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ـرورته لن نبكي يا صباح
إمبراطورة الترف واألناقة والغالمور
حنان الحاج
ً
ابـتـكــرت صـبــاح سـتــايــا خــاصــا بـهــا اعتمد
على الـتــرف والـغــامــور وال ـب ــاروك ،فظهرت
ك ـن ـج ـمــات ه ــول ـي ــوود .طــول ـهــا ومـقــاســاتـهــا
كانت أقرب إلى عارضات األزياء ما ساعدها
على ارت ــداء كــل الـقـ ّـصــات والتصاميم حتى
السراويل والشورتات مع الجزمات الطويلة.
ل ـ ّـم ت ـك ــن تـ ـخ ــاف م ــن أي لـ ـ ــون ،وخ ـصــوصــا
أنـهــا كــانــت تتمتع بسحنة بيضاء صافية
ّ
وشعر ذهبي .فــارتــدت كــل األل ــوان :األســود،
واألب ـي ــض ،والــذه ـبــي ،وال ــزه ــري ،واألح ـمــر،
والتوركواز ،واألخضر ،واألزرق .كما كانت
ترتدي الفرو ،والريش ،والبرق ،والكثير من

ّ
بالمصمم اللبناني جوزف هارون
استعانت
الذي كانت أزياؤه أشبه بلوحات فنية
األكـسـســوارات الفخمة الـتــي تمنحها تألقًا
الفتًا.
ّ
باملصمم اللبناني
استعانت «الـصـبــوحــة»
ج ـ ــوزف هـ ـ ــارون ال ـ ــذي ك ــان ــت أزي ـ ـ ــاؤه أشـبــه
ّ
صمم لها وليام خوري
بلوحات فنية .بعده،
ع ـلــى م ــدى أرب ـع ــن عــامــا أج ـمــل فساتينها
ال ـبـ ّـراقــة واملــزخــرفــة مــع األك ـس ـس ــوارات ذات
الحجم الكبير.
أكـسـســوارات ارتدتها في األفــام والحفالت
وامل ـه ــرج ــان ــات .م ــن أج ـمــل فـســاتـيـنـهــا الـتــي
ستبقى دائـمــا فــي الــذاكــرة ،فستان السمكة
التي ارتــدتــه في فيلم «إزاي أنـســاك» (1956
ـراج أح ـمــد
ـ ـ ـ ت ــأل ـي ــف ع ـل ــي ال ـ ــزرق ـ ــاوي ،وإخ ـ ـ ـ ّ
ب ـ ــدرخ ـ ــان) م ــع ف ــري ــد األط ـ ـ ــرش وغ ــن ــت فـيــه
«أح ـ ـبـ ــك ي ـ ــان ـ ــي» ،كـ ـم ــا ف ـس ـت ــان ـه ــا األبـ ـي ــض
ال ـعــرائ ـســي الـ ــذي ارت ــدت ــه ف ــي فـيـلــم «ش ــارع

