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قضايا النشر وحبس الصحافيين المصريين

هل تنجح »ميتا« في االستحواذ على »ميتافيرس«؟

القاهرة ــ العربي الجديد

عّبر صحافيون عن ترحيبهم باستجابة 
البرملان املصري، ملالحظاتهم بشأن املادة 
الــخــامــســة مـــن مـــشـــروع قـــانـــون مــواجــهــة 
األوبئة والجوائح الصحية، والتي منعت 
أي عــقــوبــة ســالــبــة لــلــحــريــة فـــي الــجــرائــم 
العالنية  أو  النشر  بطريق  ترتكب  الــتــي 
التعديل  هــذا  قــوبــل  بينما  للصحافيني، 
ــتــــراضــــات حـــــــادة واتــــهــــامــــات بــعــدم  بــــاعــ
تعديالت  البرملان  أدخل  فقد  الدستورية. 
قانون  مــشــروع  مــن  الخامسة  املـــادة  على 
مواجهة األوبئة والجوائح، بإضافة فقرة 
للمادة األولى من مشروع القانون، عبارة 
من املادة 29 من قانون تنظيم الصحافة 
واإلعالم واملجلس األعلى لتنظيم اإلعالم 
والــتــي تنص على   ،2018 لسنة   180 رقــم 
على  تزيد  ال  وبغرامة  بالحبس  »يعاقب 
ــإحـــدى هــاتــني  عــشــريــن ألــــف جــنــيــه، أو بـ
ات  العقوبتني، كل من خالف أحد اإلجراء
الـــلـــجـــنـــة أو  ــن  الـــــصـــــادرة مــ ــر  ــيـ ــدابـ ــتـ الـ أو 
ـــا 

ً
ا لـــهـــا وفـــق

ً
ــادرة تـــنـــفـــيـــذ ــ ــــصـ الـــــقـــــرارات الـ

الــقــانــون، يــعــاقــب بالعقوبة  ألحــكــام هـــذا 
املــقــررة فــي الــفــقــرة الــســابــقــة، كــل مــن أذاع 
أو نشر أو روج عــمــًدا أخــبــاًرا أو بيانات 
مــغــرضــة مرتبطة  أو  كــاذبــة  أو شــائــعــات 
ــأن ذلــك  بــالــحــالــة الــوبــائــيــة، وكــــان مـــن شـ
ــنـــني أو  ــواطـ تـــكـــديـــر الـــســـلـــم الـــعـــام بـــني املـ
ــة«.  ــامــ ــعــ ــلـــحـــة الــ إلـــــحـــــاق الـــــضـــــرر بـــاملـــصـ
لــتــصــبــح املـــــــادة الـــخـــامـــســـة مــــن مـــشـــروع 
ــح  ــوائــ ــجــ ــة والــ ــ ــئــ ــ ــة األوبــ ــهــ ــواجــ قـــــانـــــون مــ
الصحية، بعد التعديل: »مع عدم اإلخالل 
بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي 
آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة ال  قانون 
تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى 
أٍي من  العقوبتني، كــل مــن خــالــف  هــاتــني 
الــتــدابــيــر الــــــواردة بـــقـــرار رئــيــس مجلس 
ــادة )1(  ــ ـــا لــنــص املـ

ً
الــــــوزراء الـــصـــادر وفـــق

ــذا الــقــانــون أو الـــقـــرارات الــصــادرة  مــن هـ
ويعاقب  الــقــرار،  لهذا  ا 

ً
تنفيذ اللجنة  مــن 

بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال 
بإحدى  أو  جنيه،  آالف  عشرة  على  تزيد 
هـــاتـــني الــعــقــوبــتــني، كـــل مـــن حــــرض على 
ــواردة بــقــرار  ــ مــخــالــفــة أِي مــن الــتــدابــيــر الـ
ـــا 

ً
ــادر وفـــق رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء الــــصــ

ــقــــانــــون أو  الــ ـــن هـــــذا  املـــــــادة )1( مـ لـــنـــص 

منوعات
إبراهيم 

عواد
عدنان أحمد

 
ً
أطــلــق الـــســـوريـــون عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل حملة

تــطــالــب بـــوقـــف تــرحــيــل صــحــافــي مـــن األردن، 
بــعــنــوان »#ال_لـــتـــرحـــيـــل_إبـــراهـــيـــم_عـــواد«، فيما 
نـــاشـــدت »الــشــبــكــة الــســوريــة لــحــقــوق اإلنـــســـان« 
السلطات األردنية عدم إعادة الناشط الصحافي 
إلى سورية قسرًا، ألنها  عــواد  إبراهيم  السوري 

ــال بــيــان صـــدر عـــن الــشــبــكــة،  ــن. وقــ بــلــد غــيــر آمــ
األحد، إّن إبراهيم عواد صحافي معارض للنظام 
الـــســـوري وإعـــادتـــه إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام 
السوري تعني »تعذيبه وإخفاءه قسريًا وتشكل 
تهديدًا حقيقيًا على حياته«. واعتقلت السلطات 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   18 فــي  عـــواد  األردنــيــة 
بموجب  عمان،  العاصمة  في  منزله  من  الجاري 
مذكرة صادرة عن املخابرات العامة، ولم يصدر 

بــحــقــه حــتــى اآلن مـــذكـــرة تــوقــيــف مـــن الــقــضــاء 
األردني. وبعد اعتقاله تمت مصادرة معداته، ثم 
وضع قيد اإلقامة الجبرية في مخيم األزرق، مع 
األردنية  السلطات  لــدى  نية  عن  معلومات  ورود 
إعادته إلى سورية، حيث يسيطر النظام السوري 
عــلــى جميع املــنــاطــق املــحــاذيــة لــلــحــدود األردنــيــة 
الــخــاضــعــة لسيطرة  الــتــنــف  بــاســتــثــنــاء مــنــطــقــة 
فصائل في املعارضة املسلحة مدعومة من قبل 

املتحدة.  الــواليــات  بقيادة  الــدولــي  التحالف  قــوات 
أبناء بلدة مزيريب في ريف  وإبراهيم عــواد من 
درعا الغربي التي خضعت نهاية سبتمبر/ أيلول 
الـــســـوري بــشــكــل كــامــل بموجب  لــلــنــظــام   2021
اتفاقات التسوية التي عقدها ممثلون عن النظام 
ووجهاء املنطقة برعاية روسية، وهو من مواليد 
عام 1989، متزوج ولديه طفالن، وهو أيضًا طالب 

في كلية اإلعالم في الجامعة العربية املفتوحة.

