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المقدمة

يف حياة الفنانة رجاء ح�صني الكثري من الق�ص�ص والروايات عن احلياة بكل �صورها، 
بداية من حياتها ال�صخ�صية و�صوال ايل حياتها العملية، بداية من ال�صغف بال�صينما، 
م�صرح  يف  االول  العمل  ايل  لدرا�صته،  اال�صرة  على  واالحتيال  بامل�صرح،  ال�صغف  ثم 
الريحاين، واالنتقال �صريعا ايل امل�صرح القومي، ايل العمل يف االذاعة ثم التليفزيون 
كفنانة  تخ�صها  الأنها  فقط  لي�ص  املهمة،  بالتفا�صيل  ومليئة  طويلة  رحلة  وال�صينما، 
هذا  لل�صينما  القومي  املهرجان  تكرمي  هو  كثرية،اآخرها  تكرميات  وا�صتحقت  ابدعت. 
املا�صي، ولكن الن  مار�ص  للمراأة يف  العاملي  اليوم  الدولة يف  العام ٢٠٢٢، وقبله تكرمي 
والظروف  ظروفها،  مثل  يف  امل�صريني  من  وا�صعة  �صريحة  معي�صة  مع  يتوائم  عا�صته  ما 
االجتماعية واالن�صانية والفكرية اأمر �صديد االهمية يف حياة النا�ص بالطبع، خا�صة 
اأو الذين قرروا التمرد علي املكتوب لهم و رغبوا يف  من تقلبت بهم االو�صاع املعي�صية، 
)اجلنوح( ايل عمل غري مرغوب فيه مثلها،  او الفتيات اللواتي قررن اخلروج عن دوائر 
االلتزام التام باأوامر ونواهي املجتمع واال�صرة فيما يخ�ص املراأة حتديدا .عا�صت رجاء، 
ال�صباب،  بالتحديات منذ طفولتها، وحتي بدايات  مليئة  او عائ�صة ح�صني ذكي، حياة 
هذا  يقراأ  من  ظروف  بع�ص  مع  تتقاطع  قد  حياة  بعدها،  وما  الن�صج،   ملرحلة  و�صوال 
الكتاب، ولكنها اي�صا تك�صف عن فتاة ثم امراأة �صجاعة ا�صتطاعت ان تقود نف�صها مبكرا 
ايل الهدف الذي حددته، والعمل الذي حلمت به، مع االلتزام الكامل بواجبها العائلي 
املجتمع وهي متار�ص  بقيم  اي�صا  .وااللتزام  اليها  تنتمي  التي  اال�صرة  واالن�صاين جتاه 
نعرفها  كثرية  ق�ص�ص  من  تقرتب  املجتمع،،ق�صتها  هذا  من  جزء  يرف�صه  الذي  العمل 
ومدنهم  حمافظاتهم  تركوا  احللم  اجل  ذويهم،ومن  عن  خمتلف  مب�صتقبل  حلموا  ملن 
وذهبوا ايل العا�صمة التي امتلكت يف ذلك الزمن خيوط احالم الب�صر يف اغلب االعمال 

واملهن،،وال زالت . 

الفصل األول



67

رجاء ح�سني .. اإبداع اأقوى من  الظالل

ولي�ص كلية احلقوق التي متنتها اال�صرة لها، ووفقا لكالمها )انتقلنا من طنطا ايل �صربا 
يف �صقة اأخذها لنا خايل الذي �صاعدين يف كل �صيء يف عملية النقل دون ان يعرف اأنني 
جئت من اجل معهد امل�صرح، وع�صنا علي الفلو�ص التي كان ابويا ير�صلها الينا من مرتبه(! 

وهنا اقرتب التغري احلا�صم يف حياتها، حني ذهبت لتقدمي اوراقها يف املعهد العايل 
للفنون امل�صرحية، بعد قبولها يف كلية احلقوق بجامعة القاهرة، مل تخرب احدا بهذا 
القرار الذي اتخذته مبفردها ل�صغفها بالفن ولعلمها ان حمبة الفن امر قد يكون عاديا 
لدي البع�ص، لكنه مرفو�صا لدي اآخرين، وبالطبع فاإن درا�صته، والعمل به، امر �صعب، 
بل مرفو�ص من اال�صرة يف هذا الوقت، وخا�صة بالن�صبة للفتيات اأمثالها، ولهذا اخفت 
اعلنت  امل�صرح،  ومعهد  احلقوق  كلية  االثنني،  يف  قبولها  مت  وحني  اجلميع،  عن  االمر 
اأثناء  �صباحا  البيت  يف  تظل  فكانت  الثانية،  مع  عمليا  وتعاملت  االويل،  عن  الأ�صرتها 
الثامنة م�صاءا( ايل  الظهر )من اخلام�صة ايل  حما�صرات كلية احلقوق، وتذهب بعد 
حما�صرات معهد امل�صرح مدعية انها مواعيد كلية احلقوق، وبالطبع مل يكن احدا من 
العائلة يعرف احلقيقة، حتي انتهي العام الدرا�صي، وجنحت يف املعهد بينما ر�صبت يف 
الكلية،، وظل االمر هكذا طوال العام االول للدرا�صة، اقرتبت فيه من حلمها وحدها 

مبتعدة متاما عن حلم العائلة بتخرجها حقوقية مر�صحة للعمل يف املحاماة .    

المواجهة، ، والشروط

اأ�صبوعيا  واجلمعة  اخلمي�ص  يومي  الفيوم  من  يح�صر  املرحلة  هذه  حتى  االب  كان 
لزيارة اال�صرة يف �صربا، ويف اأحد االيام اأثناء وجوده بينهم، وكانت قد انهت امتحانات 
فلم  احلقوق  بكلية  درا�صتها  عن  ب�صوؤال  فاجئها  الكلية،  ويف  املعهد،  يف  االويل  ال�صنة 
ت�صتطيع الكذب واخربته انها طالبة يف معهد امل�صرح، واأنها جنحت وذاهبة ايل ال�صنة 
التمثيل  حتب  انها  له  فقالت  راأيي(  خدتي  )قولتيلي،  كبري  بانفعال  �صاألها  الثانية، 
و)ع�صان كده قلت اأدر�ص احلاجة اللي بحبها اأح�صن( وعاد االب لي�صاألها ). طب خدتي 
راأي اأمك؟( هنا تدخل عمها حممود وقال له انها اأخذت راأيه هو، وهنا توقف االب عن 
ال�صوؤال ليملي عليها �صروطه لال�صتمرار يف طريق املعهد والتمثيل، وحتكي هي االآتي عن 
امل�صرح )قاللي عندي �صروط، ، حمد�ص يدخل بيتي  اأبيها لال�صتمرار يف معهد  �صروط 
من املمثلني دول، وكان يق�صد ان ال ت�صتقبل احدا من اهل املهنة يف بيتها الذي هو بيته، 
واكمل ال�صروط :وال تلب�صي ف�صاتني ن�ص كم، وال ق�صرية، وال مفتوحة، وتروحي ال�صغل 
وترجعي البيت علي طول،،( قالت له موافقة .،،وانتهيت عملية اإخفاء نوع درا�صتها اأو 
علي حد قولها )وخل�صت احلدوتة علي كده(، اي حدوتة ابيها وعمها، لكنها تعر�صت 
بعدها حلواديت اخري من خالها عبد الرحمن، الذي ما ان علم بدخولها معهد امل�صرح 

�صورة رقم 1
رجاء الطالبة يف معهد امل�صرح

في رحاب االسرة والتقاليد

ولدت عائ�صة رجاء ح�صني ذكي ا�صماعيل. يف حمافظة القليوبية يوم ٧نوفمرب عام 
1٩٣٧، والقليوبية هي موطن االب الذي تعلم فيها وعمل بعدها موظفا بوزارة املالية، 
ثم انتقل من خالل عمله ايل مدينة طنطا وهناك. تزوج االم، وكانت تنتمي الب م�صري 
طفولتها  منذ  طويلة  �صنني  عمتها  مع  بعدها  وعا�صت  مبكرا،  اأبواها  تويف  تركية،  واأم 
وحتى تزوجت االب، ومعه عا�صت اال�صرة 1٣عاما كاملة يف مدينة طنطا اكتملت فيها 
االكرب  اي  االويل،  هي  رجاء  وكانت  وولدين،  بنات  اربعة  ابناء،  �صتة  باإجناب  العائلة 
بني �صقيقاتها واأ�صقائها، ويف مدينة طنطا دخلت مدار�صها معهم، واأكملت تعليمها حتى 
يف  ليعمل  م�صر  �صعيد  ايل  جديد  من  االب  نقل  ووقتها  العامة،  الثانوية  على  ح�صلت 
للتعليم  لها  الفر�صة  اتاحة  على  ا�صتقرت  قد  اال�صرة  كانت  بينما  الفيوم،  حمافظة 
اجلامعي الذي مل يكن متاحا وقتها اال يف القاهرة، وكان احلل هو انتقالهم للحياة فيها! 

ولكن كيف حدث االنتقال الذي قادته هي باعتبارها االأكرب؟ وهل كان انتقاال �صهال 
اأم �صعت هي اليه برغم كل ال�صعاب ولغر�ص يف نف�ص يعقوب؟! 

عن  له  وحكيت  القاهرة،  يف  يعي�ص  الذي  فتحي  خايل  )كلمت  لنا  حتكيه  ما  وهو 
ظروفنا، وان باًبا نقل للفيوم وامل�صوار ايل طنطا طويل عليه، وانا م�ص قادرة علي اخوتي 
واريد االنتقال لت�صبح امل�صافة قريبة من الفيوم للقاهرة( وقام اخلال فتحي بالواجب 
كامال، وكان يقيم يف حي ال�صيدة زينب، فقام بنقل االوالد والبنات ايل مدار�ص القاهرة 
بدون ان يعرف نوايا اأبنة �صقيقته الكربي، وهي دخول املعهد العايل للفنون امل�صرحية 
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حتي ح�صر اليهم من طنطا، وقال غا�صبا ) ان ر�صا�صة ثمنها 11مليما ممكن ان تنهي 
مو�صوعها متاما(.

تكاليف الحياة، ، واالزمة االصعب

االمور  لكن  ومرفو�ص،  �صعب،  اأمر  عائلة  اي  و�صط  ممثلة  وجود  عن  احلديث  كان   
حتبه،  ما  درا�صة  يف  ابنتها  رغبة  ايل  ان�صمت  التي  االم  بف�صل  هداأت  وامل�صاعر  تغريت 
وبف�صل هذا متكنت من تهدئة �صقيقها اخلال عبد الرحمن وال�صقيق الثاين �صالح، اما 
خاالتها، فلم تتدخلن، وكذلك عماتها االربعة. وهكذا مر احلدث االعظم يف حياتها، 
الدخول ايل معهد امل�صرح والعمل يف التمثيل، وعالنية القرار بعد ان كان �صريا، وظل 
االمر على هذا احلال حتى وفاة االب عن عمر يناهز ٦٥عاما، ومل تعرف هي -ال�صقيقة 
االكرب والتي تذهب يوميا ايل مقر درا�صتها-مل تعرف ماذا تفعل بعد ان وجدت معا�ص 
كبريا،  كان  العبء  لكن  وقتها،  قيمة  له  كانت  اجلنيه  ان  �صحيح  فقط!  ٢٨جنيها  اأبيها 
فكتبت لعمها حممود خطابا ت�صرح له فيها الو�صع، وكانت قد جنحت. يف درا�صتها باملعهد 
العايل للم�صرح، وبالطبع ر�صبت يف كلية احلقوق، و بداأت تعمل اعمال �صغرية لكي تنفق 
علي اال�صرة وهكذا جاء رد الفعل االول لالأ�صرة وقتها متفهما للجديد من االو�صاع وهو 
بداية عملها، اما املواجهة الثانية فقد جاءت مع جميء العم حممود من مدينته ايل 
اال�صرة ليفتح و�صية اأخيه الراحل، االب، وبعد ان اكت�صف اجلميع )امل�صيبة( علي حد 
تعبريها، حني مل جتد اال�صرة اأي م�صدر اآخر لالإنفاق، فقط املعا�ص القليل مع اال�صرة 
ذات العدد الكبري، و بالطبع انتهت اأزمة اكت�صاف نوع درا�صتها �صريعا مع  ت�صاعد اأزمة 
اأ�صعب هي اأزمة املعي�صة نف�صها وتدبري نفقات معي�صة االم وابنائها ال�صتة، والتي كانت 
دينا يف عنقها)ورمبا كان اح�صا�ص بالذنب الأنها فرطت يف وظيفة م�صمونة وحمرتمة 
اجتماعيا وهي العمل باملحاماة(، وتتوقف هنا امام هذه االزمة التي كانت اكرب اأزماتها 
قائلة  وعملي،   نف�صي،   م�صتويان،  علي  واجهته  مبا  وتعرتف  العملية  حياتها  بداية  يف 
)كنت يف هذه االوقات اأ�صعر مب�صاعر خمتلفة ومتناق�صة وحمرية يف نف�ص الوقت، فلدي 
م�صروع حياة عملية ا�صعي اليها بالعمل يف الفن، ولدي حياة عائلية وقيود اجتماعية 
واخوتي،  اأ�صرتي  عن  اأتخلى  ان  امل�صتحيل  من  كان  فقد  بها،  االلتزام  من  البد  �صعبة. 
ومن امل�صتحيل اي�صا ان اترك الدرا�صة والعمل يف امل�صرح، وع�صت وقتها يف ازمة نف�صية 
ملخ�صها زعلى الداخلي الن اعمل حاجة �صد رغبة ابويا اهلل يرحمه وهي التمثيل، ويف 
نف�ص الوقت، كان على ان اأحل حمله واأ�صبح القدوة الإخوتي(. وتتذكر حكاية تراثية 
انحراف كل منهما بعيدا عن  والبنت ودالالت  الولد  زمان من االهل عن  كانت ت�صمعها 
تقاليد املجتمع )البنت لو انحرفت، ومل يتزوجها خطيبها، ف�صوف جتد غريه، لكن الولد 

لو انحرف ي�صبح االمر كارثة( وطبقت املثل على نف�صها وا�صقائها حامدة اهلل انها هي 
من فعلت هذا )اي اجتهت للفن( ولي�ص احدا من اأ�صقائها، كان لديها اح�صا�ص عال جدا 
اأمي،  ال�صت،  و�صفت  )اتربيت  االب  رحيل  بعد  للعائلة  حدث  مبا  عنه  تعرب  بامل�صوؤولية 
قفلت عليها االبواب ملا مات اأبي، ومل تطلب جندة من اأحد فتاأثرت بها وقررت ان اكون 
مثلها(..  عا�صت اال�صرة يف �صيق و�صنك حتى انهت هي درا�صتها وعينت بامل�صرح القومي 
�صرتت  اأبويا  معا�ص  )مع  تقول  االوقات  هذه  وعن  الحقا(  ذكرها  �صياأتي  ق�صة  )وهذه 

نف�صي وعائلتي بالعمل يف اي مكان يطلبني للتمثيل وانا ما زلت طالبة يف املعهد(.

