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ال�صم���راء ال�صاربة اإىل ال�صف���رة، والراق�صة 
الر�صيق���ة بالغ���ة الأناق���ة باإمياءاته���ا املُ����ؤّداة 
على النح���� الأكم���ل. وحتّ�ل���ت اإىل قب�صاي 
تق���ف،  وكان���ت  رط���ا،   220 ي���زن  ُمتبج���ح 
ويداها على وركيه���ا، وتكّر ال�صتائم، وتقذف 
باأغلظ النكات الق�ص���رة، واأ�صيق الت�ريات 
واأ�صهله���ا، باأ�صل�ٍب رخي����ص ل يكاد اأن يك�ن 
اأه���ا للم�صاهدة، كّل ذلك يف خدمة ما بدا على 
اأّنه اأرداأ اأن�اع ال�صيا�صات النتهازّية امل�الية 
لل�ص���ادات، واملعادي���ة لعب���د النا�ص���ر. كان���ت 
تل���ك مرحلة راح���ت فيه���ا ال�صيا�ص���ة امل�صرّية 
حت���اول اإر�صاء ه���ري كي�صنجر، ُمتخلية عن 
التزاماته���ا التقدمّية، والعربّية، والعاملثالثّية 
التي طبع���ت تاريخها بع���د 1954 حتت حكم 
عب���د النا�ص���ر. ولق���د اأحزنن���ي اأن اأرى حتّية 
وزوجها ال�صغر املهزول مت�رطني يف �صيء 

هكذا.
خ���ال الأربع���ة ع�ص���ر عام���ا الت���ي تل���ت تل���ك 
الزي���ارة اإىل م�ص���ر، كان ثم���ة نت���ف واأج���زاء 
م���ن املعل�مات التي اأ�صفت مزيدا من التعقيد 
عل���ى �ص����رة حتّي���ة. وعل���ى �صبي���ل املث���ال، 
فقد اأخ���رين ع���امل اجتماع م�ص���ري م�صه�ر 
اأن حتّي���ة كان���ت عل���ى �صل���ة وثيق���ة باحلزب 
واخلم�صين���ات.  الأربعين���ات  يف  ال�صي�ع���ي 
كان���ت تلك، كما قال، “ف���رة جتّذر الراق�صات 
ال�صرقّيات”. ويف عام 1988 علمُت اأنها كانت 
يف اأثينا مع جمم�عة م���ن الفنانني واملثقفني 
امل�صرّي���ني والعرب الذي���ن عزم�ا على رك�ب 
رمزّية  اإي���اب  رحل���ة  الع����دة” يف  “�صفين���ة 
اإىل الأرا�ص���ي املقد�ص���ة. وبع���د اأ�صب�عني من 
احلظ�ظ العاثرة املت�الية فّجرت املخابرات 
الإ�صرائيلّي���ة ال�صرّية ذلك القارب ومّت التخّلي 
عن امل�ص���روع. و�صمعت بعد ذل���ك اأن حتّية قد 
ب���رزت اأي�صا ك�اح���دة من ق���ادة نقابة ممّثلي 

ال�صينم���ا وخمرجيه���ا وم�صّ�ريه���ا، وه���ي 
نقابة متقّدمة كثرا من الناحية ال�صيا�صّية 

و�صدي���دة اجله���ر باآرائه���ا. فما ه���ي اإذا 
حقيقة هذه الراق�ص���ة التي بلغت الآن 

م���ن عمره���ا  اخلام�ص���ة وال�صبع���ني 
والت���ي تب����اأت م�قعا رفيع���ا يكاد 
اأن يك����ن م�ؤ�ص�صاتي���ا يف ثقاف���ة 
مرحلة ما بعد ال�صادات يف م�صر 

اأواخر القرن الع�صرين؟
لق���د �صرب���ُت م�ع���دا م���ع حتّية من 

خ���ال �صديقته���ا نبيه���ة لطف���ي خمرجة 
الأف���ام الت�صجيلّية. فاإذا بها تعي�ص يف �صّقة 

�صغرة على بعد �صارٍع من املكان الذي راأيتها 
ترق����ص في���ه منذ اأربع���ني عام���ا. ورّحبت بي 
وبنبيه���ة بُنبٍل مهيب مل اأت�قعه. كانت ترتدي 
ث�با اأ�ص�د قامتا، وت�صع ماكياجا ح�صنا، لكنها 
كانت ُتغظي ذراعيها و�صاقيها بكّمني ط�يلني 
وج�ربني غامقني مثل اأّي م�صلمة تقية. كانت 
اأقّل �صخامة مّم���ا راأيتها يف ال�صابق، ومل يبُد 
عليه���ا اأّي ابتذال. ولقد اأوح���ت بثقٍل و�صلطة 
بنيع���ان م���ن ك�نه���ا اأك���ر بكث���ر م���ن جمّرد 
راق�صة �صابقة. لعّلها اأ�صط�رة حّية، اأو حكيٌم 
�صهر: العاملة �صبه املتقاع���دة. وراحت نبيهة 
تناديه���ا ب� “احلاجة” وه���� النعت الإ�صامي 
ال���ذي ُيطل���ق عل���ى الن�ص���اء الكه���ات ال�اتي 
حجج���ن اإىل مّك���ة، وما عّزز ه���ذه الت�صمية مل 
يقت�ص���ر عل���ى مظهر حتّي���ة ال�ق����ر اإىل اأبعد 
احلدود بل تعّده اإىل �ص�ر مّكة الكثر املعّلقة 
عل���ى اجل���دار وامل�صحف الذي ت�صه���ل روؤيته 
عل���ى الطاولة القريب���ة. واإذ جل�صن���ا نتجاذب 
اأط���راف احلدي���ث، راحت حياتها مت���ّر اأمامنا 

يف ا�صتعرا�ٍص مهيب.
فه���ي تنحدر م���ن عائل���ة م���ن الإ�صماعيلّية لها 
ب���اٌع ط�ي���ل يف ال�صيا�صة، وا�صمه���ا احلقيقي 
ه���� حتّية حمم���د ك���رمي. وكان الريطانّي�ن 
ق���د قتل����ا عّمه���ا، كما حم���ل ثاثة عل���ى الأقل 
م���ن اأفراد عائلتها ا�صم ن�صال، كما قالت حتّية 
بافتخار. اأما اأب�ها فقد ُاعُتقل لبع�ص ال�قت. 
وبدا يف حتّية �ص���يٌء من طرط�ف*** وهي 
ت�ص���ف م�صاعرها حي���ال الرق�ص- قال���ت اإّنها 

حت����ّص كاأّنه���ا يف معب���د- غ���ر اأن ذل���ك تب���ّدد 
وه���ي حتكي ع���ن قناعاته���ا ب���اأن رق�صها كان 
يتخّط���ى اإث���ارة الرج���ال كم���ا تفع���ل بع����ص 
الفنان���ات، وقال���ت باقتناع مطل���ق: “حياتي، 
كراق�ص���ة، كانت حل����ة، واأنا اأحّبه���ا”. ولقد 
ع���ّدت حتّية نف�صها –حمّقة، كم���ا اأرى- جزءا 
من نهة ثقافية كرى، من حركة اإحياء وطني 
يف الفن����ن قام���ت عل���ى حرك���ة �صع���د زغل�ل 
ال�صتقالّي���ة الليرالّي���ة وث�رت���ه يف الع���ام 
1919، حي���ث �صّم���ت ال�ج����ه الفنّي���ة لهذه 
النه�صة ُكتابا مثل جني���ب حمف�ظ، وت�فيق 
احلكي���م، وطه ح�صني، ومغنني مثل اأم كلث�م 
وعبد ال�هاب، وممثلني مثل �صليمان جنيب 
والريحاين. وكانت حتية الفتاة ال�صغرة 
ق���د تعّلم���ت الرق����ص عل���ى ي���دي بديع���ة 
م�صابني، الت���ي ن�صحتها باأّل تت�صّكع يف 
الن����ادي الليلّية والب���ارات حني تنتهي 
م���ن تق���دمي و�صلته���ا. واأ�صاف���ت حتّية 
بحزن اأنه���ا وجدت �صع�ب���ة كبرة يف 
ا�صتعم���ال ال�صن����ج، لكنه���ا اأفلحت يف 
ذلك اآخر الأمر بف�صل بديعة، املراة التي 
ياأت���ي ذكرها عل���ى ل�صان حتّي���ة مقرونا 

باحلّب والتبجيل.
ومع جميء ال�ص���اي والب�صك�يت طلبُت 
منها اأن حتكي لنا عن حياتها ال�صيا�صّية. 
وكان م���ا قالت���ه مفاجئ���ا بالن�صب���ة يل، اإذ 
علم���ُت لأّول م���ّرة اأنها كانت عل���ى الدوام 
منتمية اإىل الي�صار ال�طني )حيث �صجنها 
عب���د النا�صر يف اخلم�صينّي���ات، كما قالت، 
لنت�صابها اإىل ع�صبة ال�صام، وهي منظمة 
م�الي���ة مل��صك�( واأنها ت�صت�صغر �صاأن قادة 
م�ص���ر احلالي���ني. و�صاألته���ا عن يحي���ا ال�فد 
ال�صنيع���ة. فقالت لقد ُنظر اإىل امل�صرحّية على 
اأنه���ا م�صرحّي���ة �صاداتّي���ة، اإل اأنه���ا اعترته���ا 
الدائ���م  م�صرحّي���ة ع���ن ا�صتع���داد امل�صرّي���ني 
لاعتق���اد ب���اأّن الأجانب “اأف�صل من���ا”. وهذا 
التري���ر غ���ر املُقن���ع مل���ا وا�صل���ُت اعتب���اره 
م�صرحّي���ة انتهازّي���ة م�ؤي���دة لل�ص���ادات �ص���اق 
حتّي���ة اإىل نقد عنيف لزوجه���ا ال�صابق، فايق 
حاوة، الذي جرجرحها، كما قالت، من كارثة 
اإىل اأخ���رى. و�صاألتن���ي: “ما ال���ذي يجعلني، 
براأيك، اأعي�ص هنا ولي�ص يف بيتي؟ لقد اأخذه 
بكّل ما فيه، مب���ا يف ذلك �ص�ري واأفامي، 
ومل ي���رك يل اأي �ص���يء”. و�صرع���ان م���ا 
عادت احلي�ّية لتحّل حمّل املراثي حني 

�صاألته���ا عن ال�ليات املتح���دة، التي �صبق لها 
اأن زارته���ا عدا من امل���رات. وكانت يف اإحدى 
هذه الزيارات قد قطعت اأمريكا بال�صيارة، يف 
رحل���ة قالت اإنها رائعة. “لق���د اأحببُت النا�ص، 

لكّنني اأكره �صيا�صة حك�متهم”.
كان احلدي���ث مع ه���ذه املراأة امل�صّن���ة اجلليلة 
اأم���را ُمبهج���ا بالن�صب���ة ل�صخ����صٍ ترعرع على 
الأف���ام امل�صرّي���ة دون اأن يع���رف الكث���ر عن 
خلفّيته���ا، ومّثل ل���ه رق�ص حتّية ذك���رى غنّية 
مل ي�صب���ق اأن ا�صتك�صفها مبا فيه الكفاية. ولقد 
كان���ت حتّية م�ص���در معل�مات يف ع���دد هائل 
م���ن امل��ص�عات حتّدثت عنه���ا جميعا بدفٍء 
وّظ���رف، و�صخري���ة �صدي���دة اجلاذبّية. ويف 
حلظة قط���ع حديثها اأذان الع�ص���اء ُمنبعثا من 
مئذنة جام���ٍع قريب هدارا ي�ص���ّق الأذن. ويف 
احل���ال �صمت���ت حتّي���ة، واأغم�ص���ت عينيه���ا، 
وم���ّدت يديها براحتيه���ا املفت�حتني، وراحت 
ُتراف���ق امل�ؤذن يف تاوة الآيات. وما اإن اأنهت 
دعاءه���ا حتى انفج���رُت ب�ص�ؤال حُم���ّدد متاما 
ويائ����ص كنت ق���د كتمت���ه ط�ي���ا يف داخلي، 
رمب���ا من���ذ راأيته���ا ترق����صُ ع���ام 1950: “كم 
م���رة تزوجت ي���ا حتي���ة؟” كان هذا اأق���رُب ما 
ا�صتطعُت الت��صل اإليه يف �ص�ؤالها عن ال�صلة 
ب���ني ح�صّية رق�صها )وب�صمته���ا املُده�صة تلك( 

