح يف ال�سبعينيات عن طري ��ق م�سرحيتها
ال�شهرية يحي ��ا الوفد وقد �شاهدها �إدوارد �سعيد يف العام
 1975يف �سينما ميامي يف القاهرة ،وعرب عن ا�شمئزازه
منه ��ا ملواالته ��ا �إب ��ان ذاك ال�سيا�س ��ة ال�ساداتي ��ة املعادي ��ة
لاللتزام ��ات العاملثالثية التي طبعت تاريخ م�صر ،لكن هذا
مل ميح دورها الثقا�-سيا�سي يف م�ساندة الي�سار امل�صري،
وانتمائها �إىل ع�صبة ال�سالم ،والدور املهم والأ�سا�س الذي
لعبته م ��ع فايز حالوة يف ت�أ�سي� ��س الكابريه ال�سيا�سي...
كانت حياتها عا�صفة بحق وحقيقة وقد �أذهلته باملعلومات
التي قدمتها له عن نف�سها:
لق ��د ع ��رف �إدوارد �سعيد من ذل ��ك اللقاء الن ��ادر �أن ا�سمها
بدوية حممد كرمي ،كان ��ت �آخر طفلة ملحمد النيداين وهو
�شخ� ��ص �سعودي ت ��زوج �سبع ن�ساء �آخره ��ن والدتها� ،أما
حتية فهي االبنة الوحيدة لهذه املر�أة التي مل تكن م�صرية
�أي�ض ��ا ،وقد تركه ��ا والدها عند جدته ��ا لرتبيتها وتعليمها
بي ��د �أن �أخاها �أرادها �أن تعم ��ل يف خدمة زوجته املالطية،
فهربت من منزله ،ركب ��ت القطار قا�صدة القاهرة وهي يف
اخلام�س ��ة ع�شرة من عمرها ،بع ��د �أن تطوع بع�ض الركاب
بدف ��ع ثمن تذكرته ��ا ،والتحقت ب�سعاد حم�س ��ن التي كانت
تزوره ��م يف الإ�سماعيلي ��ة لإحي ��اء احلف�ل�ات ،و قد عملت
عنده ��ا يف �صالة”بيجوباال�س”مبرت ��ب �شهري بلغ ثالثة
جنيهات يف فرقة كومبار�س ،ثم ذهبت مبا�شرة �إىل واكيم
ال ��ذي قدمه ��ا �إىل بديع ��ة م�صابن ��ي ملكة اللي ��ل وامل�سارح
�آن ��ذاك”.و ق ��د اختارت له ��ا بديعة م�صابن ��ي ا�سمها الفني
حتية� ،أما لقب كاريوكا فجاء بعد �سنتني من العمل ،عندما
�شاه ��دت فيلم� � ًا قدمت خالله رق�صة جدي ��دة م�ستوحاة من
مو�سيقى برازيلية ا�سمها كاريوكا� ،أعجبها اال�سم وقدمت
الرق�ص ��ة يف �إح ��دى و�صالته ��ا ،ف�أث ��ارت �إعج ��اب ال ��رواد
و�أ�صب ��ح ا�سمها حتي ��ة كاريوكا ،لقد كان ��ت �أبرع راق�صات
زمانها فقد تعلم ��ت رق�صة”الكالكيت”عند الفنان روجيه،
والرق� ��ص ال�شرق ��ي م ��ن حوري ��ة حمم ��د ،وال�صاجات من
نو�سة والدة الراق�صة نبوية م�صطفى ،وتزوجت �أكرث من
 12م ��رة ،الأول ه ��و انط ��وان عي�سى ،ث ��م املليونري حممد
�سلط ��ان ،ث ��م �ضاب ��ط �أمريكي يدع ��ى جلربت ليف ��ي الذي
�سافرت مع ��ه �إىل الواليات املتحدة وهي حتلم بهوليوود،
ويف اخلم�سين ��ات ا�شرتكت بفيل ��م �أمريكي غري �أن منتجه
تخوف من �إ�شراك عربية فيه و�إغ�ضاب اليهود ،عادت بعد
ذلك �إىل م�صر لتت ��زوج بعد طالقها من الأمريكي م�صطفى
حمزة �صاحب �إحدى دور العر�ض ال�سينمائي ،ثم تزوجت
املخ ��رج فط�ي�ن عب ��د الوهاب ،ث ��م الطبيب ح�س ��ن ح�سني،
وكان النج ��م ر�ش ��دي �أباظ ��ة �أب ��رز الرجال الذي ��ن �أحبتهم
وعا�شت ثالث �سنوات يف ع�صمته ،قبل �أن تتزوج املطرب
حمرم ف�ؤاد ،فاملو�سيقار حمم ��د �سلطان ،ثم الريا�ضي عبد
الل ��ه اخلادم ،و�أحم ��د ذو الفقار �صبري ،وطي ��ار امللك ف�ؤاد
ح�س ��ن عاكف ،و ال�ص ��اغ م�صطفي كمال �صدق ��ي ،و�أخري ًا
فاي ��ز حالوة �أطول زيجاتها حي ��ث دام زواجها من حالوة
م ��دة  23عام� � ًا ث ��م طلقها بعد ذل ��ك وا�ستوىل عل ��ى ثروتها
وطرده ��ا م ��ن ال�شق ��ة الزوجية بع ��د �سنوات م ��ن ال�شهرة
واملجد وال�صعود ،كما قالت ذلك لإدوارد.