في مسرح المدرسة، ، والجامعة

تلميذة متفوقة، وعلي  لنف�صها فر�صا، فقد كانت  القوية ان جتد  الفتاة  ا�صتطاعت 
عميد  الزرقاين  الرحيم  عبد  ا�صتاذي  ب�صهادة  �صاطرة  تلميذة  )كنت  تعبريها  حد 
برغم  اأنه  مثال  منها  اخري،  وجوه  للحياة  -كان  -اخلم�صينات  الزمن  هذا  ويف  املعهد(، 
حتفظ العائالت علي عمل بناتهن يف الفن كما حدث معها، فاإن التعامل مع الفنون من 
خالل  من  التعليمية  العملية  يف  اجلديدة  لالأجيال  ومنفتحا  قائما  كان  الدولة  جانب 
املدار�ص والكليات اجلامعية، واأتذكر انا كاتبة هذه ال�صطور انني حينما تركت مدر�صتي 
الفرن�صية ايل مدر�صة حكومية يف بداية ال�صتينات اكت�صفت ان املدر�صة احلكومية بها 
منا  الكثريات  يدفع  كان  ما  وهو  مكتبة  اي�صا  وبها  واخلطابة،  واملو�صيقي  للتمثيل  فرق 
ملحاولة البقاء فيها بعد انتهاء الدرا�صة، يف هذا االطار ي�صبح مفهوما ان ت�صمح وزارة 
التعليم وقتها با�صتعارة فتيات معهد امل�صرح للعمل يف امل�صرحيات التي تقدمها املدار�ص 
الثانوية يف احلفالت ووقت امل�صابقات حني توجد ادوار حتتاج ملهاراتهن، وبالتايل عملت 
فنانتنا وهي طالبة باملعهد مع فرق التمثيل باملدار�ص الثانوية، )وكان االجر، او املكافاأة 
ثالثة جنيهات(وكذلك عملت مع فرق اجلامعات والكليات، وهو ما جعل فرقة الريحاين 

تطلبها للعمل بعد عر�ص �صاركت فيه مع كلية اآداب القاهرة.
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الفصل الثاني
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االحتراف، ، وشروطه

كانت يف ال�صنة الثانية يف معهد امل�صرح حني بداأت العمل يف املجاالت االأخرى للتمثيل، 
واولها االذاعة، حيث ذهبت ايل االختبار الدوري الذي يجري لقبول املمثلني واملمثالت 
الكبري حممد حممود  رئا�صة االذاعي  ايام  اجلدد، وجنحت )كانت االختبارات جتري 
�صعبان اأو بابا �صارو لالإذاعة امل�صرية وجنحت فيها، وقب�صت االثنني جنيه يف الن�صف 
�صاعة )بعدها اأ�صبح االجر ٣جنيهات، ثم اأربعة، وكان مبلغ اخلم�صة جنيه هو اأكرب اأجر 
اأخذته من االذاعة وقتها(، واأ�صاألها عن امل�صل�صالت االذاعية والتي تطول ايل ثالثني 
اأاأخذ  ال  يعني  احللقة،  اأجر  ثلثي  امل�صل�صالت  يف  تدفع  كانت  )االذاعة  فتقول.  حلقة 
اربعة جنيهات ولكن ثالثة عن احللقة، ولكن عدد احللقات وقتها �صواء ٣٠اأو. 1٧ او1٥ 
حلقة، كان ي�صاعد على احلياة. وهكذا ا�صتطاعت وعائلتها تدبري اأمور املعي�صة من عام 
1٩٥٥ ايل عام 1٩٦٠ من خالل العمل كممثلة اإذاعية، ولي�ص هذا فقط، ولكنها عملت 
حتى مع امل�صرح القومي وهي طالبة باملعهد هي وزميالتها وزمالئها الطلبة والطالبات، 
هذا  )كان  القومي  م�صرحيات  يف  املتكلم  او  ال�صامت،  الكومبار�ص  اأدوار  هو  العمل  وكان 
الربوفة،  قرو�ص-يف  ع�صرة  -اي  �صاغ  ع�صرة  يعطوننا  وكانوا  متريننا،  من  جزء  العمل 
وع�صرين قر�صا يف العر�ص( ويا له من زمن، ومن اأجور ال ميكننا تخيلها، ولكن، كانت لها 

قيمتها وقتها. 

�صورة رقم ٢
البداية مع االلتحاق بامل�صرح القومي

كيف اصبحت مثقفة؟

وحتكي  النا�ص،  من  الأمثالها  بالن�صبة  للحياة  مالئمة  الوقت  هذا  يف  اال�صعار  كانت 
ا�صماعيل  وعم  واحد،  بقر�ص  واالتوبي�ص  ٨مليمات،  كانت  الرتام  ركوب  تذكرة  ان  هي 
وكانت  عليه،  ترددها  كرثة  من  عرفها  حلمي  �صفية  �صارع  يف  ال�صهري  الك�صك  �صاحب 
تطلب كتب وروايات جنيب حمفوظ وعبا�ص حممود العقاد وغريهم من االدباء )كان 
يعطيني كتبهم، وياأخذ مني ع�صرة �صاغ كل �صهر(،  وبعدها عرفت �صور االزبكية )كنت 
اأقراه( وتعقب قائلة  اأطلبه ع�صان  اأي كتاب  اأو خم�صة يف  اأدفع قر�صني �صاغ،او تالتة، 
)كنت مندفعة لقراءة كل هذا حتي ا�صبح ملمة بامل�صرح الذي اأدر�صه، وبالكتاب الذين 
يقدم اعمالهم، وده اللي ثقفني، وجعلني اعترب الثقافة جزء من حياتي. وغري القراءة 
فقد كانت تتابع امل�صرحيات التي تعر�ص، واالفالم االجنبية، وا�ص�صت لنف�صها برناجما 
يتفق مع بدايات عملها يف امل�صرح القومي، قد يده�ص اي منا حني يعرفه، ولكنني اعتقد 
اأذهب  )كنت  حقيقي،  و�صغف  حمبة  خالل  من  وامنا  جزافا،  الفن  تهوي  تكن  مل  انها 
لربوڤة امل�صرح من 11�صباحا ايل ال�صاعة الثانية بعد الظهر، واخرج م�صرعة لالأكل اأي 
�صاندويت�ص عند حمل االك�صلي�صيور، واأدخل �صينما مرتو من ٣-٦، وبعدها اأذهب للم�صرح 

لو عندي م�صرحية ماتينيه، ثم اأروح على بيتنا بعدها(.

بروتوكول

يف بداية عملها يف ال�صينما، اعتقد البع�ص انها �صوف حتيد عن نوعية االدوار التي 
تقدمها علي خ�صبة امل�صرح و�صا�صة التليفزيون، غري انها مت�صكت بالربوتوكول اخلا�ص 
الذي و�صعته لنف�صها منذ كانت طالبة يف املعهد العايل للم�صرح، )والذي طالبها به اأبوها 
قبل رحيله( وهو بروتوكول يحوي بنودا اعلنتها الأ�صتاذها عبد الرحيم الزرقاين يف 
القومي كممثلة حمرتفة )انا احرتم حريتي كفنانة، ومن  امل�صرح  اول يوم دخلت فيه 
يدخل  ولن  جن�صية،  افيهات  اقدم  واال  عارية،   مالب�ص  الب�ص  اال  احلرية  هذه  �صمن 
زمالئي بيتي، وامنا نتقابل جميعا يف امل�صرح، وجنل�ص معا بني كوالي�صه(.، واأ�صاألها عن 
قررته  مبا  مت�صكها  فتوؤكد  العملي،  والتطبيق  الربوتوكول،  اي  النظرية،  بني  الفارق 
عندها  زميلة  مني  طلبت  ولو  بيتي،  واأروح  امل�صرحية  يف  دوري  اعمل  )اأنا  البداية،  يف 
اأبويا( ، زي ما و�صاين  اأركب معها،  اأنا عندي م�صوار، وال  اأقولها  عربية تو�صيلي لبيتي 
وتوؤكد انها مل تخ�صر �صيئا لهذا ال�صبب )اأنا حمبوبة من طوب االر�ص،  مالي�ص دعوة ان 
فالنة اجتوزت، او تطلقت، او فعلت اي اأمر غريب، ولدي �صداقات مع اجلميع، بداية من 
زمالء وزميالت امل�صرح القومي فقد كنا زمالء نحب ونحرتم بع�صنا البع�ص متاما، وامور 
عالقتنا م�صت بكل خري، لكن، �صداقة بلون الزمالة(،وت�صتطرد قائلة ) اما اال�صدقاء،  
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اأ�صدقائي، فهم من خارج الو�صط الفني متاما(، وتاأكيًدا علي هذا النهج، فاإنها ت�صع خط 
احمر علي حياتها اخلا�صة، ال ت�صمح لها بال�صيوع والعمومية، واإذا كان الكثريين يعرفون 
عنها زواجها من الفنان املمثل �صيف عبدالرحمن، لكنهم ال يعرفون كيف تزوجا، وقد 
حكت يل الق�صة بعد تردد �صديد ) اأنا تزوجته من زمان، عام 1٩٦٣،تعرفت به اأثناء 
ل�صناء  امل�صرح  جاء  �صاهني،  ليو�صف  جديد(  يوم  )فجر  فيلم  يف  جميل  �صناء  مع  عمله 
بدور  اأقوم  وكنت  عا�صور،  لنعمان  فوق(  اللي  )النا�ص  م�صرحية  يف  نعمل  وهي  انا  وكنا 
اأبنة اأختها يف امل�صرحية، عرفتني به، ويف الف�صل الذي مل يكن يل دور فيه جاء، وجل�ص 
بجانبي يف الكوالي�ص واأخذ ي�صاألني عن اأ�صلي وف�صلي وعائلتي، وبداأت احلدوتة، فقد 
،ولكن الزواج  اأعجب بي من اللحظة االويل، وتزوجنا فورا بعد ق�صة حب مل تطول، 
رحيل  بعد  عنه،  انف�صلت  وبعدها  واأمل،  ويا�صني  كرمي  هم  ابناء  ثالثة  اأجنبا  و  طال، 
اأبنهما االكرب ) كرمي(الذي كان �صابطا بالقوات امل�صلحة برتبة عميد،  وانها االن جدة 
الأربعة هم )ندمي( و)ليلي( ابناء كرمي،  و)اإميان( و)نور( اأبنتي اأمل .هكذا تري احلياة 
بعد كل �صنوات عملها بالفن، العمل عمل، والعالقات االجتماعية �صاأن اآخر يخ�صها هي 

واأ�صرتها .   

السينما، ، حبي االول

املفاجاأة الكربي يف هذه امل�صرية او الق�صة ان ال�صينما كانت الدافع االول لدي اأبنة 
طنطا لكي ترتك مدينتها، وتذهب ايل العا�صمة وهو ما فاجئتني به اي�صا بعد كل هذه 
م�ص  ال�صينما  هي  طنطا  من  جابني  )اللي  قائلة  وتعرتف  للم�صرح  حبها  عن  احلكاية 
امل�صرح، ،لكن، ملا دخلت امل�صرح اأ�صبح هو كل حاجة(، ،وقبل ان اأ�صاألها كيف تغريت رغبتها 
بهذه ال�صرعة انطلقت تتكلم ) يف طنطا كنت باتفرج علي ال�صينما كل يوم خمي�ص، حيث 
يف  لل�صينما  داران  وقتها  لدينا  كان  يختاره،  الذي  الفيلم  لرني  اليها  ياأخذنا  اأبي  كان 
طنطا، �صينما م�صر، و�صينما البلدية، وكانت االفالم ال تعر�ص فيهما اأكرث من ا�صبوعني، 
م�صاهد  فيه  او  للحياء  خاد�صا  يكون  اال  ويراعي  الفيلم،  لريي  اوال  يذهب  والدي  كان 
الفيلم معه، وبعدها  اأوال لرتي  اأمي  ياأخذ  او افالم اجلرائم،  وكان  روؤيتها  لنا  ال يريد 
فاتن  احببت  املرحلة،  هذه  ويف  القادم،،  اخلمي�ص  لل�صينما  �صنذهب  اننا  ليخربنا  يعود 
حمامة، كنت اتفرج عليها وانا ابكي تاأثرا، وكنت معجبة اي�صا ببع�ص ممثلي ال�صينما 
مثل ذكي ر�صتم، وميمي �صكيب، و�صادية وغريهم كثريون، كانت احلدوتة جتذبني اكرت 
اأخوتي فقد  فاأندمج مع احداث الفيلم. دون ان تعلق ا�صماء اغلب املمثلني بذهني، اما 
كانوا ياأتون للفرجة، بال اي تطلعات، وكان اأبي ال يري الفيلم مرتان، ولهذا كان يدخلنا 
العر�ص ويذهب النتظارنا يف كافيه قريب، كان اأب جميل، هو اللي عمل �صخ�صية رجاء، 

وجعلني اتعلق بال�صينما، ولهذا قررت النزول ايل م�صر )القاهرة( للعمل فيها بعد ان 
�صاألت عن الطريق اليها فقال يل العارفون انها يف م�صر، وهو ده ال�صبب الذي فكرت معه 
درا�صة  ا�صاأل عن  �صربا ذهبت  ونقلنا حياتنا ايل  للعا�صمة، وحني ح�صرت  االنتقال  يف 
مل  انه  عرفت  بعدما  ودخلته  امل�صرح،  معهد  ادخلي  ؟؟  اإيه  �صينما  قالويل  ال�صينما،  
يكن هناك معهد لل�صينما وقتها، وبعدها تال�صت ال�صينما من تفكريي ي وا�صبح امل�صرح 
واالذاعة،  امل�صرح،  بعد  بها  عملت  انها  اأال  لل�صينما  االول  ع�صقها  .وبرغم  حياتي  كل 
ال�صينما  ان  �صحيح  الفنون،  هذه  يف  العمل  اأ�صاليب  علي  تعرفت  ان  وبعد  والتليفزيون، 
ولدت قبل االذاعة التليفزيون، بل اأن م�صر كانت الدولة الثانية يف العامل التي عرفت 
فن ال�صينما من خالل عرو�ص افالم االخوين لوميري يف اال�صكندرية بعد باري�ص، اال ان 
االمر كان خمتلفا يف احلياة العملية حيث بداأ امل�صرح يف م�صر ونه�ص قبل ال�صينما، بل ان 
معهد ال�صينما مل يفتتح اال مع اأن�صاء اأكادميية الفنون يف نهاية �صنوات اخلم�صينات، وهو 
اأثناء  التوقيت الذي انهت فيه رجاء ح�صني درا�صتها يف املعهد العايل للم�صرح، وعملت 
الدرا�صة كما ذكرنا يف االذاعة، ومع فرق امل�صرح املدر�صي واجلامعي، واي�صا بداأت العمل 
اأن�صائه عام1٩٦٠، وانطالق كل  يف متثيليات التليفزيون امل�صري التي بداأ انتاجها بعد 

اأن�صطته بعدها بعام واحد، ومن بينها انتاجات )مراقبة التمثيليات(. 

ثم جاء التليفزيون

برغم ق�صتها الغريبة مع ال�صينما وامل�صرح، وحبها االول الذي تخلت عنه ملا وجدته لن 
يحقق لها هدفها يف العمل بالفن اإال ان رجاء ح�صني مل ترف�ص العمل يف جماالت اخري،  
وبرغم انها كانت قد قطعت �صوطا مهما يف م�صريتها مع امل�صرح منذ التحقت باملعهد وبداأت 
متثل مع فرق املدار�ص واجلامعات، وتذهب ايل امل�صرح القومي مع زمالئها وزميالتها للعمل 
كومبار�ص يف م�صرحيات جنومه، وبالتايل كان من ال�صهل ان توافق علي العمل بالتليفزيون 
بعد افتتاحه عام 1٩٦٠، وبداية انتاج الدراما به بعدها بعام، وكما ذكرت لنا، فاإن اكرب 
اأجر ح�صلت عليه كفنانة يف االذاعة بل كان اكرب اجر يح�صل عليه فنان يف هذا الزمن هو 
خم�صة جنيهات من االذاعة امل�صرية يف زمن اخلم�صينات،  وتتذكر اي�صا ان التليفزيون حني 
بداأ كان يعطي املمثل اأربعة جنيهات يف متثيلية الن�صف �صاعة، و�صعفها يف متثيلية ال�صاعة، 
وع�صرة جنيهات يف متثيلية ال�صهرة، وكان التليفزيون امل�صري يف بداياته يقدم كل نوعيات 
الدراما من متثيلية الن�صف �صاعة،  وال�صاعة، وال�صهرة، ايل م�صل�صل من ٧حلقات، زادت 

لت�صبح ع�صرة، ثم ثالثة ع�صرة حلقة، الأكرب م�صل�صل!