ا لهذا 
ً
القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذ

في  املــقــررة  بالعقوبة  يعاقب  كما  الــقــرار، 
الــفــقــرة الــســابــقــة، كــل مــن أذاع أو نشر أو 
روج عمًدا أخباًرا أو بيانات أو إشاعات 
ــة مـــرتـــبـــطـــة بــالــحــالــة  كــــاذبــــة أو مـــغـــرضـ
ــــك تــكــديــر  ــأن ذلـ ــ ــان مــــن شـ ــ ــة، وكــ ــيـ ــائـ ــوبـ الـ
السلم العام أو إثارة الفزع بني املواطنني 

أو إلـــحـــاق الـــضـــرر بــاملــصــلــحــة الـــعـــامـــة«. 
بعضهم  عليها  أثنى  محدودة  استجابة 
واعتبرها انتصارا للحريات الصحافية، 
بــيــنــمــا قــابــلــهــا آخــــرون بــاعــتــراض مبني 
»رفــــض  ـــ عـــلـــى أســـــــاس مـــطـــلـــق يـــتـــعـــلـــق بــ
الــحــبــس فــي قــضــايــا الــنــشــر« بشكل عــام، 
ولــــيــــس لـــلـــصـــحـــافـــيـــني فـــقـــط عـــلـــى وجـــه 

الـــتـــحـــديـــد. الـــصـــحـــافـــيـــون املــــعــــارضــــون، 
يــتــمــســكــون بــمــخــالــفــة هــــذه املـــــواد لنص 
الدستور، الذي يمنع الحبس في قضايا 
للمجتمع  مكفوال  حقا  بــاعــتــبــاره  النشر 
بمبدأ  ويتمسكون  فقط،  للصحافيني  ال 
إنما  ريشة،  رأســه  ليس على  »الصحافي 
املعرفة حق للمجتمع، وحرية النشر حق 

للجميع«.
الــدســتــور املــصــري )2014( بشكل  وألــغــى 
االحتياطي  الحبس   71 مادته  في  نهائي 
فـــي قــضــايــا الــنــشــر إال فـــي ثــــالث حـــاالت 
ــنـــني،  ــواطـ ــًرا وهـــــي الــتــمــيــيــز بــــني املـ حــــصــ
التحريض على العنف والطعن في أعراض 
األفـــراد، إذ نصت املــادة على »يحظر بأي 
وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل 
أو وقفها  أو مصادرتها  املصرية  اإلعــالم 
ــــوز اســـتـــثـــنـــاء فـــرض  ــجـ ــ أو إغــــالقــــهــــا. ويـ
رقــابــة مــحــددة عليها فــي زمــن الــحــرب أو 
سالبة  عقوبة  توقع  وال  الــعــامــة.  التعبئة 
بطريق  ترتكب  التي  الجرائم  في  للحرية 
املتعلقة  الــجــرائــم  أمــا  العالنية،  أو  النشر 
بالتحريض على العنف أو بالتمييز بني 
املواطنني أو بالطعن في أعــراض األفــراد، 

فيحدد عقوباتها القانون«.
ويــــــــؤكــــــــد الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــون الــــــرافــــــضــــــون 
ــي قـــانـــون  ــ ــن الـــحـــبـــس فـ ــ الســـتـــثـــنـــائـــهـــم مـ
مواجهة األوبئة، أن املادة 71 من الدستور 
ــنـــــني ال  ــ ــــواطـ ــيـــع املـ املــــــصــــــري، تـــشـــمـــل جـــمـ
الصحافيني فقط. وتمسكوا بالحق املطلق 
في منع الحبس في قضايا النشر حماية 
للمجتمع، وليس منع حبس الصحافيني 
فـــي قــضــايــا الــنــشــر بــمــطــلــب فـــئـــوي، يتم 
له  ا، وقــد ال يستجاب 

ً
له حين االستجابة 

في حني آخــر. بمعنى أن اعتبار استثناء 
في قضايا  الحبس  من  فقط  الصحافيني 
ــة لـــســـحـــب هـــذا  ــ ــوابـ ــ ــون بـ ــكــ ــد يــ ــ ــر، قـ ــنــــشــ  الــ

ا.
ً
الحق الحق

ــــــا، أن 
ً

ــون أكــــــــــدوا أيــــــض ــقــ ــابــ نــــقــــابــــيــــون ســ
مــطــالــبــاتــهــم عــلــى مـــــدار ســـنـــوات طــويــلــة 
ــانــــت تـــخـــص »إلـــــغـــــاء الــحــبــس  مــــضــــت، كــ
ــاء  ــ ــغـ ــ ــــس »إلـ ــيـ ــ ــا الـــــنـــــشـــــر«، ولـ ــايــ ــي قــــضــ ــ فــ
حــبــس الــصــحــافــيــني فــي قــضــايــا الــنــشــر«، 
ألن الـــضـــمـــانـــة الـــفـــئـــويـــة مــشــمــولــة بــعــدم 
الدستورية، ألنها تقوم على مبدأ التمييز، 
الــجــمــاعــة الصحافية  وهـــي قــضــيــة ظــلــت 

تدافع عنها على مدى عقود.

صحافيون يرفضون 
الحبس: المعرفة وحرية 

النشر حق للجميع

منافسة »فيسبوك« 
ستكون حافزًا الستثمار 

الشركات

واشنطن ــ العربي الجديد

تـــحـــاول  ــيــــســــبــــوك«  »فــ  
ّ
أن ــا  ــ ــحـ ــ ــدو واضـ ــبــ يــ

الــســيــطــرة عــلــى عـــالـــم »مـــيـــتـــافـــيـــرس« كما 
ــــوق الــتــطــبــيــقــات حــالــيــا.  تــســيــطــر عـــلـــى سـ
ــذا  ــــي هـ ــع االســــتــــثــــمــــارات فـ ــتـــوسـ ــا تـ ــمـ ــيـ وفـ
»الكون املــاورائــي«، يتوقع موقع »سوشال 
الــزرقــاء في  الشبكة  نــجــاح  تــــوداي«  ميديا 
سعيها. إذ تمتلك شركة »ميتا« الشركة األم 
مختلف  بــني  الجمع  إمكانية  »فيسبوك«  لـ
املــنــصــات واســتــضــافــة مــخــتــلــف الــخــدمــات 
 
ً
ــــي، مـــغـــريـــة ــراضـ ــ ــتـ ــ الـــخـــاصـــة بـــالـــعـــالـــم االفـ
الـــشـــركـــات األخـــــــرى بـــالـــقـــدرة عـــلـــى زيـــــادة 

الوصول واألرباح. 