�سبق لهذه املادة ان ن�شرت يف املدى عام 2005
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طرب الجسد ..تحية كاريوكا انموذجا
محمد الحجيري

الغال ��ب يف عالقة حتي ��ة باملثقفني جاء يف
تف�س�ي�ر املثقف�ي�ن �أنف�سه ��م لفح ��وى مقال ��ة
�إدوارد �سعي ��د� .أكد البع� ��ض �أن الالفت فيه
ه ��و االهتمام بـ«الف ��ن ال�شعبي» ،واالعتناء
غ�ي�ر امل�سب ��وق بدرا�س ��ة الفئ ��ات امله ّم�شة.
�سعي ��د زار حت ّي ��ة يف منزله ��ا يف �سنواتها
الأخ�ي�رة وكت ��ب عنه ��ا مق � اً
�ال ،ن�ش ��ره يف
جري ��دة «احلي ��اة» ،قائ�ًل�اً «مل تك ��ن حت ّي ��ة
كاري ��وكا راق�ص ��ة جميل ��ة فح�س ��ب ،و�إنمّ ا
كانت فنانة لعب ��ت دو ًرا مهيم ًنا يف ت�شكيل
الثقافة امل�صرية» .هن ��اك من حاول الت�أكيد
�أنّ �سعي ��د اهتم بن�ضال حت ّي ��ة ال�سيا�سي ال
بج�سده ��ا الذي كان وقت الكتابة قد �أ�صبح
كيا ًن ��ا «متحفيًا» وكتلة م ��ن ال�شحم! وهناك
من �أ�شار �إىل �أن �صاحب كتاب «اال�ست�شراق»
كان يعي ��د الإعتب ��ار ال �إىل الرق�ص فح�سب
ب ��ل �إىل املر�أة � ً
أي�ضا .فه ��و تع ّرف �إىل حت ّية
ياف ًع ��ا يف القاهرة ع ��ام  ١٩٥٠يف «كازينو
بديعة» (م�صابني) ،حيث �شاهدها ترق�ص.
لي�س غري ًب ��ا �أن يكتب �سعيد ع ��ن الراق�صة
امل�صري ��ة الكبرية ،ف�ش�أن املثق ��ف �أو املفكر
�شيء،
�شيء� ،أن ي� ّؤول كل ّ
�أنْ يكتب عن كل ّ
والرق� ��ص ّ
قي تعب�ي�ر عن ثقافة �شاملة
ال�ش ْر ّ
ولي� ��س �أم ًرا عاب� � ًرا ،والأم ��ور ال تكون يف
ال�شكل ّي ��ات بل يف جوه ��ر ما يكتب .وحجة
�سعي ��د �أن ��ه يكتب ع ��ن رمز من رم ��وز الفن
والت�سلي ��ة ال�شعبي ��ة الت ��ي كان له ��ا دور
يف احلي ��اة الفني ��ة العربي ��ة ،ويحل ��ل لغة
اجل�س ��د ـ� �ـ حي ��ث ينت ��ج اجل�سد لغ ��ة بيئته
ف�ض�ًل اً�ا عن اهتمامه ب�أدوار حتية امل�سرحية
وال�سينمائية وال�سيا�سية.
إدوارد �سعيد �أن حت ّية «�أروع راق�صة
يعترب � ّ
�شرقي ��ة عل ��ى الإط�ل�اق» ،و�أنه ��ا «جت�سي ��د
لن ��وع م ��ن الإث ��ارة بال ��غ اخل�صو�ص ّي ��ة»،
مم ��ا جعله ��ا «�أنع ��م الراق�ص ��ات و�أبعده ��ن
ع ��ن الت�صري ��ح ،كم ��ا جعله ��ا يف الأف�ل�ام
امل�صري ��ة منوذجً ا وا�ضحً ا �أ�ش ��د الو�ضوح
للم ��ر�أة الفاتنة املغو ّي ��ة التي يفتك �سحرها
بالنا�س» .بالطب ��ع هناك الكثري من املبالغة
يف تو�صي ��ف �سعيد لتح ّي ��ة متامًا كاملبالغة
يف حديث ��ه ع ��ن اال�ست�ش ��راق ،لك ��ن اجليد
�أن �سعي ��د ينزع �صفة االبت ��ذال عنها ،قائلاً
�إنه ��ا تنتم ��ي «�إىل عامل الن�س ��اء التقدميات
اللواتي يتفادي ��ن احلواجز االجتماعية �أو
يزلنه ��ا» ،بل �إنها «تنتم ��ي �إىل الن�سق الذي
ي�سم ��ى «العامل ��ة» ،ولقبت به ��ذا اللقب فعلاً
يف فيل ��م «لعبة ال�س ��ت»  )1946ولعبت يف
حياته ��ا ه ��ذا ال ��دور .ومي�ض ��ي �سعي ��د يف
م ��كان �آخ ��ر« :ر�شاقته ��ا و�أناقته ��ا توحيان
مبا هو كال�سيكي متامًا ،بل ومهيب ي�ستند
يف ذل ��ك �إىل خربة ب ��دت وا�سعة يف جمال
الرق� ��ص�« :إن جوه ��ر فن الرق� ��ص العربي
التقلي ��دي� ،ش� ��أن م�صارعة الث�ي�ران ،لي�س
يف كرثة حركات الراق�صة و�إمنا يف ق ّلتها»
و«حدهن املبتدئ ��ات �أو املقلدات البائ�سات
من يونانيات و�أمريكيات يوا�صلن الهزهزة
والنطنطة الفظيعة هنا وهناك مما ُيح�سب
«�إثارة» و�إغرا ًء حرمييًا ،فالهدف يتم ّثل يف
أ�سا�سا».