وحني بداأت رجاء ح�صني العمل فيه بهذه االجور كان اجر املمثل عن امل�صل�صل كله 
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ع�صرين جنيها، ت�صل ايل ال�صعف مع كبار املمثلني امثال ح�صن البارودي،  واأمينة رزق، 
و�صميحة اأيوب، و�صناء جميل، وح�صني ريا�ص، الذين كانوا يح�صلون علي اربعني جنيها 
العمالقة وغريهم يبذلون  الوقت، وكان هوؤالء  التليفزيوين يف هذا  امل�صل�صل  اأجرا عن 
جهدا �صخما للتوفيق بني عملهم يف امل�صرح،  وبني التليفزيون الذي بدا وكاأنه كان حال 
للفن قيمته الكربي يف هذه  انه برغم هذا فقد كان  امل�صرح، ولكنها تقول  ل�صعف اجر 
االيام )�صحيح ان اي عمل تليفزيوين، او م�صرحي كان البدان ينتهي بحكمة او موعظة، 

اال انه كان هناك احرتام للفن، واحرتام للفنان(. 

وعن نف�ص املو�صوع، اي اجور الفن والفنانني، تقول اأنه حتي حقبة الت�صعينات كانت 
جنوم  التليفزيوين  العمل  �صاحة  ايل  دخل  حتي  االويل،  للقواعد  وفقا  ت�صري  االجور 
التعامل  موازين  قلبت  خرافية  مبالغ  وا�صرتطوا  االجور  قواعد  غريوا  الذين  ال�صينما 
االنتاج  مع  للم�صاركة  اخلا�ص  االنتاج  بدخول  اآنذاك  مرتبطا  هذا  )وكان  هذا  بعد 
العام، وحيث �صطعت مهنة جديدة وقتها هي املنتج املنفذ الذي يدخل �صريكا يف انتاج 
دراما  العمل يف  الكبار ايل  ال�صينما  امليزانيات واجنذب جنوم  ارتفعت  وبالتايل  العمل، 
التليفزيون، وباأجور خيالية مل يحلم بها جنوم التليفزيون االقدم، اي الذين جاءوا من 

امل�صرح مثلها، او الذين ذهبوا ايل العمل التليفزيوين مبا�صرة( .

الف�صل  له  كان  الدرامية  اعماله  يف  والعمل  التليفزيون  باأن  هي  تعرتف  ذلك،  ومع 
االكرب يف معرفة اجلمهور الكبري بها، فربغم ع�صقها للم�صرح اال ان جمهوره حمدود على 
حد قولها، وبالتايل ح�صلت من خالل التليفزيون على فر�ص اأكرب لالنت�صار وادوار اأهم، 
وقدمت كل انواع الدراما،  من متثيلية الن�صف �صاعة ايل متثيلية ال�صهرة ايل امل�صل�صالت بل 
اأن ر�صيدها من االعمال التليفزيونية فاق ر�صيدها من االعمال ال�صينمائية وامل�صرحية. 
وهو ر�صيد بداأ معها مبكرا، فبعد عدة متثيليات ق�صرية )ن�صف �صاعة( اأختارها املخرج 

الكبري )نور الدمردا�ص( للعمل يف م�صل�صله )خيال ماآتة( عام 1٩٦٤.

الفن  هي  التليفزيون  دراما  كانت  الذي  الزمن  هذا  يف  دالالته  له  هنا  واالختيار 
اجلديد الذي تراهن عليه الدولة امل�صرية ووزارة اعالمها، من خالل اختيار اأكرب عدد 
من خمرجي امل�صرح، ومن دار�صي االإخراج خارج م�صر )كان من بينهم حممود مر�صي(، 
مت  التي  اجلديدة  االجيال  بجانب  الدراما  اإخراج  يف  للعمل  التليفزيون  ايل  لالنتقال 
التي  علي  حممد  اأنعام  املخرجة  بينهم  من  وكانت  �صعبة،  اختبارات  بعد  اختيارها 
اختارتها �صمن فريق التمثيل يف م�صل�صلها االول )�صيداتي، اأن�صاتي( تاأليف عا�صم توفيق 
ووفية. خريي وم�صطفي كامل وكانوا جنوما واعدين يف جمال دراما التليفزيون وقتها، 
واحلقيقة ان التليفزيون ا�صتطاع يف بداياته تقدمي جيل موهوب يف كل جماالت الفن. 

 

الفصل الثالث
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ب�صوت هام�ص اأثناء العر�ص )انزيل ميني -اأ�صحكي - تعايل �صمال - اتكلمي الخ(.

بعد ا�صبوع اعطوين م�صرحية ثانية ملدة ا�صبوع اآخر من م�صرحيات املاتينيه، اي انني 
كنت اعمل يف الفرقة الثانية، التي تقدم عر�صها قبل. الفرقة االويل، من ال�صاد�صة ايل 

الثامنة م�صاءا، وبعدها يبداأ عر�ص الفرقة االويل. 

وبرغم هذا النجاح املبكر خلريجة جديدة مثلها واالعرتاف مبوهبتها وقدرتها من 
خالل فرقة م�صرحية كبرية كفرقة م�صرح الريحاين فلم يطول الوقت بها هناك، فلم 
الريحاين(  ا�صم )م�صرح  التي حتمل  الفرقة  ان تكون يف فرقة بديلة ولي�صت  يعجبها 

وياأتي اجلمهور خ�صو�صا مل�صاهدة هذا امل�صرح الذي يحمل ا�صم فنان ا�صطوري!

وهكذا قررت اخلال�ص من هذه الفرقة البديلة، وت�صادف مرور اال�صتاذ بديع خريي 
فوثبت من مكانها، و)جريت عليه باكية، وقبل ان اأخربه مبا نويته فطلب مني ان اأوؤجل 
كالمي الن لديه م�صكلة كبرية، وحيث تركتهم زوزو �صكيب بعد خناقة معهم، ورف�صت 
االلتزام بالعمل وفقا للعقد، وهو ما ي�صعهم يف ورطة الأنه البد من ان تقوم ممثلة اأخري 
باأدوارها وبكل )الريبورتوار( الذي قدمته من خالل م�صرح الريحاين، ونظر اليها بديع 

خريي ثم �صمت واخذ يتاأملها!

يف  يعرفون  وانهم  باأدوارها  وتقوم  �صكيب  زوزو  حمل  حتل  ان  عليها  عر�ص  وبعدها، 
بالتمام  جنيه  ع�صرون  حلما،  كان  اجرا  واعطوها  فوافقت،  قوية،  ممثلة  انها  االدارة 
والكمال، تقول انه كان وقتها )ثروة، تعمل حاجات كتري( وجتعل احلياة ت�صري ب�صكل 
اأف�صل، وبالطبع وافقت الأنها وجدت نف�صها يف الفرقة االويل للريحاين، وباأجر كبري، 

ولكن جاءتها املفاجاأة االهم بعد وقت ق�صري!

نداء المسرح القومي

اأر�صل لها امل�صرح القومي يطلب اختبارها، وكان م�صوؤول االختبار هو عبد اهلل غيث 
�صنوات،  ع�صر  منذ  القومي  يف  جنما  وقتها  غيث  اهلل  عبد  )كان  وتقول  القدير،  املمثل 
وكان �صخ�صية حمرتمة جدا، وقبل ان اأذهب قلت لزمالئي وزميالتي الذين اعمل معهم 
يف م�صرح الريحاين عن هذا اال�صتدعاء، وفوجئت بت�صجيعهم يل ب�صدة، واحدة منهم 
قالت يل )يالال يا حمارة، هنا حتعملي اإيه؟ حيالقوا غريك زي جنوى �صامل وغريها، 

لكن م�صتقبلك اأح�صن هناك(!

 وذهبت لالختبار مع اأخرين، وكنت الوحيدة التي جنحت يف االختبار يومها، وكنت 
مازلت طالبة يف اأخر �صنة باملعهد، وبقدر �صعادتي بقدر حزين بعدها ب�صبب ال�صحافة 

أنا والمسرح

الف�صل  اعالنها، يف  بعد  رقم واحد يف حياتي... هكذا تفاجئني من جديد  امل�صرح 
انها تعترب  لها قاعدة جماهريية.  واتاح  بها  النا�ص  التليفزيون هو من عرف  ان  االول 
التليفزيون رقم ٢يف حياتها كفنانة، وال�صينما رقم ثالثة يف حياتها، اما االذاعة فهي 

نقطة البدايات التي ال تن�صاها. 

النه�صة  روافد  اأحد  كان  ال�صعبي(الذي  ا)امل�صرح  بعرو�ص  امل�صرح  مع  حياتها  بداأت 
الفنية يف م�صر بعد ثورة. يوليو، كانت بروفات م�صرحياته تقام بالقاهرة، اما العرو�ص 
فتقام يف االقاليم، وكانت الفرقة التي تقدمه هي )الفرقة النموذجية( التي ا�ص�صها 
عبد الرحيم الزرقاين ا�صتاذها يف املعهد، وكان من بني ممثليها ح�صن عبد ال�صالم وكرم 

مطاوع. وجمال ا�صماعيل، وعبد الرحمن ابو زهرة.

م�صرحياتنا  ونعر�ص  م�صر  حمافظات  ايل  نذهب  )كنا  ال�صعبي  امل�صرح  عن  وتقول   
الن النا�ص كانت م�صتاقة للفن ايامها، حتى اجلامعات كان لها مو�صم ثقايف �صنوي، و�صدر 
قرار وقتها با�صتعانة فرق اجلامعات مبمثالت معهد امل�صرح، وكنت واحدة منهن، وقدمت 

م�صرحية مع فرقة كلية االآداب بجامعة القاهرة عام 1٩٥٧(. 

التجربة مل تنتهي عند م�صاركتها الكلية يف هذا العمل، ولكن كانت لها تداعياتها وفقا 
لروايتها )كنا نعر�ص على م�صرح الريحاين من ال�صاعة اخلام�صة ايل الثامنة حتى يتاح 
لفرقة الريحاين نف�صها العمل يف موعدها امل�صائي، ويف اأحد اأيام العر�ص ونحن جال�صون 
ننتظر حلظة ال�صعود على امل�صرح، وجدت الفنان الكبري بديع خريي امامي يخربين اأنه 
كما  بها،  باعتباري طالبة  للكلية  اأر�صلوا خطاب  وانهم  معهم،  امل�صرح  للعمل يف  يريدين 
ذهبوا للنقابة، لل�صوؤال عني! كانوا يظنونني طالبة بكلية االآداب ولي�صت خريجة معهد 

امل�صرح املتدربة بامل�صرح القومي اآنذاك.        

في مسرح الريحاني

 ذهبت مع زميلي عبد ال�صالم حممد ايل م�صرح الريحاين، و�صعدنا ايل غرفة ومكتب 
كوي�صة،  ممثلة  عليكي  بيقولوا  وقال:  علي  واأ�صار  عيناه  رفع  األيط،  رجل  عليه  يجل�ص 
الأجد  وعدت،  م�صاءا،  ال�صاد�صة  يف  غدا  واحل�صور  دور  حفظ  مني  وطلب  ن�صا  اعطاين 
جنوم  منيب  وماري  فار�ص،  وعبا�ص  �صكيب  ميمي  امل�صاهري:  من  جمموعة  و�صط.  نف�صي 
امل�صرحية التي �صاأعمل بها، ارتبكت قليال لكنني ا�صتجمعت �صجاعتي ووثقت يف نف�صي 
امل�صرح بتوجيهي  اول ظهوري على هذا  ماري منيب كثريا يف  الفنانة  و�صاعدتني  اأكرث، 
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اأحمد حمرو�ص وجلنة االختبار  امل�صرح، ومديره اال�صتاذ  امل�صوؤولون عن  التي هاجمت 
اال�صاتذة نبيل االلفي وعبد الرحيم الزرقاين وحمدي غيث وفتوح ن�صاطي، اتهموهم 
باأنهم وافقوا على تعييني بالوا�صطة، بكيت كثريا وانا اأقراأ هذا الهجوم الب�صع بال ذنب، 
و�صعرت بالظلم، رمبا للمرة االويل، ولكنني وجدت ان االلتفات للعمل اهم، ووجدت ان 
مرتبي من امل�صرح القومي هو خم�صة ع�صر جنيها اأقب�صها 1٣ وقرو�ص، اي اقل من مرتبي 
يف الريحاين ب�صبعة جنيهات، ومع ذلك كنت �صعيدة جدا، وبداأت افكر يف االدوار التي 

�صاأقوم بها، لكن الوقت طال، ومل ا�صارك يف العرو�ص! 

)قعدت. �صنتني على الرف اأقب�ص املرتب وما اأ�صتغل�ص( عامان كامالن اري الربوفات 
اأ�صتقالتي واأخذها  وامل�صرحيات امامي وانا مركونة على الرف. فقررت الهروب، وكتبت 
مني نائب املدير الفنان فاخر فاخر، فقطع ورقة اال�صتقالة، وقال يل اأ�صربي، وحني علم 
بذلك املدير اال�صتاذ اأحمد حمرو�ص رف�صها اي�صا، وقال )حاييجي دورك( ومل ا�صكت، 

فقد كنت ال اخاف احدا، وال احتمل مواقف ال�صيق، ورددت عليه باأن �صربي نفد! 

ولكن جاء ال�صغل بعدها مع م�صرحية الكاتب �صعد الدين وهبة )كفر البطيخ( التي 
كانت اول عمل يل بعد التعيني يف امل�صرح القومي وفيها عملت مع فريق من كبار املمثلني 
مثل )عبد الرحمن ابو زهرة( و )�صميحة ايوب( و)حممد الدفراوي( وبعدها عملت 
اأي�صا ًمع عايدة عبد العزيز وحم�صنة توفيق. و�صمرية عبد العزيز وكل جنمات وجنوم. 
امل�صرح القومي الذي كان امل�صرح احللم لكل حمب لفن التمثيل ل�صنوات طويلة، والذي 
اتاح لها اي�صا العمل يف م�صرحيات عاملية قدمها �صمن. �صيا�صة جديدة له يف اخلم�صينات 
متثيل  يف  �صاركت  انها  هنا  وتتذكر.  امل�صري،  امل�صرح  عرو�ص  مع  العاملي  امل�صرح  لتقدمي 
م�صرحيات منها )بيت برنارد البا( جلار�صيا لوركا و)تاجر البندقية( ل�صك�صبري وغريها. 

من )المسرح الوطني( إلى )المسرح القومي(

حني ا�صبحت رجاء ح�صني ع�صوة بامل�صرح القومي �صعرت بفخر �صديد، فقد كان يف 
هذا الزمان )نهاية اخلم�صينات( قد اأ�صبح ايقونة تقدم اعمال كبار كتاب امل�صرح العاملي 

بجانب كتاب امل�صرح امل�صري الكبار واجلدد. 

ومعه  امل�صري(  الوطني  )امل�صرح  با�صم   1٩٢1 عام  تاأ�ص�ص  قد  القومي  امل�صرح  وكان 
م�صرح اآخر هو )امل�صرح ال�صعري( لتقدمي امل�صرحيات ال�صعرية لكبار �صعراء م�صر اآنذاك 
اأمثال. حممود �صامي البارودي. واأحمد �صوقي الذي قدم له م�صرحيات )جمنون ليلي( 
و)م�صرع كليوباترا( ويف نف�ص التوقيت، قدم امل�صرح الوطني م�صرحيات توفيق احلكيم 
وغريه من. الكتاب ليت�صكل م�صرح م�صري ا�صيل غري معتمد على االعمال االجنبية ويف 
عام 1٩٣٥ حتولت الفرقة ايل )الفرقة القومية امل�صرية( التي اأ�صبحت فرقة )امل�صرح 
القومي( بعد ثورة يوليو 1٩٥٢ وتغري نظرة املجتمع للفن وظهور اجيال من املوهوبني من 

طالب وطالبات دفعات معهد امل�صرح الذي تاأ�ص�ص عام 1٩٤٤.

ويف هذا الوقت، كان امل�صرح القومي على راأ�ص اهتمامات فتحي ر�صوان وزير االر�صاد 
القومي بعد ثورة يوليو، قبل ان ي�صبح اي�صا على راأ�ص اهتمامات الدكتور ثروت عكا�صة، 
اول وزير للثقافة بعد الثورة الذي  دعمه بعنا�صر جديدة من املبدعني من كتاب امل�صرح 
اجلدد وقتها مثل نعمان عا�صور ويو�صف ادري�ص وعبد الرحمن ال�صرقاوي والفريد فرج 
و�صعد الدين وهبة وغريهم، كما رفع مرتبات ومكافئات العاملني وو�صع له اأنظمة اأداريه 
احلديث،  كامل�صرح  اخري  م�صرحية  فرق  واأن�صاأ  ارزاقهم،  على  اجلميع  تطمئن  اأف�صل 

وم�صرح الطليعة وغريها من الفرق.