ة. وحياتها اخلا�صّ
تبّدلت ماحمها تب���ّدل �صاعقا. ومل تكد تنهي 
�صاتها حّتى ا�صتقام���ت يف جل�صتها ردا على 
�ص����ؤايل، وانت�صب مرفقها عل���ى نحٍ� م�صتفّز 
يف وجه���ي، فيما راحت ذراعها الأخرى تلّ�ح 
يف اله�اء على نحٍ� خطابي. “كثرا”، رّدت 
بح�ص���م، وب�ص����ٍت ين���ّم عل���ى ال�صفاق���ة التي 
يقرنه���ا امل���رء بفتي���ات اللي���ل. وب���دت عيناها 
ونرته���ا كاأّنه���ا ُت�صيف: “ومال����؟ لقد عرفت 
الكثر من الرج���ال”. ولك���ي ُتخرجنا نبيهة، 
املدّققة اأبدا، من هذا امل���اأزق ال�صغر، �صاأَلتها 
عّم���ن اأحّبت اأو اأّث���ر فيها من ه����ؤلء الرجال. 
ف���رّدت بق�ص�ة: “ل واح���د. اإنهم جمم�عة من 
اأولد الزن���ا اخل�صي�ص���ني”. واأعقب���ت اإعانها 
ه���ذا ب�صل�صة من احل�ص�. وبعيدا عن ا�صتقالة 
ال�صيخ�خة ال�رع���ة وعزلتها، فقد ك�صف هذا 
اجلي�صان عن �صخ�صّية فردانّية وُمقاتلة. غر 
اأّنن���ي �صعرُت اأي�صا بتلك ال���روح الرومان�صّية 
لدى �صخ����صٍ ُخدع مرارا لكّن���ه على ا�صتعداد 
اأن يق���ع يف احل���ب م���ن جدي���د اإذا م���ا واتت���ه 
الفر�ص���ة. لق���د اأّرخ���ت لن���ا حتّي���ة بتف�صيل ل 

رحم���ة في���ه اآخ���ر املتاع���ب الت���ي عا�صته���ا مع 
رجل، ه���� ذلك ال�غ���د فايق ح���اوة. غر اأّن 
تعاطفنا معها كان كاما، �صاأنه حني راحت مع 
نبيهة تطاردان م����ّزع اأفام ثرّيا كان ُيحاول 
التاعب باأم�ر النقابة. وتنهدت حتّية قائلة: 
اإيّل  فيما عيناها تتطّلعان  الرجال”،  “اآه من 

بف�ص�ل.
لقد عرفت حتّية تقاليد عاملها وق�البه، وكانت 
حترمها اإىل حّد بعيد. فقد كانت ابنة مطيعة 
يف املا�ص���ي يف املا�صي، وها هي الآن عج�ز 
م�صلم���ة تقّي���ة. غ���ر اأّن حتي���ة كان���ت اأي�ص���ا 
رمزا لكل م���ا ه� غر ُم���دار، وغر م�صب�ط، 
وغ���ر خُمت���ار يف ثقافته���ا: لق���د كان���ت حياة 
العامل���ة، والراق�صة، واملمثلة الفّذة حا مثاليا 
لت�صريف مث���ل هذه الطاق���ات. فبمقدورك اأن 
حت�ّص بتلك ال�صجاعة التي تبديها يف عاقتها 
مبراكز ال�صلط���ة، وبالتحدي الذي لدى امراأة 
ح���ّرة. وح���ني ذهب���ُت اإىل اأر�صي���ف ال�صينم���ا 
املركزي يف القاه���رة يف الي�م التايل للبحث 
ع���ن �ص����ٍر لها وم����اد مكت�بة عنه���ا، مل اأجد 
�ص����ى م�صلخ، �صّقة �صغرة يف و�صط املدينة 
التجاري، فيها من العّم���ال ما يف�ق احلاجة، 
وفيه���ا من الت�صاميم الغام�ص���ة لكتابة تاريخ 
م�صر الفّن���ي الغني اأكر مّما فيها من اخلطط 
الرامي���ة لتنفيذ ذلك. ووجدُت حينئٍذ اأن حتّية 
ه���ي تاريخه���ا ذات���ه، تاري���ٌخ غر م�ّث���ق اإىل 
ح���ّد بعي���د لكّنه ل ي���زال مهي���ب احل�ص�ر، بل 

وهّداما.

_______

الفاتن���ة  امل���راأة  الأ�ص���ل:  يف  بالفرن�صّي���ة   *
املغ�ية التي تفتك النا�ص ب�صحرها. 

الإغريقي���ة.  امليث�ل�جي���ا  يف  �صاح���رة   **
يلتقيه���ا ي�لي�صيز يف تط�افه فتح���ّ�ل رفاقه 
اأن  اإىل خنازي���ر، وتق���ع يف حّب���ه وحت���اول 

ت�صتبقيه لديها. 
*** ال�صخ�صية ال�صهرة التي ر�صم �ص�رتها 
م�لي���ر يف م�صرحيت���ه بنف�ص ال�ص���م، وهي 
النف���اق  اإىل  ترم���ز،  فيم���ا  ترم���ز،  �صخ�صي���ة 

والنفعّية. 

ُن�صر هذا الن�ص يف كتاب “تاأمات يف املنفى” 
برجمة ثائر ديب

ويف عّزه���ا كراق�ص���ة فري���دة، كان���ت حتّي���ة 
كاري����كا جت�صي���دا ل�صرٍب م���ن الإث���ارة بالغ 
اخل�ص��صّي���ة، مم���ا جعله���ا اأنع���م الراق�صات 
واأبعدهن عن الت�صريح، كما جعلها يف الأفام 
امل�صرّي���ة من�ذج���ا وا�صحا اأ�ص���ّد ال��ص�ح ل� 

.*“Femme Fatal“
 وح���ني ُعدت اإىل عدد م���ن الأفام التي مّثلتها 
ب���ني اأوائ���ل الأربعينات وع���ام 1980 وجدُت 
190 فيلم���ا، وحني �صاألته���ا يف القاهرة ربيع 
1989 ع���ن هذه الأف���ام، مل ت�صتطع اأن تتذكر 
الرق���م الفعلي لكّنها ق���درت اأن يك�ن املجم�ع 
اأك���ر م���ن 200. ول ي���كاد يخل���� فيل���م م���ن 
اأفامها الأوىل م���ن رق�صة على الأقل، فجميع 
الأفام امل�صرّية التي مل ُتِرد اأن ُت�صّنف �صمن 
“الدرام���ا الراقية” )حفنة وح�صب هي التي 
اأرادت ذل���ك( كان ل ب���ّد اأن ت�صتم���ل على منرة 
من الرق�ص املُرافق للغناء. فهذه كانت �صيغة 
اأ�صب���ه براق�ص���ات البالي���ه التي كان���ت ترافق 
الف�صل الثاين يف عرو�ص الأوبرا الباري�صّية 
يف القرن التا�صع ع�ص���ر: حيث كانت رق�صات 
ة اأم ل.  البالي���ه هذه ُت�ؤّدى �ص�اء لءمت الق�صّ
ويف الأف���ام امل�صرّي���ة كان م���ن املُمك���ن ملذيٍع 
اأن يظه���ر فجاأة على ال�صا�ص���ة وُيعلن عن ُمغّن 
وراق�ص���ة، ليتك�ّص���ف امل�صه���د )دومن���ا م�صّ�غ 
يف الغالب( عن ناٍد ليل���ي اأو قاعة وا�صعة، ثم 
ل تلب���ث فرقة م��صيقّي���ة اأن تع���زف اأحلانها، 

ويبداأ العر�ص.
لق���د قّدم���ت حتّية مث���ل ه���ذه امل�صاه���د. لكّنها 
مل تك���ن اأكر م���ن م�ص����ّدات خُمت�صرة وغر 
م�صق�لة ملا كانت ُتقّدم���ه يف الكاباريهات من 
عرو����صٍ كاملة، كنُت قد �صاه���دُت واحدا منها 
و�صيظ���ّل حّيا ُيجف���ل ذاكرتي م���ا حييت. كان 
ذلك يف الع���ام 1950. وكان زمي���ٌل يل ُمغامر 
من زماء املدر�صة قد اكت�صف اأّنها ترق�ص يف 
كازين� بديعة املك�ص�ف يف اجليزة على النيل 
)حي���ث يق����م فن���دق ال�صرات����ن ال�صاهق(، 
وا�صرينا البطاق���ات، وو�صلنا اإىل هناك يف 
امل�ص���اء املُح���ّدد قب���ل �صاعت���ني عل���ى الأقّل من 
ال�قت الذي ُيفر�ص اأن تبداأ به، اأربعة فتيان 
ُمرتبك���ني يف الرابعة ع�ص���رة من عمرهم. كان 
حّر النهار يف ذلك الي�م احلزيراين قد حتّ�ل 
اإىل ع�صّي���ة ُمنع�ص���ة عليل���ة الن�صم���ات. وحني 
اأُطفئ���ت الأن�ار اإ�ص���ارة اإىل دور النجمة، كان 
كازين� بديع���ة مُمتلئا متاما، وكانت طاولته 
الت���ي يزيد عددها عل���ى الأربعني قد ازدحمت 
بجمه�ٍر م�صري م���ن غ�اة الطبقة ال��صطى. 
اأما �صريك حتّية يف تلك الأم�صية فكان املُطرب 
عب���د العزي���ز حمم����د، اأ�صل���ع، بلي���د املامح 
ب�ص���رة بي�صاء، جاء وانغر�ص يف كر�صي من 
ة البدائّي���ة، وطفق ُيغّني  الق����ص و�ص���ط املن�صّ
برفق���ة تخت م��صيق���ي �صغر جل����ص اأفراده 
اإىل جان���ب املن�ص���ة. كان���ت الأغني���ة “منديل 
احلل�”، التي تتغّن���ى مقاطعها التي ل ح�صر 

له���ا، مّرة بع���د مّرة وط�ال ما ُيق���ارب ال�صاعة 
الكامل���ة، بامل���راأة الت���ي ط����ت ذل���ك املندي���ل، 

وم�صحت به دم�عها، وزّينت �صعرها.
ت�ا�صل���ت ه���ذه الأغني���ة خم�ص���ني دقيقة على 
الأقل قبل اأن تظهر حتّية فجاأًة على بعد ب�صعة 
اأق���دام خلف كر�صي املط���رب. كّنا جال�صني يف 
ة، لكن البدلة الزرقاء  اأبعد الأماكن ع���ن املن�صّ
ال�ام�صة املتاألأة التي كانت ترتديها خطفت 
اأب�صارن���ا، فيا لذل���ك اللمع���ان يف الّرِتر، ويا 
ل�قفته���ا الهادئة امل�صب�طة وه���ي تقُف هناك 
واثقة متام���ا. اإّن ج�هر ف���ن الرق�ص العربي 
التقلي���دي، �ص���اأن م�صارع���ة الث���ران، لي����ص 
يف ك���رة ح���ركات الراق�صة واإمّن���ا يف قّلتها: 
وحدهن املبتدئات، اأو املُقّلدات البائ�صات من 
ي�نانّيات واأمريكّيات، من ُي�ا�صلن الهزهزة 
والنطنط���ة الفظيع���ة هن���ا وهن���ا م���ا ُيح�صب 
يتمّثل  فاله���دف  حرميّيا.  “اإث���ارة” واإغ���راًء 
يف اإح���داث اأثر ع���ن طري���ق الإيح���اء اأ�صا�صا 
)اإمنا لي�ص ح�صرا عل���ى الإطاق(، وذلك عر 
�صل�صل���ة من احل����ادث املُرابطة مع���ا ب�صيٍغ 
ُمتعاقب���ة، اأو م�تيف���ات متك���ّررة، عل���ى ذل���ك 
النح� م���ن الت�ليف الكامل الذي قّدمته حتّية 
يف تل���ك الليل���ة. فم�تي���ف حتّي���ة الأ�صا�ص���ي، 
بالن�صب���ة ل���� “مندي���ل احلل����”، ه���� عاقتها 
بعبد العزيز حمم�د الذي كان غافا عنها اإىل 
حّد بعي���د. فكانت تنزلق م���ن ورائه، فيما ه� 
يدن���دن برتابة، فتبدو كما ل���� اأّنها �صتقع بني 
يديه، ُمقّلدة اإياه وهازئة منه، كل ذلك من غر 
اأن تلم�ص���ه البّتة اأو ت�صتث���ر رّدة فعله. كانت 
اأُحجيتها ال�صّفافة تتدىّل ف�ق البكيني املحّ�ر 
ال���ذي ُي�ص���ّكل ج���زءا اأ�صا�صّيا م���ن بدلتها دون 
اأن يك����ن اأب���دا م�ص���در جاذبّيته���ا الأ�صا�صي. 
فجمال رق�صها يكمن يف تكامله: يف ما ُتخّلفه 
م���ن �صع�ٍر بج�ص���ٍد ُمذهل يف لدانت���ه وُح�صنه 
يتم���اوج م���ن خل���ف ع���ّدة معق���دة م���ن الزينة 
امل�ؤلف���ة من ال�صرائ���ط، والأحجي���ة والعق�د، 
ة، التي تبعث حركاُت  و�صا�صل الذهب والف�صّ
حتّية فيها احلياة على نحٍ� ُمتعّمد وعلى نحٍ� 
ُمفر�ص يف بع�ص الأحيان. اإّنها لتقف، مثا، 
وتب���داأ بتحريك وركها الأبي����ص ببطء، الأمر 
ال���ذي يبعث احلرك���ة يف طماقيه���ا الف�صيني، 
ويف اخل���رز املت���ديّل عل���ى اجلان���ب الأمي���ن 
م���ن خ�صره���ا. واإذ تفعل كل ه���ذا، فاإّنها ترن� 
اإىل ه���ذه الأج���زاء املتحركة وُتثّب���ت نظراتنا 
املُحّدقة اإليه���ا نحن اأي�صا، كاأّنن���ا جميعا اإزاء 
م�صرحّية �صغرة م�صتقل���ة، م�صب�ط الإيقاع 
كّل ال�صب���ط، ُنعي���د فيها تك�ي���ن ج�صدها على 
النح���� ال���ذي ي�صّل���ط ال�ص����ء عل���ى جانبه���ا 
الأمي���ن الذي يب���دو كاأّنه قد انف�ص���ل عن بقية 
ج�صده���ا. كان رق����ص حتّية اأ�صب���ه باأرابي�صك 
متط���اول حُتك���م �صنع���ه م���ن ح����ل �صريكه���ا 
اجلال����ص. مل تنطن���ط، اأو تهزه���ز نهديها، اأو 
تتق���ّدم من اأحد لتدفعه اأو حتت���ّك به. كان ثّمة 