�إحداث �أثر عن طريق الإيحاء � ً
وي�ستنت ��ج �سعي ��د �أن حت ّي ��ة تق ��ف يف قلب
النه�ضة امل�صرية �إىل جانب جنيب حمفوظ

وتوفي ��ق احلكي ��م وطه ح�س�ي�ن و�أم كلثوم
وعبد الوه ��اب وجنيب الريحاين .من هنا
ف�إنه ي�شعر بـ«خيبة �أمل» من قيامها ببطولة
م�سرحي ��ة «يحيا الوف ��د» الهزلية جدًا .وقد
اعرتف ��ت حت ّية يف لقاء م ��ع �سعيد ب�أن �آخر
�أزواجها فاي ��ق حالوة هو الذي و ّرطها يف
تل ��ك امل�سرحية ال�سيئ ��ة التي ق ��ام بت�أليفها
وكان ��ت تفاخر �أمام �سعيد ب�أنها كانت ،على
الدوام ،منتمية �إىل الي�سار الوطني.
وكان ��ت تربي ��رات �سعي ��د يف الكتاب ��ة ع ��ن
تن�صب يف �أ�سباب ثالثة كما ر�صدها
حت ّية
ّ
الروائ ��ي العراق ��ي عل ��ي ب ��در يف مقال ��ة
إدوارد �سعي ��د وحت ّي ��ة كاري ��وكا :البـوپ
«� ّ
�آرت وبولطيقي ��ا اجل�س ��د يف الدرا�سات ما
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بع ��د الكولونيالي ��ة» .ال�سب ��ب االول ،بروز
درا�س ��ات الـ«پ ��وپ �آرت» والثقافة ال�شعبية
و�أبح ��اث الفن ال�شعب ��ي العفوي واملجاين
كف ��رع م ��ن ف ��روع تي ��ار م ��ا بع ��د احلداثة،
والثاين ،ب ��روز تيار ما بع ��د الكولونيالية
يف درا�س ��ة بولطيقيا اجل�س ��د ،حيث يكون
ج�س ��د حت ّي ��ة ه ��و ال�سط ��ح ال ��ذي تنق� ��ش
علي ��ه احل ��وادث التاريخي ��ة وال�سيا�سي ��ة
واالجتماعي ��ة والثقافي ��ة نف�سه ��ا ،والثالث
ه ��و االهتم ��ام ال ��ذي �أولت ��ه النظري ��ة
النقدي ��ة املعا�صرة �إىل الكائن ��ات املقموعة
وامله ّم�شة من احلياة االجتماعية والثقافية
وال�سيا�سية ،مثل الن�ساء والزنوج والفقراء
والأقل ّيات الدينية والعرقية الإثنية.

سيرة
ي ��وم  ١٩فرباير� /شباط ع ��ام  ١٩٢١انبعثت
ال�صرخ ��ة الأوىل لطفل ��ة ق� �دّر له ��ا �أن ت�صبح
واح ��دة من �أ�شه ��ر ن�ساء م�ص ��ر .كانت فاطمة
الزه ��راء زوجة املعل ��م حممد عل ��ي النيداين
قد و�ضع ��ت طفل ��ة مل تول ��د يف اال�سماعيلية،
ب ��ل يف قرية املنزلة حيث ذهب ��ت فاطمة ــ منذ
�سفر زوجه ��ا اىل جدة يف ال�سعودي ��ة ــ لتقيم
يف بي ��ت �أخيه ��ا .كان الأب غائ ًب ��ا ي ��وم ميالد
الطفل ��ة ،الت ��ي مل ترث ع ��ن �أمه ��ا �شي ًئا �سوى
ذل ��ك النم�ش الكثري والكثيف الذي كان يغطي
الوج ��ه واليدي ��ن .ج ��اءت الطفل ��ة اىل الدنيا
وك�أنه ��ا �ص ��ورة م�صغ ��رة ل�ل��أب بح�س ��ب م ��ا
ورد يف �سريته ��ا الت ��ي كتبها �صال ��ح مر�سي.
ورث ��ت عن ��ه كل �ش ��يء ،اليدي ��ن الكبريت�ي�ن،
والقدم�ي�ن الر�شيقتني ،والق ��وة ،وال�شخ�صية
املتمي ��زة باالقتح ��ام دون خ ��وف! والذي ��ن
تتبع ��وا حي ��اة تلك الطفل ��ة يعرف ��ون الت�شابه
الغري ��ب ب�ي�ن �أخالقه ��ا و�أخ�ل�اق البح ��ارة
ويده�ش ��ون له .فه� ��ؤالء الرج ��ال ذوو الطباع
اخل�شنة والقلوب ال�شديدة الطيبة يقتحمون
الأه ��وال ،ويواجهون الأخط ��ار ال ل�شيء ،اال
لي�صل ��وا اىل ال�شاط ��ئ حتى �إذا م ��ا ر�ست بهم
ال�سفينة �أيامًا� ،إنتابهم قلق ال يزول �إال عندما
يبارح ��ون ال�شاط ��ئ من جدي ��د ،ويخو�ضون
ملحمة الطبيعة ،بح ًثا عن �شاطئ �آخر.