وتقول رجاء ح�صني عن هذه الفرتة انها مرحلة عظمة امل�صرح )الذي هوي امل�صرح 
واأحبه  هو من يعرف اهميته وقيمته. بالن�صبة للممثل، واملتفرج(، واأ�صاألها عن امل�صارح 
الذي  اخلا�ص  وامل�صرح  التليفزيون  م�صرح  خا�صة  ال�صتينات،  يف  تاأ�ص�صت  التي  االأخرى 
اأ�ص�صه �صمري خفاجة وعبد املنعم مدبويل. وهل تعاملت معه؟ فتجيب )مل اأذهب اإليهم. 
انها تتكلم باللغة  اأكرب م�صرح يف الدولة، وحني احتاجوين قالوا عني:  الأنني كنت يف 

العربية الف�صحى، ما تنفعنا�ص..( 

التليفزيونية.  االعمال.  من  الكبري  الر�صيد  هذا  برغم  انها  وتوؤكد  وتعود 
وال�صينمائية، والذي يتجاوز عدد االعمال امل�صرحية التي قدمتها، وبرغم ان العمل يف 
امل�صرح اأخرها عن اللحاق بركب ممثالت اخريات جئن بعدها لكنهن مل يعملن يف امل�صرح 

�صورة رقم ٣
م�صرحية )املهاجر(
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انا والجمهور

كو�صيلة  النت�صاره  املعرفة  �صعبية  اأعطاها  من  هو  التليفزيون  باأن  اعرتافها  برغم 
عر�ص لالأعمال الفنية الدرامية، وامل�صرحية اي�صا، اإال انها تعتز كثريا بجمهور امل�صرح، 
اول جمهور تعرف عليها و�صجعها، واأحبها و�صفق لها، وحني كانت تتلقي تكرميا او جائزة 

عن ادائها كممثلة م�صرحية ال تن�صي هذا اجلمهور ابدا!

وهو ما حدث يف اآخر تكرمي لها مبهرجان امل�صرح القومي يف٢٨�صبتمربعام ٢٠1٦ عن 
)جممل م�صوارها الفني، والذي اأثرته باأعمالها امل�صرحية والتليفزيونية وال�صينمائية 
خالد  الثقايف  االنتاج  قطاع  ورئي�ص  النمنم،  حلمي  الثقافة  وزير  وبح�صور  اخلالدة( 
وزميالتها  زمالئها  من  ونخبة  �صليم،  م�صطفي  للم�صرح  القومي  املركز  ورئي�ص  جالل، 
الفنانني منهم �صميحة ايوب، و�صمرية عبد العزيز، وعايدة عبد العزيز، وعفاف �صعيب 
وفردو�ص عبد احلميد، وحممد متويل و�صيف عبد الرحمن، وكمال عيد وحممد فا�صل.

مغامرات حياتية  امل�صرح، وخا�صت  لفن  الكثري  ملن قدمت  الكثري  يعني  التكرمي هنا 
عديدة يف بداياتها لتكون �صمن كتيبته، وهو ما فعلته بكل حمبة. 

الذي كانت اوقاته اجبارية للعاملني به وعلى حد تعبريها، )الربوفات من 11-٢ظهرا 
والعر�ص من ٩-1٢م�صائا( واخلروج ممنوع اال مع اغالق �صتار النهاية، ومع ذلك كله، ال 

تزال تعترب امل�صرح. رقم ا يف حياتها

تعلمت من المسرح

يف تذكرها مل�صريتها الفنية احلافلة تعود ايل البداية دائما، وايل العمل الذي علمها 
امل�صرحي )فيه  العمل  الكثري من خالل جهدها، واجتهادها، ومن خالل �صحبة وزمالة 

تعلمت الكثري، واوله انتقاء االدوار جيدا(.

وتوؤكد على هذا ب�صدة )اأقبل االدوار التي مت�صني من داخلي بعد القراءة املدققة. 
اوال الأقول نعم او ال، ولو متوتيني ع�صان اقبل بطولة. مطلقة م�ص مقتنعة بها مقبل�ص( 
وتكمل يف هذا االجتاه باأن، انتقاء االدوار بالن�صبة لها هو كل �صيء وهو ما تعلمته من 

امل�صرح وانتقلت به ايل التليفزيون ثم ال�صينما. 

معهم  ق�صت  التي  املهنة  زمالء  من  اأي�صا ً تعلمت  باأنها  تعرتف  االدوار،  انتقاء  وغري 
اوقات طويلة )كما انني تعلمت الكثري من زمالء وزميالت امل�صرح القومي، من اأمينة رزق، 
ال�صال، وح�صني ريا�ص، وتوفيق الدقن، فقد  و�صميحة ايوب، و�صناء جميل، ايل رفيعة 
اأفادين كثريا، وتعلمت  ما  اأمور احلياة وهو  امل�صرح عن كل  كانوا يتحدثون يف كوالي�ص 

اي�صا من فتوح ن�صاطي، ومن نبيل االلفي، وحمدي غيث، وغريهم(.

كانت االوقات الطويلة التي يق�صونها معا يف الكوالي�ص من احلادية ع�صرة �صباحا 
خربات  علي  تقوم  اأخري،  مدر�صة  مبثابة  الليل  منت�صف  يف  العر�ص  نهاية  بعد  ما  ايل 
احلياة ومواقفها وا�صاليب التعامل يف احلياة العملية وهو ما افادها وتعلمت منه كثريا 
وروابط  �صداقات  بينهم  فتكونت  البدايات،  يف  امل�صرح  وممثالت  ممثلي  من  وغريها  هي 
يف  طبعنا  كان  )ده  تعبريها،  حد  وعلي  البع�ص،  بع�صهم  طباع  وعرفوا  للعائلية،  اقرب 

القومي(.

ومع ذلك كله، فهي تعرتف باأنها تعلمت اي�صا من زمالء م�صرح اآخر هو م�صرح يو�صف 
بك وهبي )وملا دخلت علينا الفرقة امل�صرية بتاعة يو�صف وهبي، وكان يعمل فيها فوؤاد 
�صفيق وذكي طليمات واآخرين تعلمنا منهم اي�صا ف�صائل غري طبيعية(، وغري كل هذا فاإن 
رجاء ح�صني تعتز بزمالء وزميالت، ع�صرة العمر امل�صرحية، مثل �صميحة ايوب، ور�صوان 
توفيق، وعفاف. �صعيب ومديحة حمدي وغريهم، قائلة يف نهاية حديثها عن امل�صرح، 

)ده. تاريخي ون�صاأتي(.
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أنا والتليفزيون

بداأ االر�صال التليفزيوين يف م�صر عام 1٩٦٠باأذاعة احتفاالت ثورة ٢٣يوليو. التي 
والدراما،  الربامج،  بداأت  التايل  العام  ويف   ،1٩٥٢ عام  الثورة  بداية  منذ  �صنويا  تقام 
وبداأت رجاء تنتقل من التمثيل يف اعمال االذاعة الدرامية ايل متثيليات التليفزيون 

التي جذبت اغلب ابناء جيلها من ممثلي امل�صرح.

برغم امل�صقة الكبرية التي حتملوها يف بدايات زمن الدراما التليفزيونية، حيث كان 
ت�صوير التمثيلية، �صواء كانت ق�صرية )ن�صف �صاعة(،او طويلة)من �صاعة ايل �صاعتان( 
يتم مرة واحدة، وبدون قطع، اي انه علي املمثل، وفقا مل�صتوي تقنيات التليفزيون وقتها، 
ان يحفظ دوره كامال، وان ي�صوره مرة واحدة، وان يجري ب�صرعة ايل غرفة جانبية 
لتغيري مالب�ص امل�صهد ايل مالب�ص امل�صهد اجلديد، الن املخرج وفريق العمل لن ي�صتطيع 
التوقف والتح�صري للم�صهد القادم حيث ان التوقف معناه اعادة العمل كله من بدايته، 
،واكم من ماآ�صي حدثت ب�صبب خطاأ ممثل او ممثلة ن�صيت جملة حوار او توجيه مهم يف 
بل  �صعبة،  امل�صاألة  .وت�صبح  البداية  من  كله  الت�صوير  الإعادة  املخرج  في�صطر  االداء، 

�صديدة ال�صعوبة، علي اجلميع.

�صاعة،  ا�صبحت  ثم  �صاعة،  ن�صف  مدتها  البداية  يف  التليفزيونية  التمثيلية  كانت 
�صاعتان ون�صف، وجاء دور  �صاعة ون�صف ايل  ال�صهرة ومدتها بني  اأ�صيفت متثيلية  ثم 
�صبعة، ولي�صل ايل ثالثة ع�صرة حلقة )بعد  ا�صبحت  ليبداأ بخم�صة حلقات،  امل�صل�صل 
ثالثة عقود من البداية اأ�صبح امل�صل�صل مدته ثالثني حلقة، اي يبداأ مع بداية ال�صهر 

وينتهي مع نهايته!

واظن ان ال�صبب االرجح هو بداية زمن دخول االعالنات يف التليفزيون امل�صري، وما 
تدره من دخل مع ازدياد العبء علي )تليفزيون الدولة( املنوط به تغطية كل االحداث 
واحلوادث، بال ميزانية تعاونه، ومع االنفاق الزائد لالأعمال الدرامية التي كان )احتاد 
االذاعة والتليفزيون( ينتجها من خالل جهات انتاجه الثالثة قطاع االنتاج، ومدينة 
اهمية  االعالين  للمال  ا�صبح  واملرئيات،  لل�صوتيات  القاهرة  �صوت  و�صركة  االنتاج،  
،وهو ما  نف�صها،  الدراما  نوع من �صطوة االعالن علي  كربي، بل حتول االمر بعدها ايل 
نعانيه من اكرث من عقدين، ومت توارثه بعد توقف قطاعات االنتاج الدرامي الثالثة 
ل�صركة واحدة غالبا حتي مو�صم االنتاج االخري  لي�صبح احتكارا  املذكورة عن االنتاج 

.)٢٠٢1(

دراما التلفزيون، ، وممثلي المسرح

التايل )دخلت  النحو  التليفزيون يف بداياته، على  ايام دخولها  حتكي جنمتنا عن 
نور  املخرج  مع  املاآتة(  )خيال  متثيلية  يف  الأ�صارك  ب�صهور  بداياته  بعد  التليفزيون 
الدمردا�ص )وكانت مدتها ٤٥دقيقة(، وانا مدينة للتليفزيون امل�صري مبعرفة و�صهرة 
حققتها عن طريقه اأكرب بكثري مما حققته عن طريق امل�صرح وجمهوره املحدود، واعتقد 
ان ا�صرتاكي يف اعمال تليفزيونية كثرية يف هذه املرحلة عطلني عن التعامل مع ال�صينما 

لفرتة.

اإال اننا ذهبنا اليه كلنا الأنه فتح  وبرغم االجور ال�صئيلة للتليفزيون يف بداياته. 
�صكة وا�صعة لنا كممثلني بعد امل�صرح، )احنا اللي �صيلناه على كتافنا، وبنيناه، وماأخدنا�ص 
منه اإال ما قرره لنا موؤ�ص�صوه االوائل من اأجور، وحيث يح�صل املمثل علي اثنني جنيه 
للتمثيلية الن�صف �صاعة، و٤جنيهات على ال�صهرة، وع�صرين جنيها على اجرا للم�صل�صل 
كله، اإال كبار املمثلني الذين كانوا يح�صلون على ال�صعف، اي اربعون جنيه على امل�صل�صل!

يقدمون  ال  الكبار  ال�صينما  جنوم  كان  التليفزيونية  للدراما  االول  الزمن  هذا  )يف 
اعماال تليفزيونية حتى يحتفظون بنجوميتهم، ويجربون امل�صاهد على الذهاب اإليهم 
يف دور العر�ص ال�صينمائي(، بعد ذلك بعقدان تقريبا، بداأ هوؤالء النجوم يذهبون ايل 

العمل يف دراما التليفزيون، والذي كان امل�صوؤولني عنه اي�صا ي�صعون ايل هذا!

الت�صعينات،  لغاية  اأحنا  ما  زي  )كنا  هي  تقول  وكما  االجور،  يف  االنقالب  وحدث   
اأ�صرتطوا رفع اجورهم ايل االلوف  اجورنا معقولة، اللي غري الدنيا هم النجوم الذين 
للعمل يف التليفزيون، ومل يعرفوا ان هناك فرق بني ال�صينما، والتليفزيون، وان جنوم 
ال�صينما القدامي مثل ليلي مراد و�صادية ومديحة ي�صري وغريهم مل يكن امامهم. اإال 

ال�صينما وب�ص(.

ومل  مالليم،  وقب�صنا  التليفزيون  يف  الدرامية  االعمال  اروع  )قدمنا  لتقول  وتعود 
نغ�صب، مثل )ال�صهد والدموع( و)املال والبنون(، و)احالم الفتي الطائر( الذي قدمته 
مع عادل امام وعمر احلريري يف بداياتهما، )وبعدها اأ�صبحوا اأ�صاتذة( وتعود لتوؤكد 
انها ومن معها يف هذا الوقت هم من دعم التليفزيون والدراما التي قدمها يف البدايات، 

ولوال هذا الدعم ملا كربت الدراما التليفزيونية وا�صبحت فنا مهما!
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وتوؤكد من جديد ان )القاعدة العري�صة من اجلمهور عرفتنا من خالل التليفزيون، 
وهو ف�صل له ال اأن�صاه(!

وغري هذا فاإن ملف اعمالها حافل مبا قدمته من م�صل�صالت تليفزيونية ايل جانب 
عدد من التمثيليات،  وافالم التليفزيون، ورمبا تعترب رحلتها مع الدراما التليفزيونية 
اأهمية وتوهجا منذ بداأ يف  اأزداد  الذي  الفن  لفنانة مع هذا  من اهم واطول الرحالت 
م�صر مع مطلع ال�صتينات، بعد اربعة عقود من بدايات امل�صرح، وثالثة عقود من بدايات 
تدخلت  كما  اليه،  وال�صينما  امل�صرح  جنوم  كل  يجذب  جعلته  التي  ال�صينما،،وللدرجة 
وزيادة  تطويره،  يف  املنزل  �صا�صات  عرب  مبا�صرة  للماليني  ي�صل  ابداعي  كعمل  مزاياه 
القنوات اخلا�صة( زمن  الدولة �صاحبة اجلهاز )قبل  لكل االطراف  باأهميته  القناعة 
التليفزيونية  االعمال  اليه  ا�صافت  الذي  اجلمهور  ثم  الزمن(  هذا  واملنتجون،)بعد 

الدرامية الكثري من املتعة واالأفكار. 

أنا والمليجي ومحمود ياسين

تكرر عملها مع نور الدمردا�ص، الذي اأ�صبح رئي�صا ملراقبة التمثيليات بالتليفزيون، 
فقدمت معه م�صل�صالت )الل�ص والكالب(1٩٧٥ عن رواية جنيب حمفوظ وبعدها )على 

باب زويلة( عن فرتة حكم املماليك مل�صر، ثم )�صجرة اللبالب( يف نف�ص العام 1٩٧٦

من جتاربها التي ال تن�صاها يف رحلتها مع التليفزيون موقفا �صعبا اأمام الفنان حممود 
توفيق  زوجة  فيه  كانت  الدمردا�ص،  نور  اإخراج  اجلبل(،من  )مارد  م�صل�صل  يف  املليجي 
الدقن وا�صمها )عوايل(، واملليجي هو اخل�صم، وقد قام بقطع ل�صانها انتقاما من زوجها، 
وجعلها خر�صاء، وكان عليها ان تواجهه بعد هذا يف م�صهد تال ) قال يل م�صاعد املخرج 
اأنني لن ا�صتطيع النظر يف عيني املليجي بعد قطع ل�صاين، وقال االآخرين يف اال�صتديو 
انه -املليجي رهيب و�صعب ان يواجهه احد وهو ما ا�صتفزين جدا وقتها، فقبلت التحدي، 
وب�صيت له ب�صة طويلة تعني انني ال اأخافه، وبعدها عملت كثريا مع املليجي، خا�صة يف 

ال�صينما ويف افالم �صاهني خا�صة. 