ت���رّو مهي���ب يف كّل �صيء مب���ا يف ذلك املقاطع 
ال�صريع���ة. وَعِل���َم كّل مّن���ا اأن���ه يعي�ص جتربة 
اإيرو�صّي���ة هائلة الإثارة، نظرا لإرجائها الذي 
ل ينته���ي، جترب���ة م���ا كان لن���ا اأن نحل���م باأن 
ن�صادف مثلها اأبدا يف حياتنا ال�اقعّية. وتلك 
عل���ى وجه الدّق���ة هي النقطة املُهّم���ة: فقد كان 
ذل���ك �صربا من اجلن����ص ب��صفه حدث���ا عاّما، 
خُمّططا وُمنّفذا براعة، لكنه م�صتع�ٍص متاما 

على الكتمال اأو التحّقق.
احلرك���ة  اإىل  الراق�ص���ات  بع����ص  تلج���اأ  ق���د 
اأو  الأر����ص،  عل���ى  التزّل���ق  اأو  البهل�انّي���ة، 
التع���ّري اخلفي���ف، اأم���ا حتّية ف���ا. فر�صاقتها 
واأناقته���ا ت�حيان مبا ه� كا�صيكي متاما بل 
ومهيب. واملفارقة اأّنها كانت ملم��صة وقريبة 
كما كانت نائية، ل ُتطال، ول ُتنال يف اآٍن معا. 
ويف ع���امل الكب���ت ال�صدي���د الذي كّن���ا نعي�صه 
كان���ت تلك���م ال�صف���ات تع���ّزز النطب���اع الذي 
خّلفت���ه حتّي���ة. واأذكر على وج���ه اخل�ص��ص 
اأّنه���ا ما اإن ب���داأت ترق����ص حّت���ى ارت�صم على 
وجهه���ا ما بدا وكاأنه ب�صمة �صغرة م�صتغرقة 
يف ذاته���ا لزمتها ط�ال العر����ص، وكان فمها 
مفت�ح���ا اأو�صع مم���ا تك�ن علي���ه الب�صمة يف 
الع���ادة، كما ل���� اأّنه���ا خمتلية بنف�صه���ا تتاأّمل 
ج�صده���ا وت�صتمت���ع بحركاته. لق���د طغت تلك 
الب�صم���ة على كّل بهرج���ة م�صرحّية ُمتكّلفة يف 
امل�صه���د اأو يف رق�صه���ا، فنّقتهم���ا مبا انط�ت 
علي من تركيز مفرو�ص على اأفكارها العميقة 
وال�ص���اردة. ب���ل اإّنن���ي م���ا م���ن م���راأة راأيته���ا 
ترق����ص يف الأف���ام اخلم�ص���ة والع�صرين اأو 
الثاث���ني الت���ي �صاهدتها له���ا، اإل وكنُت اأعر 
على تلك الب�صم���ة، م�صيئة اخللفّية التي عادة 
م���ا تك�ن �صخيفة ُمتكّلفة. ب�صمتها نقطٌة ثابتٌة 

يف عامٍل ُقّلب.
لق���د بدت يل تلك الب�صمة رمزا لتمّيز حتّية يف 
ثقافة طلعت علينا بع�صرات الراق�صات الل�اتي 
يحملن ا�صم زوزو اأو فيفي، معظمهن ي��صعن 
يف مرتب���ة ل تعل� باأكر من درجة على مرتبة 
العاه���رات. كان هذا وا�صح���ا على الدوام يف 
م���رال الزدهار امل�ص���ري، كاآخر اأّي���ام فاروق 
مث���ا، اأو حني اأتت ف����رة النفط باخلليجيني 
الأثري���اء اإىل م�صر، وهذا ما ي�صّح اأي�صا على 
لبنان ح���ني كان ملعب الع���امل العربي، باآلف 
الفتيات اجلاهزات للعر����ص والإيجار. وبدا 
يف مث���ل ه���ذه الظروف اأن معظ���م الراق�صات 
كّن على ا�صتعداد لأن ينتهني اإىل املزايد الذي 
يدف���ع اأعلى الأ�صعار، حيث كان النادي الليلي 
جمّرد واجهة م�ؤقتة للعر�ص. واملل�م يف هذا 
ه���� �صغ�ط ثقافة اإ�صامّي���ة حمافظة، وكذلك 
تلك الت�صّ�هات الت���ي اأحدثها تطّ�ر ُمتفاوت. 
فامل���راأة املُحرم���ة ال�صاحلة لل���زواج هي تلك 
التي ُيكتب لها الزواج قبل اأن تبتعد كثرا عن 
ف���رة املراهقة، ولذا مل يكن ال�صبا اأو اجلمال 
ليمن���ح الفت���اة ميزة على ال���دوام، لأّن والدها 

التقلي���دي قد يرّتب لها ب�صبٍب من ذلك حتديدا 
زيجة من رجل “نا�صج” ح�صن الأح�ال. اأما 
م���ن يخرجن م���ن دائ���رة تلك الرتيب���ات فكّن 

عر�صة لكل �صن�ف اخلزي والتحقر.
ل تنتمي حتّية اإىل ثقافة الفتيات الرخي�صات 
اأو الن�صاء ال�صاقطات التي َي�صهُل تعريفها، بل 
اإىل عامل الن�ص���اء التقدمّيات الل�اتي يتفادين 
احل�اج���ز الجتماعّي���ة اأو ُيزلنه���ا. فقد ظّلت 
حتّية مرتبطة مبجتم���ع بادها ذلك الرتباط 
الع�ص����ي، نظرا ملا اكت�صفته لنف�صها كراق�صة 
وحميي���ٍة للحفات من دور اآخ���ر اأكر اأهمّية. 
اإّن���ه دور العاملةال���ذي كاد اأن ُين�ص���ى وال���ذي 
حت���ّدث عن���ه زوار ال�ص���رق الأوروبّي����ن يف 
القرن التا�صع ع�صر مثل اإدوارد لني وفل�بر. 
فقد كانت العاملة حمظّي���ة من املحظيات، اإمّنا 
اإم���راأة ذات ماآث���ر ب���ارزة. ومل يك���ن الرق����ص 
�ص����ى واحدة م���ن م�اهبها الكث���ر: كالقدرة 
وط���اوة  الق�صائ���د،  وت���اوة  الغن���اء  عل���ى 
احلديث، و�صع���ي رجال القان����ن وال�صيا�صة 

والأدب اإىل رفقتها.
ولقد اأُ�صر اإىل حتّي���ة با�صم العاملة يف اأف�صل 
فيل���م لها، األ وه� لعبة ال�ص���ت )1946( الذي 
كان اأي�ص���ا م���ن بط�ل���ة جني���ب الريح���اين، 
اأعظم املمثلني والك�ميديني العرب يف القرن 
الع�صري���ن، ذل���ك املزي���ج املُذه���ل م���ن �صابل���ن 
وم�لي���ر. ففي ذل���ك الفيلم تلع���ُب حتّية دور 
راق�ص���ة �صاّب���ة م�ه�ب���ة وذكّي���ة، ي�صتخدمها 
اأهله���ا الأن���ذال لاإيق���اع بالرج���ال الأغني���اء. 
اأّم���ا الريح���اين، الذي يلع���ب دور معلم عاطل 
ع���ن العمل، فُمغ���رٌم بها وهي حتّب���ه بدورها، 
لكنه���ا ُتدف���ع م���ن قب���ل والديه���ا اإىل مكي���دة 
جتل���ب لها الراء بالإيق���اع برّي لبنان. ويف 
النهاية تع�د حتّي���ة اإىل الريحاين يف خامتة 
عاطفي���ة كثرا قّل اأن �صمحت بها بقّية اأفامها 
الأخ���رى. وهي ت����ؤّدي يف ه���ذا الفيلم رق�صة 
ق�ص���رة ومثرة اإىل ح���ّد الإدها����ص، غر اأّن 
املراد لهذه الرق�ص���ة ه� اأن تك�ن اأمرا ثان�ّيا 
تقريب���ا بالقيا����ص اإىل فطنة حتّي���ة، وذكائها، 

وجمالها.
ويبدو اأّن املُخرجني ق���د داأب�ا بعد ذلك الفيلم 
عل���ى تثبيت حتّي���ة يف ن�صخة اأ�ص���ّد رداءة من 
هذا الدور، الذي راحت تعيده فيلما بعد فيلم. 
فهي املراأة الأخ���رى، نقي�ص البطلة الفا�صلة، 
املقب�ل���ة حملّيا، والأقل اإث���ارة بكثر. غر اأّن 
م�اهب حتّية ُت�ص���ّع حتى �صمن تلك احلدود. 
فهي تدفعك لاعتقاد باأّنه���ا اأ�صّد اإثارة كرفيقة 
وع�صيق���ة من املراأة التي تتزّوج البطل، فتبداأ 
بالتفك���ر ب���اأّن ذكاءه���ا واإغراءه���ا ال�صديدين 
هم���ا ما يفر����ص ت�ص�يرها يف �ص����رة املراأة 
اخلط���رة، العامل���ة الت���ي ه���ي اأعل���م، واأذكى، 
واأ�ص���ّد انفتاحا م���ن اأن يحتمله���ا اأي رجل يف 
م�ص���ر املعا�صرة. وم���ا اإن جاءت اخلم�صينات 
حتى غدت حتّية النم�ذج الذي تن�صج ع�صرات 

الأفام امل�صرية على غ���راره يف ر�صم �ص�رة 
املراأة-ال�صيط���ان. فف���ي �صب���اب ام���راأة، الذي 
ُيعت���ر فيلم���ا كا�صيكيا متاأّخ���را، تلعب حتّية 
دور اأرمل���ة قا�صّي���ة تت�ص���ّ�ر ج�ع���ا للجن����ص 
وت�ؤّجر غرفة لقروي جميل و�صاذج و�صل من 
القاهرة حديثا طلبا للعلم يف الأزهر، فتغ�يه 
وتتج����زه، غ���ر اأّن���ه يفي���ق من �صح���ر حتّية 
ال�صبيه ب�صحر �صر�ص���ي** ما اإن يلتقي ابنة 
�صديٍق للعائلة �صبيهة باملاك، فيتنّكر لتحّية، 
ويهجرها �صعيا وراء ال�صبّية املاأم�نة اململة. 
غ���ر اأّن ه���ذه احلكاي���ة العادي���ة ت�صتمل على 
م�صه���د عظيم ت�صحب فيه حتّية زوجها ال�صاب 
م���ن احتفال يف ال�ص���ارع ترق�ص في���ه راق�صة 
فتّية خلبت لّب الطالب الغّر. تاأخذه حتّية اإىل 
البيت، وجُتل�صه، وتق����ل له اأّنها �صُريه الآن 
كيف يك�ن الرق�ص على اأ�ص�له. وهكذا تقّدم 
ا ُملتهبا حّق���ا، ُمثبتة اأنها ل تزال  عر�صا خا�صّ
الراق�صة  عمرها-  اأوا�صط  يف  �صارت  –ول� 
الأبرع، والأذكى، وامل��ص�ع اجلن�صي الأ�صّد 

اإثارة للرغبة.
مث���ل كثر م���ن املُغرب���ني الذين مّثل���ت حتّية 
واحدا من رم����ز �صبابهم اجلن�صّية العظيمة، 
كن���ت اأفر����ص اأّنه���ا �صتظّل ترق����ص رمبا اإىل 
الأب���د. فت�ص���ّ�ر ال�صدم���ة العنيفة ح���ني ُعدُت 
اإىل هناك �صيف الع���ام 1975، بعد غياب عن 
م�ص���ر خلم�ص ع�صرة �صنة، وقيل يل اإن خبطة 
القاهرة امل�صرحّية التي فاقت كل خبطة اأخرى 
يف عر�صه���ا امل�صتم���ر ه���ي م���ن بط�ل���ة حتّية 
كاري�كا واآخر اأزواجه���ا، فايق حاوة، الذي 
قام اأي�صا بكتابة امل�صرحية، يحيا ال�فد. ويف 
الليل���ة الثانية ل��ص����يل اإىل القاهرة، ذهبت 
اإىل �صينم���ا ميام���ي القدمية، الت���ي غدت الآن 
م�صرح���ا يف اله����اء الطل���ق، وكّل���ي حما����ص 
وترّق���ب لأن اأ�صتعيد يف هذه الفر�صة النادرة 
�صيئ���ا م���ن �صبابي ال���ذي كاد اأن ُيدف���ن. كانت 
امل�صرحّي���ة هزلي���ة �صديدة الط����ل والبتذال 
ع���ن جماعة م���ن القروي���ني امل�صرّي���ني الذين 
ُفر����ص عليه���م وف���د م���ن اخل���راء الزراعّيني 
ال�ص�فييت. وقد َعَر�صت امل�صرحّية با ه�ادة 
)كان  و�صرامته���م  الرو����ص  ه����ؤلء  �صماج���ة 
ال�ص���ادات قد طرد جمي���ع اخلراء الرو�ص يف 
عام 1972) وراحت تتغّنى بف�صح امل�صريني 
الفط���ن ملُخططاته���م. وق���د ب���داأت امل�صرحّي���ة 
ح����اىل ال�صاعة التا�صع���ة والن�صف، لكّني مل 
اأ�صتط���ع التحّم���ل اأك���ر من �صاعت���ني ون�صف 