ال ـحــب» ( 1958ـ ـ تــألـيــف يــوســف الـسـبــاعــي،
وإخ ـ ـ ـ ــراج عـ ــز الـ ــديـ ــن ذو الـ ـفـ ـق ــار) مـ ــع عـبــد
الحليم حافظ .كان ُوليام خوري يختار لها
الفساتني الطويلة املترفة على شكل عباء ات
شرقية ،ويـ ّ
ـزودهــا بأكسسوارات أو تيجان
فـخـمــة لـتـبــدو كــاإلم ـبــراطــورة .وال يـمـكــن أن
ننسى الفستان األخضر بأكمامه الطويلة
ّ
املغطى بالليرات الذهبية الــذي ارتـ ّـدتــه في
«م ـهــرجــانــات بـعـلـبــك ال ــدول ـي ــة» وغ ــن ــت فيه
«عــال ـنـ ّـدا ال ـن ـ ّـدا» .ول ـيــام خ ــوري ال ــذي ابتكر
ّ
وصمم أيضًا
لصباح ستايل اإلمبراطورات
ُ
إلمـ ـب ــراط ــورة إي ـ ــران ف ــرح دي ـب ــا ،ك ــان ي ــدرك
ّ
وتميزها.
أهمية صباح
ل ــذل ــك ،كــانــت تـصــامـيـمــه مــزيـجــا م ــن الـتــرف
واألن ــاق ــة وال ـغ ــام ــور .وم ــن بــن املصممني
الــذيــن تـعــامـلــت مـعـهــم ص ـبــاح ،هـنــاك أيضًا
فؤاد سركيس ،وزهير مراد ،وآخرون.
ّ
أمــا الشعر ،فكانت لكل مرحلة تسريحتها.
ف ـ «الـصـبــوحــة» املـعــروفــة بعشقها للموضة
والجمالّ ،لونت شعرها باألشقر الفاقع في
مرحلة الستينيات ،ما زادها تألقًا ّ
وميزها
عن بقية النجمات .في هذا السياق ،تعاملت
م ــع جـ ــوزف غ ــري ــب ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة،
ّ
ولناحية املاكياج أيضًا .علمًا بأن غريب هو
أحد أصدقائها ّ
املقربني.
كانت األسطورة تعتمد ماكياجًا رومانسيًا
هــادئــا فــي أف ــام األبـيــض واألس ــود يناسب
تلك املرحلة .بعدها ،اعتمدت املاكياج القوي
واألل ــوان الـبـ ّـراقــة ،وخصوصًا على العينني
لتكبير حجمهما.
أنــاقــة ص ـبــاح لــم تـكــن تـعـكــس أرسـتـقــراطـيــة
كــاسـيـكـيــة كــالـتــي مـ ّـيــزت نـجـمــات أخــريــات
أمثال مديحة يسري ،وليلى فــوزي ،ومريم
ً
فـخــر ال ــدي ــن .كــذلــك ،لــم تـكــن أزي ــاؤه ــا دلـيــا
على استعالء أو أنطواء ،بل بقيت قريبة من
وأحبتهم مثل ّ
ّ
حبها للحياة.
الناس،

الصبوحة وأزواجها الثمانية :امرأة ترفض األوامر
نادين كنعان
لـيـســت كـلـمــة أسـ ـط ــورة فـضـفــاضــة ع ـلــى ص ـبــاح.
هــي ليست مـجـ ّـرد مطربة استنثائية ،بــل ّ
سيدة
ال تشبه األخــريــات .لــذلــك ،لــم تفارقها الشائعات
ّ
حتى آخر يوم في حياتهاّ ،حتى إن تلك املتعلقة
بعالقاتها العاطفية ّلــم تتوقف إال قبل سنوات
مـعــدودة ،خصوصًا أنها دخلت القفص الذهبي
ثماني م ـ ّـرات .األول ــى ،عندما كــانــت فــي ال ــ 18من
ع ـمــرهــا ه ــرب ــت م ــن ت ـسـ ّـلــط أب ـي ـهــا ف ـت ـ ّ
ـزوج ــت من
ّ
الشماس الــذي أنجبت منه ابنها صباح.
نجيب
ّ
غـيــر أن ال ـح ـيــاة ّمـعــه ل ــم تـكــن أس ـه ــل .ف ــي إح ــدى
املقابالت ،قالت إنها لم تختر نجيب بل قبلت به،
متحدثة عن مشاكل عـ ّـدة واجهتها بسبب فارق
السن بينهما ،مثل غيرته الشديدة عليها .بعد
ذلكّ ،
تعرفت إلى عازف الكمان أنور منسي الذي
ّ
ك ــان يــرافـقـهــا فــي حـفــاتـهــا ،وقـ ــررا الـ ــزواج أثـنــاء
عملهما عـلــى لـحــن جــديــد ألغـنـيــة سـتــؤديـهــا في
فيلم «لحن حبي» ( 1953ـ إخراج أحمد بدرخان).

أما ثمرة هذه العالقة ،فكانت ابنتها هويدا ،فيما
ّ
تــردد أن أحــد أسباب انتهائها كــان إدمــان الــزوج
على املقامرة.
التقت صباح الصحافي املصري أحمد فراج أثناء
ظهوره في فيلمها «امــرأة وثالثة رجال» (إخراج
حلمي حليم) ،ليعلنا زواجهما بعد فترة وجيزة.
ظـ ـه ــر االخ ـ ـت ـ ــاف بـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ـت ــن ،وح ـص ــل
االنفصال بعد ثالث سنوات.
أش ـه ــر زي ـج ــات ص ـب ــاح وأغ ــرب ـه ــا ه ــي م ــن الـنـجــم
املصري رشدي أباظة .الزواج املفاجئ انتهى خالل
ّأيام ،ما طرح أسئلة ّ
عدة ما زالت عالقة حتى اليوم.
فــي حــوار نشرته «األخ ـبــار» ّقبل عامني (األخـبــار
 ،)2012/9/20قــالــت صـبــاح إن ـهــا تـ ّ
ـزوجــت أباظة
«نكاية بكل النساء .هو كان هدفهن ،وفريستهن،
وفزت
ومعشوقهن ،دخلت على الخط
ومحورهن
ّ
ّ
بــه» .ولفتت إلــى أنها وافقت بعدما أخبرها بأنه
ّ
لكنه في الحقيقة لم
طلق الراقصة سامية جمالّ ،
خالل مشوارنا
يفعل .وتابعت« :تركت رشدي ،ألنه ّ
بالسيارة في منطقة الروشة ،قال لي إنه أهم نجم

