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النجم���ة امل�شري���ة التي ُولدت يوم 8 فرباي���ر )�شباط( عام 
1931 با�ش���م فاطم���ة اأحمد كم���ال الدين �شاك���ر، كانت من 
النج���وم الذين مل يختلف عليهم اأح���د متثياًل وغناًء وثراًء 
اإن�شاني���ًا اأورثت���ه للمقرب���ن، و�ش���داه ال ي���زال يف الدني���ا 
باأعم���ال خريية نادرة مل نكت�شفه���ا اإال بعد الرحيل، واأي�شًا 

تعترب منوذجًا ل�"النجمة املعتزلة املحجبة" كما يجب.
وبعي���دًا عن ظ���روف غيابها ع���ن ال�شاحة كفنان���ة منذ عام 
1983 تقريب���ًا، نال���ت اح���رام اجلمي���ع ب�شمته���ا وع���دم 
ال�شم���اح باملتاجرة با�شمها كنجم���ة اأوىل وامراأة اختارت 
اأن تتوق���ف عن العم���ل الفني، جل�ش���ت يف منزلها ت�شتمتع 
وت�شاه���د وتتابع بحب، ولكنها فق���ط ال ت�شارك يف امل�شهد 
ب�ش���كل مبا�شر، واإن مل يخل االأمر م���ن ت�شجيع هنا وهناك 
لنج���وم وجنمات كانت ترى فيهم موهبة خمتلفة، وبينهم 
املغني���ة املغربية �شمي���ة قي�شر التي كان���ت تع�شق �شوتها 
والتقت به���ا بالفعل، كما كانت حتب اأغنيات راغب عالمة، 
بح�شب ما اأكدت���ه ل�"اندبندنت عربي���ة" الفنانة الت�شكيلية 
ناهد �شاكر ابنة طاهر �شاكر �شقيق �شادية وكامت اأ�شرارها 
واالأك���ر قربًا لها ب���ن االإخوة، والت���ي خ�شتنا ب�شور من 

االألبوم العائلي ل�شادية.
االأمر املهم هنا اأن الفنانة الكبرية مل تتنكر يومًا لتاريخها، 
حيث قالت ناهد "مل ي�شدر عنها اأي من تلك اخلرافات التي 
قيل���ت وترددت ع���ن اأنها كانت ترغب يف اإخف���اء اأعمالها"، 
واأ�ش���ارت اإىل اأنها تعترب �شادي���ة مثل والدتها متامًا، حيث 
ق�ش���ت وقتًا طوياًل معه���ا يف بيتها، وكان له���ا موعد ثابت 
يومي���ًا معه���ا يف امل�ش���اء تتناق�ش���ان وتت�شام���ران، موؤكدة 
اأنه���ا جتمعه���ا بالراحلة حكايات ود وحمب���ة ال تنطفئ وال 
تنته���ي، حيث كانت تناديه���ا وهي طفلة ب�"اآّي���ا"، فلم تكن 
تع���رف ناه���د ال�شغرية كي���ف تنطق ا�شم "�شادي���ة" فقالت 
ه���ذه الكلمة حتى قبل اأن تلفظ "ماما وبابا"، وظلت عمتها 

تطلب منها اأن تناديها بهذا اال�شم دائمًا.
وتو�شح ناهد اأن �شادية ظلت تتابع االأعمال الفنية بنف�س 

ال�شغ���ف وتنتق���د م���ا ت���راه كخب���رية يف زواي���ا الت�شوير 
واالأداء، فمث���اًل كان���ت تنتظ���ر جدي���د النج���م العامل���ي اآل 
بات�شين���و بكل حما�س وكان���ت تع�شق متثيله هو وروبرت 
دي ن���ريو، واأي�ش���ًا اأحب���ت بع�س اأف���الم ج���ون ترافولتا، 
الفت���ة اإىل اأنها، قب���ل انت�شار الكومبيوت���ر، كانت ت�شتاأجر 
يومي���ًا من نادي فيديو قريب م���ن بيتها يف منطقة اجليزة 
)جن���وب( فيلمًا جديدًا وت�شاهده مع االأحباب، حيث كانت 

حري�شة على االطالع على جديد الفن رغم االعتزال.
واأو�شح���ت اأنه���ا كانت اأي�ش���ًا من اأ�ش���د املعجبن مبوهبة 

الفنان���ة الراحل���ة معايل زايد، وكانت حزين���ة لقلة اأعمالها 
عل���ى ال�شا�ش���ة، وقال���ت "حتدثت مع���ي كثريًا ع���ن موهبة 
املخرج الراحل يو�شف �شاهن واأنه )فنان ماح�شل�س( وال 
مثي���ل له، كما تنباأت بنجومية خال���د النبوي منذ اأول دور 

�شاهدته فيه، واأكدت يل اأنه �شيكون له �شاأن عظيم".
وتابع���ت الفنان���ة الت�شكيلي���ة الت���ي اأقام���ت العدي���د م���ن 
املعار����س الناجحة وتاألقت يف ر�شم "بورتريهات" مميزة 
لعمته���ا "كانت تتحدث الركية وتقراأ باالإجنليزية وتتابع 
كل جدي���د، و�شاه���دت م�شل�ش���الت واأفالم���ًا عربي���ة كثرية 

بينه���ا )ال�شندريال( و)اأ�شمه���ان( و)اأم كلثوم(، ومل ُتعجب 
اإال باالأخري، وات�شلت مبخرجته اإنعام حممد علي وهناأتها 
عل���ى م�شتوى امل�شل�شل، كما كانت معجب���ة باأداء �شابرين 
لل�شخ�شية، لكنها وجدت اأن العملن االآخرين كانا بعيدين 

عن امل�شتوى املطلوب وعن احلقيقية اأي�شًا".
وعلى ذكر اأ�شمهان كان ينبغي هنا العودة اإىل ق�شة احلب 
الت���ي جمع���ت �شقيقه���ا املو�شيق���ار الراحل فري���د االأطر�س 
والراحل���ة �شادية، حيث اأكدت ناه���د الرواية، م�شرية اإىل 
اأن العالق���ة انته���ت قبل ف���رة ق�شرية من ال���زواج ب�شبب 
ح���دوث وقيعة بينهم���ا، الفت���ة اإىل اأنه اأحب عمته���ا كثريًا 
ب�شب���ب حنانها البالغ معه، ولك���ن االأمور مل تكلل بالزواج 
الأ�شب���اب له���ا عالق���ة بروي���ج معلوم���ات مغلوط���ة جعلت 

احلكاية تنتهي.
وعل���ى ما يب���دو اأن انزع���اج �شادية من بع����س امل�شل�شالت 
الت���ي تناولت �ش���رية زم���الء مهنتها جعله���ا ترف�س ب�شكل 
قاط���ع تق���دمي �شريتها عل���ى ال�شا�ش���ة الف�شية مهم���ا كانت 
املغريات، حيث تقول ابنة اأخيها اإن عمتها "تلقت عرو�شًا 
كث���رية يف ه���ذا ال�ش���دد ورف�شتها متام���ًا، ونح���ن كعائلة 

بالتاأكيد �شن�شعى اإىل تنفيذ و�شيتها تلك".
اأي�شا يف ال�شنوات القليلة التي تلت اعتزلها تلقت عرو�شا 
كث���رية للعودة فقد كان لدى بع�س �شناع الدراما االأمل يف 
اأن تع���ود للتمثي���ل، وبينهم الكات���ب الراح���ل اأ�شامة اأنور 
عكا�ش���ة، الذي عر�س عليها امل�شارك���ة يف م�شل�شل "ال�شهد 
والدم���وع"، فقد كان مق���ررًا اأن جت�ش���د �شخ�شية "زينب" 
الت���ي اأدتها الفنانة عف���اف �شعيب فيما بع���د، ولكن �شادية 

مل توافق.
وم���ا ال يعرف���ه كث���ريون اأن الراحل���ة كان���ت تتكف���ل �ش���رًا 
مب�شروف���ات العدي���د م���ن االأ�ش���ر وك���ذا الكثري م���ن طالب 
العلم املهاجري���ن اإىل م�شر، والذين مل يكونوا يعرفوا من 
االأ�شا�س اأنها هي التي تنفق عليهم، فيما العائلة ترفع عن 
ك�شف تفا�شي���ل تلك االأعمال اخلريية، لك���ن ناهد توؤكد اأن 
عمته���ا كانت ت�شعد كثريًا مبراعاة اأف���راد العائلة واأطفالها 

فيما يتعلق بكافة تفا�شيل حياتهم.
واأ�ش���ارت اإىل اأنه���ا تعت���رب االأ�شغ���ر �شن���ًا يف �شل�ش���ة م���ن 
االأقارب ممن كانوا يتوا�شلون يوميًا مع �شادية باعتبارها 
والدته���م، وبينهم "ليل���ى وخالد واإيه���اب ومينات"، وكل 

منهم كان يدللها بلقب خمتلف بخالف "ماما".
وتذكر اأي�ش���ًا اأن النجمة الراحلة اأ�شيب���ت باكتئاب �شديد 
بع���د وف���اة �شقيقه���ا طاه���ر )وال���د ناه���د( وكان ذل���ك اأحد 
االأ�شب���اب التي عجل���ت باعتزالها، بخ���الف اأ�شباب اأخرى 
كث���رية. كم���ا كان���ت تك���ره جل�ش���ات "الرهي���ب الديني"، 
حي���ث جمعتها منا�شبة بال�شدفة مع جمموعة من الفنانات 
املعتزالت املحجبات يف ف���رة الثمانينيات، وكان �شغلهن 
ال�شاغ���ل احلديث عن الرهيب والع���ذاب، فانفعلت عليهن 
ورف�ش���ت  وتركته���ن  وود  حمب���ة  الدي���ن  اأن  وذكرته���ن 

طريقتهن باملرة.
وتوؤك���د الفنانة الت�شكيلي���ة اأن �شادية كانت معجونة بحب 
م�ش���ر، وه���و ما ب���دا جلي���ًا اإبان ث���ورة 25 يناي���ر )كانون 
الث���اين( 2011، حيث كانت تبكي خوف���ًا على املتظاهرين 
وانه���ارت حزنًا على ال�شباب الذين لقوا حتفهم، وتوا�شل 
"كان���ت تطالع ال�شحف ون�ش���رات االأخبار يوميًا، وحن 
علم���ت بوفاة الفنانة فاتن حمامة حزنت كثريًا ودخلت يف 
نوب���ة اكتئاب يف مطل���ع عام 2015، حتى حلق���ت بها بعد 

اأقل من ثالث �شنوات".
يذك���ر اأن �شادي���ة تعت���رب واح���دة م���ن اأ�شه���ر النجمات يف 
تاري���خ ال�شينم���ا امل�شري���ة ولقبه���ا النق���اد ب�"الدلوع���ة"، 
وجت���اوز ر�شيدها عل���ى ال�شا�شة البي�ش���اء اأكر من 110 
اأفالم، اأبرزها "�شاعة لقلبك"، و"�شباب امراأة" و"الزوجة 
13"، و"حماتي قنبلة ذرية"، و"بنات حواء"، و"ال�شتات 
مايعرفو����س يكدب���وا"، و"مراتي مدير ع���ام"، و"معبودة 
اجلماه���ري" واالأخ���ري عر����س للم���رة االأوىل ع���ام 1967، 

واأ�شبح عنوانه اأحد األقاب الفنانة الراحلة.