ال�صاعة )اأي الن�صف( من هزلها الأحمق.
لق���د �ص���ّكل م���ا اآل���ت اإليه حتّي���ة خيب���ة كبرة 
الفاح���ة  دور  ُت����ؤّدي  كان���ت  يل.  بالن�صب���ة 
الأ�صّد زعيق���ا وفظاظة، والت���ي اأّجرت كب�صها 
الفح���ل ليق����م بالتع�ص���ر والإلقاح )م���ع قدٍر 
ال�صمج���ة ع���ن الفح�ل���ة  الن���كات  م���ن  كب���ر 
اجلن�صّي���ة(. غر اأّن م���ا فاجئني واأذهلني ه� 
مظه���ر حتّية واأ�صل�به���ا. فلقد غاب���ت املُغرية 

تحّية إلى تحية
انتهت مسرية مصابني كراقصة مع الحرب العاملّية الثانية، وكانت وريثتها وتلميذتها 

الحقيقّية تحّية كاريوكا، التي هي، يف نظري، أروع راقصة رشقّية عىل اإلطالق. وعىل 

الرغم من أن كاريوكا قد بلغت اليوم الخامسة والسبعني من عمرها، إال أّنها ال 

تزال فاعلة كممثلة ومناضلة سياس��ّية فضال عن بقائها، شأن أم كلثوم، رمزا 

ب��ارزا من رموز الثقاف��ة الوطنّية. فأم كلثوم غّن��ت يف حفل زفاف امللك 

فاروق يف العام 1936، وكانت تلك الحفلة الباذخة ذاتها أّول ظهور لتحّية. 

وقد جلبت لها شهرة مل تفقدها بعد ذلك أبدا.

إدوارد سعيد  
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علي بدر   اخلمي�ص 
ب����دور  قم����ت  الليل����ة..  ه����ذه  يف  اأق����م  مل 
"الب��صطجي" واخذت اأوزع اخلطابات على 
بي�����ت الفنانني والفنان����ات الذين ي�صرك�ن 
يف ا�صب�����ع الت�صلي����ح حت����ى ال�صاع����ة الثالثة 
�صباح����ا مل ا�صع����ر بالتع����ب امن����ا اح�ص�ص����ت 
براحة غريبة وانا ا�صعد ال�صامل اىل الدوار 
اخلام�ص����ة وال�صاد�ص����ة، واتنقل من �صرا اىل 

م�صر اجلديدة اىل ال�صيدة زينب؟
�صاعت����ني  حلم����ي  ثري����ا  ع����ن  ابح����ث  اخ����ذت 
بال�صبط، وذهبت اليها يف كل مكان، ولكنني 
مل اجده����ا، ويف النهاي����ة قال�����ا يل: انه����ا مل 
جتيء من لبنان حت����ى الآن.. وان ح�ص�رها 

كان جمرد ا�صاعة!
وكان مع����ي يف هذه الليلة اك����ر من خم�صني 

خطابًا. 
ورجعت عند الفجر اىل بيتي ويف يدي ثاثة 

خطابات فقط بينها خطاب ثريا حلمي! 
وبينم����ا ان����ا الق����ي بج�ص����دي عل����ى اول مقعد 
اول  يف  يل  ح����دث  م����ا  تذك����رت  يقابلن����ي.. 

اجل�لة! 
النهاية.. 

فرا�ص����ي،  م����ن  بالق�����ة  نف�ص����ي  "اأخرج����ت 
وهرولت ب�صرع����ة اىل ادارة ال�ص�ؤون العامة 
لك����ي ارت����ب اجتم����اع الفنان����ني يف ال�صاع����ة 
اخلام�ص����ة بعد الظه����ر.. وكان����ت امامي اكر 
م�صكلة، وه����ي م�صكل����ة امل��صيقيني املازمني 

لهم! 
وبداأ الجتماع واقرح فريد �ص�قي ان تغلق 

ال�صتدي�هات ملدة ا�صب�ع.. 
القالي����م،  يف  الفنان����ني  جمي����ع  وينت�ص����ر 
وي�زع�����ا انف�صه����م عل����ى املناط����ق املختلطة 
املهرجان����ات  واقام����ة  الترع����ات  جلم����ع 

واحلفات! 
واقرح حمم����د ف�زي اقامة مب����اراة ق�صرة 
يف ك����رة الق����دم ب����ني فريق����ني م����ن الفنان����ني 
الكح����اوي،  الول  الفري����ق  كاب����ن  ويك�����ن 
وكاب����ن الفريق الث����اين فريد �ص�ق����ي، ولكن 

احتاد الكرة رف�ص هذا القراح! 
وانته����ى الجتم����اع بع����د ان ج����ّف حلق����ي من 

كرة الكام! 
اجلمعة 

بقيت اربع وع�صرين �صاع����ة.. ويبداأ ا�صب�ع 
الت�صلي����ح يف القاه����رة، وام�صيت اول النهار 
يف املرور على امل�ص����ارح ودور ال�صينما التي 
�صتق����ام بها مهرجانات ال�صب�ع.. وكان معي 
اح����د النجارين لك����ي يقي�ص امل�ص����رح املتنقل 

الازم لكل دار!
وحدثت معجزة ومت اع����داد م�صرح الندل�ص 
ل����� 6000  لك����ي يت�ص����ع  يف 12 �صاع����ة فق����ط 

�صخ�ص!
وتناولت غدائي �صندوت�صات يف هذا الي�م.. 
وبع����د الظهر بداأنا نعد الدفات����ر والي�صالت 
التي �ص�ف ت�زع عل����ى الفنانني يف ال�صباح 
الت����ايل.. وج����اءت امينة الب����ارودي واتفقت 
معها عل����ى ان تذهب لل�ص����ركات وامل�ؤ�ص�صات 
التجاري����ة الكب����رة يف البداي����ة! ويف ه����ذه 

الليلة منت مبكرة ال�صاعة ال�احدة �صباحا!
ال�صبت 

يف  ا�ص���ر  وان���ا  احا�صي�ص���ي  تت�ص����روا  ل 
�صيارة خا�صة بج�ار م�كب الفنانني الذاهب 
اىل �صارع ف�ؤاد.. لقد جتمع النا�ص يف ميدان 
التحري���ر ح����ل ال�صي���ارة الكب���رة واخ���ذوا 
يخرج�ن قرو�صه���م وي�صع�نها يف �صناديق 
فريد �ص�ق���ي و�صامية جم���ال ولبلبة، وبكيت 
عندم���ا راأيت طف���ا �صغرا ي�صاب���ق ال�صيارة 
لك���ي يتعلق بها وي�صع قر�ص���ا يف ال�صندوق! 
�ص���ارع  يف  ال�ص���ركات  اح���دى  اىل  وذهب���ت 
ع���ديل.. وطرق���ت باب املدي���ر وكان معي احد 

امل�ص�رين ال�صحفيني وقال يل الرجل: 
- ان���ا ل اري���د ت�ص�ي���رًا ول تق�ل����ا ا�صمي.. 
يكف���ي انني م�صري جمه�ل يري���د ان ي�صاهم 

يف ت�صليح اجلي�ص! 
وام�ص���ك الرجل القل���م.. وكت���ب ال�صيك وكان 

بخم�ص مئة جنيه! 
ا�صت�قفن���ي احد باعة الليم����ن يف ال�صارع.. 
واخ���رج م���ن جيبه ع�ص���رة قرو����ص – من كل 
م���ا ك�صب���ه ط����ال الي����م – وق���ال يل: خ���ذي 

"ال�صتفتاح" كله! 
الحد 

ذهب���ت اىل م�صر اجلدي���دة.. �صممت على ان 
اجم���ع القرو�ص يف ذلك الي����م من الت�بي�ص 
ركاب  وملحن���ي  ال�ص���ارع..  ورج���ل  وال���رام 
امل���رو فاوقف���ه ال�صائ���ق واخ���ذت ال�صي���دات 

ت�صيح: تعايل.. عايزين نترع!
وكان منظ���رًا رائع���ا، ه���ذا الطف���ل ال���ذي فتح 

حقيبة امه واخرج منها قر�صًا وقال لها: 
- م�صرويف بكرة.. �صاترع به ودخلت نادي 

الفرو�صي���ة وقابل���ت هناك ح���رم الدكت�ر عبد 
ال�ص���ام الربري، وكان معه���ا احد ال�صي�ف 
من ال�صكندرية وقال يل انه ترع ثاث مرات 

واآخر مرة كانت ملاجدة التي �صبقتني! 
ث���م قال: لكن ما اقدر����ص اك�صفك! وو�صع يف 
ال�صندوق خم�صة جنيه���ات وانهيت اجل�لة 
يف ال�صاعة الرابع���ة بعد الظهر ورجعت اىل 

بيتي يف احدى �صيارات نقل اجلن�د! 
واخ���ذت حقيبة ماب�صي وذهب���ت مرة ثانية 
اىل م�ص���ر اجلدي���دة لك���ي ارق����ص يف حفلة 

الليل! 
الثنني 

اب���كاين  الي����م يف اجلي���زة منظ���راأ  راأي���ت 
�صائق تاك�ص���ي كان يتناول افطاره ويف يده 
�صاندوت�ص ف�ل.. وملح ال�صيارة التي اركبها 
فقام يجري وترك افط���اره وركب التاك�صي، 

حتى حلقني وقال يل: 
ي���ا �صت حتية.. انا مك�ص�ف منك.. لن ايراد 
النه���اردة خم�ص���ني قر�ص���ًا ب����ص.. تاخذيه���م 

وال!.. 
ومددت يدي لكي ا�صافح هذا البطل املجه�ل 

من ال�صعب! 
ثم ذهب���ت اىل اجلامعة.. ودخل���ت اىل عميد 
كلي���ة الآداب، واخرج م���ن جيبه بعد مناق�صة 
ا�صتم���رت ن�ص���ف �صاع���ة خم�ص���ة وع�صري���ن 

قر�صا فقط! 
وقابل���ت فرا����ص العمي���د وكان���ت مفاجاأة يل 
حينم���ا و�ص���ع يف ال�صن���دوق خم�صني قر�صا 

كانت كل ما يف جيبه!

الثاثاء 
يف �صرا.. تركت زمائي وذهبت اىل �صاحل 
رو�ص الف���رج وخ�ص�صت ه���ذا الي�م لتجار 
احلب����ب.. واحتج واحد منه���م بانه ترع.. 

و�صاألته: فني الي�صال؟
فاأخرج من جيبه �صارة بقر�ص �صاغ وقلت له 
:ل انا جئت من اجل اجلنيهات ومل اتركه اإل 

بعد ان اخذت من خزانته خم�صة جنيهات! 
ويف ه���ذا الي����م بالذات كنت ا�صع���د ان�صانة 
يف م�ص���ر... فق���د دق جر����ص التليف����ن يف 
بيتي وجاءين �ص�ت "فاعل خر" وقال يل: 
انه �صم���ع انني اجمع ترعات للت�صليح وانه 
يرج���� ان اقبل ال�صيك الب�صي���ط الذي ار�صله 
م���ع �صكرت���ره اخلا����ص، وو�ص���ع ال�صماعة 
ومل يزد حرفا واح���دًا! وكان ال�صيك الب�صيط 

باألفني من اجلنيهات! 
الأربعاء

دخلت املدبح ووقفت و�صط ابناء البلد الذين 
كان�ا يلتف�ن ح�يل ويق�ل�ن: 

- ياري���ت جت���ي كل ي����م!! وكان مع���ي فريد 
�ص�قي الذي اخذ يكلمهم بلهجته ال�صعبية!

وت�صابق���ت القرو����ص اىل ال�صن���دوق ال���ذي 
يحمله! 

وبعد فرة ق�صرة راأي���ت بنات البلد يركن 
بي�ته���ن وهن يزغ���ردن وجئن لك���ي ي�صعن 

م�صروف البيت يف �صناديق الت�صليح! 
وزغردت معه����������ن.. مل�ص���������������ر و�صعبها! 