اأما حممود يا�صني، فقد كان اأحد املمثلني الذي جمعهما العمل معا يف كل جماالته، 
)النار  م�صرحية  معه  عملت  القومي،  امل�صرح  يف  زميلي  )كان  امل�صرح،  هو  اولها  وكان 
م�صر  وبرة  جوه  عديدة،  وم�صل�صالت  اأرد�ص،  �صعد  واإخراج  فرج  الألفريد  والزيتون( 
)اأ�صلوبه يف االآداء يفرق كثريا معي ملا اأجد زميل يل اعرفه جيدا كممثل واعرف طريقه 
وبراها(  م�صر،  جوه  وامل�صل�صالت  االذاعة،  يف  معاه  واأ�صتغلت  واحلرف،  بالكلمة  تعبريه 

وتعود لتوؤكد اأهمية الزمالة الفنية يف االبداع االدائي بني ممثلي العمل الواحد.     

 من )احالم الفتي الطائر( الي )زيزينيا(

بعد عام من هذا الدور، اختارها املخرج الكبري حممد فا�صل للعمل معه يف م�صل�صل 
)اأحالم الفتي الطائر( مع عادل اأمام وعمر احلريري عن ن�ص لوحيد حامد وتتذكر هي 
اأنه كان اأحد و�صو�ص ال�صعد عليها من خالل كل مراحل عمله، وليتكرر العمل مع فا�صل 
بعدها يف ثالث م�صل�صالت اخري من اأهم ما قدم هي )رحلة اأبو العال الب�صري( الأ�صامة 
اأنور عكا�صة وبطولة. حممود مر�صي عام 1٩٨٦، وقبله )اأخو البنات( بطولة حممود 
يا�صني 1٩٨٤ تاأليف ابراهيم املوجي وع�صام اجلمبالطي، ثم )لدواعي اأمنية( بطولة 
كمال ال�صناوي وتاأليف حم�صن اجلالد عام ٢٠٠٢، وخمرج اآخر من اأهم خمرجي الدراما 
)زيزينيا(  م�صل�صل  يف  معه  للعمل  اختارها  الذي  احلميد  عبد  جمال  هو  التليفزيونية 
الأ�صامة عكا�صة بجزئيه االول عام 1٩٩٧ يف دور مهم هو )اأم العربي(، واجلزء الثاين 
)الليل. والفنار( عام ٢٠٠٠ يف نف�ص الدور، وعاد الختيارها عام ٢٠٠٥ لتكون اإحدى 
بطالت م�صل�صل )ريا و�صكينة( تاأليف م�صطفي حمرم عن ق�صة �صالح عي�صى، ومع املخرج 
جمدي ابو عمرية عملت يف م�صل�صل )ذئاب اجلبل( للكاتب حممد �صفاء عامر عام 1٩٩٣.

�صورة رقم ٤
مع �صيد عبد الكرمي يف م�صل�صل اأحالم الفتي الطائر



3031

رجاء ح�سني .. اإبداع اأقوى من  الظالل

حممد  والبنون(للكاتب  )املال  م�صل�صل  جزئي  معه  قدمت  عامي1٩٩٥،1٩٩٢  ويف 
اي�صا  ح�صني  رجاء  عملت  فقد  واملخرجون  الكتاب  هوؤالء  وغري  القوي،  عبد  جالل 
فمن  عقود،  خم�صة  مدي  علي  وموؤلفيها  الدراما  خمرجي  اهم  من  قليل  غري  عدد  مع 
يف  احلافظ  عبد  اأ�صماعيل  مع  عملت  وتاريخها  التليفزيون  تاريخ  يف  املهمني  املخرجني 
م�صل�صل )ال�صهد والدموع( ومع فوؤاد عبد اجلليل وعبد اهلل ال�صيخ ويو�صف مرزوق وفايز 
النقلي،  وحممد  النحا�ص  اأحمد  ومع  و�صهرة(،  )م�صل�صل  ال�صقنقريي  وابراهيم  حجاب 
ومن املخرجات اأنعام حممد علي، ومرمي ابو عوف، واخريا كاملة ابو ذكري يف )واحة 

الغروب( الذي قامت فيه بدور جدة قا�صية من اهايل الواحة.      

�صورة رقم ٥
م�صل�صل ال�صهد والدموع

الفصل الخامس



3233

رجاء ح�سني .. اإبداع اأقوى من  الظالل

السينما، ، وسحر الصورة
يف  الرواد  من  عدد  يد  علي  انتاجها  بداأ  منذ  م�صر،  يف  الطويل  ال�صينما  عمر  برغم 
ار�صية م�صرحية من  انها بداأت يف جمتمع كانت لديه  املا�صي اال  القرن  الثالثينات من 
قبل، وحيث ن�صاأ امل�صرح الوطني امل�صري عام 1٩٢1، وحني بداأت ال�صينما يف الثالثينات 
1٩٤٤ليجدد  عام  امل�صرح  معهد  تاأ�صي�ص  وجاء  امل�صرح،  فناين  من  الكثريين  اليها  اأجته 
اأهميته كفن كبري، ولي�صم اليه كل من اأراد العمل بالفن وا�صتطاع االلتحاق باملعهد لينطلق 
بعدها يف العمل ال�صينمائي وامل�صرحي، ثم التليفزيوين، قبل ان ت�صرق �صم�ص املعهد العايل 
لل�صينما عام 1٩٥٩، ) والذي اأن�صئ مع معاهد الكون�صرفتوار والباليه �صمن خطة الوزير 

ثروت عكا�صة وقتها الأن�صاء اأكادميية للفنون تعلم ابناء م�صر كل الفنون احلديثة(.

انا وحسن االمام
وقد بداأت هي العمل يف ال�صينما بعد تخرجها من معهد الفنون امل�صرحية يف نهاية 
اول  كان  ق�صري،  بوقت  التليفزيون  ثم  االذاعة،  يف  التمثيل  يف  وعملها  اخلم�صينات، 
افالمها هو )مال ون�صاء(تاأليف واإخراج ح�صن االمام املخرج االول الذي اعطاها فر�صة 
العمل يف ال�صينما عام 1٩٦٠وكان اي�صا خمرج فيلمها الثاين )حياتي هي الثمن( يف دور 
طالبة، �صديقة ل�صعاد بطلة الفيلم )هدي �صلطان(، ويف نف�ص العام، 1٩٦1، عملت معه 
يف فيلم ثالث هو )التلميذة( �صادية، ورابع هو )اخلر�صاء( تاأليف حممد م�صطفي �صامي 
وهالة  يو�صف  ح�صن  وهم  التيرت  يف  ا�صمائها  ذكر  التي  اجلديدة  الوجوه  �صمن  )وكنت 
فاخر وع�صمت حممود ً(وتدور احداثه علي �صاطئ بحرية املنزلة حيث تتعر�ص بطلة 

الفيلم )�صمرية اأحمد(حلادثة اغت�صاب من بلطجي ا�صتغل عدم قدرتها علي الكالم .

�صورة رقم ٦
مع �صادية يف فيلم )التلميذة(

ومن ح�صن االمام ذهبت للعمل مع خمرج اآخر يف نف�ص العام هو ح�صن رمزي وفيلم 
وعماد  �صباح  بطولة  امللك  عبد  نريوز  الكاتب  مع  تاأليفه  الدافئة(  )الليايل  بعنوان 
حمدي زهرة العال وكمال ال�صناوي - قامت فيه بدور طالبة، وح�صلت على جائزة الدور 

الثاين يف التمثيل، وكانت قيمتها ٢٥جنيها. 

1٩٦٧بفيلم  عام  لتعود  �صنوات  �صت  ملدة  ال�صينما  يف  العمل  عن  توقفت  وبعدها، 
)الدخيل( اإخراج نور الدمردا�ص وتاأليف رم�صان خليفة مع ليلي فوزي وحممود املليجي 

وزيزي البدراوي وحمدي غيث و�صالح قابيل.

وبعد �صنوات قليلة تتوقف من جديد قبل ان تعمل مع هند ر�صتم ويحيي �صاهني يف 
فيلم ثان من اإخراج ح�صن رمزي هو )ملكة الليل( كتبه مع حممد عثمان. 

التليفزيون  ال�صينما من منظور خمتلف عن تعاملها مع  انها تعاملت مع  الغريب هنا 
تعبريها  حد  وعلي  ال�صينمائي.  و�صعها  يتغري  ان  ع�صى  ل�صنوات  توقفت  فقد  وامل�صرح، 
فقد اكت�صفت انها يف االدوار التي قدمتها كانت �صنيدة البطلة، و�صاحبة الدور الثاين، 
فقررت الرف�ص وتقول هنا )ملا لقيت نف�صي. يف الدور التاين على طول كنت بارف�ص(. 

وهكذا ا�صتمرت، ترف�ص ملدة �صت �صنوات، وترف�ص من جديد!

ويبدو انها اأدركت اأن الرف�ص واالمتناع عن العمل يف ال�صينما كان اأ�صواأ، فعادت للعمل 
من جديد لتقدم )الدخيل(، ثم )ملكة الليل(، وت�صتمر بعد ان اأيقنت اأن عليها ان تقدم 
اأف�صل ما عندها من اأداء، مهما كان حجم الدور، ومن هنا جاء ترحيبها بالعمل مع املخرج 
ال�صرقاوي  املاأخوذ عن رواية عبد الرحمن  كمال عطية يف فيلمه )ال�صوارع اخللفية( 
ال�صهرية، وبعدها يف نف�ص العام1٩٧٤، بداأت رحلتها ال�صينمائية مع افالم يو�صف �صاهني.

أنا ويوسف شاهين
البنت  زبيدة  دور  )الع�صفور( عام1٩٧٤يف  فيلم  لتقوم بدور مميز يف  �صاهني  طلبها 
ال�صعيدية التي تتحمل هموم نف�صية عديدة، كان الفيلم يدور حول الفا�صدين يف كل 
اخلويل  لطفي  كتب  تقدم،  اي  �صد  عقبة  اأ�صبحوا  وكيف  العام،  القطاع  خا�صة  مكان، 

الفيلم واحتفظ �صاهني لنف�صه بحق الروؤية كما كتب على التيرت!

الثقافة  وزارة  من  الثالثة  التمثيل  جائزة  هي  فيه  دورها  عن  جائزة  على  ح�صلت 
على  وتعلق  حينئذ(  الثقافة  )وزير  ال�صباعي  يو�صف  من  جنيها   ٢٥ قدره  �صيكا  وكانت 
هذا قائلة )كانت اجلائزتان االويل والثانية حت�صالن على دروع والثالثة مبلغ مايل مل 

اأ�صرفه، وامنا و�صعت ال�صيك يف �صندوق ال�صور اخلا�صة بي، والذي �صاع بعدها(!
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�صورة رقم ٧
فيلم الع�صفور،، زبيدة ال�صعيدية

التي قدمتها مع يو�صف  التفوق يف كل االفالم  انها ح�صلت على دروع  وتعود وتوؤكد 
�صاهني وبعد جناحها يف الفيلم، طلبها بعد عامني للفيلم الثاين )عودة االبن ال�صال( 
الذي كتبه مع �صالح چاهني وقامت فيه بدور اأبنة عائلة تتكون من �صكري �صرحان و�صهري 
كانت)لواحظ(  وفيه  الرومي،  وماجدة  �صليم  وه�صام  واملليجي  �صلطان  وهدي  املر�صدي 
زوجة )ح�صونة( والد تفيدة )ماجدة الرومي( الذي قام بدوره املمثل اجلزائري، �صيد 
الفيلم من اجلزائر(. وتعلق  هنا قائلة )اأحببت  علي كويرات )وكان جزء من متويل 
الفيلم جدا، وقد ح�صلت انا وحممود املليجي على جوائز ال�صينما، وجوائز النقاد عن 

اأدوارنا فيه.

)حدوتة  فيلم  يف  �صاهني  مع  للعمل  جديد  من  ح�صني  رجاء  عادت  ٦�صنوات  وبعد 
م�صرية( عام 1٩٨٢يف دور ال يقل اهمية عن دورها ال�صابق، بل ان ا�صمها على التيرت 
املليجي  وحممود  اخلطيب  ماجدة  ا�صماء  �صابقا  وي�صرا  ال�صريف  نور  بعد  الثالث  هو 
و�صهري البابلي وحممد منري واآخرون يف عمل كتب ق�صته االديب يو�صف اأدري�ص و�صاركه 
يو�صف �صاهني الذي احتفظ لنف�صه بالروؤية اأي�صا، وفيه يطرح جزء من حياته واأزماته 

االن�صانية واالجتماعية و�صفره للعالج من ازمة �صحية كبرية.

�صورة رقم ٨
فيلم )حدوتة م�صرية(

)اإ�صكندرية  �صاهني  يو�صف  مع  االخري  فيلمها  ح�صني  رجاء  تقدم  �صنوات   ٨ وبعد 
كمان وكمان(عام 1٩٩٠،وهو اجلزء الثالث من م�صرية املخرج وحياته، وكان )حدوتة 
م�صرية هو اجلزء الثاين(،وقد �صارك يف كتابته معه املخرجان ي�صري ن�صر اهلل و�صمري 
ن�صري، ويف التمثيل كان معها ح�صني فهمي وعمرو عبد اجلليل وي�صرا وحتية كاريوكا 
وعبلة كامل و�صاهني نف�صه يف فيلم ميزج بني حياه املخرج واالوقات ال�صعبة فيها وبني 
اأزمة الفنانني مع الدولة وفر�صها عليهم قانون يقمع حرياتهم مما دفعهم لالعت�صام يف 

نقابتهم وهو االعت�صام ال�صهري الذي اأثار الراي العام وقتها!

وبعد كده طلبني �صاهني يف فيلم )اليوم ال�صاد�ص( فرف�صت )والذي ذهب ايل الفنانة 
�صناء يون�ص(، وتوا�صل )وبعد كده طلبني يف املهاجر يف الدور اللي عملته �صفية العمري، 
لن  اأدوار  عملت  وانا  مني،  اأ�صغر  االدوار  ر�صيت�ص،  ما  لكن  كده  بعد  وفيلم  الأ،  له  وقلت 
اأعمل اأقل منها بعد ذلك، خا�صة مع اجلهد الكبري الذي قدمته من قبل، �صاهني يعطيكي 
الدور، لكن ال يعطيكي ال�صيناريو، وانا الزم يكون معايا �صيناريو واأقراأه كوي�ص، لكن معه 
كان يوجهك للحركة فقط(وذلك قبل ان تعمل يف )ا�صكندرية كمان وكمان(، وبرغم 
الكبري. وقررت  انها غ�صبت غ�صبا �صديدا من املخرج  الفيلم، اال  اي�صا يف  جناحها معه 

عدم العمل معه بعدها.
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أريد حال

التي  االفالم  �صل�صلة  يف  يكون  قد  االزمات؟  امراأة  الأدوار  تهيئها  مالحمها  كانت  هل 
قدمتها الرد، فبعد فيلمها االول مع �صاهني )الع�صفور( عام 1٩٧٤ طلبها املخرج �صعيد 
مرزوق للعمل معه يف فيلم )اأريد حال( الذي كتبت الكاتبة ال�صحفية ح�صن �صاه ق�صته 
�صعد  وكتب  ال�صيناريو  مرزوق  كتب  ازواجهن،  تعنت  ب�صبب  قهر  من  للن�صاء  يحدث  عما 

الدين وهبة احلوار.

ال�صينمائية  واعتربتها قدوتها  احبتها  التي  الفنانة  والأول مرة تري رجاء ح�صني 
كالبيت  وتركها  اأباظة(  )ر�صدي  زوجها  عذبها  التي  الفيلم  بطلة  حمامة  فاتن  وهي 

الوقف، بال مودة او اي ات�صال بينهما فذهبت ايل املحكمة تطلب الطالق منه!