عن موقع المصري اليوم

حميدة أبو هميلة   

شادية... "معبودة الجماهير" عشقت آل باتشينو 
وكادت تتزوج فريد األطرش

العنوان العريض الدائم املفضل للحكايات 

الشخصية عنها يتعلق بأنها "ُحرمت من األمومة"، 

لكن الحقيقة أن شادية أخذت كل ألقاب األمومة، 

األم الكربى للزمالء يف مواقع التصوير، وخارجها، 

والحنان الخالص، وسيدة الحسم، والحكمة، 

واملربية األوىل ألطفال العائلة الذين كربوا 

وأًصبحوا شبابا وآباء وأمهات وأجداداً، فلم تكن 

تستغني عن تدليلهم، وعىل رأس هؤالء ستة من 

أبناء أشقائها، كانوا األقرب إليها وكانوا ينادونها 

"ماما شادية"، وكانت دوما عىل قدر كلمتها، 

وقادرة عىل تحمل املسؤولية حتى اليوم األخري، 

حيث ابتسمت رغم األمل وتدهور الحالة حينام 

شاهدتهم بجوارها عىل فراش الوداع يف 28 

نوفمرب )ترشين الثاين( 2017، متاماً كام يليق بأٍم 

تنتظر حتى تطمنئ عىل الصغار الذين ال يكربون 

يف عينها مهام تقدم بهم العمر.
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مل يكن الت�شابه بن فيلمى �شادية وفاتن يف اال�شم فقط، بل 
ميك����ن التعاطي معهما باعتبارهم����ا معار�شة �شينمائية بن 
ق�شت����ن مت�شابهتن بلون����ن متباينن. الفيلم����ان ماأخوذان 
ع����ن روايتن عامليت����ن، "نهر احلب" ه����و الن�شخة امل�شرية 
االأ�شه����ر من"اآنا كارنينا" للي����و تول�شتوي، و"لوعة احلب" 
مقتب�����س م����ن "الوح�����س االآدم����ي" الإمي����ل زوال، وكل منهما 
يعر�����س احلبكة ذاتها ولكن مب�شائ����ر خمتلفة، بل اإنها تكاد 

تكون متعار�شة.
ي����دور الفيلم����ان ح����ول زوجة �شاب����ة تنفر م����ن زوجها الفظ 
وتق����ع يف ق�ش����ة ع�شق مع �ش����اب مناق�����س متاًم����ا لزوجها، 
حم����ب رومان�ش����ي ورقيق، ي����وؤدي عمر ال�شري����ف دوره يف 
املرت����ن، اإال اأن الفيلم االأول يق����ف بو�شوح يف �شف عالقة 
الزوجة والع�شي����ق، ويتمادى يف �شيطنة الزوج االنتهازي 
القا�شي، بينما يتبنى فيلم اإمييل زوال روؤية مغايرة، بعيدة 
ع����ن امليلودراما واملبالغة، حيث يدرك ال����زوج الفظ خطاأه، 
وينتب����ه اإىل �ش����وء معاملت����ه لزوجت����ه، فيب����داأ يف مراعاتها 
ومالطفة قطته����ا بو�شي، حتى تعود الزوج����ة اإىل اأح�شانه 
متنا�شية الع�شيق ال����ذي يبتعد مف�شاًل الت�شحية بحبه على 

اأن يخون �شديقه.
قدم عز الدين ذو الفقار "نهر احلب" ب�شكل يعرب عن �شينماه 
الرومانتيكي����ة، ق�ش����ور وع����زب ومالب�س فخم����ة وقطارات 
فاخ����رة وحفالت تنكري����ة، اأما �ش����الح اأبو �شي����ف فلجاأ اإىل 
واقعيت����ه، ق����دم لن����ا ال�شائ����ق ال�شعب����ى �شيئ الطب����اع غليظ 
امل�شاع����ر، ا�شتعر�����س خمارة احل����ارة القذرة، ع����امل القطار 
والعط�شجية، االأي����ادي املت�شخة واملالب�س الرثة، باالإ�شافة 
اإىل االإ�ش����ارات الوا�شحة اإىل العالق����ة اجلن�شية امل�شطربة 
بن الزوجن، حيث ت�شاحب م�شاهدهما احلميمة مو�شيقى 
الطب����ول، مت�شاعدة، متوت����رة ومت�شارعة، وه����ي تفا�شيل 
يتجنبه����ا ذو الفقار يف فيلمه حمافًظ����ا على �شورة مالئكية 
ونقية لبطلته رغ����م خيانتها الزوجية. ورغم اأن �شادية اأدت 
دوًرا درامًي����ا مركًب����ا مفعًما بامل�شاع����ر املت�شاربة واملرتبكة، 
لكنه����ا مل تكن مغامرة اأبو �شيف الوحيدة فى ذلك الفيلم، بل 
بدا الرهان االأك����رب يف توظيف اأحمد مظهر ال�شهري بفار�س 
ال�شينم����ا اأو "الربن�س" يف دور زوج همجي �شليط الل�شان 

وذي لكنة منفرة، مما �شرق منها االأنظار.
�شه����دت تل����ك الفرة مرحلة حت����ول لكل م����ن البطلتن، فبعد 
اأن عرفهم����ا اجلمهور فى وقت متزامن بنهاية االأربعينيات، 
اندفعت����ا للعم����ل بكثاف����ة وك����رة، كل يف طري����ق �شينمائ����ي 
خمتلف، حيث �شاهم����ت مالحمهما يف حتديد اختياراتهما، 
تنميطهم����ا وح�شم نوعية اأدوارهم����ا، ف�شقت �شادية طريقها 
باأف����الم خفيف����ة ومرح����ة، بينم����ا ُعرف����ت فات����ن بال�شخ�شية 
املالئكي����ة الربيئ����ة، فقدم����ت اأفالًم����ا مث����ل "م����الك الرحمة"، 
و"امل����الك االأبي�س"، و"مالئكة فى جهنم"، و"كانت مالًكا"، 
و"امل����الك الظ����امل". ورغ����م اخت����الف م�شارهم����ا اإال اأنهم����ا 
األتقيت����ا بن احلن واالآخ����ر، حيث عملت �شادي����ة فى بع�س 
امليلودرام����ات كذل����ك، وباالأخ�����س م����ع ح�شن االإم����ام، الذى 
اأخرج لها اأفالما عدة مث����ل "لواحظ" و"بائعة اخلبز"، قبل 
اأن جتتم����ع النجمتان ملرة اأخرية �شوًيا يف فيلم "املعجزة"، 
ال����ذي اأدت في����ه فات����ن دور �شحفي����ة مثالية فى ح����ن قامت 

�شادية بدور ن�شالة.

بانت سعاد
كانت �شنوات املراهقة وال�شباب املبكر قد بداأت فى مغادرة 
�شادي����ة وفاتن، وفى ع����ام 1959 ملع عل����ى ال�شا�شات الوجه 
اجلدي����د، ال����ربيء وال�شق����ي واملث����ري يف اآٍن واح����د، �شع����اد 
ح�شن����ي. ظهرت �شعاد وب����دا اأن هذه الفت����اة ال�شغرية على 
ا�شتع����داد لتح����ل حملهما مًع����ا، فبحثت����ا عن اأرا�����سٍ جديدة 
وم�شاح����ات اأو�ش����ع، وبديتا اأكر ن�شًج����ا وانتقاًء مما كانتا 
علي����ه، ف�شاركتا يف عدد اأقل ولكنه اأهم من االأفالم، ففى ذلك 
العام قدمت فاتن "دعاء الكروان" عن رواية طه ح�شن، كما 
ظه����رت �شادية فى طلة جدي����دة بفيلمي "امل����راأة املجهولة"، 

و"ارحم حبي".
غ����ريت �شادي����ة ق�شة �شعره����ا، ولونه، و�شورته����ا املعتادة، 
ونوعي����ة اأدواره����ا، واأدت يف االأخ����ري حت����ت اإدارة ه����ري 

����ا ل����كل م����ا كان����ت تقدمه فات����ن فى تلك  ب����ركات دوًرا مناق�شً
الف����رة، فقدم����ت �شخ�شي����ة الزوج����ة اخلائن����ة ب�ش����كل َعِلق 

باالأذهان، وخلد اأغنيتها فى الفيلم "اإن راح منك يا عن".
حت����ى تلك اللحظة مل تكن �شادي����ة قد عملت مع اأبو �شيف اإال 
يف دور ث����اٍن اأمام حتي����ة كاريوكا يف فيل����م "�شباب امراأة"، 
دور خفي����ف منا�شب ملا كانت تقدمه حينه����ا. انبهرت �شادية 
مب����ا �شنع����ه اأبو �شيف مع حتي����ة فى الفيل����م، واأدركت وهي 
ف����ى قاعة العر�س اخلا�����س اأن نوعية االأف����الم التى اأعتادت 
تقدميه����ا لي�ش����ت ذات اأهمي����ة اأو قيم����ة حقيقي����ة، ل����ن ُت����ربز 
موهبتها ولن حتفظ ا�شمه����ا يف تاريخ ال�شينما، فقررت اأن 
تدي����ر دفتها، اأن تقوم ببطولة اأفالم كه����ذا الذي �شاركت فيه 

بدور ثانوي، حتى واتتها الفر�شة يف "لوعة احلب".
مل ُي�شب����ع الدور طموحات �شادية رغ����م متيزه، ومتنت لقاًء 
اآخ����ر يجمعه����ا باأ�شت����اذ الواقعية. كاد اأن يتم ه����ذا اللقاء يف 
"القاهرة 30"، قبل اأن يذهب الدور اإىل �شعاد ح�شني حيث 
كانت �شادية بانتظار مولودها االأول. مل يتحقق حلم �شادية 
يف العمل جمدًدا مع �شالح اأبو �شيف، كما مل يتحقق حلمها 

االآخر باالأمومة.