حتيا كاري�كا
اجليل / ت�شرين االول- 1955

كان���ت  نبيهة لطفي خمرجة الأف���ام الت�صجيلية املعروفة، 
ه���ي التي جمعت اإدوارد �صعيد  والراق�صة امل�صرية بدوية 
حممد ك���رمي املعروفة بتحية كاري����كا يف �صقتها بالدقي،  
وهي ال�صقة التي �صهدت الف�صل الأخر من حياة الراق�صة 
امل�صري���ة ومن اأحداثها  ال�صاخبة املتقلبة، كان ذلك اأواخر 
الثمانين���ات عندم���ا زار اإدوارد �صعي���د  القاه���رة  بدع����ة 
م���ن فريال جب����ري غزول لإلق���اء حما�ص���رة يف اجلامعة 

الأمركية،
 فانطل���ق م���ن اأوتي���ل هيلت����ن ال���ذي كان يقط���ن في���ه مع 
نبيه���ة لطفي اإىل مرك���ز الثقافة ال�صينمائي���ة الكائن و�صط 
البل���د جلمع م����اد ت�ثيقية واإر�صيفية عنه���ا، ثم ذهب اإىل 
مركز جم���ال الليثي ل�صراء اأفامه���ا ال�صينمائية وعرو�ص 
رق�صاته���ا، ليك����ن اأكر اإملام���ا بحياته���ا وم�صروعها، ومل 
يك���ن �صبب ه���ذا اللقاء يف واقع الأمر ه���� ا�صتعادة �صبابه 
املبك���ر اأو تذكر اأيام القاهرة الك�لنيالي���ة التي قطنها فيما 
م�ص���ى، اإمن���ا كان يبغي ت�ص�ي���ر فيلم وثائق���ي عن حياته 
وتط�رات م�صروعه الثقايف وال�صيا�صي، واأراد اأن يبتدئ 
ب���ه من مدين���ة القاهرة، وم���ن حلظة تعرف���ه اأول مرة على 
حتي���ة كاري�كا وه���ي ترق�ص يف كازين���� بديعة م�صابني 
ب��صفها واحدة من ال�صخ�صي���ات التي اأثرت يف مراهقته 

تاأثرا كاما.
كان لقاوؤهم���ا احلا�صم �صاخبا اإىل ح���د ما، املعجب القدمي 
واملفكر الذي اأ�صبحه فيما بع���د، والراق�صة امل�صرية التي 
كان���ت من�ذج���ا اإيرو�صي���ا مكر�ص���ا م���ن الناحي���ة الثقافية 
وال�صيا�صي���ة والجتماعي���ة، واإن وجده���ا بع���د اأك���ر م���ن 
ثاث���ني عام���ا ام���راأة مرهل���ة ت�ص���ع اإي�صاربا عل���ى راأ�صها 
بع���د حجه���ا وتكري����ص حياتها للتق����ى الديني���ة ال�رعة، 
اإل اأن���ه كان م�صتمتع���ا ج���دا بلقائه���ا وم�صغ�ف���ا باأح���داث 
حياتها، وزيجاته���ا، وم�اقفها ال�صيا�صية، وقد اعرف لها 
�صراح���ة باأنه وجده���ا على الرغم من ك���ر �صنها وبدانتها 
اأجم���ل بكث���ر مما كان قد ت�ص�رها قب���ل اأن يراها، غر اأن 
الت�ص�ي���ر مل يتم، ذل���ك لأن اإدوارد �صعيد بعد اأن �صافر اإىل 
اأم���ركا اأ�صيب���ت حتي���ة كاري����كا بن�بة قلبي���ة، مل متهلها 
ط�يا فت�في���ت دون اأن يتم مراد اإدوارد �صعيد، وبدل من 
ه���ذا كتب ن�ص���ه الرائع عنه���ا، الن�ص الذي م�ص���ح بباغته 

العذبة مرحلة كاملة من الثقافة ال�صعبية يف م�صر. 
ثاث���ة ع�ام���ل نظرية حا�صمة م���ن وجهة نظ���ري اأدت اإىل 
كتابة اإدوارد �صعيد مقالت���ه الرائعة عن الراق�صة امل�صرية 
)بدوية حممد كرمي( املعروفة بتحية كاري�كا، اأول: بروز 
درا�ص���ات الب�ب اآرت����ص والثقافة ال�صعبي���ة واأبحاث الفن 
ال�صعب���ي العف����ي واملجاين كف���رع من فروع تي���ار ما بعد 
احلداثة، والثاين بروز تيار ما بعد الك�لنيالية يف درا�صة 
ب�لطقي���ا اجل�ص���د حيث يك����ن ج�ص���د حتية كاري����كا ه� 
ال�صط���ح الذي تنق�ص عليه الأحداث التاريخية وال�صيا�صية 
والجتماعي���ة والثقافي���ة نف�صه���ا، والثال���ث ه���� الهتمام 
الذي اأولته النظري���ة النقدية املعا�صرة للكيانات املقم�عة 
واملهم�ص���ة من احلياة الجتماعي���ة والثقافية وال�صيا�صية، 
مثل الن�ص���اء، الزن�ج، الفقراء، الأقليات الدينية والعرقية 
والأثني���ة..واإن مل تكن هذه التيارات الثاثة بعيدة ن�صبيا 
ع���ن اهتمام �صعي���د يف كتاباته املبك���رة، اإل اأن هذه املقالة 
جاءت �صادمة وعل���ى نح� غر مت�قع يف م�صار �صعيد، ل 
لأنه���ا تعك�ص اهتماما ميثادول�جي���ا جديدا لإدوارد �صعيد 
يف فرة حا�صمة من تط�ره الفكري والنقدي ح�صب، اإمنا 
لأنه���ا تهدم وب�ص���كل كامل الف����ارق الهرمي���ة يف الراتب 
العني���ف ب���ني ثقاف���ة مثقف���ة وثقاف���ة مهم�ص���ة، ب���ني ثقافة 
ر�صمي���ة متعالية وثقافة ثان�ية مهملة، ب���ني ثقافة مكر�صة 
من الناحي���ة ال�صيا�صية والجتماعي���ة والأخاقية وثقافة 
مهمل���ة، بني ثقافة مفكر بها وثقاف���ة ل مفكر بها، بني ثقافة 
معل���ن عنه���ا و ثقافة م�صك����ت عنها، ب���ني ثقاف���ة اأ�صا�صية 
وثقافة ثان�ية وهام�صية، بني ثقافة متعارف عليها وثقافة 
خمباأة و�صرية ومت�صر عليها، غر اأن هذه الثقافة اخلفية 
ه���ي ثقاف���ة م�ج����دة وكائنة وفاعل���ة وحمر�ص���ة وباعثة 

ومتغلغلة ومت�صربة، بل هي ثقافة كا�صحة.
اإن مقال���ة �صعي���د ت�ؤك���د عل���ى الراب���ط ب���ني الن�ص�����ص 
وب���ني ال�قائ���ع ال�ج�دية للحياة، ت�ؤكد عل���ى العاقة بني 
الن�ص�����ص والكيان���ات الب�صرية وال�صيا�ص���ة واملجتمعات 

والأح���داث، اإن ال�قائ���ع املتعلق���ة بال�صلط���ة تت�ص���كل يف 
اإط���ار وقائع ثقافية وفنية واجتماعية متن�عة، تبتدئ من 
الفرم���ان وتنتهي بالرق����ص، اإنه خطاب يتعل���ق  ب�صروب 
واحل���ركات  والن�ص���اء  الرج���ال  يبديه���ا  الت���ي  املقاوم���ة 
الجتماعي���ة وال�صلط���ات واملعتق���دات التقليدي���ة، وه���ذه 
ه���ي التي جتع���ل م���ن الراق�صة ن�ص���ا، وح�ص����ر ال�قائع 

ال�صيا�صية يف الفن اأمرًا ممكنًا.
كان اإدوارد �صعي���د ي���درك اأن دور حتية كاري����كا ه� ن�ع 
م���ن الن�صية التي ما من �صبيل قط اإىل جتاوزها، هي ن�ص 
ما من �صبي���ل على الإطاق لعب�ره واإهمال���ه واإخفائه، اأو 
التنكر له وجمافاته والتحايل عليه، اإنها ن�ص كامل ومنجز 
يف الإط���ار الن�صي- الثقايف ال���ذي يحرك ميدانا كاما من 
الأف���كار والعاق���ات ويرزها يف اإطار خطاب���ي متجان�ص 
من التاريخ الثقايف العرب���ي يف احلقبة الأوىل من ت�صكل 
املدين���ة العربي���ة وتاأ�صي�صها عل���ى اأ�صا�ص ك�لني���ايل، اإنها 
منجز مكتمل مت حتققه من خال بنية خطابية متكاملة من 
عاقات اجتماعي���ة وثقافية و�صيا�صي���ة وتاريخية واأدبية 
واإثنية، اإنها ن�ص ميكن درا�صته وحتليله ابتغاء ال��ص�ل 
اإىل وع���ي التاريخ”احلقيق���ي”يف تلك املرحل���ة املهمة من 
احلي���اة الجتماعية وال�ص��صي�ثقافية امل�صرية، اإنها ن�ص 
ميكن ترحيله وتقدمي���ه يف اإطار عائقي اأي درا�صة �صبكة 
العاق���ات الثقافية التي تتحك���م مبرحلة معينة من مراحل 

التاري���خ، وهكذا ا�صتط���اع اإدوارد �صعيد ل اأن يكتب مقالة 
ثري���ة وبليغ���ة و�صاخب���ة عن راق�ص���ة م�صري���ة عا�صت يف 
منت�ص���ف القرن املا�ص���ي ح�صب، اإمنا ا�صتط���اع اأن مي�صح 
براعت���ه الف���ذة مرحل���ة حتية كاري����كا الت���ي تت�جت يف 
بروز الفن يف احلياة الجتماعية وال�صيا�صية قبل الث�رة 
وبعده���ا، يف ق�ص���ر عابدين اأيام امللك ف����ؤاد اأو يف مرحلة 
الع�صك���ر، اأيام الث����رة اأو اأيام النفتاح، وق���د دفع اإدوارد 
�صعي���د مقالت���ه بعي���دا لت�ص���كل نقطة اجل���ذب احلقيقية يف 

درا�صة الثقافة ال�صعبية.
لقد طرح اإدوارد �صعيد يف مقالته طقما متما�صكا من الأفكار 
ومن ال�صياغات ومن الروؤى والأفكار التي األفها من تاريخ 
حتي���ة كاري����كا ومن حياته���ا ومن فنها وم���ن براعتها يف 
اأداءات مت�ازية، اأداءات مرافقة ومت�افقة ومتطابقة مع 
بع�صه���ا البع����ص، اأول: الأداء الفن���ي يف الرق�ص ال�صرقي 
وق���د برع���ت ب���ه حتي���ة كاري����كا براع���ة تام���ة، برعت يف 
اإح���داث الأثر الفني عر تق�صفها يف احلركة، واحرافيتها 
يف اجلذب والإغ�اء عر ا�صتخدام نظام ا�صتطيقي عف�ي 
منفذ براعة يف النتقال من حركة اإىل حركة اأخرى، وبناء 
�صل�صل���ة مرابطة من امل�تيف���ات املتك���ررة لاإيحاء الفني 
بعيدا عن الت�صريح العلني، اأو الإعان الف�صائحي للج�صد 
على نح���� متعمد، اإمنا بحركة مفر�ص���ة واإيحائية ثابتة، 
حي���ث تبقى حتية على نح� مت�ا�صل ذات طاقة كا�صيكية 

مهيب���ة، ملم��ص���ة وافرا�صي���ة، قريب���ة ونائي���ة، ممن�حة 
لكنه���ا ل تطال، ثانيا: الأداء الثق���ايف املت�افق مع الإبداع 
الفن���ي، وه� ال�عي الأنث����ي القادم من لياق���ة اجتماعية 
حملية م�روثة عن نظام خا�ص بالتاريخ الثقايف ال�صعبي 
العرب���ي، وق���د ع���ده �صعي���د واح���دا م���ن مكم���ات الثقافة 
ال�صعبية يف هذه املنطق���ة، ومن مكمات اله�ية ال�طنية، 
ومع���را ع���ن الت�ات���ر الت�صاق���ي يف امل����روث ال�صعب���ي 
ل�صخ�صي���ة العامل���ة القادمة من التاري���خ العربي الإ�صامي 
ول �صيم���ا اإبان الع�ص���ر الذهبي لاإمراط�ري���ة العبا�صية 
وابت���داء م���ن �صخ�صية اجلارية ت�دد يف األ���ف ليلة وليلة، 
واأخ���را: الأداء ال�صيا�ص���ي، حي���ث ح�لت حتي���ة كاري�كا 
قدرته���ا على اجلذب والإغ����اء اإىل ناظم و�صابط �صيا�صي 
تتحك���م به يف دفع ال���روح ال�طنية والق�مي���ة للجماهر، 
وا�صتخدمت �صخ�صيتها الفنية العتبارية يف اإبداء الراأي 
والتظاهر والحتجاج والعت�ص���ام والرد، وال�ق�ف اإىل 
جان���ب التي���ار ال�صيا�صي الي�ص���اري يف اخلم�صينات، ومع 
�صيا�ص���ة النفت���اح يف ال�صبعينيات عن طري���ق م�صرحيتها 
ال�صهرة يحي���ا ال�فد وقد �صاهدها اإدوارد �صعيد يف العام 
1975 يف �صينما ميامي يف القاهرة، وعر عن ا�صمئزازه 
منه���ا مل�الته���ا اإب���ان ذاك ال�صيا�ص���ة ال�صاداتي���ة املعادي���ة 
لالتزام���ات العاملثالثية التي طبعت تاريخ م�صر، لكن هذا 
مل ميح دورها الثقا-�صيا�صي يف م�صاندة الي�صار امل�صري، 
وانتمائها اإىل ع�صبة ال�صام، والدور املهم والأ�صا�ص الذي 
لعبته م���ع فايز حاوة يف تاأ�صي����ص الكابريه ال�صيا�صي...
كانت حياتها عا�صفة بحق وحقيقة وقد اأذهلته باملعل�مات 