عـلــى األرض ،فقلت لــه أن ــا نجمة أي ـضــا ،وطلبت
منه أن ينزلني ،وعــدت إلــى البيت .يومها ،قــررت
ّ
يتحول إلى إنسان
االنفصال عنه» ،مضيفة« :كان
مختلف حني يلتقي بمعجبيه ،وما أزعجه وأزعج
ّ
غـيــره أنـنــي أنــا مــن طلب ال ـطــاق .لــذلــك ظــل أمينًا
مع اإلعالمي
على حبي حتى وفاته» .وفي مقابلة ّ
املـصــري عـمــرو أدي ــب ّ فــي  ،2008قــالــت إنـهــا تركت
ّ
متزوجًا من جمال:
أباظة عندما علمت أنه ما زال
إليه»،
ـع
ـ
ج
أر
ـم
ـ
ل
و
املغرب
«ذهبت ألحيي حفلة في
ّ
ً ّ
العالقة أيضًا هو أنه
فشل
كاشفة أن أحد أسباب
ّ
«الرجل الوحيد الذي كان أقوى مني» .بعدها ،وقع
اختيارها على مواطنه وزميله يوسف شعبان،
لتنتهي القصة بعد شهر تقريبًا.
النائب اللبناني يوسف ّ
حمود كــان الرقم  6على
ّ
الالئحة .أمضت معه سنتني ،لتتزوج بعدها من
الفنان اللبناني وسيم طبارة أربــع سنوات .وعن
هــذه القصة قــالــت« :ه ــذا ليس زواج ــا عــاديــا .هي
قصة حب لم أستطع أنــا ووسيم مقاومتها» .أما
آخر أزواج صباح ،فكان فادي لبنان الذي أمضت

ّ
معه  17عامًا ،ألنــه كــان «صامتًا وجـ ّـيـدًا» ،وفــق ما
قالت لعمرو أديب .وأضافت« :لكن املعادلة ّ
تغيرت
عندما أحب امرأة أخرى».
أمام كل هذه الزيجات ،يبرز سؤال :ما الذي ّ
تحبه
صــاح ـبــة أغ ـن ـيــة «أل ـ ــو بـ ـي ــروت» ف ــي ال ــرج ــال ومــا
الــذي تكرهه؟ خــال ظهورها في برنامج «نجوم
على األرض» مــع اإلعــامـيــة املصرية ليلى رستم
ّ
ع ــام  ،1966أك ــدت ص ـبــاح أن أك ـثــر مــا يـهـ ّـمـهــا هو
«شخصية الــرجــل .وتـحــديـدًا الــرجــولــة ،والـصــدق.
ّ
ألن ـ ــه ح ــن ي ـك ــذب يـفـقــد احـ ـت ــرام املـ ـ ـ ــرأة» .ف ــي هــذا
الـسـيــاق ،قــالــت فــي مقابلتها مــع عـمــرو أدي ــب «ال
أقــع ُفــي الـحــب ،بــل أعـيــش قصص حــب وال أعــرف
مــن امل ـخ ــرج .عـنــدمــا أنـتـهــي مــن عــاقــة أنـتـقــل إلــى
أخــرى ،وأحــاول أال أنــدم .أنــا لست امــرأة متسلطة،
لكنني ال أحب أن أتلقى األوامر من أحد» .يومها ،لم
َ
تـ ّـرض أن تعطي نصيحة إلى النساء ،انطالقًا من
ّ
أنها ال تستطيع أن تعمم تجربتها ،ألن «املشهور
يختلف عن الشخص العادي ،فهناك من يطمح إلى
استغالله».