محفوظيات
مع مطلع ال�شتينيات دخلت �شادية اإىل عامل جنيب حمفوظ 
وقدم����ت ف����ى ثالثة اأع����وام متتالية اأفالم "الل�����س والكالب" 
و"زق����اق امل����دق" و"الطري����ق". ورغ����م اأن رحل����ة التح����ول 
والتطور يف م�شرية �شادية ب����داأت مع نهاية اخلم�شينيات، 
اإال اأن "الل�����س وال����كالب" يعت����رب االإع����الن الر�شمى عن تلك 
املرحلة اجلدي����دة يف تاريخها، كما كان بداية جديدة لكمال 

ا. ال�شيخ اأي�شً
 كان "الل�س والكالب" هو اأول فيلم ت�شارك فيه �شادية دون 
غناء، ولكنه لن يك����ون االأخري، فيما بدا اعراًفا �شمنًيا مبا 
�شتعلن����ه الحًقا ب�شراحة، اأنها تنتمي اإىل ال�شينما والتمثيل 

اأكر من انتمائها للغناء وللم�شارح.
تق����ول �شادي����ة اإن طبيعة �شينما االأربعيني����ات التي اعتربت 
االأغانى عن�شًرا اأ�شا�شًيا يف تكوينها الفني، دعتها لتوظيف 

موهبته����ا ال�شوتي����ة يف االأف����الم، متاأثرة ببطلته����ا املف�شلة 
ليل����ى مراد، وعندم����ا غريت ال�شينما م����ن عاداتها، ان�شرفت 

�شادية عن الغناء لفرات طويلة.

 ورغ����م اأنه����ا مل تك����ن يف اأف�ش����ل حاالته����ا عندم����ا ج�ش����دت 
�شخ�شي����ة "حمي����دة" يف فيل����م "زق����اق املدق"، وه����و الدور 
الذي مثلت����ه بقدر من املبالغة كما يليق بفيلم حل�شن االإمام، 
اإال اأنه����ا عادت يف العام الالحق باأداء اأكر ن�شًجا ومتا�شًكا 
وقدم����ت دوًرا الفًت����ا يف "الطريق"، وه����و دور مل تكن فاتن 
����ا، دور الزوج����ة اخلائن����ة املتاأمرة  لتقدم����ه يف حينه����ا اأي�شً
املفعم����ة بال�شه����وة والرغب����ة، وهو م����ا ال ينا�ش����ب االأخرية 

ورمبا ال تر�شى عنه كذلك.
يف الفرة نف�شها، �شحبته����ا فاتن اإىل عامل الروايات، فبعد 
"ال تطفئ  قامت ببطولة  الك����روان" و"نهر احلب"،  "دعاء 
ال�شم�����س" و"الب����اب املفت����وح". ويف الن�ش����ف الث����اين من 
ال�شتيني����ات، وبع����د رائعتها "احل����رام" عن رواي����ة يو�شف 
اإدري�س، ت����وارت فاتن عن ال�شينما امل�شرية فلم تقدم طوال 
خم�����س �شن����وات اإال فيلًما واحًدا وهو "�ش����يء يف حياتي"، 
حيث ق�شت تلك الفرة يف لبنان، بينما بداأت �شادية جتربة 

�شينمائية جديدة مع زوجها االأخري �شالح ذو الفقار.
ق����دم الزوجان اأربعة اأفالم متتالي����ة، كان لثالثة منها ب�شمة 
متفردة، ميزتهما يف لون الكوميديا االإجتماعية التي قدمها 
فط����ن عبد الوه����اب ب�شكل مغاي����ر من خالل اأف����الم "مراتي 
مدي����ر ع����ام"، و"عفري����ت مرات����ي"، و"كرام����ة زوجتي" عن 
ق�ش����ة الإح�ش����ان عب����د القدو�����س. كان لفط����ن دور كب����ري يف 
م�ش����رية �شادي����ة، الت����ي �شارك����ت يف اأول اأفالم����ه "نادي����ة"، 
وقامت ببطولة اآخرها "اأ�شواء املدينة". َمثَّل االأخري عودة 
�شادي����ة لالأفالم الغنائية بعد ط����ول انقطاع لتقدم واحًدا من 
اأف�شله����ا ف����ى تلك احلقب����ة. كما اأخ����رج فطن اأب����رز جتاربها 
الكوميدية، �ش����واء "الزوجة ال�13" وهو اإعادة اإنتاج لفيلم 
"الزوج����ة ال�شابعة" الذي �شاركت فيه �شادية نف�شها بدور 
ث����ان، اأو يف "ن�����س �شاع����ة ج����واز" املقتب�س ع����ن امل�شرحية 

االأمريكية "زهرة ال�شبار".

االكتمال
 مل تك���ن اأف���الم حمف���وظ الثالثة هي اآخ���ر رحل���ة �شادية مع 
اأعم���ال الكات���ب الكب���ري، اإذ ع���ادت بع���د خم�س �شن���وات من 
دوره���ا فى "الطري���ق" لتق���دم �شخ�شية "زه���رة" يف رائعة 
كم���ال ال�شيخ "مريامار"، جم�شدة انك�شار زهرة وانبهارها، 
طموحه���ا وغ�شبه���ا املكت���وم، براءته���ا وفطنته���ا، بب�شاطة 
وتلقائي���ة، حيث كانت عينها تنطق مب�شاعرها املتباينة دون 

احلاجة اإىل الكالم.
بدت �شادية مبالحمه���ا وروحها واإمياءاتها الوجه الن�شائي 
ال���ذى طاملا كتب عنه حمف���وظ فى روايات���ه، اإىل حد و�شفه 
له���ا باأنه���ا اأك���ر الفنان���ات الالت���ي جنح���ن يف تق���دمي روح 
�شخ�شياته الروائية. كتب لها حمفوظ فيما بعد ق�شة فيلمها 
"ذات الوجه���ن"، كما �شمت قائم���ة اأعمالها فيلما اآخر من 

�شيناريو جنيب وهو "الهاربة".
و�شل���ت �شادي���ة اإىل اأوج ن�شجها وقم���ة م�شريتها يف نهاية 
ال�شتينيات، فاإ�شافة اإىل "مريامار"، قدمت دورها االأيقوين 
يف "�ش���يء من اخل���وف" عن رواي���ة ثروت اأباظ���ة يف فيلم 
فاج���اأ اجلماهري وال�شينمائين والرقاب���ة وال�شلطة، وحجز 
مكاًن���ا يف قائمة االأف���الم االأهم واالأجراأ يف تاري���خ ال�شينما 
امل�شري���ة. كم���ا كان ل�شادية ظهور اآخ���ر مفر�س يف "احلب 
ال�شائ���ع" ع���ن رواية طه ح�ش���ن، قبل اأن تتخل���ى عنه �شعًيا 

وراء حلم االأمومة مرة اأخرى دون جدوى.

عبد الناصر فى قاعة السينما
اأج���ادت �شادي���ة اختي���ار طريقها حت���ى مطل���ع ال�شبعينيات، 
فتنقل���ت بن االألوان املختلف���ة وال�شخ�شيات املتباينة بذكاء 
فن���ى وا�شح، فبعد اأن اأخرج ح�شن كمال الفيلم االأخري، عاد 
ليقدمه���ا يف دور اخلادمة يف رواية يو�شف ال�شباعى "نحن 
ال نزرع ال�شوك". حقق الفيلم جناًحا مدوًيا، ودفع مبحمود 
يا�ش���ن اإىل م�ش���اف االأبطال للم���رة االأوىل، قبل اأن جتتذبه 

فاتن يف فيلمها الالحق "اخليط الرفيع".
بع���د هذي���ن الفيلم���ن مل تعم���ل �شادي���ة جم���دًدا م���ع ح�شن 
كم���ال يف ال�شينم���ا، وبعد عامن تويف فط���ن عبد الوهاب، 
وبحل���ول منت�ش���ف ال�شبعينيات ودعت كم���ال ال�شيخ بفيلم 
"الهارب" قبل اأن تتبنى ال�شاب اأ�شرف فهمي الذى �شيخرج 

اأغلب اأفالمها االأخرية.
مل تكن �شادية حمظوظة مع املخرجن الكبار، فر�شيدها مع 
كمال ال�شيخ و�شالح اأبو �شيف وبركات جمتمعن ال يتعدى 
الت�شع���ة اأفالم مقاب���ل اأكر من ع�شرين فيلًم���ا لفاتن حمامة، 
اإ�شاف���ة اإىل عم���ل االأخرية مع عز الدي���ن ذو الفقار ويو�شف 
�شاه���ن و�ش���واًل اإىل خ���ريى ب�ش���ارة وداوود عب���د ال�شيد. 
اأ�شف���ت تلك االأ�شم���اء ثقاًل مل�ش���رية فاتن حمام���ة واأحاطتها 