»ميتافيرس« ال يزال مغلقًا 
داخل كّل منصة

املــوقــع بقول الشركة »لــن يتم إنشاء  يــذّكــر 
»ميتافيرس« بواسطة شركة واحدة. سيتم 
بــنــاؤه مــن قبل املــبــدعــني واملــطــوريــن الذين 
رقمية  وعناصر  تجارب جديدة  يصنعون 
اقــتــصــادًا  الــبــيــنــي وتــفــتــح  قــابــلــة للتشغيل 
إبـــداعـــيـــا أكــبــر بــشــكــل كــبــيــر مـــن االقــتــصــاد 
وسياساتها«.  اليوم  منصات  تقيده  الــذي 
لكن، من الناحية الواقعية، يجب أن تجري 
اســتــضــافــة هـــذا الــعــالــم فـــي مــكــان مـــا، وقــد 

تكون »ميتا« أفضل مرشح لذلك. 
ــيـــرس« إلـــى  ــافـ ــتـ ــيـ تـــشـــيـــر األمـــثـــلـــة عـــلـــى »مـ
ــايــــت«  ــنــ ــاب مـــثـــل »فــــورتــ ــ ــعــ ــ ــ ــات األل ــاحــ ــســ مــ
للمستخدمني  يمكن  حيث  و»روبــلــوكــس«، 
ثم  لشخصياتهم،  الرمزية  الصور  اختيار 
لعب مجموعة من األلعاب، أو االنخراط في 
التطبيق.  داخـــل  أخـــرى  اجتماعية  أنشطة 
ــذه الـــتـــجـــارب تـــبـــدأ بمنصة  لــكــن جــمــيــع هــ
ــايــــت«  ــنــ وتـــبـــقـــى داخــــلــــهــــا. تـــســـهـــل »فــــورتــ

مجموعة من األنشطة داخلها، لكن ال يمكن 
ــنـــايـــت« الــرمــزيــة  اســـتـــخـــدام صـــــورة »فـــورتـ
فـــي »ربــــولــــوكــــس« أو »مـــايـــنـــكـــرافـــت« على 
ــه يجب أن تجري 

ّ
سبيل املثال. ما يعني أن

اســتــضــافــة هـــذا الــعــالــم فـــي مــكــان مـــا، وقــد 
تكون »ميتا« أفضل مرشح.

شركات »ميتافيرس« تحتاج 
إلى التنسيق في ما بينها

ــة مــــن قــابــلــيــة  ــيـ ــالـ ــتـ لــتــســهــيــل املــــرحــــلــــة الـ

التشغيل البيني التي تشير إليها »ميتا«، 
ستكون هناك حاجة إلى عملية استضافة 
ــة إلـــى  ــاجــ ــاك حــ ــنــ ــتــــكــــون هــ مــــركــــزيــــة، وســ
التنسيق بني التطبيقات واألدوات لتمكني 
األوســع.  باملساحة  االتصال  املنصات من 
ــا« عــلــى  ــتــ ــيــ ــو ســـبـــب حــــــرص »مــ ــ وهــــــــذا هـ
مفهوم »ميتافيرس«، ألنها حاليا الرائدة 
ــع  ــواقـ الـــواضـــحـــة فــــي مـــســـاحـــة اتــــصــــال الـ
افتراضية  عوالم  تشكيل  مع  االفتراضي، 
كــانــت تحمل عــالمــة »أوكـــولـــوس« سابقا، 

وأصـــبـــحـــت نــقــطــة انـــطـــالق أكـــثـــر مــركــزيــة 
التجارب  إلى  االنتقال  للقاء األصدقاء ثم 
 Horizon Worlds الرقمية. ويعتبر مفهوم
لذلك،  أساسيا  أمــرًا  »فيسبوك«  بـ الخاص 
إذ يـــســـّهـــل مـــســـاحـــة رقـــمـــيـــة حـــيـــث يــمــكــن 
االتصال واملشاركة في البيئة االفتراضية.

»فيسبوك« سيكون الرابط 
المركزي في »ميتافيرس«

مع صور رمزية يمكن نقلها عبر مساحات 
وتــطــبــيــقــات مــخــتــلــفــة، ســتــصــبــح الـــصـــورة 
ــن هـــويـــة املـــســـتـــخـــدمـــني الـــرقـــمـــيـــة،  جــــــزءًا مــ
تمكنهم من القيام بعمليات تفاعلية جديدة 
 »فيسبوك« في 

ّ
في العوالم االفتراضية. لكن

هــذا الــســيــنــاريــو، سيكون الــرابــط املــركــزي، 
وســُيــبــرم صــفــقــات، عــلــى سبيل املــثــال، مع 

»فورتنايت« و»روبلوكس«.
فـــي األســــــاس، يــجــب عــلــى شــخــص مـــا أن 
يــســتــضــيــف هـــــذه املــــســــاحــــة، وســيــحــتــاج 
ــــى إنـــشـــاء  ــا، إلــ ــ ــا، أو شــــركــــة مــ ــ شـــخـــص مــ
الـــكـــود األســـاســـي واملــتــطــلــبــات لــالتــصــال 
ــع  ــ ــ ــال أوسـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــني اتـ ــكـ ــ ــمـ ــ بـــــاملـــــســـــاحـــــة، وتـ
عـــبـــر الــتــطــبــيــقــات املــخــتــلــفــة. هـــنـــا تــلــعــب 
ــا ســيــدفــع  ــ »فـــيـــســـبـــوك« دور الـــحـــافـــز. ومـ
منصة مــثــل »فــورتــنــايــت« أو غــيــرهــا إلــى 
هو  الرمزية  صورها  باستخدام  السماح 
توفر سبب تجاري واضح لذلك، وهو ما 

ستقدمه »فيسبوك«.
و»فــــيــــســــبــــوك« مـــــن خــــــالل دفـــعـــهـــا بــعــالــم 
»مــيــتــافــيــرس« نــحــو األمــــام، ســـوف تضمن 
وصـــواًل إلــى أكبر جمهور ممكن مــن خالل 
أكثر،  أدواتها وخياراتها. هذا يعني زوارًا 
ــا أكـــثـــر. هـــكـــذا، ســتــرغــب  ــاحــ وبـــالـــتـــالـــي أربــ
املـــنـــصـــات فـــي الــنــهــايــة فـــي الــعــمــل كــفــريــق 

ومشاركة عمليات التكامل عبر األكواد.