يف طفول ��ة حت ّي ��ة كان ��ت م�صر تفت ��ح عينيها
مبهورة عل ��ى ذلك النجم الذي �سطع مع ثورة
 :١٩١٩فقل ��ب ح ��ال املو�سيق ��ى ،ويف �شه ��ور
عدي ��دة ،كان يكت�س ��ح كل ال�ت�راث يف طريقه.
نزل اىل النا�س ،وراح يغني مع املتظاهرين:
«ب�ل�ادي ب�ل�ادي» .ويف تل ��ك الأي ��ام بال ��ذات،
كان �سي ��د دروي� ��ش ي�ستعد لأن يفت ��ح ال�ستار
ع ��ن �أوبري ��ت «العِ �ش ��رة الطيب ��ة» وجن ��ح يف
تقدمي مو�سيق ��ى م�صرية بحت ��ة بعد ع�شرات
ال�سنني م ��ن الترتي� �ك. وكان توفي ��ق احلكيم
ير�سي دعائ ��م امل�سرح امل�ص ��ري و�سط موجة
م ��ن االقتبا� ��س والتم�ص�ي�ر .و�أحم ��د لطف ��ي
ال�سيد يرفع �شعار «م�صر للم�صريني» ولي�ست
لغريه� �م. �أم ��ا يف الرق� ��ص فكان ��ت حماوالت
حكم ��ت فهم� �ي لتخلي� ��ص الرق�ص م ��ن ت�أثري
الراق�صات الأجنبيات من �أرمن وروم.
وتلتب� ��س احلكاية يف عالقة حت ّي ��ة بوالدها.
فهو ال ��ذي �أطلق عليها ا�س ��م بدوية ن�سبة اىل
ال�سيد بدوي ال ��ذي يرقد يف �ضريحه ال�شهري
يف مدين ��ة طنطا .وال�سيد ب ��دوي �أحد �أبطال
املقاومة �أثناء احل ��روب ال�صليبية ،عرف يف
الرتاث ال�شعبي امل�ص ��ري ب�أغنية تقول« :الله
 ...الل ��ه ...يا بدوي جاب الأ�س ��رى» لنجاحه
يف تهري ��ب الأ�سرى امل�سلم�ي�ن من مع�سكرات
ال�صليبي�ي�ن .ينح ��در وال ��د حتية م ��ن �أ�صول
حجازية ج ��اء �إىل م�صر ع�ب�ر البحر يف قناة
ال�سوي� ��س .وق ��د ر�س ��ا ب ��ه املق ��ام يف مدين ��ة
الإ�سماعيلي ��ة ذات ال�شب ��ه بامل ��دن الأوروبية.
وكان البحر مهنت ��ه وع�شقه الأول .فكان دائم
ال�سفر من ميناء �إىل �آخر بعيدًا عن الأهل.
ت ��زوج الوالد �سبع م ��رات� ،آخرها م ��ن �أرملة
�شاب ��ة ا�سمه ��ا فاطم ��ة الزه ��راء تنتم ��ي ه ��ي
الأخرى لأ�صول حجازي ��ة ا�ستقرت يف م�صر
عل ��ى �ضفاف بحرية املنـزلة يف الطرف الآخر

م ��ن بور�سعيد ،ر�أ�س القناة وعمامتها! ويقال
�إن الأب نح ��ر عجال لتحية حني ولدت وكانت
مدلل ��ة بالن�سبة �إليه ،ولكن ح�ي�ن رحل وقعت
الواقع ��ة اذ ذاقت امل ّر على ي ��د �شقيقها .مل تكد
حتيّة ترى احلياة حتى فارقها الأب وقد تركها
عند جدته ��ا لأبيها لرتبيتها وتعليمها ،وكانت
�أق ��رب الأبن ��اء �شبهًا«ب ��الأب الراح ��ل» ولهذا
ّ
ف�ضلته ��ا اجلدّة على �سائ ��ر الأبناء لأنها حتب
�أن ت ��رى فيها ابنه ��ا الفقيد .ج ��اء الأخ الأكرب
غ�ي�ر ال�شقيق وا�سم ��ه �أحمد ،لي�أخ ��ذ «بدوية»
م ��ن �أح�ضان اجل ��دة ويجعل منه ��ا خادمة يف
بيته لزوجته «املالطية» فخرجت «بدويّة» من
املدر�س ة، �أو �أًخرجت منها.
هك ��ذا تب ��د�أ �أوىل خطوات حتي ��ة على طريق
«الث ��ورة» و«التم ��رد»، فل ��م جت ��د �أمامه ��ا غري
طري ��ق اله ��رب �إىل ال�ش ��ارع  .ينج ��ح الأخ يف
�إعادته ��ا �إىل �سيطرت� �ه ،ويتف�ن�ن م ��ع زوجته
«املالطي ��ة» يف تعذيبه ��ا ،بالكي مرة وال�ضرب
بق�ص ال�شعر م ��رة ثالثة! اىل هذا
�أخرى ،ث ��م ّ
احل� �دّ ،عانت حتيّة من العنف الأخوي .وذات
ي ��وم حمل ��ت مالب�سه� � ا، وذهب ��ت �إىل حمط ��ة
القط ��ار لتلقي فيه بنف�سه ��ا وهي ال حتمل من
النقود ما يعينها على النجاح هربًا من الأ�سر .