بهالة وبريق مل يتوفرا لكثري من املمثالت.
ورغ���م ذل���ك، ظلت �شادي���ة اأكر تنوًع���ا وتلوًن���ا يف اأدوارها 
باملقارن���ة مع اأي ممثلة اأخ���رى، ال يناف�شها فى هذا اإال �شعاد 
ح�شنى، قدمت العاه���رة واالأر�شتقراطية، ال�شقية والثائرة، 
اخلائنة واملقهورة، البدوية واللعوب، ال�شاذجة واملتاآمرة، 
واملغني���ة القروية والنجمة امل�شهورة، نور وحميدة و�شعاد 

�شلبي وفوؤادة.
تتلب�شه���ا  مرات���ي"،  "عفري���ت  ف���ى  عاي���دة  وكاأنه���ا  ب���دت 
ال�شخ�شي���ات، �ش���واء كان���ت ري���ا اأو اإيرم���ا الدو����س، غ���ادة 

الكاميليا اأو زوجة رجل الع�شابات.
ورغ���م ه���ذه الفيلموجرافيا الوا�شعة وه���ذا التنوع الالفت، 
ورغ���م اجلماهريي���ة وال�شعبي���ة، اإال اأن �شادي���ة مل حتظ من 
النق���اد اإال بلق���ب خائ���ب و�شطح���ي، وه���و "الدلوع���ة"، يف 
مقابل لقب فوقي لفاتن حمامة التي اعُتربت "�شيدة ال�شا�شة 

العربية".
رمبا كان لر�شيد �شادية من االأفالم اخلفيفة دوًرا يف اإبعادها 
عن االألقاب الفخمة، رمبا ت�شنيفها كمطربة قد اأ�شرها، رمبا 
ظلمته���ا �شورتها الذهنية كفتاة ب�شيط���ة و�شقية، يف مقابل 
�ش���ورة فاتن املالئكي���ة االأر�شتقراطية االأنيق���ة التي تتحدث 

الفرن�شية بطالقة ويهيم بع�شقها النجم الذي �شار عاملًيا.
مل تتعر�س �شادية للقب فاتن، ومل تبد انزعاًجا كالذي عربت 
عن���ه م���رمي فخر الدين وهن���د ر�شتم، فقط اكتف���ت باأن ترك 
اأمامن���ا م�شوارها الطويل املتلون، م�ش���رًيا اإىل فنانة فريدة 

وممثلة متمكنة، اإىل �شيدة ذات األف وجه.

اليوم السابع

أحمد عبد المنعم رمضان  

ش���ادي���ة.. س��ي��دة األل����ف وج��ه

رغم هذا التنوع الالفت، ورغم الجامهريية والشعبية، إال أن شادية مل تحظ من 

النقاد إال بلقب خائب وسطحي، وهو "الدلوعة"، يف مقابل لقب فوقي لفاتن 

حاممة التي اعتربت "سيدة الشاشة العربية".

ىف عام 1960، كانت مرص متر بحالة رومانسية حاملة عكستها السينام، 

فعرضت الشاشات أفالم "إشاعة حب" و"نهر الحب" و"لوعة الحب" و"عاد 

الحب"، و"حب يف حب"، وتبعها ىف العام الالحق "شاطئ الحب".

األفالم الثالثة األوىل، التي قامت ببطولتها النجامت الثالث األشهر ىف تاريخ 

السينام املرصية، سعاد حسني وفاتن حاممة وشادية، هي فقط التي 

استطاعت أن تحجز لنفسها مكاًنا يف ذاكرة السينام وأذهان املشاهدين.
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�شادي����ة )من �شادي����ة الكلمات لقب اأطلقُه عليه����ا املمثل الراحل 
عب����د الوارث ع�شر، ولعّلُه االأقرب اإىل �شوتها اجلميل( ممثلة 
غام�شة اإىل حد ورائعة، وكانت على ات�شال فعلي باأدوارها، 
م����ا مكّنه����ا م����ن مقارب����ة الدرام����ا احلزين����ة، والكوميديا حتى 
ُمنتهاه����ا، الت����ي فاج����اأت جمهوره����ا العرب����ي عل����ى االإ�شحاك 
وامل����زاج " املعفرت" ول�شنا يف تع����داد هذه االأفالم هنا اأو يف 
ذكر ت�شل�شلها بل نتكّل����م عن ممثلة ا�شتثنائية لن تغادر ذاكرة 

جمهورها الذي يحفظ جّل اأعمالها.
مّيزه����ا ب�شّدة دوره����ا يف "املراأة املجهول����ة" للمخرج حممود 
ذو الفق����ار، وفيه اأثبتت مقدرة الفتة على اأداء كافة التلوينات 
التعبريي����ة يتمّت����ع بع�����س النا�����س بح�شا�شي����ة �شعورية اأكر 
م����ن �شواهم. من هوؤالء الفنانة �شادي����ة التي رحلت عن عاملنا 
الي����وم. ح�شا�شي����ة �شادية ا�شتمل����ت على طرائقه����ا التعبريية 
املتنّوع����ة م����ا اأك�شبه����ا تلك احل����ال الفني����ة ال�شمولي����ة: الغناء 
الطال����ع من ج�شده����ا اأكر منه م����ن حنجرته����ا، التمثيل الذي 
بذل����ت له اأع�شائها كاّفة، لياأتي ُمعرّبًا يف م�شاركاتها الدرامية 

والكوميدي����ة، ويف تناغم قّل نظريُه عند باقي ممثالت جيلها 
يف ذل����ك الوق����ت. الفاتن����ات ال يكتف����ن بفتنتّه����ن. فق����د تكون 
امل����راأة جميلة، لك����ن جمالها ال يجديها نفع����ًا اإذا كانت الحت�ّس 
ب����ه، �شادي����ة، اأو " فاطم����ة اأحمد �شاك����ر"، االإ�شم ال����ذي ُوِلدت 
ب����ه، كانت تع����ي جّي����دًا جمالها، ومن����ه اأطّلت عل����ى جمهورها 
ُتغّذي����ه بتل����ك الفتن����ة الت����ي ال ُتن�شى. كم����ا اأن جماله����ا نف�شُه، 
اأورثه����ا دهاء االن�شحاب من دائ����رة ال�شوء وهي بعد يف �شن 
اخلم�ش����ن )1984( ويف اأّوج عطائه����ا الفن����ّي . ال�شّيدة التي 
اأرعبته����ا ال�شيخوخة الراِقدة يف جلده����ا، اآثرت االختفاء عن 
جمهوره����ا، خُمّلفة �شورتها يف اأذهان النا�س، �شاّبة، جميلة، 
كاِره����ة لفك����رة اآداء دور االأّم يوم����ًا على ال�شا�ش����ات، هي التي 
مل ُتنج����ب يومًا، ومل تك����ن اأّمًا، بل بقيت �شبي����ة فاتنة تدغدغ 

اأحالم حُمّبيها وُمريديها.
م����ن االأدوار الباكرة ل�شادية، والتي مل تلعبها على ال�شا�شات، 
الأنها مل تكن بعد قد عرف����ت ال�شا�شات، تلك الق�شة ال�شخ�شية 
ع����ن حّبها الإبن اجلريان – ال�شابط اأحمد – الق�شة املُتعاَرف 
عليه����ا يف الغال����ب لدى املُراهق����ات، والتي انته����ت با�شت�شهاد 
احلبي����ب ال�شاب يف حرب فل�شطن ع����ام 1948 يف نف�س يوم 
عر�����س فيل����م �شادية االأول. ق�ش����ة �شخ�شية �شاحل����ة بامتياز 
لفيل����م عربي باالأ�شود واالأبي�����س، مل تت�شن لها خامتة �شعيدة 
عل����ى غ����رار االأف����الم العربي����ة يف ذلك احل����ن، لكنه����ا ر�شخت 
طوي����اًل وعلّم����ت، يف روح �شادية، ولعّلها كان����ت حُمّفزًا جّيدًا 

على لعب اأدوار احلب واخليبة على ال�شا�شات يف ما بعد.
 مل تك����ن اأّم����ًا يوم����ًا وال اأجنبت، رغ����م اأنها ارتبط����ت بزيجات 
ث����الث، منه����ا واحدة م����ع املمثل الراح����ل عماد حم����دي، وكان 
يكربه����ا باأكر من ع�شرين عامًا، وانتهت هذه اإثر �شفعة على 

وجهها تلّقتها منه اأمام  اأ�شدقائهما.
يف احلقيق����ة، كنُت اأحل����ُظ والدي، ال ُيتابع فيلم����ًا عربيًا حتى 
اآخ����رُه، م����ا مل تك����ن �شادي����ة بطلت����ُه األي�ش����ت �شادي����ة " دّلوعة 
ال�شا�شة" ؟. �شوى اأن �شادية بح�شبي امتلكت اأكر من الدلع. 
كان����ت متتل����ك ذلك الن����داء الطالع م����ن عينيها، وذل����ك اجلاذب 
االأكي����د الفائ����ح من ق�شمات وجهه����ا، كما م����ن ج�شدها املعتدل 
الر�شي����ق. مل تك����ن �شادية مث����رية اأحيانًا فقط، عل����ى ال�شعيد 
الفيزيك����ي، بل كان����ت اأي�شًا مثرية لالهتم����ام، ذلك اأنها جهدت 
اإىل اآداء كل االأدوار، برباع����ة تفّوق����ت عل����ى جمالها اجل�شدي 
اإىل ح����ّد اإ�شغاء اجلمهور لها ومتابعته����ا باهتمام ورغبة يف 
ه����ذا ال����دور اأو ذاك. مل ت����اأت �شادية ) 1934( م����ن فقر ُمدقع، 
وال هرب����ت من "حترمي" عائلي عل����ى اال�شتغال بالفن وال من 
�شدفة و�شعتها اأمام م�شتقبله����ا الزاهي، بل هي �شليلة عائلة 