عقوبات على األخبار الكاذبة المرتبطة بالوباء )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/ميتا« أبرز مرشح الستضافة العالم الماورائي )ليو غوانغوان«

عّدل البرلمان المصري مادة تجيز حبس الصحافيين في قانون األوبئة، لكّن حبسهم في قضايا النشر، إضافة إلى كّل المعبرين عن 
آرائهم، ال تزال متاحة، ما أدى إلى إطالقهم مواقف تطالب بإلغاء السجن في مثل تلك القضايا
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 ،)1973( املــشــاغــبــن«  »مــدرســة  فــي مسرحية 
أنها شاركت  أعمالها، علمًا  وتعد من أشهر 
ليلى طاهر  فاملمثلة  الصدفة،  فيها بمحض 
جــاءت  ولكنها  قبلها،  لــلــدور  مرشحة  كانت 
بــداًل منها، كما أّدت نيللي هذا الــدور أيضًا، 
ثم استقر الــرأي على البابلي. إال أنها غابت 
عن املسرح بسبب سفرها إلى باريس إلجراء 
عــمــلــيــة جــراحــيــة، فــقــدمــت الـــــدور بــــداًل منها 
ــة املــمــثــل حسن  ــ ــمـــال، زوجـ املــمــثــلــة مــيــمــي جـ
من  البابلي  كانت  املسرحية.  بطل  مصطفى 

شديدة  بسهولة  يستطيعون  الذين  القالئل 
خــلــق كــيــمــيــاء بــيــنــهــا وبــــن أي مــمــثــل يقف 
بينها  الشهير  الدويتو  ينسى  فمن  أمامها، 
وبـــن الــفــنــانــة الــكــبــيــرة الــراحــلــة شـــاديـــة في 
والثنائي   ،)1982( وسكينة«  »ريــا  مسرحية 
الرائع الذي شكلته مع أحمد بدير )الشاويش 
الــعــال( في املسرحية نفسها؟ ومــن منا  عبد 
لم يضحك على شخصيتها الغريبة »بكيزة 
»زغلول  هانم الدراملي« وعالقتها العجيبة بـ
العشماوي« التي جسدتها إسعاد يونس في 

القاهرة ــ العربي الجديد

في إحــدى ليالي عــرض مسرحية 
عــادل  اتفق  املشاغبن«،  »مــدرســة 
ــح ويـــونـــس  ــالــ إمــــــــام وســـعـــيـــد صــ
شــلــبــي وأحـــمـــد زكــــي وهــــــادي الـــجـــيـــار على 
تــدبــيــر مـــؤامـــرة إلضــحــاكــهــا عــنــد اعــتــالئــهــا 
خشبة املسرح، لكنها عرفت، وحضرت مقلبًا. 
ارتـــدت نــظــارات كبيرة ذات عــدســات سميكة 
جدًا، وفاجأتهم على خشبة املسرح بهيئتها، 

فانفجروا كلهم بالضحك.
ال أحد يتحدى سهير البابلي في القدرة على 
اإلضحاك، فهي ملكة هذه املنطقة عن جدارة. 
كل من عرفها يعلم ذلك جيدًا. هي من القالئل 

الذين يمسكون جيدًا بجوهر الكوميديا.
الــطــراز  مــن  مسرحية  ممثلة  البابلي  سهير 
الرفيع. ال أحــد ينكر أنها من أهــم من وقفوا 
األثيرة  املــســرح ساحتها  كــان  الخشبة.  على 
ومملكتها الخاصة، ولوال الذكورية املنتشرة 
فـــي الـــوســـط الــفــنــي ـــــ شـــأنـــه شــــأن املـــجـــاالت 
»الزعيمة«، كما  لقب  ــ ألطلق عليها  األخــرى 
البابلي  ــام. ملعت  إمـ عـــادل  النجم  أطــلــق على 

كانت البداية األولى 
للفنانة الراحلة من خالل 

مسرحية »الصفقة«

اعتزلت البابلي 
التمثيل بعد ارتدائها 

الحجاب عام 1992

حضرت في أعمال مسرحية 
ساخرة تنتقد الوضع 

السياسي في التسعينيات

2223
منوعات

)1987(؟  وزغــلــول«  »بكيزة  الشهير  املسلسل 
حتى أنها دفعت الراحل عزت العاليلي الذي 
اشــتــهــر بــــــاألدوار الـــدرامـــيـــة، فـــي فــيــلــم »ليلة 
كانت  كوميدية  مناطق  إلــى   ،)1990( عسل« 

جديدة عليه.
البابلي في 14  إبراهيم  ولــدت سهير حلمي 
فبراير/شباط 1937، في مركز فارسكور في 
مــحــافــظــة دمـــيـــاط، ولــكــن نــشــأتــهــا كــانــت في 
املــنــصــورة. كــان والــدهــا ُمــدرســًا للرياضيات 
ــورة الـــثـــانـــويـــة  ــنــــصــ ــة املــ ــ ــــدرسـ »مـ ـــ ــ ونـــــاظـــــرًا لـ

العسكرية بنن«، ووالدتها كانت ربة منزل.
بـــدت عــلــى ســهــيــر الــبــابــلــي املــوهــبــة فـــي سن 
للفنون  الــعــالــي  »املــعــهــد  بـــ فالتحقت  مــبــكــرة، 
املسرحية« و»املعهد العالي للموسيقى« في 
الوقت نفسه، األمر الذي رفضته والدتها على 

الرغم من تشجيع والدها.
ــا  ــهـ ــــي إحـــــــدى إطـــالالتـ ــكــــت الــــبــــابــــلــــي، فـ وحــ
الــتــلــفــزيــونــيــة، إن والــدتــهــا قــصــدت املــســرح 
الــقــومــي حيث كــانــت تـــؤدي دور »الــغــازيــة« 
فـــي مــســرحــيــة »الــصــفــقــة« لــلــكــاتــب تــوفــيــق 
لتخرج  البابلي  دور  جــاء  وعندما  الحكيم. 
إلى خشبة املسرح، بمالبس الراقصة وهي 
التي  والدتها  بالصاجات، صدمت  ممسكة 
أطلقت صرخة سمعها الحاضرين؛ ففزعت، 
وغادرت املسرح ركضًا حتى وصلت إلى دار 

األوبرا، واختبأت هناك من والدتها.
البابلي رصيد مسرحي وسينمائي  لسهير 
ــفــــزيــــونــــي هـــــائـــــل، ومـــــــن أهـــــــم أعـــمـــالـــهـــا  ــلــ وتــ
املــــســــرحــــيــــة »ريــــــــا وســــكــــيــــنــــة« مـــــع شــــاديــــة، 
ــزة أتــكــلــم«  ــ ــايـ ــ ــبـــن«، و»عـ ــاغـ ــة املـــشـ ــ ــدرسـ ــ و»مـ
و»ع   ،)1992( اإلرهـــابـــيـــة  و»عــطــيــة   ،)2010(
تلعبيش  مــا  و»يــا حلوة   ،)1987( الرصيف« 
بالكبريت« )1977(، و»جوزين وفرد« )1966(، 
و»الفرافير« )1964(، و»العاملة باشا« )1991(، 
 ،)1979( الـــرســـمـــيـــة«  بـــاملـــالبـــس  ــول  ــ ــدخـ ــ و»الـ