ومل تكن قد بلغت الرابعة ع�شرة حني و�صلت
�إىل القاه ��رة ،فذهبت �إىل �ش ��ار ع عماد الدين
بح ًث ��ا ع ��ن مطرب ��ة وراق�ص ��ة �سوري ��ة �إ�سمها
�سعاد حما�سن كانت قد ر�أتها يف الإ�سماعيلية
ترق� ��ص بني الأطف ��ال فتنب� ��أت له ��ا مب�ستقبل
زاه ��ر يف عامل الرق�� �ص  .مل تع�ث�ر حتيّة على
املطربة ال�سورية يف القاهرة ،فقد كانت تقدم
عرو�ضه ��ا يف بع� ��ض م�س ��ارح الإ�سكندري� �ة،
فذهب ��ت اليها اىل اال�سكندري ��ة فعينتها�سعاد
حما�س ��ن «كومبار� ��س» يف فرقت ��ه يف �صال ��ة
«بيج ��و باال� ��س» مبرتب �شه ��ري ال يزيد على
اجلنيهات الثالثة.
طلبت حت ّي ��ة من م�صمّم الرق�ص ��ات الإ�سباين
خا�صة
�إي ��زا ك ديك�سون �أن ي�صمم له ��ا رق�صة ّ
حتق ��ق له ��ا اال�ستق�ل�ال والتم ّي ��ز ع ��ن �سائ ��ر
الراق�صات يف فرقة بديعة م�صابني.بعد فرتة
م ��ن التدري ��ب يف فرقة �سع ��اد حما�سن ذهبت
حتي ��ة �إىل املمثل ب�ش ��ارة واكيم ال ��ذي قدمها
�إىل بديع ��ة م�صابني« ،ملكة اللي ��ل وامل�سارح
�آن ��ذاك» ،وقد �أ�صبح ��ت الراق�ص ��ة الأوىل يف
م�صر .ومل تكن بديعة مديرة جمرد فرقة فنية،
كان ��ت تدير معهدًا لتدري ��ب الفنانني و�صقلهم
�ض ��م فري ��د الأطر� ��ش وحممد ف ��وزي وحممد
عب ��د املطل ��ب وعب ��د العزي ��ز حمم ��ود وعب ��د
الغن ��ي ال�سيد ،وم ��ن الراق�صات حكمت فهمي
و�سامي ��ة جم ��ال ،وم ��ن املو�سيقي�ي�ن حممود
ال�شريف الذي تزوج م ��ن �أم كلثوم فيما بعد.
�سوف تك ��وّ ن حتيّة م ��ع �سامية جم ��ال ثنائيًا
رائ ًع ��ا يف تاري ��خ الرق�ص .ا�ستعان ��ت �سامية
ببع� ��ض �أمن ��اط الرق� ��ص الغرب ��ي و�أدخلته ��ا
�إىل الرق� ��ص ّ
قي ،و�سمّي رق�صها برق�ص
ال�ش ْر ّ
اخلي ��ول ،وه ��ي تكت�س ��ح امل�س ��رح م ��ن �أول ��ه
لآخ ��ره« ،ك�أنه ��ا تطري» بتعب�ي�ر الكاتب �أني�س
من�ص ��ور .يف املقابل طلبت حت ّي ��ة من م�صمّم
الرق�ص ��ات الإ�سب ��اين �إي ��زاك ديك�س ��و ن �أن
خا�صة حتقق لها اال�ستقالل
ي�صمم لها رق�صة ّ
والتم ّي ��ز ع ��ن �سائ ��ر الراق�ص ��ات يف فرق ��ة
بديع ��ة م�صابن� �ي. ا�ستلهم الإ�سب ��اين رق�صة

الـ«كاري ��وكا » من الرتاث ال�شعب ��ي الربازيلي
وقد عر�ضت يف �أح ��د الأفالم الأمريكية بدُور
ال�سينم ��ا امل�صري� �ة. وما �أن ظه ��رت حت ّية يف
تل ��ك الرق�صة حت ��ى ا�شته ��رت با�س ��م راق�ص ة
الـ«كاري ��وكا» يهت ��ف رواد «كازينو بديعة» كل
ليل ��ة يف طلبه� � ا  ،فكانت �أول راق�ص ��ة م�صرية
حتمل ا�س ��م �إح ��دى الرق�صات الت ��ي ت�ؤديها.
�أما ا�سم حتيّة فقد منحته لها بديعة م�صابني،
لتعرف يف الأو�ساط الفنية وال�صحافية با�سم
حتيّة كاريوكا.
تعل ّم ��ت حتيّة رق�ص ��ة «الكالكيت» م ��ن الفنان
روجي ��ه ،والرق� ��ص ّ
ال�ش ْرق � ّ�ي م ��ن الراق�ص ��ة
امل�صرية حورية حممد ،وال�صاجات من نو�سة
وال ��دة الراق�ص ��ة نبوي ��ة م�صطف ��ى .وعمل ��ت
على �إع ��ادة الـهارموني ��ا ّ
ال�ش ْرقيّة القدمية يف
الرق� ��ص ،وهو الأ�سلوب ال ��ذي ت�أ�س�ست عليه
مدر�سة كاملة ،يف مقابل مدر�سة �سامية جمال
الإيقاعية.
وحت ّي ��ة الت ��ي جعل ��ت م ��ن الرق� ��ص ال�شرقي
تعبريًا عن اجل�سد ،تلتمع يف عينيها ابت�سامة
دائمة .كتب عنه ��ا �صاحب «اال�ست�شراق»« :ما
م ��ن مرة �شاهدتها ترق�ص يف الأفالم اخلم�سة
والع�شرين �أو الثالثني الت ��ي �شاهدتها لها �إال
وكنت �أعرث على تلك الب�سمة» �إنها «رمز لتميّز
حتي ��ة يف تلك الثقاف ��ة» .ومي�ضي وا�ص ًفا تلك
الب�سم ��ة ب�أنه ��ا «نقط ��ة ثابتة يف ع ��امل ُق َّلب».