م�شرية تقط����ن حي عابدين، والدها مهند�����س زراعي ) اأحمد 
كم����ال �شاكر( قادها من يده����ا را�شيًا اإىل حي����ث اأعلن املخرج 
اأحمد بدرخان عن م�شابقة ُتعنى بالوجوه اجلديدة لل�شينما ، 
وم����ن هذا التف�شيل يف حياتها ، تعّدى ا�شتغالها يف ال�شينما، 
ما فاق ال 112 فيلمًا، باالإ�شافة اإىل م�شل�شالت اإذاعية ع�شرة، 
وم�شرحي����ة اأوىل ووحي����دة ظه����رت فيه����ا �شادية  بطل����ة اأمام 
اأبط����ال ُمكّر�شن حينها منهم املمثلة القدي����رة �شهري البابلي ، 

واأيقونة الكوميديا امل�شرية الراحل عبد املنعم مدبويل.
مّيزه����ا ب�شّدة دوره����ا يف "املراأة املجهول����ة" للمخرج حممود 
ذو الفق����ار، وفيه اأثبتت مقدرة الفتة على اأداء كافة التلوينات 
التعبريي����ة، يف حن مل تكن بلغ����ت بعد اخلام�شة والع�شرين. 
متّتع����ت �شادي����ة باالأناقة يف كل ما كانت ترتدي����ه اأو تقوم به. 
وه����ي عرفت كيف تبدو اأنيقة من دون ُمغ����االة اأو ت�شّنع، فلم 
تتج����اوز يف هندامها، الب�شاطة والذوق واالبتعاد عن العري 
الفا�شح، بل اعتمدت ت�شريح����ة لطيفة وحُمّببة، و"ماكياجًا"  
ب�شيط����ًا تارك����ة لعينيها املُعرّبت����ن الكالم، وجل�شه����ا ال�شئيل 

حركته اللبقة التي ال ُتعادي االإغراء ، ولكنها ال تفتعلُه.
اأناق����ة رافقتها يف كل اأفالمه����ا، وجعلتها االأكر قربًا وجاذبية 
ب����ن بن����ات جن�شها م����ن املمثالت، وكان����ت �شادية م����ن الفطنة 
بحيث مل تخن الذوق ال�شليم، يف كل ظهوراتها ال�شينمائية.

�شادي����ة الت����ي بقيت جنمة �شب����اك التذاكر مل����دة زادت عن ربع 
ق����رن، لعب����ت اأي�ش����ًا الكثري م����ن الثنائيات" دي����و" مع ممثلن 
ُمعّين����ن منهم عم����اد حمدي وكمال ال�شناوي، غ����ري اأن ما فاق 
كل التوّقعات ، لعبها الثنائي مع  املطرب واملّمثل الراحل عبد 
احلليم حافظ يف فيلم " معبودة اجلماهري" الذي بقي ب�شمة 

دامغة يف خيال ووجدان جمهورها العربي .
تنتابن����ي م�شاع����ر غريب����ة حيال رحيل ه����ذه الفنان����ة وال اأجد 
له����ا �شببًا معق����واًل اأو تف�ش����ريًا. ولعّله����ا امل�شاع����ر املتاأتية عن 
ط����ول احتجابها عن ال�شا�ش����ة كما لو كان اإع����الن موت مبكر، 
اأو لعّله����ا �ش����اأن اآخ����ر ال اأفهمه فالزم����ن ي�شنُع اأحابيل����ه ب�شاأن 
النا�����س وامل�شاهري حتى. وكلما اأفلحُت يف ات�شال على عالقة 
بذاكرتي م����ع وجودها وت�شل�ش����ل اأفالمه����ا واأغانيها، وجدُت 
اأنن����ي اأم�ش����ك ب�شل�شل����ة متقطع����ة، وبقط����ع اأن����ا امل�شوؤولة عن 
تقّطعه����ا. لكنها فنانة عا�ش����ت واجتهدت وماتت، وهي اأفلحت 
يف ت����رك االنطباع اجلّيد، باأنها بذلت ما و�شعها ، لرك ذكرى 
عط����رة عن كل اختياراتها ، مبا يف ذلك ابتعادها عن االأ�شواء 

كما ارتاأت هي نف�شها.

مصر العربية

وأدوار لم تلعبها على الشاشة
عناية جابر
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اأن اأدواره���ا يف اأف���الم مقتب�شة من رويات االأدي���ب الراحل جنيب حمفوظ 
اأك�شبه���ا امتداح���ا �شخي���ا م���ن االأدي���ب احلا�ش���ل عل���ى نوب���ل، ال �شيما بعد 

م�شاركتها يف  فيلمي "زقاق املدق" و"الل�س والكالب".
ورحل���ت �شادي���ة، الت���ي اأ�شرت قل���وب املالي���ن على م���دى عق���ود باأغانيها 
واأفالمها. ُولدت فاطمة �شاكر عام 1931 لكنها ا�شتهرت على مدى م�شوارها 
الفن���ي با�شم �شادية. وعانت م���ن جلطة دماغية ودخلت يف غيبوبة، وتلقت 
عناية مركزة يف اأحد م�شت�شفيات القاهرة قبل اأن متوت جراء امل�شاعفات. 
املئات توافدوا لت�شييع جنازتها يف هذا امل�شجد التاريخي يف حي ال�شيدة 
نفي�ش���ة، وحمل البع�س بو�شرات لها.طارق ال�شناوي، الناقد الفني البارز 
عل���ق قائال: “رغم اأنها بعيدة عن امل�شهد الفن���ي منذ حوايل 30 عاما، لكنها 

ظلت قريبة من اأفئدة النا�س".
و�شارك���ت يف اأك���ر م���ن 100 فيل���م �شينمائ���ي وقدم���ت مئ���ات االأغاين يف 

م�شوارها الفني الذي بداأ يف اأربعينيات القرن املن�شرم.
وتنتمي النجمة امل�شرية اإىل ما يطلق عليه النقاد الع�شر الذهبي واجلميل 

للفن امل�شري بن االأربعينيات اإىل ال�شبعينيات من القرن املا�شي.
وم���ن خ���الل �شوتها احلري���ري املرح ومهاراته���ا التمثيلي���ة البارعة، كانت 
�شادي���ة مبثابة القلب له���ذا الع�شر، واكت�شبت قاع���دة جماهريية متتد عرب 
اأرج���اء الع���امل العرب���ي. وات�شم���ت اأدوار �شادي���ة بالتن���وع فقدم���ت البنت 
القروية واملراأة املوظف���ة، وج�شدت ب�شكل كوميدي اأدوار املراأة امل�شطربة 

عاطفيا واالإحباطات الرومان�شية.
اأغني���ة �شادي���ة، ي���ا حبيبتي ي���ا م�شر"، ت���ذاع ب�ش���كل روتين���ي يف الراديو 

والتلفاز خالل  العطالت الوطنية.
اأغنيته���ا "�ش���وق على مهل���ك �شوق بك���رة الدنيا ت���روق" اإح���دى  االأغنيات 

اخلفيفة التي ما زال �شداها يردد حتى يومنا هذا.
"اآث���رت �شادي���ة فج���اأة  االبتع���اد عن االأ�ش���واء قبل ثالثة عق���ود واتبعت 
ن�شخ���ة �شارم���ة م���ن االإ�ش���الم وارتدت احلج���اب وعا�ش���ت حياته���ا ب�شكل 

يقرب من العزلة الكاملة".
ويف مقابلة يف اأعقاب اعتزالها قالت �شادية: “ال اأريد االنتظار حتى تخفت 
االأ�ش���واء عندي تدريجي���ا، ال اأريد لع���ب اأدوار االأم العجوز بع���د اأن اعتاد 
النا����س روؤيت���ي ك�شابة جت�ش���د اأدوار رئي�شي���ة، ال اأريد اأن ي���رى اجلمهور 
التجاعي���د عل���ى وجه���ي". وتزوج���ت �شادي���ة 3 م���رات، بينهم���ا النجم���ان 

الراحالن عماد حمدي و�شالح ذو الفقار، ومل تنجب اأطفال.

هكذا أبهرت شادية 
نجيب محفوظ

إنه��ا   " ش��ادية:  ع��ن  متحدث��ا  ي��وم  ذات  محف��وظ  نجي��ب  األدي��ب  ق��ال   

بحس��ب  ودم"،  لح��م  إىل  رواي��ايت  ن��ر  حول��ت  الج��ودة  عالي��ة  فنان��ة 

ع��ن  رحل��ت  الت��ي  النجم��ة  ح��ول  ب��رس  أسوش��يتد  أنب��اء  لوكال��ة  تقري��ر 

املمثل��ة  املرصي��ة،  "الديف��ا  بعن��وان  ج��اء  الثالثاء.التقري��ر  أم��س  عاملن��ا 

واملطربة شادية توفيت عن عمر 86 عاما".

وائل عبد الحميد 

خ���الل االأي���ام االأوىل ��� االأكر �شعوب���ة ودموية 
يف »ث���ورة يناي���ر« 2011 ��� خط���ر الأحد الربامج 
التلفزيوني���ة اأن يجري ات�ش���ااًل بالفنانة �شادية 
املعتزل���ة من���ذ عقود. ج���اء �شوتها ع���رب الهاتف 
مذع���ورًا مرتبكًا كاأمن���ا من عامل اآخ���ر: »ليه كده 
يا م�شري���ن؟«. كانت تت�شاءل ع���ن ال�شبب الذي 

جعل امل�شرين »يعملوا كده ببع�س«.
رمب���ا مل تك���ن تع���ي - يف غيابه���ا - اآن���ذاك اأّن 
يف  االآخ���ذة  امليادي���ن  عل���ى  املهيم���ن  ال�ش���وت 
االنت�شار اآنذاك، كان �شوت اأغنيتها »يا حبيبتي 

يا م�شر«.
»يا بالدي يا اأحلى البالد يا بالدي«. كلمات حممد 
حمزة التي حلنه���ا بليغ حمدي، كانت ت�شدو يف 
�شم���اء امليادي���ن ي�شغله���ا امل�شريون م���ن اأجهزة 
كا�شي���ت ال�شي���ارات، �شوته���ا العمي���ق الق���وي 
ال�ش���ادي يف االأغنية، كان اأح���د االأوجه العديدة 
ل�شوتها »الدل���وع« يف »يا دبلة اخلطوبة«، فائق 
احل���زن يف »يا عين���ي ع الولد«، ع���ارم اجلاذبية 