و»نص أنا... نص إنتي« )1988(.
ومن أشهر أعمالها السينمائية فيلم »ليلة 
القبض على بكيزة وزغلول« )1988(، و»يا 
عــســل«  و»لـــيـــلـــة   ،)1991( هــــــووه«  يـــا  نــــاس 
 ،)1996( يــعــشــق«  ومــــا  و»الـــقـــلـــب   ،)1990(
ومكتوب«  و»وعــد   ،)1987( و»األونطجية« 
و»الـــســـيـــد   ،)1986( زار«  ــة  ــ ــ و»دقـ  ،)1986(
مـــصـــريـــة«  ــدوتـــــــة  و»حـــــ  ،)1985( قــــشــــطــــة« 
الباسط«  الدكتور عبد  )1982(، و»انتخبوا 
 ،)1980( ذرة«  عــاملــة  و»اســتــقــالــة   ،)1981(
ــيــــرة  و»أمــ  ،)1977( والــــــعــــــذراء«  ــيــــد  و»الــــولــ
أنــــا« )1975(، و»الــعــاطــفــة والــجــســد«  حــبــي 
كما   .)1969( الثالثة«  و»الشجعان   ،)1972(
فــي فيلم »يــوم  الحليم حافظ  شــاركــت عبد 
مــن عــمــري« )1961(، و»الــبــنــات والــصــيــف« 
الشريف  عمر  النجمن  وشــاركــت   ،)1960(
وفاتن حمامة في فيلم »نهر الحب« )1960(، 
الشناوي وشادية في فيلم  وشاركت كمال 

»املرأة املجهولة« )1959(.
اعـــتـــزلـــت الـــبـــابـــلـــي الــتــمــثــيــل بـــعـــد ارتـــدائـــهـــا 
الحجاب عام 1992، وكــان ذلك كما قالت في 
تــصــريــحــات ســابــقــة لــهــا لــســبــبــن: األول هو 
تــأثــرهــا بـــارتـــداء ابنتها الــحــجــاب، إذ قــالــت: 
»بــنــتــي تــحــجــبــت وأنـــــا ال، الزم أعـــمـــل زيــهــا 
الثاني فهو  عشان أرضــي ربنا«. أما السبب 
الشعراوي  متولي  محمد  بالشيخ  عالقتها 

الذي شجعها على انتقاء أدوارها.
لــلــفــن عـــــام 2005 بــمــســلــســل »قــلــب  وعـــــــادت 
حبيبة«. وكانت عودتها أيضًا بسبب الشيخ 
 
ً
قائال العودة  الــذي شجعها على  الشعراوي 
إنــك تمثلي وأنــت محجبة  »مفيش مــا يمنع 
الناس بتتفرج  امللتزم،  الشكل  ووقــورة بهذا 
الــجــوامــع«.  بــتــروح  مــا  أكــتــر  التلفزيون  على 
وابـــتـــعـــدت مـــجـــددًا، قــبــل عــودتــهــا بمسلسل 

»قانون سوسكا« في 2016.
كان  مـــرات،  البابلي خمس  تــزوجــت سهير 
أولـــهـــا قــبــل أن تــتــم الـــســـادســـة عـــشـــرة، من 
محمود الناقوري الذي أنجبت منه ابنتها 
الوحيدة نيفن، ثم تزوجت في سن الثامنة 
عشرة من املطرب وامللحن منير مــراد الذي 
كان يكبرها بخمسة عشر عامًا، والذي قيل 
الـــــزواج مــنــهــا إذ كــان  إنـــه أســلــم ليستطيع 
يــهــوديــًا. تــزوجــت الــبــابــلــي أيــضــًا مــن تاجر 
ــعــــروف أشـــــرف الــســرجــانــي  املـــجـــوهـــرات املــ
الذي توفي، لتتزوج بعده من رجل األعمال 
مـــحـــمـــود غـــنـــيـــم، كـــمـــا تــــزوجــــت مــــن املــمــثــل 

الراحل أحمد خليل.

نديم جرجوره

فقرات عّدة من مسرحياتها،  يتذّكر كثيرون 
ــيـــة، وشــيــئــًا  ــفـــزيـــونـ ــلـ ــتـ ــعــــض أعـــمـــالـــهـــا الـ وبــ
متواضعًا من سيرتها السينمائية، فاملسرح، 
سهير  رحيل  طغيانًا.  أكثر  إليهم،  بالنسبة 
إلـــى اســتــعــادة  ــٌع  ـ 2021( دافــ الــبــابــلــي )1937 
مــخــتــلــفــة،  أدوارًا  تـــأديـــتـــهـــا  ــــي  فـ ــــضــــِحــــك 

ُ
امل

العفوية  وصناعته  وممتع،  وفيٌر  ضحك 
ُ
وامل

على خشبة املسرح انعكاٌس لبديهٍة سريعة 
ــى، 

ّ
ــتـــبـــاراٍت شــت لــديــهــا، ولـــوعـــي مــعــرفــي واخـ

تيح لها ارتجااًل يصعب على آخرين معها 
ُ
ت

 
ْ
ــال، إذ الــتــفــّوق عــلــيــه، أو مـــجـــاراتـــه. واالرتــــجــ

املــســرح مساحة واســعــة لكشف ما  يجد فــي 
تمتلكه ســهــيــر الــبــابــلــي مــن بـــراعـــٍة وعــفــويــٍة 
وبــهــاء حــضــور، ُيــصــبــح أســلــوبــًا يــعــثــر على 
ومــمــثــالت كوميدين  لــدى ممثلن  لــه  شبيٍه 
ه ُيتقن ـ في الوقت نفسه ـ تحويل 

ّ
قالئل، لكن

مفرداته معها إلى سمٍة، ترتكز على رغبة في 
ك فضاء املسرح، ولو 

ّ
املغامرة، وشوٍق إلى تمل

للحظاٍت قليلة.
هذا غير حاضٍر في أعماٍل تلفزيونية وأفالٍم 

والـــدتـــهـــا الــعــمــل فـــي أي مـــن مـــجـــاالت الــفــن 
خـــاصـــة الــتــمــثــيــل والـــغـــنـــاء، عــلــى الــنــقــيــض 
كانوا مساندين  وعائلته حيث  والــدهــا  من 
او مطربة. الحقًا، أصرت  لتكون ممثلة  لها 
البابلي على موقفها بالعمل في الفن. كانت 
الــبــدايــة األولــــى لــلــفــنــانــة الــراحــلــة مــن خــالل 
الــفــنــانــة سميحة  مــع  »الــصــفــقــة«،  مسرحية 
أيــــــــوب. عـــمـــل مــــأخــــوذ عــــن روايــــــــة لــتــوفــيــق 
الــحــكــيــم. والـــالفـــت أن هـــذه الــبــدايــة لـــم تكن 
تمثيلية، بل كــان دورهــا يتطلب أن ترقص 
وتغني أعمااًل للمطرب الراحل سيد املكاوي.