وي ��روي املخ ��رج �ص�ل�اح �أب ��و �سي ��ف ال ��ذي
�أخ ��رج لها �أ�شه ��ر �أفالمه ��ا «�شباب ام ��ر�أة» �أن
هذه االبت�سامة الدائمة كانت تخلق له �أحيا ًنا
م�شكل ��ة كب�ي�رة« :حت ��ى يف حلظ ��ات غ�ضبِّها،
كانت عيناها تبت�سمان».
ولتحية ب ��اع طوي ��ل يف املع�ت�رك ال�سيا�سي،
فوالدها ق�ض ��ى بع�ض الوق ��ت يف املعتقالت،
وعمّها قتل على ي ��د االنكليز .وكان لها ن�شاط
م ��ع الفدائي�ي�ن امل�صري�ي�ن يف اخلم�سيني ��ات
عرف ��ت خالله �أنور ال�سادات ،وقد ظل خمتب ًئا
مبعرفة الفدائيني لفرتة طويلة .وكانت حتية
من �ضم ��ن من �ساعده على اله ��رب .ويف لقاء
له ��ا به عام  ١٩٧٨وهو رئي�س جمهورية ،قال
له ��ا�« :إين كنت �أعمل م ��ع �شقيقك» ،يق�صد يف
العمل الفدائي .هنا وقفت حتية وقالت« :ال يا
ريّ�س� .أنت كنت هربان» .ف�ضحك ال�سادات!
كان ��ت قريب ��ة م ��ن املثقف�ي�ن وال�سيا�سي�ي�ن
املعار�ض�ي�ن والك ّت ��اب الي�ساري�ي�ن ،ب ��ل انه ��ا
انخرط ��ت يف «احلرك ��ة الدميقراطية للتحرر
الوطن ��ي» ال�شيوعي ��ة (حدتو).وبالرغ ��م من
�أنها رق�صت �أمام امللك فاروق على �أنغام �أغنية
«غنيل ��ي �ش ��وي �ش ��وي» لأم كلث ��وم يف ق�صر
«عابدي ��ن»� ،إال �أ ّنه ��ا كانت قريبة م ��ن املثقفني
وال�سيا�سيني املعار�ضني والك ّتاب الي�ساريني،
بل انه ��ا انخرطت يف «احلرك ��ة الدميقراطية
للتحرر الوطن ��ي» ال�شيوعية (حدتو) .وحني
كان ال�صح ��ايف �ص�ل�اح حاف ��ظ مط ��اردًا م ��ن
املباح ��ث العام ��ة يف اخلم�سيني ��ات النتمائ ��ه
الي�س ��اري ،خب�أت ��ه حتية يف خمب� ��أ �سري يف
بيتها .ويروي �صالح حافظ عن تلك احلادثة:
وقعت يف هوى حتي ��ة ودفعني ذلك �إىل طلب
يدها لكنها ابت�سم ��ت يل ابت�سامتها ال�ساحرة
وه ��ي تق ��ول� :إذه ��ب يابن ��ي �إىل �أ�صحاب ��ك،
الدنيا �أمامك ،ال تلتفت �إىل الوراء.
مل ��ا قامت ثورة  ٢٣يوليو  ١٩٥٢قالت جملتها
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ال�شه�ي�رة «ذه ��ب ف ��اروق وها ِيج ��ي بع ��ده
فواري ��ق» وه ��ي العب ��ارة الت ��ي دفع ��ت ثمنها
مائة ي ��وم حب�سً ��ا يف �سج ��ن اال�ستئناف بعد
�أن اتهم ��ت مع زوجها م�صطف ��ى كمال �صدقي
باالنخ ��راط يف تنظيم �سيا�س ��ي ي�ساري معا ٍد
للث ��ورة .وعندما ت ��ردد عليها املخ ��رج حلمي
رفل ��ة لزيارته ��ا �ألق ��ي القب� ��ض علي ��ه .ويف
ال�سجن �أطلقت على نف�سها لقب «عبا�س» وهو
ا�سم حرك ��ي كان يناديها ب ��ه زوارها .ومثلما
ث ��ارت خارج الأ�سوار� ،أعلنت الغ�ضب بداخل
ال�سجن �ضد التعذيب واال�شغال ال�شاقة.
ومل يقت�ص ��ر ن�ش ��اط حتي ��ة عل ��ى ال�سيا�س ��ة،
كان ��ت مو�صوف ��ة بـ«اجلدعن ��ه» .رف�ض ��ت �أن
ترق� ��ص �أم ��ام الزعيم الرتك ��ي �أتات ��ورك لأنه
�أه ��ان ال�سفري امل�ص ��ري �أمامه ��ا .ويف �إحدى
املرات جل� ��س �أح ��د الأ�شخا�ص عل ��ى طاولته
يف «كازين ��و بديع ��ة» ،وبه ��ره رق� ��ص حتيّة،
لكن ��ه تطاول عليه ��ا ،ف�صفعت ��ه وعندما نهرها
الأ�صدق ��اء قائل�ي�ن« :ه ��ذا �أم�ي�ر م ��ن الأ�سرة
املالك ��ة» ،ردّت متحدي ��ة «و�أن ��ا ر ّقا�ص ��ة م ��ن
الأ�سرة الراق�صة».