والعاطفة يف »وحياة عينيك وفداها عينيا«.
يف عب���ارة مكتوبة بخط اليد، تق���ول �شادية ردًا 
على قراء اإحدى املجالت الفنية يف اخلم�شينيات 
اإن »اأمنيته���ا يف احلياة« اأن »يك���ون لديها د�شتة 
اأطف���ال حن ت�ش���ل اإىل عم���ر اخلم�ش���ن«. لي�س 
موؤك���دًا ن�شب���ة العب���ارة اإىل �شادية، لك���ن االأكيد 
اأنها مل ترزق االأطفال رغم ثالث زيجات اأ�شهرها 
اقرانه���ا ب�شالح ذو الفقار. ال تعطي احلياة كل 
�ش���يء على ما يبدو، لك���ن �شادية اأعطتها الكثري. 
مل يعرف ع���ن فنانة غريها ت�ش���اوي املوهبة يف 
الغن���اء والتمثي���ل به���ذا الق���در. كان���ت جنم���ات 
ال�شينما اإم���ا مغنيات ميثلن اأحيان���ًا، كاأم كلثوم 
وفايزة اأحم���د ووردة، اأو ممثالت يغنن اأحيانًا 
كهدى �شلط���ان. وبا�شتثناء املوهبة الفذة ل�شعاد 
ح�شن���ي، مل يك���ن �ش���وى �شادي���ة جتم���ع بالقدر 
نف�شه بن حنج���رة ذهبية وطاقة متثيلية خالقة 
ومتنوعة. عرّبت عن نف�شها يف فر�شة منوذجية 
يف فيل���م »عفري���ت مراتي« )فطن عب���د الوهاب � 
1968(، يف دور الزوج���ة املهوو�ش���ة بتج�شي���د 

�شخ�شيات �شينمائية متنوعة.
كان���ت �شادي���ة »اإيرم���ا الدو�س« امل�شري���ة خفيفة 
الظ���ل قب���ل �شه���ور م���ن تقدميه���ا دور »ف���وؤادة« 
اأمام عري����س يف امللحم���ة ال�شينمائية الغنائية 
»�شيء م���ن اخلوف« )ح�شن كم���ال � 1969(. مل 
يك���ن ه���ذا االنتقال املذه���ل واملقنع ب���ن االأدوار 
وال�شخ�شيات والكوميديا والغناء والراجيديا 

غريبًا وال �شعبًا على »حميدة« املغوية يف »زقاق 
املدق« )ح�شن االإمام � 1963(، التي حتولت اإىل 
املدي���رة ال�شارمة املحب���ة يف »مراتي مدير عام« 
)فط���ن 1966(، ثم اإىل عامل���ة الفندق الب�شيطة 

زهرة يف »مريامار« )كمال ال�شيخ � 1969).
كانت تنقالتها/ قفزاتها من هذا الدور، واللون، 
اإىل ذاك، قف���زات جناح مطلق، حّولها اإىل جنمة 
�شب���اك ورم���ز اأ�شط���وري لفتي���ات اخلم�شينيات 
وال�شتيني���ات اللوات���ي ك���ّن يتناف�ش���ن يف تقليد 
»ُق�شة �شادي���ة« اأي ت�شفيفة �شعرها املميزة. كاأن 
ذلك التنقل من ال�شينما اإىل ميكروفون الغناء مل 
يكفه���ا، فتقرر قب���ل اعتزالها ب�شن���وات قالئل اأن 
حتقق قفزة ك���ربى اإىل لون فني مل جتربه قباًل. 
وه���ي الوحيدة الت���ي جمعت بالق���در نف�شه بن 

حنجرة ذهبية وطاقة متثيلية خالقة
كان���ت م�شرحي���ة »ري���ا و�شكينة« )ح�ش���ن كمال 
� 1980( جتربته���ا امل�شرحي���ة الوحي���دة، لكنه���ا 
����� كالع���ادة م���ع �شادية �� حقق���ت جناح���ًا �شاحقًا، 
اإىل  التدف���ق  ع���ن  يتوق���ف  مل  ال���ذي  اجلمه���ور 
م�ش���رح »لي�شيه احلري���ة« يف و�ش���ط القاهرة مل 

ي���اأِت باالأ�شا�س لال�شتمتاع بعمالقي امل�شرح عبد 
املنع���م مدب���ويل و�شه���ري البابلي، ب���ل مل�شاهدة 
�شادي���ة عل���ى امل�شرح للم���رة االأوىل ت���وؤدي دور 
»ريا« ال���ذي اأجادت فيه وتاألقت كاأنها ولدت على 
امل�ش���رح. العر�س الذي يحكي ق�شة اأختن قتلتا 
ع�ش���رات الن�ش���اء يف االإ�شكندرية قب���ل اأكر من 
قرن، حت���ول اإىل كوميديا غنائي���ة ا�شتعرا�شية 
بف�شل وج���ود �شادية اأواًل وتاألقه���ا. غنت »حبك 
جننا يا ا�شمك ايه« الأربع �شنوات ا�شتمر خاللها 
العر�س ال�شاحق للم�شرحية. اأغنيات كتبها عبد 
الوه���اب حمم���د وحلنها بلي���غ حم���دي، وغنتها 
�شادي���ة مب�شاحبة النجمن مدب���ويل والبابلي، 
جعل���ت من امل�شرحية عماًل اأيقونيًا دائم العر�س 
واملتع���ة. بع���د خت���ام امل�شرحي���ة، وعل���ى طريقة 
جنمات املا�شي القدمي، ق���ررت �شادية االعتزال 
وه���ي يف القم���ة حي���ث ال تزال حتتف���ظ بالوجه 
اجلميل. كانت قد و�شلت اخلم�شن ومل حت�شل 
على »د�شتة االأطفال« التي اأرادتها، لكنها ح�شلت 
عل���ى مالي���ن املحب���ن الذي���ن مل ين�شوه���ا رغم 

الغياب.

نجمة شباك وأسطورة زمنها!

محمد خير   
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المرحلة األولى
اأول م�شاهد �شادية التي اأحبها من خاللها اجلمهور م�شهد 
البن���ت ث���م ال�شاب���ة اجلميل���ة �شاحبة ال�ش���وت املالئكي 
اجلمي���ل املندفعة التي حتب بكل ما متلك من قوة، وهي 
املرحل���ة التي ا�شتمرت فيه���ا �شادية من���ذ بدايتها الفنية 
ع���ام 1947 بفيلم »اأزه���ار واأ�شواك«، وظل���ت تقدم هذه 
ال�شخ�شي���ة على مدار 14 عامًا حت���ى عام 1961. قدمت 
خ���الل هذه املرحلة نحو 86 فيلم���ًا اأحبها اجلمهور منها 
»نادية« و»معله�س يا زهر« و»الزوجة ال�شابعة« و»�شاعة 
لقلب���ك« و»حماتي قنبل���ة ذرية« و»يف اله���وا �شوا« و»اأنا 
وحبيب���ي« و»ل�شانك ح�شان���ك«، و»ال�شتات ما يعرفو�س 
يكدب���وا«، و»بن���ات ح���وا«، و»حل���ن الوف���ا« و»دليل���ة«، 
و»عيون �شهران���ة«، و»اأنت حبيبي« وهو تعاونها االأول 

مع يو�شف �شاهن و»املراأة املجهولة«.

امرأة مرغوبة ومرهوبة
ك���ربت �شادي���ة البن���ت ال�شغ���رية واأ�شبح عمره���ا فعليًا 
28 عام���ًا ون�شجت خربته���ا. ق�شت 14 عام���ًا تعمل يف 
الو�شط الفن���ي، وظهر هذا عل���ى اختياراتها، خ�شو�شًا 
اأّنه���ا الفرة التي تعرفت فيها اإىل م�شطفى اأمن وقادها 
اإىل ع���امل املثقف���ن وال�شحافي���ن الكب���ار، لي���زداد وعي 
الفت���اة ال�شغرية وتب���داأ يف ترتيب اأولولي���ات ظهورها 
وطبيعت���ه. بداأت مرحلة �شادية املمثلة احلقيقية بفيلمها 
»الل�س وال���كالب« ودور نور الفتاة املوم�س التي اأحبت 
بطل الفيلم. دور غري وجهة نظر جنيب حمفوظ ل�شادية 

واعتربها ممثلة حقيقية وقوية.
ا�شتم���رت هذه املرحلة على م���دار ثمانية �شنوات انتهت 
ع���ام 1971 قدم���ت خاللها 21 فيلمًا انته���ت بفيلم »نحن 
ال ن���زرع ال�شوك«. ف���رة حققت لها اخلل���ود ال�شينمائي 
باأه���ّم اأدواره���ا ومنها »مريام���ار« و»الزوج���ة رقم 13«، 
و»الطري���ق«، و»زق���اق امل���دق« و»مرات���ي مدي���ر ع���ام«، 
و»كرام���ة زوجت���ي«، و»اأغلى م���ن حيات���ي«، و»معبودة 
اجلماه���ري«، و»عفري���ت مراتي«، و»�ش���يء من اخلوف« 

و»ن�شف �شاعة جواز«.