أول مــســرحــيــة مـــن بــطــولــتــهــا كـــانـــت »بــيــت 
ــتـــن  ــلـ ــتـــن الـــراحـ ــانـ ــنـ ــفـ ــع الـ ــ ـــن زجـــــــــــاج«، مـ مــ
أمــيــنــة رزق وســـنـــاء جــمــيــل، وقـــدمـــت فيها 
ــفـــة«. نــجــح الــعــمــل، وطـــاف  ــيـ شــخــصــيــة »رئـ
للعرض في العديد من البلدان العربية، ما 
ســاهــم إلـــى حــد كبير فــي مــعــرفــة الكثيرين 
ــا، ثــــم قـــدمـــت عـــــرض »آه  مــــن الـــجـــمـــهـــور بـــهـ
يــا لــيــل يــا قــمــر«، وقــدمــت مشهد لـــ الــرقــص 
الــجــنــائــزي فــي الــعــرض ملـــدة خــمــس دقــائــق 
أنها  البابلي  سهير  لتثبت  الفــتــة،  بطريقة 
فنانة مسرحية من الطراز األول. وكان هذا 
تقف  التي  الصلبة  األرض  بمثابة  العرض 
عليها حتى تكمل مسيرتها في عالم الفن. 

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

فـــنـــانـــة مـــصـــريـــة، خــفــيــفــة الــــظــــل، صــاحــبــة 
ــانــــت تــبــعــث  ــة كــ ــــور، وإطـــــاللـــــة خــــاصــ حـــــضـ
السعادة بمجرد خروجها لتحية جمهورها 
عــلــى خــشــبــة املـــســـرح، تصفيق ال يــنــتــهــي... 
لكن العرض انتهى، وأسدل الستار، برحيل 
الفنانة سهير البابلي، بعد أسابيع قضتها 
ملعاناتها  الصناعي،  التنفس  أجهزة  تحت 
من وجود مياه في الرئة، ما أعاق التنفس 

بشكل طبيعي.
أن  يبدأ بحلمها  لــم  البابلي  مــشــوار سهير 
تكون ممثلة، بل كانت تحلم دائمًا أن تكون 
 ،

ً
مطربة، العتقادها أنها تمتلك صوتًا جميال

وكانت ترى أن صوتها يؤهلها لذلك، حتى 
أن بعض أقاربها كانوا يشجعونها، خاصة 
ممن هم في مثل عمرها.. وكانت تغني لهم 
األغنية الواحدة مقابل خمسة قروش، على 

سبيل املزاح.
لـــم تــكــن الــفــنــانــة الـــراحـــلـــة طــالــبــة مــجــتــهــدة 
ــّررت أن تـــدرس، عقب  فــي دراســتــهــا. ولــكــن قـ
إنــهــائــهــا الـــثـــانـــويـــة، فـــي مــعــهــد املــوســيــقــى 
وقدمت  البابلي  توجهت  وبالفعل،  العالي. 
أوراقـــهـــا والــتــحــقــت بــاملــعــهــد. كــانــت تـــدرس 
كانت  كما  الحفني،  رتيبة  يــد  على  البيانو 
جدا  موهوبة  وكانت  الكمان،  أيضا  تــدرس 
في العزف. ورغــم ذلــك، لم تــدرس في املعهد 
ســـوى ثـــالث ســـنـــوات. كــانــت تــــدرس بــجــوار 
أيضًا؛  التمثيل  في معهد  املوسيقى،  معهد 
)أول  أبيض  جــورج  اللبناني  املمثل  قــام  إذ 
اختبار  بــإجــراء  للممثلن في مصر(،  نقيب 
لها، لكنها تركت املعهد أيضا قبل أن تنهي 
دراستها به بعام واحد، وذلك بسبب رفض 

ــّي، وإثــــــارة  ــال املــــســــرحــ ــ ــجـ ــ ســيــنــمــائــيــة. االرتـ
 

ّ
ضحٍك منبثٍق منه ومن فقرات أخرى في كل

املشاغبن«  »مــدرســة  فــي  يغيبان  مسرحية، 
)إخــــــراج( وعــلــي  الـــشـــرقـــاوي  لــجــالل   )1973(
 To Sir, With سالم )تأليف، اقتباسًا عن فيلم
Love لألوسترالي جيمس ْكِلفال، 1967(، رغم 
أمــام  )الــبــابــلــي(  ســة  ــدرِّ

ُ
امل كوميديتها. جــّديــة 

كوميديون،  ممثلون  ــم  أدوارهــ يـــؤّدي  طــلــبــٍة، 
 ستكون املمثلة 

ْ
تضعها أمام تحدٍّ مزدوج، إذ

ــب 
َ
ــطــال

ُ
الــوحــيــدة بــن ممثلن عــديــديــن، وســت

يــة فــاقــعــة أمــــام ُمــثــيــري شــغــٍب ضــاحــٍك،  بــجــدِّ
فالدراسة أهّم، وإخــراج الطلبة من فوضاهم 
 »منطق« 

ّ
كــل خـــارج  ومــن عيشهم  ـ  وكسلهم 

حياتي ـ أولوية قصوى.
املـــواجـــهـــة بـــن ســهــيــر الــبــابــلــي وعـــــادل إمـــام 
األداء،  فـــي  درٌس  تـــحـــديـــدًا،  ـ ســعــيــد صـــالـــح، 
ــام وصــالــح  ــ ــه. إمـ ــفـ يــصــعــب اخـــتـــزالـــه أو وصـ
يخطوان خطوات كوميدية تأسيسية جديدة 
فــي مــســاٍر مــهــنــّي، فــي »مــدرســة املشاغبن«؛ 
ورغـــــم هـــــذا، يـــبـــرعـــان فـــي ارتــــجــــاالت تــتــكــّرر 
 االرتــجــال أصــل العمل ال النّص 

ّ
بــوفــرة، كـــأن

ُيشاركهما  بــراعــة،  والشخصيات.  والحكاية 
الــجــّيــار وأحمد  ــادي  فيها يــونــس شلبي وهـ
 شخصيته غير كوميدية(، تعجز 

ّ
زكي )مع أن

عـــن اســــتــــدراج الــبــابــلــي إلــــى الــجــهــة املــقــابــلــة 
شخصيٍة،  في  الجّدية  كسر  وعــن  سة،  للُمدرِّ
ــراد 

ُ
 شــيٍء، لتحقيق امل

ّ
 أمــام كل

ً
تصمد طويال
من وظيفتها.