وحتكي هي باأ�صلوبها عن دورها يف الفيلم )كنت ولية متجوزة وجوزها ما بي�صرف�ص 
عليهم، راحت املحكمة ت�صتكيه، الواد احلاجب �صافها بنت لونة قالها م�صتنية كل �صهر 
٢جنيه،  تعايل حديكي يف الليلة ع�صرة جنيه، و�صغلها بنت ليل( كان دورها يف الفيلم 
ميثل منوذج اآخر لتعنت الزوج، وكانت اأمينة رزق منوذج ثالث الأمراأه م�صنة تركها الزوج 
بال اعالة ومهددة بالطرد من ال�صقة وهكذا ت�صبب )اأريد حال(ب�صدقه الفني والواقعي 
وقدرته علي طرح ق�صية �صائكة يف ثوب فني قوي يف �صدور قانون )اخللع(الذي ي�صمح 
للزوجة ان تفارق زوجا ال يريد اال تعذيبها، ،بالقانون .بعدها بعامني، عملت مع فاتن 

حمامة للمرة الثانية، وكان هذا اختيار فاتن . 

أفواه وارانب

كانت اأح�صان القلعاوي هي من �صتقوم بدور زوجة عبد املجيد )فريد �صوقي( يف هذا 
الفيلم، لكن فاتن حمامة طلبت ان تقوم هي بهذا الدور، برغم االعرتا�ص عليها ممن ال 
يعرفون ال�صبب )مني هي رجاء ح�صني دي اللي عايزاها للدور( كانت اح�صان القلعاوي 
ممثلة قوية، لكن من املوؤكد انه كان لدي فاتن وجهة نظر تخ�صها بعد عملها معها يف فيلم 

)اأريد حال(. 

وبرغم انهما مل جتمعها حوارات م�صرتكة،  بينما اختلف االمر هذه املرة مع فيلم 
ح�صني(  ورجاء  �صوقي  )فريد  وزوجته  رجل  من  مكونة  �صعبية،  طبقة  من  ا�صرة  يقدم 
واوالدهما الت�صعة، ومعهما تعي�ص �صقيقة الزوجة )نعمة( او فاتن حمامة بطلة الفيلم  
وفريد  يا�صني  حممود  ومعهما  بركات  هرني  واخرجه  العظيم،  عبد  �صمري  كتبه  الذي 
�صوقي وح�صن م�صطفي يف دراما عن ماآ�صي كرثة االجناب لدي اأ�صرة عبد املجيد )فريد 

�صوقي( العامل الذي ال يكف عن ال�صراب برغم اجنابه ت�صعة ابناء وبنات من زوجته 
حمامة( )فاتن  نعمة  �صقيقتها  تاركة  لومه  عن  تكف  ال  ح�صني(التي  )رجاء  جماالت 
تتحمل م�صوؤولية اأعالتهم بالعمل يف املزارع القريبة، وتنجح نعمة يف اال�صتحواذ علي 
ثقة �صاحب عزبة هو حممود بيه )حممود يا�صني( فيطلب منها اال�صراف علي منزله، 
وبالتدريج يعجب بقدرتها علي تنظيم �صئونه ويغرم بها، ويقرر الزواج منها يف الوقت 
عبد  �صقيقتها  زوج  عند  ديون  له  جزار  دبرها  قهري  زواج  ملوؤامرة  فيه  تتعر�ص  الذي 

املجيد، فتهرب، ويقرر حممود بيه العودة معها وك�صف املوؤامرة وانقاذ اال�صرة كلها.

�صورة رقم ٩
مع فاتن حمامة وفريد �صوقي يف فيلم )اأفواه واأرانب(

وقد ح�صل الفيلم على جوائز متعددة منها جائزة اأح�صن فيلم واأح�صن اإخراج عام 
1٩٧٨من الدولة )وقت ان كانت تقيم جوائز �صنوية لل�صينما( وعلى جائزة اأح�صن فيلم 
من املركز الكاثوليكي، كما ح�صلت فاتن حمامة على جائزة اأح�صن ممثلة من مهرجان 

القاهرة ال�صينمائي، وح�صلت هي على جائزة التمثيل للدور الثاين من جمعية الفيلم.

وتعلق على هذا باأنها فخورة للعمل يف هذا الفيلم فهو )من اأعظم االفالم الأننا ناق�صنا 
ق�صية من اأهم الق�صايا اللي بيعاين منها بلدنا، والرئي�ص ال�صي�صي، وهي زيادة ال�صكان( 
على حد تعبريها وتعود ايل �صخ�صيتها يف الفيلم )جماالت( فتقول انها �صخ�صية حلوة 
غلبانة وفقرانة ومتجوزة �صكري يرجع لها بالليل فت�صبح حامل، وال عندهما ثقافة، وال 

اح�صا�ص بامل�صوؤولية. 
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أمرأه آيلة للسقوط، ، وأحالم صغيرة

بعد )اأفواه واأرانب( واملخرج هرني بركات، ذهبت للعمل مع خمرج كبري اآخر هو �صمري 
�صيف، وفيلم ماأخوذ عن م�صرحية �صهرية للكاتب الفرن�صي )جان اآنوي( هي)املتوح�صة( 

التي تويل اأبراهيم املوجي و�صالح جاهني اعدادها لل�صينما امل�صرية.

وكتب �صالح جاهني اأغنيات تعلق على احداثها ب�صوت �صعاد ح�صني، البطلة ومعها 
حممود عبد العزيز، وتوفيق الدقن، وعبد الرحمن ابو زهرة، وقامت هنا بدور )نو�صة( 

زميلة )بهية( البطلة يف عمل ينهي حقبة ال�صبعينات.

)حدوتة  �صاهني  بفيلم  بداأتها  الثمانينات،  يف  افالم  خم�صة  قدمت  وبعده 
 ،1٩٨٧ عام  ففي  العام،  نف�ص  يف  فيلمان  قدمت  �صنوات   خم�ص  وبعد  م�صرية(1٩٨٢، 
حمفوظ  لنجيب  ق�صة  عن  ال�صورة(  )�صاحب  هو  التليفزيون  انتاج  من  فيلما  قدمت 
كتبها فراج ا�صماعيل واخرجها اأبراهيم ال�صحن، وفيه قامت بدور زوجة ل�صالح قابيل، 
و�صديقة للجارة هدي �صلطان، وثالثتهم يبحثون مع �صديقهم )اأحمد مظهر( عن اأبنه 

املختفي )حم�صن حميي الدين( والذي ي�صاألون عنه م�صرت�صدين ب�صورته.

اما الفيلم الثاين فهو )اأبناء وقتلة( للمخرج عاطف الطيب عن ق�صة الإ�صماعيل ويل 
الدين كتبها م�صطفي حمرم، وهو الفيلم الثاين لها مع حممود عبد العزيز واالول مع نبيلة 
عبيد، وتعلق عليه مبدية اعجابها باأ�صلوب عاطف الطيب يف اإخراج الفيلم والتعامل مع 

ممثليه قائلة )كان عارف كوي�ص قوي هو بيعمل اإيه، وعايز اإيه من كل ممثل(.

�صورة رقم 1٠
من فيلم )اأبناء وقتلة(

االفراح(  )ن�صاطركم  فيلم  العقد  هذا  اعمال  اآخر  التايل-1٩٨٨-تقدم  العام  ويف 
حممد  وحوار  و�صيناريو  ع�صمت  نبيل  ق�صة  عن  العزيز  عبد  حممد  هو  خمتلف  ملخرج 
�صفاء عامر، ومع جنوم اآخرين، اولهم على االفي�ص �صمري �صربي، وي�صرا وحتية كاريوكا 
واأحمد بدير، وكانت تقوم بدور �صقيقة بطل الفيلم خمتار )�صمري �صربي( املوظف الذي 
اإيجاد  ال ي�صتطيع اكمال زواجه من خطيبته )قامت بدورها ي�صرا( ب�صبب عجزه عن 
�صقة، وهو ما ت�صتطيع �صقيقته  ومعارفها التغلب عليه با�صتعارة �صقة اجلارة )كاريوكا(.

للكاتب  فيلم )طقم مذهب(  مع  الت�صعينات  بداية  مع  التليفزيون  اأفالم  وتعود ايل 
الكبري يو�صف جوهر واإخراج املخرج القدير ناجي ريا�ص الذي يناق�ص تقاليد احلياة 
والتما�صك  االإن�صانية  العالقات  يفيد  ال  فيما  ومغاالتهم  املتو�صطة  الطبقة  لدي 

االجتماعي.

وبعده تقدم فيلما يطرح ق�صية �صعبة هي حق املرء يف التوبة وهل يقبلها املجتمع 
مدحت  واإخراج  تاأليف  لل�صقوط(  اآيلة  )اأمراأه  هو  الفيلم  امراأة(،  كانت  اإذا  )خا�صة 
ال�صباعي وفيه تعود البطلة )ي�صرا( ايل حياة اال�صتقامة وتتزوج وتنجب طفال ولكن 
ما�صيها ي�صعها مو�صع ال�صكوك فتتهم بقتل امراأة، وت�صجن، وحتت�صن �صاحبة البن�صيون 

الذي كانت تقيم فيه فريال )رجاء ح�صني( الطفل ملعرفتها اجليدة باالأم.

�صورة رقم 11
مع ي�صرا من فيلم )امراأة اآيلة لل�صقوط(



4041

رجاء ح�سني .. اإبداع اأقوى من  الظالل

ما  دائما  كانت  انها  )قالت  عليها  جديد  خمرج  مع  تعمل  التايل-1٩٩٣-  العام  ويف 
ترحب بالعمل مع اال�صماء اجلديدة عليها، مهما كانت خرباتها( املخرج هو خالد احلجر 
وفيلم )احالم �صغرية( تاأليف �صعد الدين وهبة، مع مريفت امني و�صالح ال�صعدين و�صيف 
عبد الرحمن يف دور ممثلة كبرية متزوجة من رجل مهم وكان هذا اآخر افالم الت�صعينات.

نوارة، ، وافالم االلفية

ان  هنا  ونالحظ  الثانية،  االلفية  يف  اعمالها  هي  ق�صري  وفيلم  طويلة  افالم  اأربعة 
اأدوارها هنا ارتبطت مبرحلتها العمرية كما يحدث عادة مع املمثلون واملمثالت، )عدا 
انها  حتى  غالبا  جدد  وخمرجات  مبخرجني  ارتبطت  كما  اعمارهم(،  ينكرون  الذين 
قدمت، والأول مرة يف حياتها فيلم ق�صري ملخرج �صاب يف بداية الطريق عام ٢٠1٧ ا�صمه 

)ون�صة( بعد كل اأفالمها الروائية. 

ومن هنا بداأت هذه املرحلة  بفيلم )اأتفرج يا �صالم(للمخرج حممد كامل القليوبي 
قدمت  قليلة  غري  �صنوات  وبعد  �صعبة،  حياة  يعي�ص  الذي  البطل  اأم  دور  ٢٠٠1يف  عام 
فيلمها الثاين عام -٢٠1٠يف دور جديد عليها هو دور اأم بطلة الفيلم، ،العمياء، والفيلم 
االجيال  من  واالثنان  جمال،  عمر  واملوؤلف  فريد  اأكرم  ميكي(للمخرج  )عائلة  هو 
ال�صينمائيني، وحتي الق�صة التي تدور حول زوجان )لبلبة واأحمد فوؤاد  اجلديدة من 
�صليم(لهما خم�صة ابناء وتعي�ص معهما اأم الزوجة ال�صريرة )رجاء ح�صني( وهنا جتتهد 
هذه اجلدة الكت�صاف ما يجري حولها من موؤامرات احفادها ا�صتغالال لغياب ب�صرها يف 

اطار دراما تنفتح علي اختالف االجيال وتاأثريه علي حياة ومتا�صك اال�صرة. 

وتتوقف عن العمل، وبعد �صنوات خم�صة تعمل مع االجيال اجلديدة اأي�صا، يف فيلم 
)نوارة(عام٢٠1٥ للمخرجة والكاتبة هالة خليل، يف عمل درامي يطرح الفروق الوا�صعة 
اخلادمة  �صلبي(  )منة  بطلته  نوارة  خالل  من  البلد  نف�ص  يف  واالغنياء  الفقراء  بني 
اأ�صرة ثرية تقرر الهرب من م�صر بعد احداث ثورة يناير ٢٠11 ويرتكون الڤيال  لدي 
يف حوزتها لتكون حار�صة عليها حتي تهداأ االمور ويعودون، وتوؤدي نوارة االمانة قبل 
ان تذهب لزيارة جدتها العجوز )رجاء ح�صني(لنكت�صف انها، تعمل يف قلي البطاط�ص 
والطعمية وبيعها يف احلي ال�صعبي الذي تعي�ص معها فيه، والذي تعود اليه نوارة بعدها 

بعد ان ح�صرت قوات االمن وو�صعت الڤيال حتت احلرا�صة.

�صورة رقم 1٢
من فيلم )نوارة(

وتعلق جنمتنا على الفيلم باأنها ا�صتمتعت بالعمل مع فريق عمله كثريا، وان دورها 
فيه كان معربا عن كثري من الن�صاء ال�صقيانات طوال العمر وتقول عنه )عملت مع هالة 
خليل دور حلو قوي خدت عنه جائزتان من مهرجانني، كان دور �صغري ولكنه فعال )كنت 
جدة منة �صلبي القوية، اللي طلعت زيها، وملا راح ال�صغل رجعت جلدتها التي كانت بتبيع 

طعمية وبطاط�ص وتربي كتاكيت(.

يوم للستات

مل يطل بها الوقت بعد )نوارة(، ففي العام التايل ٢٠1٦عملت مع خمرجة اأخري، من 
نف�ص اجليل هي كاملة اأبو ذكري يف فيلم خمتلف للكاتبة هناء عطية هو )يوم لل�صتات( 
الذي جمع بني جنمات وجنوم كرث يف اإطار ق�صة حي �صعبي يقرر مدير مركز ال�صباب 
به تخ�صي�ص يوم اأ�صبوعيا يف حمام ال�صباحة لل�صيدات فقط وهو ما يثري مظاهرة من 
اال�صتمتاع  على  والقدرة  احلرية  وقيمة  اهمية  اكت�صفن  اللواتي  الن�صاء  من  التاأييد 

باحلياة بعيدا عن حياتهم ال�صاقة، وحواريهم املغلقة.

ومن جانب اآخر يعرت�ص �صباب ورجال كثريين على خروج ن�صائهم حلمام ال�صباحة 
الدراما على ق�ص�ص عديدة لعالقات حديثة وقدمية بينها  بالتقاليد وتنفتح  متعللني 
واأحمد )حممود حميدة(،  �صاهني(،  للر�صامني )الهام  التي تعمل موديال  �صامة  عالقة 
حبيبها ال�صابق العائد بعد غياب طويل يف العمل باخلارج، والذي تركته زوجته فعاد 
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راأته  اأحزان �صامة كلما  من جديد ايل منزله القدمي، واأمه )رجاء ح�صني(، ولتتجدد 
وهي عائدة من عملها، 

النائمة،  اأمه �صبه  اإيقاظه للحديث معه فت�صمعها  اليه، وحتاول  وذات م�صاء تتجه 
انها  اليها لتحادثها عن �صنني طويلة مرت اعتقدت فيها االم  فتنفر من نومها، وتذهب 
تخاطبها  ؟،انها  املا�صي  ا�صتعادة  االن  حتاول  فلماذا  ابنها،  وبني  بينها  العالقة  قطعت 
باأ�صلوب يجمع بني القوة، والرجاء معا )اللي نامي ع الكنبة ده اأنا وانتي روحنا فيه، ب�ص 
زمان اأنا كنت واقفة جنبك وانتي متعرفي�ص ملا رف�ص يتجوزك! ب�ص هو دلوقي متجوز 
وعنده عيل وانتي يا عيني عليكي، �صايعة و�صائعة، يا بت فوقي لنف�صك يا بت )تبكي( 
اأم�صي اأطلعي بره ع�صان ما ي�صحا�ص(، م�صهد واحد به الكثري من احلب واالمل والغ�صب 

وفتح جراح املا�صي قدمته االثنتان بروعة، وكان اأحد اهم امل�صاهد يف الفيلم.