»معبودة الجماهير« كبرت وصارت أمًا
كربت �شادية �شنًا ووعيًا وانتقلت لتلعب اأدوار الزوجة 
الكبرية ال�شّن. ا�شتمرت هذه املرحلة على مدار 14 عامًا 
اأخ���رى منذ عام 1970 وحتى ع���ام 1984 اآخر اأعمالها. 
يف هذه املرحلة، قدمت اأفالمًا مهمة اأي�شًا، منها »اأ�شواء 
املدين���ة« و»رغب���ات ممنوع���ة«، و»ال�ش���ك ي���ا حبيب���ي«، 
وم�شرحي���ة »ري���ا و�شكين���ة« و»ال ت�شاألني م���ن اأنا« الذي 

كان اآخر اأفالم �شادية التي �شاهدها اجلمهور.
)دلوع���ة ال�شا�شة( متّر مبحن���ة املر�س وتخرج منت�شرة 
م���رت �شادية مبحنة �شرطان الثدي وخرجت منها اأقوى 
واأك���ر التزام���ًا. يف ه���ذه املرحلة، قدم���ت جمموعة من 
االأغني���ات الدينية اآخرها االأغني���ة ال�شهرية »خد بايدي« 
التي غنتها عام 1986. بكت وهي تقدمها، منهية غناءها 
باإعالن اعتزالها. يومها قالت اإّنها قررت االعتزال »الأنني 
يف عّز جمدي اأفكر يف االعتزال، وال اأريد اأن اأنتظر حتى 

تهج���رين االأ�ش���واء، وال اأح���ب اأن اأقوم ب���دور االأمهات 
العجائ���ز يف االأف���الم يف امل�شتقبل بع���د اأن تعّود النا�س 
روؤيتي يف دور البطلة ال�شابة، وال اأحب اأن يرى النا�س 
التجاعي���د يف وجه���ي، ويقارن���وا بن �ش���ورة ال�شابة، 
الت���ي عرفوه���ا والعجوز الت���ي �شي�شاهدونه���ا. اأريد اأن 

يظل النا�س حمتفظن باأجمل �شورة يل عندهم«.

مرحلة االعتزال
كر�ش���ت �شادي���ة حياته���ا بعد االعت���زال لرعاي���ة االأطفال 
اليتام���ى، خا�ش���ة اأنها كان���ت �شغوفة الأن تك���ون اأمًا، اإال 

اأنها مل ُترَزق اأطفااًل.

الحاجة شادية
اأ�شبح لق���ب �شادية الر�شم���ي احلاجة �شادي���ة، وارتدت 
احلج���اب وظل���ت فخ���ورة بتاريخها الفن���ي، راف�شة اأي 
حماولة لت�شويهه، موؤك���دة دومًا اأنها فخورة بكل حلظة 

فيه.

ثالث زيجات
»اأحم���د« و»من���ى« ق�ش���ة ح���ب حقيقي���ة خل���ف الكام���ريا 
ب���ن الفنان �ش���الح ذو الفقار، والفنان���ة �شادية، ُتَعّد من 
حكايات احل���ب االأ�شهر يف الو�شط الفني. كان اأول لقاء 
يف فيل���م »عي���ون �شهران���ة« )1957(، وكان���ت »�شادي���ة« 
اآنذاك زوجة للفنان عماد حمدي الذي كان اأول اأزواجها. 
وكان �شديد الغرية عليها، خا�شة يف االأيام االأخرية من 
حياتهم���ا الزوجية التي انتهت يف اأيار )مايو( من العام 

ذاته.
ووفق���ًا مل���ا ن�ش���ره الكاتب امل�ش���ري حممد �شعي���د، الذي 
اأرخ ل�شادي���ة، �شينمائي���ًا ع���رب كتاب���ه »اأ�شه���ر مئ���ة يف 
الغن���اء العربى«، ف���اإن عالقة احلب ب���ن �شادية و�شالح 
ذو الفق���ار، مل ت�شته���ر ومل تعرف للنا����س اإال عندما قدما 
ر يف  وِّ معًا فيل���م »اأغلى من حياتى« ع���ام 1965، وقد �شُ
مدينة مر�شى مطروح. الفيلم �شهد اللقاء الثاين بينهما، 
واأخ���ذت ق�شته عن فيلم »ال�شارع اخللفي« جلون جافن، 
و�ش���وزان هيوارد، وه���و فيلم رومان�ش���ي، يروي ق�شة 
�شاب وفتاة حتول الظروف دون زواجهما، وبعد �شنن 

طويلة يلتقيان ويتزوجها �شرًا حتى وفاته.
تزوج���ت �شادي���ة �شالح ذو الفق���ار مرت���ن: يف ت�شرين 
الث���اين )نوفمرب( 1967، بعد ق�ش���ة حب دامت �شهورًا. 
تزوج���ا وعا�ش���ا حياة �شعي���دة جدًا، لك���ن �شادية �شعرت 
مرة اأخرى باحلنن اإىل االإجناب، وحملت بالفعل للمرة 
الثالث���ة، ومكث���ت يف البي���ت قراب���ة خم�ش���ة اأ�شهر حتى 
يثب���ت حملها، لكنها فقدت اجلنن، واأثر هذا بنحو �شيئ 
يف نف�شيته���ا ووقع الط���الق بينهم���ا يف اآب )اأغ�شط�س( 

.1969
و�شعى بع����س املقربن من �شادية و�شالح ذوالفقار اإىل 
اإعادة احلياة بينهما، وجنح���ت حماوالت الو�شاطة يف 
اإعادة الزوجن مرة اأخرى يف اأيلول )�شبتمرب( من عام 

1969، ليقع الطالق النهائي يف منت�شف عام 1973.
حلم االإجناب هو اأحد االأ�شباب التي اأّرقت حياة �شادية، 
وحرمته���ا اأن تهن���اأ بال�شعادة. كانت دائم���ًا نقطة خالف 
بينه���ا وب���ن اأزواجه���ا، فح���ن تزوج���ت عم���اد حمدي، 
كان االتف���اق بينهم���ا على تاأخري االإجن���اب اأعوامًا عدة. 
لكن رغبته���ا اجلارفة يف حتقيق هذا احلل���م دفعتها اإىل 
خمالف���ة االتف���اق، وحملت بالفعل، ولك���ن هذا احلمل مل 
يكتم���ل، واأكد لها االأطباء خط���ورة احلمل على �شحتها، 
واأن ج�شمه���ا ال�شعي���ف النحي���ل ال يقوى عل���ى احتمال 
االإجناب. لكنها مت�شكت باالإجناب، وكان ذلك �شببًا اآخر 

للخالف مع عماد حمدي، والطالق يف ما بعد.
وف���ى زيجته���ا الثانية باملهند�س عزي���ز فتحي، مل يكتمل 
حمله���ا، م���ا دفعهم���ا اإىل تكذيب نب���اأ احلمل ال���ذي كانت 
ال�شح���ف ق���د ن�شرت���ه ي���وم 16 ت�شري���ن االأول  م���ن عام 
1958، ث���م كان احلم���ل الثال���ث م���ن �ش���الح ذو الفقار، 
وفق���دت اجلن���ن اأي�شًا يف �شه���ره الرابع. بع���د الطالق 
الث���اين ب���ن �شادية و�ش���الح ذو الفقار، ق���ررت اأاّل تكرر 
جترب���ة الزواج م���رة اأخ���رى، واأن تعي�س لربي���ة اأبناء 

اأخوتها.

عن موقع نون االلكتروني

جت »دلوعة الشاشة العربية«، لتكون من  رقيقة وصادقة مع نفسها وحبها لفنها، فتوِّ

األساطري الخالدة، رغم اعتزالها الحياة الفنية والعامة منذ عام 1986، عندما قدمت آخر 

أغنياتها »خد بأيدي«، لتغادر املرسح، وتعلن قرارها باالعتزال. جاء ذلك بعد 39 عاماً من 

العمل قدمت خاللها 112 فيلاًم و170 أغنية و10 مسلسالت إذاعية ومرسحية واحدة.

اسمها الحقيقي، فاطمة أحمد كامل، ولدت يف 8 شباط )فرباير( عام 1931، يف حّي الحلمية 

الجديدة يف القاهرة، وترجع أصولها إىل محافظة الرشقية.

)الدلوعة( ومضات من حياة 

وليد أبو السعود   
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مل يق���ف االأمر عند هذا احلد. تقدم���ت فاطمة اإىل جلنة 
االختب���ار يف »ا�شتودي���و م�ش���ر« عندم���ا كان املخ���رج 
اأحم���د بدرخان يبحث عن وجه جديد. وحازت اإعجاب 
اللجن���ة بعدما قامت بالغن���اء والتمثي���ل، لت�شبح هذه 
ال�شابة �شادية، وتقدم لل�شينما ما يقرب من 118 فيلمًا 
اإىل جان���ب م�ش���وار غنائ���ي اح���رايف عل���ى التوازي. 
ولع���ل �شادي���ة املث���ل احل���ّي عل���ى ع���دم �شح���ة عب���ارة 
»�شاح���ب بالن كداب«، فقد برعت يف كال املجالن على 
حد �شواء، واإن مل تكن اجلودة واحدة يف ذات الوقت.
تراكم���ت  التمثي���ل  اأن خربته���ا يف  م���ن  الرغ���م  عل���ى 
وازدادت طردي���ًا مع عمرها، وبالت���ايل زادت جودة ما 
تقدمه يف ال�شينما، اإال اأن هذا مل يحدث باملثل لقدراتها 
الغنائية واالأدائية التي فاتها التطور مع الوقت. برغم 

���ز �شادية ذكاوؤه���ا يف االختي���ار وقدرتها على  ذل���ك، ميَّ
املغام���رة والتجرب���ة مب���ا مل متاثلها في���ه زميالتها يف 
احلقب���ة الزمنية الت���ي امتهنت فيها الغن���اء، �شواء من 
حيث مو�شوعات الغن���اء اأو القوالب الغنائية. �شادية 
اخت���ارت �شخ�شيات عديدة لتغني م���ن خاللها، بحيث 
اأ�شب���ح لها وج���ود يف كل منا�شبة داخ���ل كل بيت على 
م�شتوى م�شر واأغلب الوطن العربي. ال�شابة العرو�س 
يف »يا دبلة اخلطوبة«، االأم يف »�شيد احلبايب«، االبنة 
يف »مام���ا يا حلوة«، واحلبيب���ة اجلريئة يف »بحبك يا 
ا�شم���راين«، احلبيب���ة اخلجول���ة يف »مك�شوف���ة منك«، 
ال�شي���دة الوطنية يف »يا حبيبتي يا م�شر«، الغانية يف 

»ايرما الدو�س«، العدادة احلزينة يف »والله يا زمن«.
واإذا تناولنا قطاعًا معينًا مميزًا من اأعمالها املو�شيقية، 
ف�شيكون تعاونها مع بليغ حمدي الذي حلن لها الكثري.