 اإلمــعــان فــي قـــراءة »مــدرســة املشاغبن«، 
ّ
لكن

غداة رحيل سهير البابلي، إساءة إلى ممثلٍة، 
تــــخــــوض تـــلـــك املـــهـــنـــة بـــعـــد دراســـــــــة املـــســـرح 
واملـــوســـيـــقـــى، والــــتــــدّرب عــلــى عــــزف الــبــيــانــو. 
تقن 

ُ
ت متكاملة،  كوميدية  تجربة  إلــى   

ٌ
ة إســـاء

الـــراحـــلـــة تــفــعــيــل نــبــضــهــا مـــن شــخــصــيــة إلــى 
أخـــــرى، كــمــن يــبــحــث عـــن املــخــتــلــف فـــي مــســام 
 نصٍّ 

ّ
كــل مــا يحتويه  وفــي  الشخصيات،  تلك 

البابلي تحريضًا  من معطيات، تبدو لسهير 
عــلــى اخــتــراق جــمــوٍد فــيــهــا، فــيــكــون االرتــجــال 
درسًا آخر في كيفية الخروج بالشخصية من 

سماتها إلى راهــٍن يومّي أو موقف أو تعبير 
من زميل لها، يدفع البابلي إلى تعليٍق عليه 
 ُيصبح 

ٌ
ــل الــنــص والــحــبــكــة. ارتـــجـــال مـــن داخــ

 
ً
ـــى الـــكـــومـــيـــديـــا تـــكـــون حـــــادة

ّ
ـــســـًا، فـــحـــت

َّ
مـــتـــنـــف

املكتوب  على  املــتــشــّدد  باحتفاظها  وُمــتــِعــبــة، 
فــقــط. أفــــالٌم لــهــا تشهد عــلــى ســحــٍر يــشــّع من 

أمــام  ونبرتها،  وصوتها  وعينيها  جسدها 
رابــطــا  بينهما   

ّ
ــأن كـ مــــرارًا،  نصفها 

ُ
ت كــامــيــرا 

عليه  فيبنون  قالئل،  ُيدركه مخرجون  خفيا 
يــوم جديد«  »فــجــر  التقاطه.  فــي  مــا يرغبون 
ليوسف   )1982( و»حدوتة مصرية«   )1965(

شاهن مثاالن مهّمان.

تتالت بعد ذلك أعمالها املسرحية، وقدمت 
»عــلــى الــرصــيــف«، و»نـــص أنــا ونــص أنــت«، 
و»الـــدخـــول بــاملــالبــس الــرســمــيــة«، و»عطية 
التي حققت  األعمال  أكثر  ومــن  اإلرهابية«. 
نــجــاحــا جــمــاهــيــريــا وانـــتـــشـــارا حــتــى اآلن، 
يــعــاد عــرضــهــا، هــي مسرحية »ريــا  حينما 
وســـكـــيـــنـــة«، مــــع الـــفـــنـــانـــة الـــراحـــلـــة شـــاديـــة 
والـــراحـــل عــبــد املــنــعــم مــدبــولــي، ومسرحية 
»مـــدرســـة املــشــاغــبــن«، مـــع الــفــنــانــن أحــمــد 
ــام وهــــادي الــجــيــار وسعيد  زكـــي وعــــادل إمـ

صالح.
في أحد لقاءات سهير البابلي، تم سؤالها 
ــا املــــســــرحــــي »مــــدرســــة  ــهـ عــــن نــــجــــاح عـــرضـ
املــشــاغــبــن«. وكـــانـــت الــتــوقــعــات بــالــتــأكــيــد 
تشير إلى إنها ستتحدث بفخر عن النجاح، 
حزينة،  وهــي  تحدثت  بــل  تفعل،  لــم  لكنها 
وقالت عن نجاح شخصية »أبلة عفت«، في 
املسرحية، إنه لم يسعدها، وإن كان عالمة 
فارقة في شهرتها، وتحسن أحوالها املادية.

الــعــمــل فــي املسلسالت  إلـــى  اتــجــهــت سهير 
العديد منها. وكانت،  التلفزيونية، وقدمت 
كما صرحت من قبل، غير راضية بشكل تام 
عما تقدمه؛ إذ أرادت فقط تحقيق االنتشار 
اختياراتها،  والحضور، حتى بدأت تنتقي 
وقدمت »جــراح عميقة«، و»عــواصــف« و»ال 
شــيء يهم«، و»بكيزة وزغــلــول«. ويعد هذا 
األخير األهم جماهيريا. ورغم تقديم سهير 
من  »يــوم  مثل  السينمائية،  األدوار  لبعض 
عـــمـــري«، و»لــيــلــة عــســل«، و»اســتــقــالــة عاملة 
ذرة«، و»أخطر رجل في العالم«، و»الشاهد 
الــوحــيــد«، و»تــوالــت األحــــداث عــاصــفــة«، إال 
أنها لم تر نفسها قط ممثلة سينمائية، بل 

ممثلة مسرحية وتلفزيونية.

مدرسة للمشاغبين وأخرى لالرتجالانتهى العرض وأُسدل الستار األخير
لطالما امتلكت البابلي 

حضورًا الفتًا على خشبة 
المسرح، أتقنت من 

خالله فن االرتجال، الذي 
يغيب بطبيعة الحال عن 

األعمال السينمائية

القاهرة ـ العربي الجديد

ظـــلـــت الـــفـــنـــانـــة ســهــيــر الـــبـــابـــلـــي مــحــتــكــرة ألدوار 
الــذي  البطولة بــال مــنــازع، على املــســرح السياسي 
أســســه املــخــرج جـــالل الــشــرقــاوي، فــي ثمانينيات 
ــرن املــــاضــــي، فــقــدمــت عــلــى هــذا  ــقـ وتــســعــيــنــيــات الـ
املسرح عددًا من األعمال التي تنتمي إلى الكوميديا 
الــســيــاســيــة الــســاخــرة، انــتــقــدت خــاللــهــا األوضــــاع 
الــســيــاســيــة فــي ذلـــك الـــوقـــت، مــثــل: »ع الــرصــيــف«، 
و»عطية اإلرهابية«، و»العاملة باشا«، و»القضية«، 
البابلي من  نافست  التي  املسرحيات  وغيرها من 
خاللها نجمات املسرح آنذاك مثل: سميحة أيوب، 
وسناء جميل، وسهير املرشدي، وقدمت عددًا من 