�صورة رقم 1٣
من فيلم )يوم لل�صتات(

جدا  لل�صتات(و�صعدت  )يوم  يف  القليلة  مل�صاهدها  وفقا  ايام  ثالثة  رجاء  عملت 
فكرة  )علي  عنها  وقالت  اأي�صا ً للفيلم  وكمنتجة  كممثلة،  �صاهني  الهام  مع  به،وبالعمل 
حمرتم،  اأجر  يل  وار�صلت  �صغلي  قدرت  اأبي�ص،  قلبها  منها،  مافي�ص  منتجة  دي  ال�صت 
)يوم  منتجة  مع  تعاملها  يف  مهما  راأته  اآخر  اأمر  عن  جنمتنا  تتحدث  وب�صرعة(،اأي�صا ً
الهام  �صورة  كانت  بينما  الفيلم،  اأفي�ص  علي  لها  كبرية  �صورة  وجدت  انها  هي  لل�صتات( 
�صاهني اأ�صغر، علي نف�ص االفي�ص، ولهذا كان اآخر ما قالته يل هو )اأنا بكلمك بجد، اأنا 
�صت �صريحة، هي منتجة كوي�صة وعندها ثقة بالنف�ص، وانا بديها حقها(ورمبا علينا ان 
نتخيل ان اغلب من تعاملت معهم من املنتجني كانوا يفعلون عك�ص ما فعلته الهام �صاهني 
ال�صينما  يف  العمل  يف  طويل  عمر  ق�صت  كبرية  فنانة  �صهادة  هي  هذه  ولكن  كمنتجة، 
بجانب التليفزيون وامل�صرح، ، ولديها من اخلربات ما يجعل لكلماتها م�صداقية كبرية .      

   

الفصل السادس
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�صهادات
ال�صهادة االويل

شهادة الناقد محمود قاسم

اأول ما اأتذكره عن الفنانة رجاء ح�صني هو لقائي بها، اظن للمرة االويل، بعد روؤية 
لل�صينما م�صطفي حمرم عن  والذي كتبه  الطيب،  للمخرج عاطف  )اأبناء وقتلة(  فيلم 
اأنتقم  الذي  العزيز  عبد  ملحمود  �صقيقة  فيه  دورها  وكان  الدين،  ويل  الإ�صماعيل  ق�صة 
ممن اأف�صد حياته، وقتله ودخل ال�صجن وقامت هي برعاية ابنائه واحت�صانهم ووقفت 
اأدائها قويا، طبيعيا وملفتا، لهذا قلت لها  كحائط �صد جتاه كل من يتعر�ص لهم، وكان 

حني قابلتها وجها لوجه )اأنتي غول متثيل(! 

وتذكرت وقتها اأدائها يف اأفالم اأخري مثل )اأريد حال( للمخرج �صعيد مرزوق والذي 
قامت فيه بدور �صغري ملفت، ويوازي دور الفنانة الكبرية اأمينة رزق يف اأهميته، كما يعرب 
اأي�صا ًعن �صريحة من الن�صاء يتعر�صن لالأذى من االزواج يف الواقع، فيتحول م�صارهن بعد 
ان يعرفن خبايا احلياة وبهدلة املحاكم، فهي يف الفيلم اأمراأه فقرية لديها ثالثة ابناء 
طلقها الزوج وهرب، وعجزت عن ا�صرتداد حقوقها يف املحكمة، فقبلت عر�ص من رجل 
العمل وحل كل  زيان( فعر�ص عليها  �صيد  واأدرك حالتها ) قام بدوره  املحكمة  راآها يف 

ازماتها، ولن يكن امامها اال القبول، ،وحتولت ايل عاهرة!

ومن افالمها املهمة اي�صا كممثلة موهوبة وقوية فيلم )اأفواه واأرانب( اإخراج هرني 
اغلب  يعمل  ال  رجل  من  املتزوجة  حمامة  فاتن  �صقيقة  بدور  فيه  قامت  الذي  بركات 
الوقت )فريد �صوقي( والتي تعودت على االجناب بال تفكري، �صحيح ان دورها يف الفيلم 
لي�ص طويال ولكنها اندجمت مع ال�صخ�صية وقدمت اأدائا كبريا يف كل لقطة لدرجة ان 
امل�صاهد كان ي�صعر بوجودها يف م�صاهد طويلة غابت فيها ب�صبب تركيز ق�صة الفيلم على 

دوري فاتن حمامة وحممود يا�صني، 

عديدة  اأفالم  يف  اي�صا  ملفت  باأداء  مهمة  اعمال  قدمت  ح�صني  رجاء  فاإن  واأخريا، 
التي  القديرة حم�صنة توفيق  املمثلة  اأمام  )الع�صفور(  فيلم  بداية من  �صاهني،  ليو�صف 
االبن  )عودة  فيلم  ويف  وكمان(  كمان  )اإ�صكندرية  فيلم  يف  مهم  اآخر  دور  معها  قدمت 
)حدوتة  فيلم  ويف  زوجته،  لواحظ  دور  يف  املليجي  حممود  الكبري  املمثل  امام  ال�صال( 
م�صرية( قدمت واحدا من اأقوى ادوارها على االطالق اأمام اأكرب عدد من املمثلني الكبار 

يجتمع يف فيلم واثبتت من جديد انها ممثلة قديرة، بل غول متثيل كما راأيتها مرارا  

ال�صهادة الثانية

شهادة الكاتب والسيناريست عاطف بشاي

يف نهاية ال�صبعينات، اأتيحت يل الفر�صة للتعامل الفني مع الفنانة رجاء ح�صني من 
خالل فيلم من انتاج مراقبة اأفالم التليفزيون التي كان يراأ�صها اال�صتاذ ممدوح الليثي، 
وحيث قمت بكتابة فيلم بعنوان )قبل الو�صول ل�صن االنتحار( بعد قراءتي ملقال للكاتب 
الكبري اح�صان عبد القدو�ص فيه ق�صية مت�ص الواقع، وحتم�ص اال�صتاذ ممدوح للفكرة، 
وقدمها للمخرج �صفيق �صامية الذي رحب بها، واختار ممثلي الفيلم وعلى راأ�صهم الفنان 

القدير �صكري �صرحان يف دور مدر�ص، ومعه الفنانة رجاء ح�صني يف دور زوجته!

ال�صرف  �صديد  بطال  يقدم  الفيلم  �صيناريو  وكان  الت�صوير،  ثم  الربوفات،  وبداأت 
والنقاء واالحرتام ملهنته كمدر�ص، ا�صتجاب لطلب ابنته يف املوافقة على �صاب تقدم لها. 

)اأحمد عبد الوارث( ولكنه ال ميلك ال�صقة، وبالتايل اأ�صبح زواج مع اإيقاف التنفيذ! 

ويف اأحد االيام فوجئ االب املدر�ص مبن يطلب مقابلته، زميل قدمي يف الكلية ترك 
التدري�ص وعمل يف بيزن�ص االعمال احلرة، واأ�صبح مليونريا، وح�صر اليه من اجل اأبنه 
الوحيد الفا�صل يف الدرا�صة، وطلب منه اعطائه در�ص خ�صو�صي حتى ينجح، ويكت�صف 
املدر�ص ان االبن لي�ص فا�صال فقط، وامنا فا�صد اأي�صا، فيذهب الأبيه معتذرا عن اال�صتمرار 
يف التدري�ص له فاإذا به يحاول ر�صوته بوقاحة بالغة قائال )�صوف اعطيك �صقة ببال�ص 
يقوم  االبن  وجد  املراقبة،  اأثناء  االمتحان،  ويف  �صامتا،  فيخرج  بنتك(  جوز  ع�صان 

بالغ�ص، فانق�ص عليه واأخذ ورقته،  راف�صا ال�صقة، ،والر�صوة.

وكانت  لالبنة،  واالم  ال�صريف،  للبطل  الزوجة  هي  ح�صني  رجاء  كانت  الفيلم  يف 
توؤازره وحتثه على مقاومة كل متاعب احلياة، وحني تلقي عر�ص املليونري الفا�صد وقفت 
راف�صة له ومتفقة متاما معه، ويقول عاطف ب�صاي )الحظت قدرتها على تقم�ص الدور 
برباعة، ودرا�صتها لالأبعاد النف�صية واالجتماعية لل�صخ�صية الدرامية، وقد �صاعدتها 

قدراتها اللغوية العالية على التعبري باحلركة واحلوار(!

ويعود الكاتب القدير لي�صيف ايل مالحظاته على اأداء الفنانة رجاء ح�صني املزيد 
جتعلها  خمتلفة  روح  يف  مركزة  خربات  لديها  ان  وهي  هامة،  ميزة  متتلك  )انها  قائال 
قادرة على لعب دور الزوجة املطحونة، او التقليدية، وان ت�صفي على ال�صخ�صية بع�ص 

من ال�صخرية لتمتعها بلمحة �صاخرة تعو�ص من خاللها ق�صر الدور او نق�صه دراميا(.
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قادرة  وهي  الدور،  ت�صنع  ممثلة  وفيه  ممثلة،  ت�صنع  حاجات  )فيه  اي�صا  ويقول 
على �صناعة دورها بحيث يكون متميز وخمتلف، حتى لو كان هام�صي، او غري موؤثر يف 
االحداث، تعطي لدور ممكن ان مير مرور الكرام ثقل فيبدو اأكرب من م�صاحته الدرامية(، 

وهذا ما فعلته هذه الفنانة القديرة.

ال�صهادة الثالثة

شهادة الفنانة الهام شاهين

اال�صتاذة رجاء ح�صني فنانة كبرية جدا جدا، وممثلة قوية جدا، بالطبع راأيناها يف 
اعمال عديدة زمان مع اال�صتاذ يو�صف �صاهني، ومع غريه من املخرجني امل�صريني، ب�ص اأنا 
جتربتي معاها يف فيلم )يوم لل�صتات( كانت رائعة، فيه ممثل يعطي قيمة للدور الذي 

يوؤديه، ويعطيه ثقل، واأهمية، وفيه ممثل يعدي الدور عليه عادي، ومير مرور الكرام.

من  اأقل  كان  ميكن  وهو  الفيلم،  يف  الدور  وقبلت  تكرمت  ملا  رجاء  اال�صتاذة  لكن 
اإمكانياتها كحجم تواجد، لكنها باعتبارها ممثلة ذكية جدا، قبلته لفهمها اأ�صول العمل 
ال�صينمائي )وانا ده دائما راأيي، وممكن اأعمل ده، واأقبل اأدوار م�ص بطولة، وممكن م�صهد 

واحد يف العمل يلفت النظر(!

لكنها  كله،  الفيلم  م�صاهد يف  او خم�صة  اأربعة  لل�صتات( حوايل  كان دورها يف )يوم 
م�صاهد موؤثرة جدا، اأعطت للعمل طعم خا�ص جدا، وح�صلت على اأدائها فيه على جائزة 

التمثيل من مهرجان املركز الكاثوليكي لل�صينما!

 وكنت �صعيدة جدا باجلائزة، وبلجنة التحكيم التي قدرت الدور واالداء الأنه ممكن 
نا�ص تانية ال تقدر هذا الدور، وال االداء من ممثلة من املمثالت )التقال( املوؤثرين، حتى 
لو الدور �صامت، فهي من ممثالتنا الكبار املميزين، القادرين على لعب كل نوعيات االدوار، 
فلو قامت بدور �صريرة �صوف ي�صدقها اجلمهور )م�ص كل املمثلني يقدروا يعملوا كده( ولو 
قامت بدور ان�صانة ب�صيطة، او فالحة، او فقرية او بنت بلد تعي�ص يف حي �صعبي �صتقدم 

الدور بروعة، وانا فعال من اأكرث املعجبني بها وبفنها، فهي فعال فنانة موؤثرة.
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ال�صهادة الرابعة

شهادة رجاء حسين علي نفسها

يف يوم ٨ مار�ص املا�صي، ح�صلت رجاء ح�صني علي تكرمي من الدولة مبنا�صبة )يوم 
املراأة العاملي( والذي مت فيه تكرمي ٢٢ من الن�صاء امل�صريات املبدعات يف كافة امليادين، 
من العمل االجتماعي واملبادرات االن�صانية، ايل العمل الثقايف واالجناز الفني علي مدي 
�صنوات طويلة، وبح�صور قرينة رئي�ص اجلمهورية ال�صيدة انت�صار ال�صي�صي، وكانت هي 
اأنعام حممد  اأخريات هن:  اأربع مبدعات  اأول املكرمات من هذا الفريق الذي �صم معها 

علي، وفردو�ص عبد احلميد، و�صفاء ابو ال�صعود ونيللي.

ويف لقاء معها عرب �صا�صة )دي اأم �صي( يف اليوم التايل للتكرمي  عربت عن م�صاعرها 
غري  ت�صريف  ده  )تكرميي  االآتي  قائلة  حرج  اأي  بال  اأخاذة  وعفوية  مده�ص،  ب�صدق 
طبيعي، اأنا عايزة حد ييجي عندي وي�صوف كل التكرميات اللي اأخدتها يف مكتبتي، لكن 

كل التكرميات عندي كوم، وده كوم.

ملا اأتكلمت معاها )تق�صد قرينة الرئي�ص( قالت يل اهلل عليكي، اأنا بحبك قوي، وانت 
ان�صانة كوي�صة، واأنا قلتلها، وانا بحبك قوي، نف�ص ال�صعور، �صت حمرتمة، مثقفة، ب�صيطة 
مع ال�صغري زي الكبري، �صادقة، عندها ابت�صامة اأ�صميها ابت�صامة الچيوكندا )�صخ�صية 

م�صرحية �صهرية( تخ�ص قلبك ب�صكل م�ص طبيعي!

 وبعدين زي ما ال�صي�صي واقف يف ظهر املراأة وبيديها كل احلقوق اللي احترمت منها، 
هي واقفة زيه لكن ال تعلن عن نف�صها، يعني اأنا يف االجتماع اللي قبل التكرمي �صمعت 
عن اأمور كترية وازاي انها تنا�صر املراأة �صواء كانت فالحة او �صعيدية او اأي �صت عندها 

م�صكلة من غري ما تعلن عن ده، �صت حمرتمة جدا!

اإيه  نف�صي،  م�صدقة  مكنت�ص  اأنا  الربنامج(  ملقدمة  احلديث  )موجهة  وبينك  وبيني 
ما  التكرمي جب  لكن هذا  اأخدت تكرميات كترية قبل كده،  فيها دي؟  اأنا  اللي  العظمة 
رئي�ص  حرم  املحرتمة  ال�صيدة  ال٨٥،  ده  �صني  يف  متوقعاه!  كنت�ص  ما  الأين  كله،  قبله 

اجلمهورية بتكرمني، اأنا �صعيدة �صعادة ال تغتفر.، اأنا �صت كبرية لكن عيلة !

 اأنا ما منت�ص من اأمبارح من الفرحة، )وتتوجه ايل مقدمة الربنامج من جديد( اأقولك 
اإيه، زي ف�صتان العيد ملا يجيلك كده، وتف�صلي ما�صكاه وتاخديه يف ح�صنك لل�صبح، هي 

دي م�صاعري واأحا�صي�صي اللي ح�صلتلي من التكرمي ده، واأظن اأنه ال كلمات اأخري تفوق 
كلماتها يف التعبري عن م�صاعرها بلغتها واأ�صلوبها واأثباتها اأنها اأبنة هذا املجتمع وثقافته 

وفنه واأنها الفنانة التي مل تغرتب حلظة عن نا�صها، �صواء كانوا العائلة، او اجلمهور.