وعل���ى غ���ري عادت���ه يف االأغ���اين الق�ش���رية، ابتع���دت 
الراجيدي���ة  ب���ن  الدرام���ي  التاأرج���ح  ع���ن  اأحلان���ه 
احلزين���ة واليوفوري���ا ال�شعي���دة جنب���ًا اإىل جنب عرب 
املقط���ع الواحد، ومتيزت بالوح���دة املزاجية واالإيقاع 
ال�شري���ع عل���ى ط���ول االأغني���ة مث���ل »الع���ن الع�شلية«، 
والتجري���ب يف قوال���ب مو�شيقي���ة خفيف���ة اأو غريب���ة 
مث���ل »اأحبك قوي«. وداخل اجلمل���ة اللحنية الواحدة، 
متي���زت بكرة احل���روف املو�شيقية و�شرع���ة االنتقال 
بينه���ا، ما نا�شب الطبيعة املرحة الأداء �شادية وم�شاحة 
وخام���ة �شوته���ا. بينم���ا ظه���رت خ�شائ�ش���ه اللحني���ة 

املمي���زة ل�شخ�شيت���ه املو�شيقية بو�ش���وح يف االأغاين 
الطويل���ة الت���ي حلنها له���ا مثل »اآخ���ر ليل���ة«، متجاهاًل 
ق���درات وخ�شائ����س وم�شاح���ة �شوت �شادي���ة املقيدة 
التي متيزت باالأداء التعب���ريي واخلامة التي عو�شت 
امل�شاح���ة اأو احلرفي���ة اللذين ينق�شانه���ا يف كثري مما 
قدمت مع بليغ، خ�شو�شًا االأغاين الطويلة التي قدمت 
ب�ش���كل ح���ي. والالف���ت عجزه���ا ع���ن اإ�شاب���ة النوتات 
ال�شحيح���ة يف تاأديتها لكثري من اأحلانه ب�شكل حي اأو 
ت�شجي���اًل، وهذا ه���و االأمر الذي تغا�ش���ى عنه االأغلبية 
من اجلمهور يف اتفاق �شمن���ي متجاوزًا اإياه للركيز 

على اأدائها وروحه وقدراتها التمثيلية.
خل���د بلي���غ �شوتها ب���روح الفولكل���ور حينم���ا خلق له 
»احلن���ة ي���ا قط���ر الن���دى« و»اآه ي���ا ا�شم���راين الل���ون« 
و»�شالمة �شالمة« وغريها مما ا�شتقاه من روح الراث 
امل�ش���ري ال�شعي���دي، وهو املنطقة املف�شل���ة لديه التي 
ي�شتبك معه���ا ب�شكل متكرر يف خمتلف اأحلانه للمغنن 

امل�شرين.
يف 1986، ق���ررت �شادي���ة االعت���زال واالن�شح���اب من 
ال�شاح���ة الفني���ة. تزام���ن ه���ذا م���ع اأدائه���ا الأغنية »خد 
باي���دي« يف االحتف���ال بالليلة املحمدي���ة. وعلى الرغم 
م���ن اخت���الف تف�ش���ريات اأ�شب���اب االعت���زال وتطرقها 
امل���وؤذي لتفا�شي���ل �شخ�شي���ة حياتي���ة، اإال اأن �شادي���ة 
موج���ودة باإنتاجه���ا املو�شيق���ي وال�شينمائ���ي الغزير 

املثري للخالف.

شادية وبليغ حمدي... تنّوع ومغامرة

كان والدها مهندساً زراعياً، هاوياً للغناء 

يجيد عزف العود والبيانو. لذا تعلقت 

الطفلة فاطمة بالغناء، وكان األب من 

الوعي والتفتح بحيث أسند إىل الفنان فريد 

غصن تعليم ابنته الغناء، وإىل الفنان عبد 

الوارث عرس تلقينها أصول مخارج األلفاظ 

وتدريبها عىل اإللقاء والتعبري الصويت، 

ومل تخيِّب فاطمة ظنه يف حسن التعلم، 

وأكملت مشوار شقيقتها عفاف إىل احرتاف 

الغناء، بل فاقتها موهبة.

شيرين عبده   



تعت����رب �شادية من اأوائ����ل الفنان����ات الالتي قمن ب����اأداء الثنائيات 
الفني����ة، والت����ي جمعته����ا مع كبار النج����وم يف زمنه����ا، �شواء يف 

التمثيل اأو الغناء، اللذين برعت بكليهما.
والالف����ت اأن معظم النجوم الذي����ن جمعتها معهم ثنائيات، وقعوا 

يف حبها، وبع�شهم من تزوجها.
�شادية، التي كانت نكبة فل�شطن عام 1948 هي ال�شبب الرئي�شي 
يف دخوله����ا ع����امل الفن، بع����د وفاة خطيبه����ا ال�شاب����ط يف الكلية 
احلربي����ة، اعتزل����ت الف����ن وه����ي يف بداي����ة م�شوارها ن����زواًل عند 

رغبته، ثم عادت بعد وفاته.
واأ�شبحت فيما بعد حمبوبة ال�شينما امل�شرية، وغالًبا ما حتولت 

ق�ش�س احلب يف اأفالمها اإىل حقيقة.

شادية وعماد حمدي
قابل����ت �شادية الفنان عماد حمدي يف “قطار الرحمة”، الذي كان 
متجًه����ا اإىل ال�شعي����د الأغرا�س خريي����ة، ع����ام 1952، ومل ينتظر 
عم����اد حمدي كثرًيا حتى يرتبط به����ا، اإذ تزوجا عام 1953 اأثناء 
ت�شويرهم����ا فيلم “اأقوى م����ن احلب”، رغم ف����ارق ال�شن بينهما، 
ومت االنف�شال بعد ث����الث �شنوات، و�شكال ثنائًيا قدم اأهم االأفالم 
التي اعتربت من كال�شيكيات ال�شينما امل�شرية، منها فيلم “املراأة 
املجهول����ة” الذي غنت فيه اأغنيتها امل�شه����ورة، “�شيد احلبايب”، 
فيلم “ال تذكريني”، وفيلم “اأقوى من احلب”، وا�شتمر تعاونهما 

حتى بعد االنف�شال، فمثال فيلم “مريامار”، عام 1969.

شادية وكمال الشناوي
جم���ع الفنان���ة �شادي���ة مع الفن���ان كم���ال ال�شن���اوي 27 فيلًما، 
وت���زوج ال�شن���اوي م���ن اأخت �شادي���ة. ومن اأهم االأف���الم التي 
جمعتهم���ا، فيلم “ارح���م حبي” ال���ذي غنت في���ه اأغنيتها “اإن 
راح من���ك يا ع���ن”، وفيلم “الل�س وال���كالب”، وفيلم “�شاعة 

لقلبك”.

شادية وصالح ذو الفقار
حت���ول فيلم “اأغلى من حياتي”، الذي لعب بطولته �شالح ذو 
الفق���ار و�شادي���ة اإىل حقيقة، اإذ تاأجج���ت م�شاعر احلب بينهما 
اأثن���اء ت�شوير الفيلم ع���ام 1965، يف مر�شى مطروح، تزوجا 
بع���د الفيلم باأ�شهر قليلة، ولكن ف�شلها يف االإجناب عدة مرات، 

اأثر على حياتها الزوجية فحدث الطالق بينهما عام 1969.
وقدم���ت �شادية مع �شالح ذو الفقار اأفالًما تعد من اأهم االأفالم 
التي قدمتها يف حياتها، مثل اأغلى من حياتي، عفريت مراتي، 

كرامة زوجتي، وزوجتي مدير عام

شادية ورشدي أباظة
كان فيل���م “الزوجة رق���م 13” الذي قدمته �شادي���ة مع ر�شدي 
اأباظ���ة ع���ام 1962، من اأه���م اأف���الم اأباظة، وال���ذي كان دوره 
في���ه يعك����س �شخ�شيته احلقيقي���ة، بح�شب ما ذك���رت �شقيقته 
يف اإح���دى املقاب���الت التلفزيوني���ة. وغنت في���ه �شادية اأجمل 

اأغانيها، كما ا�شرك���ت معه يف اأفالم اأخرى منها “ن�س �شاعة 
جواز” و”الطريق”.

 شادية وفريد األطرش
عندما مثلت �شادية مع فريد االأطر�س فيلم “ودعت حبك” للمخرج 
يو�ش���ف �شاه���ن، عام 1956، وق���ع فريد يف حبها. كم���ا ذكر فريد 
االأطر�س يف مذكرات���ه، اأن �شادية عو�شته عن عذاب املا�شي، لكن 
ه���ذا احلب مل يكل���ل بالزواج، برغ���م ا�شتمرارهما مًع���ا يف الفيلم 
ال�شه���ري “اأن���ت حبيبي” ع���ام 1957، ب�شبب �شوء الظ���ن بينهما، 

واإ�شرارهما على مواقفهما.

شادية وعبد الحليم حافظ
اأطل���ق عليها لقب “معبودة اجلماه���ري” بعد اأن مثلت فيلًما يحمل 
اال�شم نف�شه مع العندليب االأ�شمر، عبد احلليم حافظ، عام 1967، 
وال���ذي قال عنها  “�شادية هي املف�شلة لدي، غناًء ومتثياًل من بن 
كل الفنان���ات”. فرغم اأنها �شبقت عبد احلليم يف ال�شهرة والغناء، 
اإال اأنه���ا �شاعدته يف ك�ش���ر حاجز اخلوف من كام���ريات ال�شينما، 
عندم���ا مثل���ت مع���ه اأول اأفالمهم���ا مًع���ا، حل���ن الوف���اء، وا�شتم���ر 
تعاونهم���ا وقدم���ا فيل���م )دليل���ة(، وه���و اأول فيلم م�ش���ري ملون. 
وجمع���ت بينهما خارج التمثيل والغن���اء �شداقة متينة، وحتدثت 
�شادية عن قيامها بتعليم عبد احلليم قيادة الدراجة الهوائية، قبل 

ت�شوير اأغنية “حاجة غريبة” يف فيلم معبودة اجلماهري.

ثنائيات شادية في السينما 