التي قدمتها له عن نف�صها:
لق���د ع���رف اإدوارد �صعيد من ذل���ك اللقاء الن���ادر اأن ا�صمها 
بدوية حممد كرمي، كان���ت اآخر طفلة ملحمد النيداين وه� 
�صخ����ص �صع�دي ت���زوج �صبع ن�صاء اآخره���ن والدتها، اأما 
حتية فهي البنة ال�حيدة لهذه املراأة التي مل تكن م�صرية 
اأي�ص���ا، وقد تركه���ا والدها عند جدته���ا لربيتها وتعليمها 
بي���د اأن اأخاها اأرادها اأن تعم���ل يف خدمة زوجته املالطية، 
فهربت من منزله، ركب���ت القطار قا�صدة القاهرة وهي يف 
اخلام�ص���ة ع�صرة من عمرها، بع���د اأن تط�ع بع�ص الركاب 
بدف���ع ثمن تذكرته���ا، والتحقت ب�صعاد حم�ص���ن التي كانت 
تزوره���م يف الإ�صماعيلي���ة لإحي���اء احلف���ات، و قد عملت 
عنده���ا يف �صالة”بيج�بال�ص”مبرت���ب �صهري بلغ ثاثة 
جنيهات يف فرقة ك�مبار�ص، ثم ذهبت مبا�صرة اإىل واكيم 
ال���ذي قدمه���ا اإىل بديع���ة م�صابن���ي ملكة اللي���ل وامل�صارح 
اآن���ذاك.”و ق���د اختارت له���ا بديعة م�صابن���ي ا�صمها الفني 
حتية، اأما لقب كاري�كا فجاء بعد �صنتني من العمل، عندما 
�صاه���دت فيلم���ًا قدمت خاله رق�صة جدي���دة م�صت�حاة من 
م��صيقى برازيلية ا�صمها كاري�كا، اأعجبها ال�صم وقدمت 
الرق�ص���ة يف اإح���دى و�صاته���ا، فاأث���ارت اإعج���اب ال���رواد 
واأ�صب���ح ا�صمها حتي���ة كاري�كا، لقد كان���ت اأبرع راق�صات 
زمانها فقد تعلم���ت رق�صة”الكاكيت”عند الفنان روجيه، 
والرق����ص ال�صرق���ي م���ن ح�ري���ة حمم���د، وال�صاجات من 
ن��صة والدة الراق�صة نب�ية م�صطفى، وتزوجت اأكر من  
12 م���رة، الأول ه���� انط����ان عي�صى، ث���م امللي�نر حممد 
�صلط���ان، ث���م �صاب���ط اأمريكي يدع���ى جلرت ليف���ي الذي 
�صافرت مع���ه اإىل ال�ليات املتحدة وهي حتلم به�لي�ود، 
ويف اخلم�صين���ات ا�صركت بفيل���م اأمركي غر اأن منتجه 
تخ�ف من اإ�صراك عربية فيه واإغ�صاب اليه�د، عادت بعد 
ذلك اإىل م�صر لتت���زوج بعد طاقها من الأمريكي م�صطفى 
حمزة �صاحب اإحدى دور العر�ص ال�صينمائي، ثم تزوجت 
املخ���رج فط���ني عب���د ال�هاب، ث���م الطبيب ح�ص���ن ح�صني، 
وكان النج���م ر�ص���دي اأباظ���ة اأب���رز الرجال الذي���ن اأحبتهم 
وعا�صت ثاث �صن�ات يف ع�صمته، قبل اأن تتزوج املطرب 
حمرم ف�ؤاد، فامل��صيقار حمم���د �صلطان، ثم الريا�صي عبد 
الل���ه اخلادم، واأحم���د ذو الفقار �صبر، وطي���ار امللك ف�ؤاد 
ح�ص���ن عاكف، و ال�ص���اغ م�صطفي كمال �صدق���ي، واأخرًا 
فاي���ز حاوة اأط�ل زيجاتها حي���ث دام زواجها من حاوة 
م���دة 23 عام���ًا ث���م طلقها بعد ذل���ك وا�صت�ىل عل���ى ثروتها 
وطرده���ا م���ن ال�صق���ة الزوجية بع���د �صن�ات م���ن ال�صهرة 

واملجد وال�صع�د، كما قالت ذلك لإدوارد.
�شبق لهذه املادة ان ن�شرت يف املدى عام 2005

تحية كاريوكا وفن  البوب آرتس 

من يوميات تحية كاريوكا سنة 1950

حتيه كاريوكا و�شديقاتها يف �شارع عماد الدين بالقاهره ثالثينات القرن املا�شي
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محمد الحجيري 

الغال���ب يف عاقة حتي���ة باملثقفني جاء يف 
تف�ص���ر املثقف���ني اأنف�صه���م لفح����ى مقال���ة 
اإدوارد �صعي���د. اأكد البع����ص اأن الافت فيه 
ه���� الهتمام ب�»الف���ن ال�صعبي«، والعتناء 
غ���ر امل�صب����ق بدرا�ص���ة الفئ���ات املهّم�صة. 
�صعي���د زار حتّي���ة يف منزله���ا يف �صن�اتها 
الأخ���رة وكت���ب عنه���ا مق���اًل، ن�ص���ره يف 
جري���دة »احلي���اة«، قائ���ًا »مل تك���ن حتّي���ة 
كاري����كا راق�ص���ة جميل���ة فح�ص���ب، واإمّنا 
كانت فنانة لعب���ت دوًرا مهيمًنا يف ت�صكيل 
الثقافة امل�صرية«. هن���اك من حاول التاأكيد 
اأّن �صعي���د اهتم بن�صال حتّي���ة ال�صيا�صي ل 
بج�صده���ا الذي كان وقت الكتابة قد اأ�صبح 
كياًن���ا »متحفًيا« وكتلة م���ن ال�صحم! وهناك 
من اأ�صار اإىل اأن �صاحب كتاب »ال�صت�صراق« 
كان يعي���د الإعتب���ار ل اإىل الرق�ص فح�صب 
ا. فه���� تعّرف اإىل حتّية  ب���ل اإىل املراأة اأي�صً
يافًع���ا يف القاهرة ع���ام 1950 يف »كازين� 
بديعة« )م�صابني(، حيث �صاهدها ترق�ص. 
لي�ص غريًب���ا اأن يكتب �صعيد ع���ن الراق�صة 
امل�صري���ة الكبرة، ف�صاأن املثق���ف اأو املفكر 
اأْن يكتب عن كل �صّيء، اأن ي�ؤّول كل �صّيء، 
والرق����ص ال�ّصْرقّي تعب���ر عن ثقافة �صاملة 
ولي����ص اأمًرا عاب���ًرا، والأم����ر ل تك�ن يف 
ال�صكلّي���ات بل يف ج�ه���ر ما يكتب. وحجة 
�صعي���د اأن���ه يكتب ع���ن رمز من رم����ز الفن 
دور  له���ا  كان  الت���ي  ال�صعبي���ة  والت�صلي���ة 
يف احلي���اة الفني���ة العربي���ة، ويحل���ل لغة 
اجل�ص���د ����� حي���ث ينت���ج اجل�صد لغ���ة بيئته 
ف�ص���ًا عن اهتمامه باأدوار حتية امل�صرحية 

وال�صينمائية وال�صيا�صية.
يعتر اإدّوارد �صعيد اأن حتّية »اأروع راق�صة 
�صرقي���ة عل���ى الإط���اق«، واأنه���ا »جت�صي���د 
لن����ع م���ن الإث���ارة بال���غ اخل�ص��صّي���ة«، 
مم���ا جعله���ا »اأنع���م الراق�ص���ات واأبعده���ن 
الأف���ام  الت�صري���ح، كم���ا جعله���ا يف  ع���ن 
امل�صري���ة من�ذًجا وا�صًحا اأ�ص���د ال��ص�ح 
للم���راأة الفاتنة املغ�ّي���ة التي يفتك �صحرها 
بالنا�ص«. بالطب���ع هناك الكثر من املبالغة 
يف ت��صي���ف �صعيد لتحّي���ة متاًما كاملبالغة 
يف حديث���ه ع���ن ال�صت�ص���راق، لك���ن اجليد 
اأن �صعي���د ينزع �صفة البت���ذال عنها، قائًا 
اإنه���ا تنتم���ي »اإىل عامل الن�ص���اء التقدميات 
الل�اتي يتفادي���ن احل�اجز الجتماعية اأو 
يزلنه���ا«، بل اإنها »تنتم���ي اإىل الن�صق الذي 
ي�صم���ى »العامل���ة«، ولقبت به���ذا اللقب فعًا 
يف فيل���م »لعبة ال�ص���ت« 1946( ولعبت يف 
حياته���ا ه���ذا ال���دور. ومي�ص���ي �صعي���د يف 
م���كان اآخ���ر: »ر�صاقته���ا واأناقته���ا ت�حيان 
مبا ه� كا�صيكي متاًما، بل ومهيب ي�صتند 
يف ذل���ك اإىل خرة ب���دت وا�صعة يف جمال 
الرق����ص: »اإن ج�ه���ر فن الرق����ص العربي 
التقلي���دي، �ص���اأن م�صارعة الث���ران، لي�ص 
يف كرة حركات الراق�صة واإمنا يف قّلتها« 
و»حدهن املبتدئ���ات اأو املقلدات البائ�صات 
من ي�نانيات واأمركيات ي�ا�صلن الهزهزة 
والنطنطة الفظيعة هنا وهناك مما ُيح�صب 
»اإثارة« واإغراًء حرميًيا، فالهدف يتمّثل يف 

اإحداث اأثر عن طريق الإيحاء اأ�صا�ًصا«.
وي�صتنت���ج �صعي���د اأن حتّي���ة تق���ف يف قلب 
النه�صة امل�صرية اإىل جانب جنيب حمف�ظ 

وت�في���ق احلكي���م وطه ح�ص���ني واأم كلث�م 
وعبد ال�ه���اب وجنيب الريحاين. من هنا 
فاإنه ي�صعر ب�»خيبة اأمل« من قيامها ببط�لة 
م�صرحي���ة »يحيا ال�ف���د« الهزلية جًدا. وقد 
اعرف���ت حتّية يف لقاء م���ع �صعيد باأن اآخر 
اأزواجها فاي���ق حاوة ه� الذي وّرطها يف 
تل���ك امل�صرحية ال�صيئ���ة التي ق���ام بتاأليفها 
وكان���ت تفاخر اأمام �صعيد باأنها كانت، على 

الدوام، منتمية اإىل الي�صار ال�طني.
وكان���ت تري���رات �صعي���د يف الكتاب���ة ع���ن 
حتّية تن�صّب يف اأ�صباب ثاثة كما ر�صدها 
مقال���ة  يف  ب���در  عل���ي  العراق���ي  الروائ���ي 
»اإدّوارد �صعي���د وحتّي���ة كاري����كا: الب��پ 
اآرت وب�لطيقي���ا اجل�ص���د يف الدرا�صات ما 

بع���د الك�ل�نيالي���ة«. ال�صب���ب الول، بروز 
درا�ص���ات ال�»پ����پ اآرت« والثقافة ال�صعبية 
واأبح���اث الفن ال�صعب���ي العف�ي واملجاين 
كف���رع م���ن ف���روع تي���ار م���ا بع���د احلداثة، 
والثاين، ب���روز تيار ما بع���د الك�ل�نيالية 
يف درا�ص���ة ب�لطيقيا اجل�ص���د، حيث يك�ن 
ج�ص���د حتّي���ة ه���� ال�صط���ح ال���ذي تنق����ص 
التاريخي���ة وال�صيا�صي���ة  علي���ه احل����ادث 
والجتماعي���ة والثقافي���ة نف�صه���ا، والثالث 
النظري���ة  اأولت���ه  ال���ذي  الهتم���ام  ه���� 
النقدي���ة املعا�صرة اإىل الكائن���ات املقم�عة 
واملهّم�صة من احلياة الجتماعية والثقافية 
وال�صيا�صية، مثل الن�صاء والزن�ج والفقراء 

والأقلّيات الدينية والعرقية الإثنية.