�صورة رقم 1٤
تكرمي من وزيرة الثقافة اينا�ص عبد الدامي

�صورة رقم 1٥
تكرمي من ال�صيدة انت�صار ال�صي�صي حرم الرئي�ص
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الفصل السابع
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فيلموجرافيا رجاء حسين

1٩٦1 فيلم )حياتي هي الثمن( اإخراج ح�صن االمام

1٩٦1 فيلم )الليايل الدافئة( اإخراج ح�صن رمزي 

1٩٦1 فيلم )التلميذة( اإخراج ح�صن االمام

1٩٦1 فيلم )اخلر�صاء( اإخراج ح�صن االمام

1٩٦٧ فيلم )الدخيل( اإخراج نور الدمردا�ص

1٩٧1 فيلم )ملكة الليل( اإخراج ح�صن رمزي

1٩٧٤ فيلم )الع�صفور( اإخراج يو�صف �صاهني

1٩٧٤ فيلم )ال�صوارع اخللفية(. اإخراج كمال عطية

1٩٧٥ فيلم )اأريد حال( اإخراج �صعيد مرزوق

1٩٧٦ فيلم )عودة االبن ال�صال( اإخراج يو�صف �صاهني

1٩٧٧ فيلم )اأفواه وارانب( اإخراج هرني بركات

1٩٧٩ فيلم )املتوح�صة( اإخراج �صمري �صيف 

1٩٨٢ فيلم )حدوتة م�صرية( اإخراج يو�صف �صاهني

1٩٨٧ فيلم )قبل الو�صول ل�صن االنتحار( تليفزيوين اإخراج �صفيق �صامية

1٩٨٧ فيلم )�صاحب ال�صورة( اإخراج اأبراهيم ال�صحن 

1٩٨٧ فيلم )ابناء وقتلة( اإخراج عاطف الطيب

1٩٨٨ فيلم )ن�صاطركم االفراح( اإخراج حممد عبد العزيز

1٩٩٠ فيلم )الطقم املذهب( اإخراج ناجي ريا�ص 

1٩٩٠ فيلم )ا�صكندرية كمان وكمان( اإخراج يو�صف �صاهني 

1٩٩٢ فيلم )امراأة اأيله لل�صقوط( اإخراج مدحت ال�صباعي

1٩٩٣ فيلم )اأحالم �صغرية( اإخراج خالد احلجر      

1٩٩٥ فيلم )اأ�صوار احلب( اإخراج حممد عبد العزيز

٢٠٠1 فيلم )اأتفرج يا �صالم( اإخراج حممد كامل القليوبي        

٢٠1٠ فيلم )عائلة ميكي( اإخراج خالد احلجر 

٢٠1٥ فيلم )نوارة( اإخراج هالة خليل 

٢٠1٦ فيلم )يوم لل�صتات( اإخراج كاملة اأبو ذكري 

٢٠1٧ فيلم )ون�ص( فيلم ق�صري يف اول جتاربها مع هذا النوع  

اعمال رجاء ح�صني التليفزيونية

1٩٦٣ قالوا يف االمثال - حلقات فكاهية 

1٩٦٤ م�صل�صل خيال ماآتة - اإخراج نور الدمردا�ص

1٩٦٨ اأ�صاألوا اال�صتاذ �صحاتة - اإخراج اأحمد توفيق 

1٩٧1 �صيداتي اآن�صاتي - اإخراج اأنعام حممد علي

1٩٧٥ الل�ص والكالب - اإخراج اأحمد خ�صر 

1٩٧٦ على باب زويلة - اإخراج نور الدمردا�ص

1٩٧٦ �صجرة اللبالب - اإخراج عبد املنعم �صكري

1٩٧٧ مارد اجلبل - اإخراج نور الدمردا�ص

1٩٧٨ احالم الفتي الطائر - اإخراج حممد فا�صل 
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1٩٧٩ االآن�صة - اإخراج رفعت قلدكم

1٩٨٠ معروف اال�صكايف - اإخراج فوؤاد عبد اجلليل

1٩٨٠ اأ�صواك احلب - اإخراج م�صطفي ال�صال 

1٩٨٢ مفت�ص املباحث - اإخراج عبد اهلل ال�صيخ 

1٩٨٣ اجلزار ال�صاعر- اإخراج جالل غنيم

1٩٨٤ يف قافلة الزمان - اإخراج نيازي م�صطفي

1٩٨٤ الليل والقمر - اإخراج ح�صن االمام

1٩٨٥ ال اإله اإال اهلل - اإخراج اأحمد طنطاوي

1٩٨٥ ال�صهد والدموع - اإخراج ا�صماعيل عبد احلافظ

1٩٨٥ اأبن تيمية - اإخراج اأحمد طنطاوي

1٩٨٦ رحلة ال�صيد ابو العال الب�صري - اإخراج حممد فا�صل

1٩٨٧ ع اال�صل دور - اإخراج حممد اأباظة

1٩٨٧ برج االكابر - اإخراج يو�صف مرزوق

1٩٨٨ ن�صاطركم االفراح - اإخراج حممد عبد العزيز 

1٩٨٩ ح�صاب ال�صنني - اإخراج عادل �صادق

1٩٩٠ خملوق. ا�صمه املراأة - اإخراج فايز حجاب

1٩٩٠ اأخو البنات - اإخراج حممد فا�صل

1٩٩٠ البع�ص يت�صلق الهرم - اإخراج جمدي ابو عمرية 

1٩٩1 رجل اآيل لل�صقوط - اإخراج حممد ال�صيد عي�صى 

1٩٩1 بني ثالثة - اإخراج اأحمد جمدي 

1٩٩1 اللعبة املجنونة - اإخراج حممد اأباظة 

1٩٩1 الربميو - اإخراج اأبراهيم ال�صقنقريي وتوفيق حمزة

1٩٩٢ املال والبنون - اإخراج جمدي اأبو عمرية

1٩٩٣ ليايل الغ�صب - اإخراج ابراهيم ال�صقنقريي

1٩٩٣ كالم رجالة - اإخراج وجيه ال�صناوي

1٩٩٣ �صباق مع الزمن - اإخراج اأنور وقادري

1٩٩٣ ذئاب اجلبل - اإخراج جمدي ابو عمرية

1٩٩٤ كوبري االحالم - اإخراج ابراهيم ال�صقنقريي

1٩٩٤ عزبة القرود - اإخراج حمدي االبرا�صي

1٩٩٥ مهال اأيها العمر - اإخراج حممد ال�صيد عي�صى

1٩٩٥ مرايا احلب - اإخراج اأحمد دعيب�ص

1٩٩٥ املال والبنون ٢ - اإخراج جمدي ابو عمرية

1٩٩٥ الزواج على طريقتي - اإخراج حممد ال�صيد عي�صى

1٩٩٦ اأمواج ال ت�صل ال�صاطئ - اإخراج وجيه ال�صناوي

1٩٩٧ زيزينيا - اإخراج جمال عبد احلميد 

1٩٩٧ الدوغري ٩٠ - اإخراج اأبراهيم ال�صقنقريي

1٩٩٨ �صباب رايق جدا - اإخراج حممد النجار

1٩٩٨ اأمر اإزالة - اإخراج ر�صا النجار

1٩٩٨ احلرافي�ص )ال�صرية العا�صورية( اإخراج وائل عبد اهلل

1٩٩٨ اأ�صري بال قيود اإخراج اأحمد ال�صبعاوي
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1٩٩٩ وبعد الظالم ت�صرق ال�صم�ص - اإخراج عادل �صادق

٢٠٠٠ زيزينيا٢- )الليل والفنار( اإخراج جمال عبد احلميد.

٢٠٠1 الكومي - اإخراج حممد را�صي

٢٠٠٢ لدواعي اأمنية - اإخراج حممد فا�صل

٢٠٠٣ تعايل نحلم ببكرة - اإخراج �صامي حممد علي 

٢٠٠٤ يا ورد مني ي�صرتيك - اإخراج رباب ح�صني

٢٠٠٥ زهور �صتوية - اإخراج اأحمد ال�صبعاوي

٢٠٠٥ ريا و�صكينة - اإخراج جمال عبد احلميد

٢٠٠٥ اأين ذهب احلب - اإخراج ابراهيم ال�صقنقريي

٢٠٠٦ �صوق اخل�صار - اإخراج حممد النقلي

٢٠٠٧ نافذة على العامل - اإخراج ع�صام ال�صماع

٢٠٠٧ حكايات املدند�ص - اإخراج اأحمد النحا�ص

٢٠٠٧ اأزهار - اإخراج حممد النقلي

٢٠٠٩ حكايات وبنعي�صها )هالة وامل�صتخبي( - اإخراج مرمي ابو عوف

٢٠1٠ عايزة اأجتوز- اإخراج رامي امام

٢٠1٧ عائلة حاحا - �صيت كوم من اإخراج رائد لبيب

٢٠1٧ واحة الغروب - اإخراج كاملة ابو ذكري

متثيليات �صهرة
 - العري�ص  هي:  للتليفزيون  �صهرة  متثيليات   ٣ اي�صا  ح�صني  رجاء  قدمت 

خملوق ا�صمه املراأة - دكتوراه مع مرتبة ال�صرف.

م�صل�صالت اإذاعية 
قدمت اأي�صا ٦ً م�صل�صالت اإذاعية هي:

كفر نعمت 

اأفواه واأرانب

اجلرمية املزدوجة

اأبو عرام

عودة ريا و�صكينة

�صيداتي اآن�صاتي

اأعمالها امل�صرحية
1٩٥٩ م�صرحية كفر البطيخ - تاأليف �صعد الدين وهبة

1٩٦٠ م�صرحية بيت برنارد البا - تاأليف جار�صيا لوركا

1٩٦٠ م�صرحية بري ال�صلم - ل�صعد الدين وهبة

1٩٦1 م�صرحية املحرو�صة - ل�صعد الدين وهبة

1٩٦٢ م�صرحية ال�صبن�صة - ل�صعد الدين وهبة

1٩٦٣ م�صرحية عيلة الدوغري - لنعمان عا�صور

1٩٦٤ الفرافري - ليو�صف ادري�ص

1٩٦٤ �صكة ال�صالمة - ل�صعد الدين وهبة

1٩٦٤ كوبري النامو�ص - ل�صعد وهبة

1٩٦٥ ثالث ليايل - لنعمان عا�صور
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1٩٦٩ م�صهد من اجل�صر - الآرثر ميللر

1٩٧٢ عازب وثالث عوان�ص - تاأليف ي�ص ندمي )م�صرح اجليب( 

1٩٧٥ بداية ونهاية - لنجيب حمفوظ

1٩٨٢ املهاجر - لچورچ �صحاتة

1٩٨٣ النار والزيتون - الألفريد فرج

1٩٨٤ نحن ن�صكر الظروف

1٩٨٥ مولد و�صاحبه غايب - لنعمان عا�صور

1٩٨٥ األف ليلة وليلة - م�صرحية ا�صتعرا�صية

1٩٨٧ ال�صول واحلرامي - لع�صام اجلمبالطي

اأي�صا ًقدمت رجاء ح�صني م�صرحيات لفرق اخري هي )فرقة الريحاين( 
احلرب  )م�صرحية  �صبحي  حممد  وفرقة  اخلم�صينات،  عقد  بداية  يف 
م�صرحية  واملرئيات  لل�صوتيات  القاهرة  �صوت  ل�صركة  و�صجلت  وال�صالم(، 

)معروف 1٩٨٢(.
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1٤
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1٨
1٨
1٩
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٢٢
٢٣
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩

الف�صل اخلام�ص: ال�صينما، ، و�صحر ال�صورة 
اأنا وح�صن االإمام 

اأنا ويو�صف �صاهني
من )اأريد حاًل( اإيل )اأفواه واأرانب(

اأمراأه اآيلة لل�صقوط، ، واأحالم �صغرية
نوارة، ، واأفالم االألفية

يوم لل�صتات 
الف�صل ال�صاد�ص: �صهادات

ال�صهادة االويل: �صهادة الناقد حممود قا�صم
ال�صهادة الثانية: �صهادة الكاتب وال�صيناري�صت 

عاطف ب�صاي
ال�صهادة الثالثة: �صهادة الفنانة اإلهام �صاهني

ال�صهادة الرابعة: �صهادة رجاء ح�صني علي نف�صها
الف�صل ال�صابع

اأواًل: فيلموجرافيا رجاء ح�صني
ثانيًا: اأعمال رجاء ح�صني التليفزيونية

- متثيليات �صهرة
- م�صل�صالت اإذاعية 

ثالثًا: اأعمالها امل�صرحية

        الفهر�ص
املقدمة

الف�صل االأول: يف رحاب اال�صرة، ، والتقاليد
املواجهة، ، وال�صروط

تكاليف احلياة، ، واالأزمة االأ�صعب
يف م�صرح املدر�صة

الف�صل الثاين: االحرتاف، ، و�صروطه 
كيف اأ�صبحت مثقفة

بروتوكول 
ال�صينما، ، حبي االأول

ثم جاء التليفزيون
الف�صل الثالث: اأنا وامل�صرح

يف م�صرح الريحاين
 نداء امل�صرح القومي

 من )امل�صرح الوطني( اإيل )امل�صرح القومي(
 ماذا تعلمت من امل�صرح

اأنا واجلمهور
الف�صل الرابع: اأنا والتليفزيون

دراما التليفزيون وممثلي امل�صرح
اأنا واملليجي وحممود يا�صني

 بني )اأحالم الفتي الطائر( و)زيزينيا(

٣٢
٣٢
٣٣
٣٦
٣٨
٤٠
٤1
٤٣
٤٤
٤٥

٤٧
٤٨
٥1
٥٢
٥٣
٥٦
٥٧
٥٧
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�صرية ذاتية
ماجدة موري�ص

l  ناقدة �صينمائية وتليفزيونية.
l  كتبت املادة العلمية والتعليق لثالثة اأفالم ت�صجيلية عن �صيناء .

l  ع�صو  احتاد نقاد ال�صينما امل�صريني.
l   ع�صو االحتاد الدويل للنقاد)الفيربي�صي(.

ال�صا�صتان  تقدمها  كما  املراأة  ق�صايا  عن  و  عدي،  ودرا�صات  اأبحاث  كتبت    l
الكبرية وال�صغرية.   

l  �صاركت باأبحاث عن املراأة وال�صا�صة يف ندوات اقيمت مبهرجانات يف برلني-
والدار البي�صاء -وتورينو وباري�ص .

واملهرجان  ال�صينمائي  القاهرة  مهرجانات  مطبوعات  من  كتب  ع�صرة  لها    l
القومي واال�صكندرية لدول املتو�صط عن �صعاد ح�صني عادل اأدهم -املخرجة 
�صميحة الغنيمي - حممود يا�صني - نيللي -معايل ذايد -ح�صني فهمي- رغدة.               

يف  العربي  العامل  مهرجان  كتالوج  ي�صري(�صمن  )مديحة  عن  كتبت  كما    l
فرن�صا ..وعن )نيللي كرمي( ملهرجان ا�صوان ل�صينما املراأة، وعن )�صمري �صيف(

ملهرجان اال�صكندرية وعن )هند �صربي(ملهرجان القاهرة .
كاتبات  من  االأول  اجليل  عن  تليفزيونيات(  )مبدعات  بعنوان  كتاب  لها    l
املجل�ص  مطبوعات  عن  امل�صري  للتليفزيون  الربامج  ومقدمات  وخمرجات 

االأعلي للثقافة .
l  ع�صو جلنة حتكيم الفيربي�صي  مرتني )برلني ..قرطاج( ورئي�صة اللجنة 

يف مهرجان اال�صماعيلية  1٩٩٦.
l  ع�صو جلنة حتكيم املهرجان القومي لل�صينما اأعوام -٢٠٠٠-٢٠٠٤-٢٠1٦ 

وملهرجان اال�صكندرية لدول املتو�صط .
l  ع�صو جلنة حتكيم جمعية الفيلم لثالث دورات، واملركز الكاثوليكي ملرتان.
كل  يف  والتلفزيون  لالإذاعة  القاهرة  مهرجان  حتكيم  جلان  ع�صو    l
الت�صجيلي  للفيلم  املهرجان  دوراته)1٩٩٥ - ٢٠٠٦(، ورئي�صة جلنة حتكيم 

والق�صري اأعوام ٢٠٠٠ - ٢٠٠٤ .
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