ويف بداي ��ات عب ��د احلليم حاف ��ظ كانت حتية
تعمل بجواره يف امل�سرح نف�سه .وعندما قدّم
�أغنية مل تعج ��ب اجلمهور قذف ��وه بالطماطم
فنهره �صاح ��ب امل�سرح وه� �دّده بالطرد .لكن
حتية �صرخت يف وجهه قائلة «لو عبد احلليم
خ ��رج هاخرج مع ��اه» ف�ل�اذ �صاح ��ب امل�سرح
بال�صمت .ثم �أعطت عبداحلليم نقودا لي�شرتي
«بدلة جديدة» بعد �أن ل ��وّ ث اجلمهور «بدلته»
بالطماط ��م .ويروي �سليمان احلكيم �أن حتية
عندم ��ا ذهبت �إىل مهرج ��ان «كان» ال�سينمائي
الدويل �سن ��ة  ،١٩٥٦الحظت جتاهل و�سائل
الإعالم للوفد امل�صري وبعد �أن لب�ست «املالية
الل ��ف» وجذبت الأنظار جل�ست يف حفل غداء

يف ج ��وار املمثلة الأمريكي ��ة العاملية �سوزان
هي ��وارد وملا فتح ��ت هذه مو�ض ��وع �إ�سرائيل
كادت حتي ��ة �أن ت�أكله ��ا ب�أ�سنانه ��ا وعندم ��ا
ح ��اول املمث ��ل الأمريك ��ي داين كاي �أن يدافع
ع ��ن زميلت ��ه ب�صق ��ت يف وجه ��ه ف�أ�س ��رع يف
الفرار من �أمامها .وبع ��د هذه الواقعة منحها
الرئي�س جم ��ال عبدالنا�صر جائزة الدولة عن
فيلم «�شباب امر�أة».
ع ��ام � ١٩٦٨أ�ص ��در وزي ��ر الداخلي ��ة امل�صري
�شعراوي جمعة ق ��را ًرا مبنع عر�ض م�سرحية
«كداب�ي�ن الزف ��ة» .فق ��ررت حت ّي ��ة االعت�ص ��ام
واال�ض ��راب عن الطعام اىل ان رفع قرار املنع
بع ��د حذف ما يق ��رب من ن�ص ��ف الن�ص .ويف
�أعق ��اب ق ��رار �أن ��ور ال�س ��ادات ط ��رد اخلرباء
ال�سوفيي ��ات ،الع ��ام  ،١٩٧٢ق ّدم ��ت حت ّي ��ة
بالتع ��اون مع زوجه ��ا فايز ح�ل�اوة م�سرحية
«يحي ��ا الوف ��د» الت ��ي ح ��وت انتق ��ادًا �صريحً ا
لعبد النا�ص ��ر و�سيا�ساته فاتهمت ب�أنها قدمت
امل�سرحي ��ة دعاي ��ة لل�س ��ادات .وتزعمت حتيّة
تظاه ��رة الفنان�ي�ن التي توجه ��ت �إىل الق�صر
اجلمه ��وري يف عهد الرئي� ��س ح�سني مبارك
لالحتج ��اج على تعديل قان ��ون  ١٠٢اخلا�ص
بالنقابات الفنية ،و�أعلنت وزمال�ؤها �إ�ضرابا
ع ��ن الطعام مل ينت ��ه �إال بعد موافق ��ة الرئي�س
على مطالبهم .تربعت حتيّة لعقود على عر�ش
الرق� ��ص يف م�ص ��ر .ومث ّل ��ت يف  ١١٧فيل ًم ��ا
روائيًا ويف ع ��دة ادوار م�سرحية .وتزوجت
�أكرث م ��ن  ١٢م ّرة (جتاوزت النجمة اللبنانية
�صباح يف ع ��دد الأزواج) .ويف نهاية حياتها
اعتكف ��ت يف امل�ساج ��د وتل ّقب ��ت بـ«احلج ��ة»
واكتفت بورع العجائز الذين يرتقون معارج
العم ��ر الأخ�ي�رة بن�سي ��ج م ��ن حكم ��ة النهاية
واالكتفاء الذي يبلغ مرتبة الع�شق.
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كاريوكا

إنعام كجه جي
باجلالبية دخلت ال�ست حتية �إىل ا�ستوديو التلفزيون الفرن�سي
لت�ش ��ارك يف �سهرة رم�ضانية� .شعرها ملموم مبنديل «�أبو �أوية»
ويف مع�صميها �أ�ساور الذهب .يف غرفة املاكياج ،قبل الت�صوير،
فوجئ ��ت اخلبرية بامل ��ر�أة ال�سمينة واثقة اخلط ��ى .قيل لها �إنها
م ��دام كاريوكا ،الراق�صة الأ�شهر يف تاريخ م�صر .ا�سم مل ت�سمع
ب ��ه م ��ن قب ��ل .لكنها عندم ��ا انته ��ت من مهمته ��ا قال ��ت ل�صحافية
ح�ضرت الت�سجيل« :مل �أتعامل ،طيلة حياتي يف املهنة ،مع وجه
مث ��ل هذا الوج ��ه ،ترك�ض الفر�شاة فوقه ب ��دون عناء» .هل كانت
الفر�شاة ت�شرب ثمالة جماله؟
كن ��ا يف ربي ��ع  .1992وحتية كاري ��وكا يف الثالث ��ة وال�سبعني.