سيرة
ي����م 19 فراير/ �صباط ع���ام 1921 انبعثت 
ال�صرخ���ة الأوىل لطفل���ة ق���ّدر له���ا اأن ت�صبح 
واح���دة من اأ�صه���ر ن�صاء م�ص���ر. كانت فاطمة 
الزه���راء زوجة املعل���م حممد عل���ي النيداين 
قد و�صع���ت طفل���ة مل ت�ل���د يف ال�صماعيلية، 
ب���ل يف قرية املنزلة حيث ذهب���ت فاطمة �� منذ 
�صفر زوجه���ا اىل جدة يف ال�صع�دي���ة �� لتقيم 
يف بي���ت اأخيه���ا. كان الأب غائًب���ا ي����م مياد 
الطفل���ة، الت���ي مل ترث ع���ن اأمه���ا �صيًئا �ص�ى 
ذل���ك النم�ص الكثر والكثيف الذي كان يغطي 
ال�ج���ه واليدي���ن. ج���اءت الطفل���ة اىل الدنيا 
وكاأنه���ا �ص����رة م�صغ���رة ل���اأب بح�ص���ب م���ا 
ورد يف �صرته���ا الت���ي كتبها �صال���ح مر�صي. 
ورث���ت عن���ه كل �ص���يء، اليدي���ن الكبرت���ني، 
والقدم���ني الر�صيقتني، والق����ة، وال�صخ�صية 
والذي���ن  خ����ف!  دون  بالقتح���ام  املتمي���زة 
تتبع����ا حي���اة تلك الطفل���ة يعرف����ن الت�صابه 
البح���ارة  واأخ���اق  اأخاقه���ا  ب���ني  الغري���ب 
ويده�ص����ن له. فه����ؤلء الرج���ال ذوو الطباع 
اخل�صنة والقل�ب ال�صديدة الطيبة يقتحم�ن 
الأه����ال، وي�اجه�ن الأخط���ار ل ل�صيء، ال 
لي�صل����ا اىل ال�صاط���ئ حتى اإذا م���ا ر�صت بهم 
ال�صفينة اأياًما، اإنتابهم قلق ل يزول اإل عندما 
يبارح����ن ال�صاط���ئ من جدي���د، ويخ��ص�ن 

ملحمة الطبيعة، بحًثا عن �صاطئ اآخر.
يف طف�ل���ة حتّي���ة كان���ت م�صر تفت���ح عينيها 
مبه�رة عل���ى ذلك النجم الذي �صطع مع ث�رة 
1919: فقل���ب ح���ال امل��صيق���ى، ويف �صه����ر 
عدي���دة، كان يكت�ص���ح كل ال���راث يف طريقه. 
نزل اىل النا�ص، وراح يغني مع املتظاهرين: 
»ب���ادي ب���ادي«. ويف تل���ك الأي���ام بال���ذات، 
كان �صي���د دروي����ص ي�صتعد لأن يفت���ح ال�صتار 
ع���ن اأوبري���ت »الِع�ص���رة الطيب���ة« وجن���ح يف 
تقدمي م��صيق���ى م�صرية بحت���ة بعد ع�صرات 
ال�صنني م���ن التري���ك .  وكان ت�في���ق احلكيم 
ير�صي دعائ���م امل�صرح امل�ص���ري و�صط م�جة 
م���ن القتبا����ص والتم�ص���ر . واأحم���د لطف���ي 
ال�صيد يرفع �صعار »م�صر للم�صريني«  ولي�صت 
لغره���م .  اأم���ا يف الرق����ص فكان���ت حماولت 
حكم���ت فهم���ي   لتخلي����ص الرق�ص م���ن تاأثر 

الراق�صات الأجنبيات من اأرمن وروم . 
وتلتب����ص احلكاية يف عاقة حتّي���ة ب�الدها. 
فه� ال���ذي اأطلق عليها ا�ص���م بدوية ن�صبة اىل 
ال�صيد بدوي ال���ذي يرقد يف �صريحه ال�صهر 
يف مدين���ة طنطا. وال�صيد ب���دوي اأحد اأبطال 
املقاومة اأثناء احل���روب ال�صليبية، عرف يف 
الراث ال�صعبي امل�ص���ري باأغنية تق�ل: »الله 
... الل���ه... يا بدوي جاب الأ�ص���رى« لنجاحه 
يف تهري���ب الأ�صرى امل�صلم���ني من مع�صكرات 
ال�صليبي���ني. ينح���در وال���د حتية م���ن اأ�ص�ل 
حجازية ج���اء اإىل م�صر ع���ر البحر يف قناة 
ال�ص�ي����ص. وق���د ر�ص���ا ب���ه املق���ام يف مدين���ة 
الإ�صماعيلي���ة ذات ال�صب���ه بامل���دن الأوروبية. 
وكان البحر مهنت���ه وع�صقه الأول. فكان دائم 

ال�صفر من ميناء اإىل اآخر بعيًدا عن الأهل.
ت���زوج ال�الد �صبع م���رات، اآخرها م���ن اأرملة 
�صاب���ة ا�صمه���ا فاطم���ة الزه���راء تنتم���ي ه���ي 
الأخرى لأ�ص�ل حجازي���ة ا�صتقرت يف م�صر 
عل���ى �صفاف بحرة املن�زلة يف الطرف الآخر 

م���ن ب�ر�صعيد، راأ�ص القناة وعمامتها! ويقال 
اإن الأب نح���ر عجا لتحية حني ولدت وكانت 
مدلل���ة بالن�صبة اإليه، ولكن ح���ني رحل وقعت 
ال�اقع���ة اذ ذاقت املّر على ي���د �صقيقها. مل تكد 
حتّية ترى احلياة حتى فارقها الأب وقد تركها 
عند جدته���ا لأبيها لربيتها وتعليمها، وكانت 
اأق���رب الأبن���اء �صبًها  » ب���الأب الراح���ل« ولهذا 
لته���ا اجلّدة على �صائ���ر الأبناء لأنها حتب  ف�صّ
اأن ت���رى فيها ابنه���ا الفقيد . ج���اء الأخ الأكر 
غ���ر ال�صقيق وا�صم���ه اأحمد ، لياأخ���ذ »بدوية«  
م���ن اأح�صان اجل���دة ويجعل منه���ا خادمة يف 
بيته لزوجته » املالطية « فخرجت  »بدوّية« من 

املدر�صة ،  اأو اأًخرجت منها.
هك���ذا تب���داأ اأوىل خط�ات حتي���ة على طريق 
»الث����رة « و»التم���رد«،  فل���م جت���د اأمامه���ا غر 
طري���ق اله���رب اإىل ال�ص���ارع.  ينج���ح الأخ يف 
اإعادته���ا اإىل �صيطرت���ه ، ويتف���ن م���ع زوجته 
» املالطي���ة« يف تعذيبه���ا، بالكي مرة وال�صرب 
اأخرى ، ث���م بق�ّص ال�صعر م���رة ثالثة ! اىل هذا 
احل���ّد، عانت حتّية من العنف  الأخ�ي . وذات 
ي����م حمل���ت ماب�صه���ا ،  وذهب���ت اإىل حمط���ة 
القط���ار لتلقي فيه بنف�صه���ا وهي ل حتمل من 
النق�د ما يعينها على النجاح هرًبا من الأ�صر.  
ومل تكن قد بلغت الرابعة ع�صرة حني و�صلت 
اإىل القاه���رة، فذهبت اإىل �ص���ارع  عماد الدين  
بحًث���ا ع���ن مطرب���ة وراق�ص���ة �ص�ري���ة اإ�صمها 
�صعاد حما�صن كانت قد راأتها يف الإ�صماعيلية 
ترق����ص بني الأطف���ال فتنب���اأت له���ا مب�صتقبل 
زاه���ر يف عامل الرق����ص .  مل تع���ر حتّية على 
املطربة ال�ص�رية يف القاهرة، فقد كانت تقدم 
عرو�صه���ا يف بع����ص م�ص���ارح الإ�صكندري���ة ، 
فذهب���ت اليها اىل ال�صكندري���ة فعينتها  �صعاد 
حما�ص���ن »ك�مبار����ص« يف فرقت���ه يف �صال���ة 
»بيج���� بال����ص« مبرتب �صه���ري ل يزيد على 

اجلنيهات الثاثة.
طلبت حتّي���ة من م�صّمم الرق�ص���ات الإ�صباين 
ة  اإي���زاك  ديك�ص�ن   اأن ي�صمم له���ا رق�صة خا�صّ
حتق���ق له���ا ال�صتق���ال والتمّي���ز ع���ن �صائ���ر 
الراق�صات يف فرقة بديعة م�صابني .بعد فرة 
م���ن التدري���ب يف فرقة �صع���اد حما�صن ذهبت 
حتي���ة اإىل املمثل ب�ص���ارة واكيم ال���ذي قدمها 
اإىل بديع���ة م�صابني، »ملكة اللي���ل وامل�صارح 
اآن���ذاك«، وقد اأ�صبح���ت الراق�ص���ة الأوىل يف 
م�صر. ومل تكن بديعة مديرة جمرد فرقة فنية، 
كان���ت تدير معهًدا لتدري���ب الفنانني و�صقلهم   
�ص���م فري���د الأطر����ص وحممد ف����زي وحممد 
عب���د املطل���ب وعب���د العزي���ز حمم����د وعب���د 
الغن���ي ال�صيد ، وم���ن الراق�صات حكمت فهمي 
و�صامي���ة جم���ال، وم���ن امل��صيقي���ني حمم�د 
ال�صريف الذي تزوج م���ن اأم كلث�م فيما بعد .  
�ص�ف تك���ّ�ن حتّية م���ع �صامية جم���ال ثنائًيا 
رائًع���ا يف تاري���خ الرق�ص. ا�صتعان���ت �صامية 
ببع����ص اأمن���اط الرق����ص الغرب���ي واأدخلته���ا 
اإىل الرق����ص ال�ّصْرقّي، و�صّمي رق�صها برق�ص 
اخلي����ل، وه���ي تكت�ص���ح امل�ص���رح م���ن اأول���ه 
لآخ���ره، »كاأنه���ا تطر« بتعب���ر الكاتب اأني�ص 
من�ص����ر. يف املقابل طلبت حتّي���ة من م�صّمم 
اأن  ديك�ص����ن    اإي���زاك   الإ�صب���اين  الرق�ص���ات 
ة حتقق لها ال�صتقال  ي�صمم لها رق�صة خا�صّ
فرق���ة  يف  الراق�ص���ات  �صائ���ر  ع���ن  والتمّي���ز 
بديع���ة م�صابن���ي .  ا�صتلهم الإ�صب���اين رق�صة 

ال�»كاري����كا«  من الراث ال�صعب���ي الرازيلي 
وقد عر�صت يف اأح���د الأفام الأمركية بُدور 
ال�صينم���ا امل�صري���ة .  وما اأن ظه���رت   حتّية   يف 
تل���ك الرق�صة حت���ى ا�صته���رت با�ص���م راق�صة  
ال�»كاري����كا « يهت���ف رواد »كازين� بديعة« كل 
ليل���ة يف طلبه���ا ،  فكانت اأول راق�ص���ة م�صرية 
حتمل ا�ص���م اإح���دى الرق�صات  الت���ي ت�ؤديها.  
اأما ا�صم حتّية فقد منحته لها بديعة م�صابني ، 
لتعرف يف الأو�صاط الفنية وال�صحافية با�صم   

حتّية كاري�كا .
تعلّم���ت حتّية رق�ص���ة »الكاكيت« م���ن الفنان 
روجي���ه، والرق����ص ال�ّصْرق���ّي م���ن الراق�ص���ة 
امل�صرية ح�رية حممد، وال�صاجات من ن��صة 
وال���دة الراق�ص���ة نب�ي���ة م�صطف���ى. وعمل���ت 
على اإع���ادة ال�هارم�ني���ا ال�ّصْرقّية القدمية يف 
الرق����ص، وه� الأ�صل�ب ال���ذي تاأ�ص�صت عليه 
مدر�صة كاملة، يف مقابل مدر�صة �صامية جمال 

الإيقاعية.
وحتّي���ة الت���ي جعل���ت م���ن الرق����ص ال�صرقي 
تعبًرا عن اجل�صد، تلتمع يف عينيها ابت�صامة 
دائمة. كتب عنه���ا �صاحب »ال�صت�صراق«: »ما 
م���ن مرة �صاهدتها ترق�ص يف الأفام اخلم�صة 
والع�صرين اأو الثاثني الت���ي �صاهدتها لها اإل 
وكنت اأعر على تلك الب�صمة« اإنها »رمز لتمّيز 
حتي���ة يف تلك الثقاف���ة«. ومي�صي وا�صًفا تلك 
الب�صم���ة باأنه���ا »نقط���ة ثابتة يف ع���امل ُقلَّب«. 
وي���روي املخ���رج �ص���اح اأب���� �صي���ف ال���ذي 
اأخ���رج لها اأ�صه���ر اأفامه���ا »�صباب ام���راأة« اأن 
هذه البت�صامة الدائمة كانت تخلق له اأحياًنا 
ها،  م�صكل���ة كب���رة: »حت���ى يف حلظ���ات غ�صبِّ

كانت عيناها تبت�صمان«.
ولتحية ب���اع ط�ي���ل يف املع���رك ال�صيا�صي، 
ف�الدها ق�ص���ى بع�ص ال�ق���ت يف املعتقات، 
وعّمها قتل على ي���د النكليز. وكان لها ن�صاط 
م���ع الفدائي���ني امل�صري���ني يف اخلم�صيني���ات 
عرف���ت خاله اأن�ر ال�صادات، وقد ظل خمتبًئا 
مبعرفة الفدائيني لفرة ط�يلة. وكانت حتية 
من �صم���ن من �صاعده على اله���رب. ويف لقاء 
له���ا به عام 1978 وه� رئي�ص جمه�رية، قال 
له���ا: »اإين كنت اأعمل م���ع �صقيقك«، يق�صد يف 
العمل الفدائي. هنا وقفت حتية وقالت: »ل يا 