الروائع على خشبته.
السياسي«  »الكباريه  بـ عــرف  مــا  الــشــرقــاوي  أنــشــأ 
الناقد املسرحي جرجس  املباشر، وهو، كما يقول 
شكري، عبارة عن مجموعة من اللوحات التي تجمع 
بن النقد الشديد ملا يحدث في املجتمع، مع الغناء 
واالســتــعــراض، وهـــذا يــســاعــد فــي تــوحــيــد الصالة 
وخشبة املسرح، من خالل القواسم املشتركة بينها، 
وهي األحداث الجارية والشخصيات املعروفة التي 
الــتــراث والــتــاريــخ،  الــعــرض، أو إشــــارات  يتناولها 
وهي الصيغة األكثر شيوعًا للمسرح السياسي في 
مصر، خاصة في العقود الثالثة األخيرة من القرن 
العشرين. وفي ظل املسرح السياسي، الذي أسسه 
الــبــابــلــي صــوالت  للفنانة سهير  كـــان  الــشــرقــاوي، 

وجوالت بدأت بعد مسرحية »مدرسة املشاغبن«، 
ــام 1985. تـــألـــقـــت ســهــيــر الــبــابــلــي  ــ تـــحـــديـــدًا فــــي عـ
عــلــى »املــســرح الــســيــاســي«، خــاصــة بمسرحية »ع 
تأليف  الرصيف«، وهــي عمل سياسي ساخر، من 
نهاد جاد وإخراج جالل الشرقاوي. كان أول عرض 
ــايـــو/أيـــار 1987، وشــاركــهــا  مـ فـــي 28  لــلــمــســرحــيــة 
البطولة حسن عابدين وأحمد بدير وحسن حسني 
وفؤاد خليل ومها عطية ووفاء مكي وعايدة فهمي 
املسرحي،  مشوارها  وخــالل  علي.  محمد  وسلوى 
قدمتها،  الــتــي  األدوار  خـــالل  مــن  الــبــابــلــي  نجحت 
املستوى  املصري على  الشارع  في تجسيد نبض 
الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي واالجـــتـــمـــاعـــي بــطــريــقــة 
الــســوداء، كــأدوارهــا في مسرحيات »ع  الكوميديا 

الرصيف«، و»عطية اإلرهابية«، و»عايزة أتكلم«.
يقول الشرقاوي في لقاء تلفزيوني سابق: »تاريخ 
زمــن بعيد،  إلــى  البابلي يرجع  مــع سهير  حياتي 
كــانــت هــي إحــــدى مــمــثــالت املــســرح الــقــومــي، وأنــا 
كانت  أنــهــا  والحقيقة  الحكيم،  مــســرح  مــديــر  كنت 

ــقـــومـــي بــمــجــمــوعــة مــن  ــرة فــــي املــــســــرح الـ مـــحـــاصـ
حيث  قليلة،  فرصها  فكانت  العظيمات،  املمثالت 
كانت تمر سنة أو سنتان لكي تخطف دور بطولة«.
ــرج مــســرحــيــة »آه يــــا لـــيـــل يــا  ــ ــنـــت أخــ يـــضـــيـــف: »كـ
قــمــر«، واســتــدعــى الــدرامــا والشخصية إنــي أبص 
تصبح  ألن  الــفــرصــة  كــانــت  لــهــا  بالنسبة  لسهير. 
الــبــطــلــة الــوحــيــدة ملــســرح الــحــكــيــم، وبــالــنــســبــة لي 
كانت فرصة حيث كانت مناسبة جًدا لهذا الدور. 
واســتــمــرت الــصــداقــة إلـــى أن أتـــت الــقــفــزة الــكــبــرى 
إلي  جــاء   ،1985 »سنة  يتابع:  املشاغبن«.  ملدرسة 
سمير ســرحــان وزوجــتــه نــهــاد جــاد لــزيــارتــي، مع 
ــراج مسرحية  الــبــابــلــي، وعــرضــوا عــلــي إخــ سهير 
كتبتها نهاد جاد اسمها »ع الرصيف«، وهذا كان 
كانت  معي..  السياسي  البابلي  بداية عمل سهير 
مناسبة جـــدا، وكــانــت متفانية وجـــادة وصــادقــة، 
وكـــانـــت خــشــبــة املـــســـرح بــالــنــســبــة لــهــا هـــي بيتها 
»عـــلـــى خشبة  يــكــمــل:  األول«.  يــكــن  لـــم  إن  الــثــانــي 
املسرح، تنسى العالم وتصبح إنسانة قادرة على 
أن  على  قـــادرة  معها،  يتفاعل  الجمهور  أن تجعل 
تقول ما تشاء، قادرة على أن تؤدي رسالة النص. 
والفن.  والنضج  الحياة والحيوية  كتلة من  كانت 
الحقيقة أن سهير البابلي كمملثة مسرحية نادرة 
بنجمة  البابلي  سهير  الفنانة  ولقبت  الــوجــود«. 
حالة  وكانت  قليلة،  غير  لفترة  السياسي  املسرح 
الــالتــي استطعن تقديم شكل  الفنانات  مــن  نـــادرة 

مختلف من أشكال املسرح.

ضحكات كثيرة ما زالت على الخشبة

مع الممثلة زينة )عمرو مراغي/فرانس برس(

لُّقبت بـ نجمة 
المسرح 
السياسي 
)فيسبوك(

سهير البابلي وشادية في »ريا وسكينة« )فيسبوك(

البابلي في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

البابلي عن 86 عامًا، بعد أزمة صحية ألمت بها أخيرًا، لتنهي  الممثلة المصرية سهير  رحلت 
مسيرة غنية ومتنوعة عمرها أكثر من خمسين عامًا

سهير البابلي

مع جالل شرقاوي

فنون وكوكتيل
رحيل

مسار

رصدإضاءة

كانت سهير البابلي ترغب 
في امتهان الغناء، وكانت 

تدرس البيانو على يدي 
رتيبة الحفني التي كانت أول 

رئيسة لدار األوبرا المصرية. 
كما تعلمت العزف 

على الكمنجة، لكنها 
لم تقض في »المعهد 

العالي للموسيقى« إال 
ثالث سنوات، وغادرته 

قبل أن تتخرج. كما 
تركت »المعهد العالي 
للفنون المسرحية« قبل 

تخرجها بعام واحد، بسبب 
الضغوط التي مارستها 

تحديدًا والدتها وأسرتها، 
على الرغم من تشجيع 

والدها.

البيانو 
والكمنجة

Tuesday 23 November 2021 Tuesday 23 November 2021
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