�س ��ارت نحو الكر�س ��ي املخ�ص�ص له ��ا �أمام الكام�ي�رات فخطفت
الأ�ض ��واء م ��ن كل املوجودي ��ن .جل�س ��ت مث ��ل مليك ��ة متوج ��ة
بتاريخه ��ا .وحتدث ��ت بفرن�سي ��ة طليق ��ة وه ��ي تبت�س ��م ن�ص ��ف
ابت�سامة .توىل فريديريك ميرتان تقدميها للم�شاهدين فات�سعت
ابت�سامته ��ا .قال �إنها َم ْع َلم من معامل القاهرة وهرم من �أهرامات
الف ��ن .يف ر�صيدها  100فيل ��م �سينمائي .انفرج ��ت �شفتاها عن
�أ�سنانه ��ا و�ضحكت وبان ��ت غمازتاها .لقد �أخط� ��أ معد الربنامج
يف احل�س ��اب .كان جمم ��وع �أفالمها حتى �أوائ ��ل الثمانينات قد
بل ��غ  180فيلما .وهي لن حتا�سبه على ال�سهو والغلط .لن تلفت
نظ ��ره �إىل م�سرحياتها .وال �إىل ذلك اجلانب الآخر من ن�شاطها،
يوم كانت ت�شتغ ��ل بال�سيا�سة ،تنقل املن�شورات ال�سريّة وحتمل
ا�سم ًا َح َركي ًا :الرفيق عبا�س.
هرب ��ت بدوية حممد علي الني ��داين كرمي م ��ن الإ�سماعيلية �إىل
القاهرة .كان �شقيقها يربطه ��ا بال�سرير لكي ي�ؤدبها فال ترق�ص.
عمل ��ت يف مله ��ى بحديق ��ة الأزبكي ��ة ث ��م ا�ستق ��رت يف كازين ��و
بديع ��ة� .صار ا�سمها حتية كاري ��وكا .ولو امتد بها العمر لبلغت،
ال�شهر املقبل ،املائة ع ��ام .م�ضت وتركت ملحبيها �شقاوة �صوتها
و�شهرته ��ا كفنانة قادرة على الرق� ��ص يف �شرب مربع .هي لي�ست

مثل بهلوان ��ة ال�سريك نعيمة عاكف .وال مث ��ل الفرا�شة الطائرة
�سامي ��ة جمال .وال مقارن ��ة بينها وبني الدينام ��و جنوى ف�ؤاد.
قل ّ
لكنها الراق�صة التي يتحرك فيها ما ّ
ودل ،مكانك �س ْر.
لفت ��ت الأنظ ��ار �إليها يوم رق�ص ��ت يف حفل زف ��اف امللك فاروق،
 .1936وه ��و احلفل الذي غ ّنت فيه �أم كلث ��وم .ومن عر�س ملك
م�ص ��ر حتول ��ت حتية �إىل الن�ض ��ال يف �صفوف الي�س ��ار .انتمت
لرابط ��ة ال�سالم املوالي ��ة ملو�سكو ودخلت ال�سج ��ن يف عهد عبد
النا�صر وجاملت ال�سادات .اعتزلت العمل يف املالهي وتفرغت
لل�سينم ��ا .وبع ��د «خ ّلي بالك م ��ن زوزو» مل تعد ترق� ��ص كثري ًا.
اكتنز غ�صن البان و�صار �شجرة .لكنها مل تهجر ال�سيا�سة .ويف
� 1988سافرت �إىل �أثينا مع جمموعة من املثقفني للم�شاركة يف
«�سفينة العودة» .ن�سف الإ�سرائيليون ال�سفينة وهي يف امليناء،
وظلت فل�سطني وراء ال�ضباب .وملا اعت�صم الفنانون امل�صريون
مببن ��ى نقابته ��م ،احتجاج� � ًا عل ��ى انتخ ��اب نقي ��ب� ،شاركته ��م
االعت�ص ��ام واالمتناع عن الطعام .وكتب زميل خفيف الروح �أن
�أ�سو�أ �أدوار حتية كاريوكا هو دور املُ�ضربة عن الأكل.
تزوج ��ت  14م ��رة .وبهذا تفوق ��ت على �إليزابي ��ث تايلور ب�ست
نق ��اط .وملا التقاها املفكر الفل�سطين ��ي �إدوار �سعيد يف القاهرة
ا�شتكت له من �أزواجها .قالت �إن بع�ضهم كان ابن حرام� .أرادت
العي� ��ش يف �أطيب احلالل لك ��ن ن�صيبها كان �أبغ�ضه .عا�شت 80
عام ًا ورحلت خفيفة مفل�سة .وقال عنها املنتج جمدي العمرو�سي
�إنه ��ا ك�سبت كثري ًا و�أنفقت كثري ًا وتوفي ��ت وهي ال متلك �شيئ ًا.
وقف ��ت بجانب زمالئه ��ا الفنانني وكانت حا�ض ��رة يف ال�شدائد.
غن ��ى عب ��د احلليم حاف ��ظ ،يف بدايات ��ه ،على م�س ��رح ال�شاطبي
يف الإ�سكندري ��ة وف�ش ��ل �أمام اجلمه ��ور .كانت حتي ��ة حا�ضرة
وتعارك ��ت مع متعهد احلف ��ل .حاولت �إعطاء حلي ��م  5جنيهات.
�شكرها ومل ي�أخذها وذهب لي�صبح العندليب الأ�سمر.

عن �صحيفة ال�شرق االو�سط