رّي�ص. اأنت كنت هربان«. ف�صحك ال�صادات!
وال�صيا�صي���ني  املثقف���ني  م���ن  قريب���ة  كان���ت 
املعار�ص���ني والكّت���اب الي�صاري���ني، ب���ل انه���ا 
انخرط���ت يف »احلرك���ة الدميقراطية للتحرر 
ال�طن���ي« ال�صي�عي���ة )حدت�(.وبالرغ���م من 
اأنها رق�صت اأمام امللك فاروق على اأنغام اأغنية 
»غنيل���ي �ص����ي �ص����ي« لأم كلث����م يف ق�صر 
»عابدي���ن«، اإل اأّنه���ا كانت قريبة م���ن املثقفني 
وال�صيا�صيني املعار�صني والكّتاب الي�صاريني، 
بل انه���ا انخرطت يف »احلرك���ة الدميقراطية 
للتحرر ال�طن���ي« ال�صي�عية )حدت�(. وحني 
كان ال�صح���ايف �ص���اح حاف���ظ مط���ارًدا م���ن 
املباح���ث العام���ة يف اخلم�صيني���ات لنتمائ���ه 
الي�ص���اري، خباأت���ه حتية يف خمب���اأ �صري يف 
بيتها. ويروي �صاح حافظ عن تلك احلادثة: 
وقعت يف ه�ى حتي���ة ودفعني ذلك اإىل طلب 
يدها لكنها ابت�صم���ت يل ابت�صامتها ال�صاحرة 
وه���ي تق����ل: اإذه���ب يابن���ي اإىل اأ�صحاب���ك، 

الدنيا اأمامك، ل تلتفت اإىل ال�راء.
مل���ا قامت ث�رة 23 ي�لي� 1952 قالت جملتها 

بع���ده  وهاِيج���ي  ف���اروق  »ذه���ب  ال�صه���رة 
ف�اري���ق« وه���ي العب���ارة الت���ي دفع���ت ثمنها 
مائة ي����م حب�ًص���ا يف �صج���ن ال�صتئناف بعد 
اأن اتهم���ت مع زوجها م�صطف���ى كمال �صدقي 
بالنخ���راط يف تنظيم �صيا�ص���ي ي�صاري معاٍد 
للث����رة. وعندما ت���ردد عليها املخ���رج حلمي 
ويف  علي���ه.  القب����ص  األق���ي  لزيارته���ا  رفل���ة 
ال�صجن اأطلقت على نف�صها لقب »عبا�ص« وه� 
ا�صم حرك���ي كان يناديها ب���ه زوارها. ومثلما 
ث���ارت خارج الأ�ص�ار، اأعلنت الغ�صب بداخل 

ال�صجن �صد التعذيب وال�صغال ال�صاقة.
ومل يقت�ص���ر ن�ص���اط حتي���ة عل���ى ال�صيا�ص���ة، 
اأن  ب�»اجلدعن���ه«. رف�ص���ت  كان���ت م��ص�ف���ة 
ترق����ص اأم���ام الزعيم الرك���ي اأتات����رك لأنه 
اأه���ان ال�صفر امل�ص���ري اأمامه���ا. ويف اإحدى 
املرات جل����ص اأح���د الأ�صخا�ص عل���ى طاولته 
يف »كازين���� بديع���ة«، وبه���ره رق����ص حتّية، 
لكن���ه تطاول عليه���ا، ف�صفعت���ه وعندما نهرها 
الأ�صدق���اء قائل���ني: »ه���ذا اأم���ر م���ن الأ�صرة 
املالك���ة«، رّدت متحدي���ة »واأن���ا رّقا�ص���ة م���ن 

الأ�صرة الراق�صة«.
ويف بداي���ات عب���د احلليم حاف���ظ كانت حتية 
تعمل بج�اره يف امل�صرح نف�صه. وعندما قّدم 
اأغنية مل تعج���ب اجلمه�ر قذف����ه بالطماطم 
فنهره �صاح���ب امل�صرح وه���ّدده بالطرد. لكن 
حتية �صرخت يف وجهه قائلة »ل� عبد احلليم 
خ���رج هاخرج مع���اه« ف���اذ �صاح���ب امل�صرح 
بال�صمت. ثم اأعطت عبداحلليم نق�دا لي�صري 
»بدلة جديدة« بعد اأن ل���ّ�ث اجلمه�ر »بدلته« 
بالطماط���م. ويروي �صليمان احلكيم اأن حتية 
عندم���ا ذهبت اإىل مهرج���ان »كان« ال�صينمائي 
الدويل �صن���ة 1956، لحظت جتاهل و�صائل 
الإعام لل�فد امل�صري وبعد اأن لب�صت »املاية 
الل���ف« وجذبت الأنظار جل�صت يف حفل غداء 

يف ج����ار املمثلة الأمركي���ة العاملية �ص�زان 
هي����ارد وملا فتح���ت هذه م��ص����ع اإ�صرائيل 
وعندم���ا  باأ�صنانه���ا  تاأكله���ا  اأن  حتي���ة  كادت 
ح���اول املمث���ل الأمرك���ي داين كاي اأن يدافع 
ع���ن زميلت���ه ب�صق���ت يف وجه���ه فاأ�ص���رع يف 
الفرار من اأمامها. وبع���د هذه ال�اقعة منحها 
الرئي�ص جم���ال عبدالنا�صر جائزة الدولة عن 

فيلم »�صباب امراأة«.
ع���ام 1968 اأ�ص���در وزي���ر الداخلي���ة امل�صري 
�صعراوي جمعة ق���راًرا مبنع عر�ص م�صرحية 
»كداب���ني الزف���ة«. فق���ررت حتّي���ة العت�ص���ام 
وال�ص���راب عن الطعام اىل ان رفع قرار املنع 
بع���د حذف ما يق���رب من ن�ص���ف الن�ص. ويف 
اأعق���اب ق���رار اأن����ر ال�ص���ادات ط���رد اخلراء 
حتّي���ة  قّدم���ت   ،1972 الع���ام  ال�ص�فيي���ات، 
بالتع���اون مع زوجه���ا فايز ح���اوة م�صرحية 
»يحي���ا ال�ف���د« الت���ي ح����ت انتق���اًدا �صريًحا 
لعبد النا�ص���ر و�صيا�صاته فاتهمت باأنها قدمت 
امل�صرحي���ة دعاي���ة لل�ص���ادات. وتزعمت حتّية 
تظاه���رة الفنان���ني التي ت�جه���ت اإىل الق�صر 
اجلمه����ري يف عهد الرئي����ص ح�صني مبارك 
لاحتج���اج على تعديل قان����ن 102 اخلا�ص 
بالنقابات الفنية، واأعلنت وزماوؤها اإ�صرابا 
ع���ن الطعام مل ينت���ه اإل بعد م�افق���ة الرئي�ص 
على مطالبهم. تربعت حتّية لعق�د على عر�ص 
الرق����ص يف م�ص���ر. ومثّل���ت يف 117 فيلًم���ا 
روائًيا ويف ع���دة ادوار م�صرحية. وتزوجت 
اأكر م���ن 12 مّرة )جتاوزت النجمة اللبنانية 
�صباح يف ع���دد الأزواج(. ويف نهاية حياتها 
ب�»احلج���ة«  وتلّقب���ت  امل�صاج���د  يف  اعتكف���ت 
واكتفت ب�رع العجائز الذين يرتق�ن معارج 
العم���ر الأخ���رة بن�صي���ج م���ن حكم���ة النهاية 

والكتفاء الذي يبلغ مرتبة الع�صق.
عن جملة بدايات 2012

طرب الجسد.. تحية كاريوكا انموذجا



إنعام كجه جي

باجلابية دخلت ال�صت حتية اإىل ا�صت�دي� التلفزي�ن الفرن�صي 
لت�ص���ارك يف �صهرة رم�صانية. �صعرها ملم�م مبنديل »اأب� اأوية« 
ويف مع�صميها اأ�صاور الذهب. يف غرفة املاكياج، قبل الت�ص�ير، 
ف�جئ���ت اخلبرة بامل���راأة ال�صمينة واثقة اخلط���ى. قيل لها اإنها 
م���دام كاري�كا، الراق�صة الأ�صهر يف تاريخ م�صر. ا�صم مل ت�صمع 
ب���ه م���ن قب���ل. لكنها عندم���ا انته���ت من مهمته���ا قال���ت ل�صحافية 
ح�صرت الت�صجيل: »مل اأتعامل، طيلة حياتي يف املهنة، مع وجه 
مث���ل هذا ال�ج���ه، ترك�ص الفر�صاة ف�قه ب���دون عناء«. هل كانت 

الفر�صاة ت�صرب ثمالة جماله؟
كن���ا يف ربي���ع 1992. وحتية كاري����كا يف الثالث���ة وال�صبعني. 
�ص���ارت نح� الكر�ص���ي املخ�ص�ص له���ا اأمام الكام���رات فخطفت 
الأ�ص����اء م���ن كل امل�ج�دي���ن. جل�ص���ت مث���ل مليك���ة مت�ج���ة 
بتاريخه���ا. وحتدث���ت بفرن�صي���ة طليق���ة وه���ي تبت�ص���م ن�ص���ف 
ابت�صامة. ت�ىل فريديريك ميران تقدميها للم�صاهدين فات�صعت 
ابت�صامته���ا. قال اإنها َمْعَلم من معامل القاهرة وهرم من اأهرامات 
الف���ن. يف ر�صيدها 100 فيل���م �صينمائي. انفرج���ت �صفتاها عن 
اأ�صنانه���ا و�صحكت وبان���ت غمازتاها. لقد اأخط���اأ معد الرنامج 
يف احل�ص���اب. كان جمم����ع اأفامها حتى اأوائ���ل الثمانينات قد 
بل���غ 180 فيلما. وهي لن حتا�صبه على ال�صه� والغلط. لن تلفت 
نظ���ره اإىل م�صرحياتها. ول اإىل ذلك اجلانب الآخر من ن�صاطها، 
ي�م كانت ت�صتغ���ل بال�صيا�صة، تنقل املن�ص�رات ال�صرّية وحتمل 

ا�صمًا َحَركيًا: الرفيق عبا�ص.
هرب���ت بدوية حممد علي الني���داين كرمي م���ن الإ�صماعيلية اإىل 
القاهرة. كان �صقيقها يربطه���ا بال�صرير لكي ي�ؤدبها فا ترق�ص. 
عمل���ت يف مله���ى بحديق���ة الأزبكي���ة ث���م ا�صتق���رت يف كازين���� 
بديع���ة. �صار ا�صمها حتية كاري����كا. ول� امتد بها العمر لبلغت، 
ال�صهر املقبل، املائة ع���ام. م�صت وتركت ملحبيها �صقاوة �ص�تها 
و�صهرته���ا كفنانة قادرة على الرق����ص يف �صر مربع. هي لي�صت 

مثل بهل�ان���ة ال�صرك نعيمة عاكف. ول مث���ل الفرا�صة الطائرة 
�صامي���ة جمال. ول مقارن���ة بينها وبني الدينام���� جن�ى ف�ؤاد. 

لكنها الراق�صة التي يتحرك فيها ما قّل ودّل، مكانك �صْر.
لفت���ت الأنظ���ار اإليها ي�م رق�ص���ت يف حفل زف���اف امللك فاروق، 
1936. وه���� احلفل الذي غّنت فيه اأم كلث����م. ومن عر�ص ملك 
م�ص���ر حت�ل���ت حتية اإىل الن�ص���ال يف �صف�ف الي�ص���ار. انتمت 
لرابط���ة ال�صام امل�الي���ة مل��صك� ودخلت ال�صج���ن يف عهد عبد 
النا�صر وجاملت ال�صادات. اعتزلت العمل يف املاهي وتفرغت 
لل�صينم���ا. وبع���د »خّلي بالك م���ن زوزو« مل تعد ترق����ص كثرًا. 
اكتنز غ�صن البان و�صار �صجرة. لكنها مل تهجر ال�صيا�صة. ويف 
1988 �صافرت اإىل اأثينا مع جمم�عة من املثقفني للم�صاركة يف 
»�صفينة الع�دة«. ن�صف الإ�صرائيلي�ن ال�صفينة وهي يف امليناء، 
وظلت فل�صطني وراء ال�صباب. وملا اعت�صم الفنان�ن امل�صري�ن 
مببن���ى نقابته���م، احتجاج���ًا عل���ى انتخ���اب نقي���ب، �صاركته���م 
العت�ص���ام والمتناع عن الطعام. وكتب زميل خفيف الروح اأن 

اأ�ص�اأ اأدوار حتية كاري�كا ه� دور املُ�صربة عن الأكل.
تزوج���ت 14 م���رة. وبهذا تف�ق���ت على اإليزابي���ث تايل�ر ب�صت 
نق���اط. وملا التقاها املفكر الفل�صطين���ي اإدوار �صعيد يف القاهرة 
ا�صتكت له من اأزواجها. قالت اإن بع�صهم كان ابن حرام. اأرادت 
العي����ص يف اأطيب احلال لك���ن ن�صيبها كان اأبغ�صه. عا�صت 80 
عامًا ورحلت خفيفة مفل�صة. وقال عنها املنتج جمدي العمرو�صي 
اإنه���ا ك�صبت كثرًا واأنفقت كثرًا وت�في���ت وهي ل متلك �صيئًا. 
وقف���ت بجانب زمائه���ا الفنانني وكانت حا�ص���رة يف ال�صدائد. 
غن���ى عب���د احلليم حاف���ظ، يف بدايات���ه، على م�ص���رح ال�صاطبي 
يف الإ�صكندري���ة وف�ص���ل اأمام اجلمه����ر. كانت حتي���ة حا�صرة 
وتعارك���ت مع متعهد احلف���ل. حاولت اإعطاء حلي���م 5 جنيهات. 

�صكرها ومل ياأخذها  وذهب لي�صبح العندليب الأ�صمر.
عن �شحيفة ال�شرق االو�شط

كاريوكا
أسوأ أدوار


