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 • وزارة الثقافة 

• محافظة جنوب سيناء 

 • وزارة السياحة واألثار

• الهيئة الدولية للمرسح ITI يونسكو

شارك ىف التأسيس: 

 • جمعية نادى املرسح املرصى 

    للثقافة والفنون 

الرشكاء الرئيسني:  

 • الهيئة املرصية العامة

     لتنشيط السياحة 

 • الهيئة العامة لقصور الثقافة 

 • الهيئة املرصية العامة للكتاب 

 • املجلس األعىل للثقافة 

الرشيك الفىض :  

 • نقابة الفنانني العراقيني 

بالتعاون مع:

 • فندق هيلتون 

 • مؤسسة إتجاهات

 •  دولفينا 

•  رشكة الحمد واألمري للسياحة

برعاية : 
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 منذ أن نشأت فكرة هذا الكرنفال املسرحى الشبابى الدولى، كان شغلنا الشاغل كفريق عمل 
متكامل هو كيفية إرساء قواعد راسخة تنظم عمل مهرجان مسرحى دولى للشباب على أرض 
مصر فى إطار مؤسسى من احلوكمة والشفافية واملحاسبية يضمن استمرارية هذا املهرجان 
كنافذة مفتوحة لشباب املسرحيني املصريني على أحدث التطورات املسرحية فى العالم، وعلى 
اجلانب االخر كنافذة لشباب املسرحيني فى العالم لالحتكاك والتعرف على التجربة والثقافة 

املصرية احلقيقية املشبعة بروح التسامح والسالم. 
 لم يكن يشغلنا أى هدف آخر غير إرساء تلك الدعائم حتى ميكننا بعد سنوات عديدة أن نفخر 
أـمام األجيال القادمة مبا أرسيناه وما أجنزناه مطالبني إياهم باحلفاظ على هذا املنجز. إن 
هدفنا احلقيقى والواضح منذ الدورة األولى هو إثبات قدرة شباب املسرحيني املصريني على 
إخراج مهرجان دولى للمسرح الشبابى وإدارته واستمراريته وتنميته ليكون مصدر إلهام لباقى 
كمدينة  الشيخ  شرم  مدينة  اختيار  يكن  لم  العالم.  أنحاء  جميع  فى  املسرحيني  من  الشباب 
حاضنة للمهرجان عشوائياً أو من قبيل الصدفة بل كان واحداً من أهداف املهرجان هو اخلروج 
بالفعاليات الثقافية والفنية – خاصة الشبابية منها – خارج إطار العواصم الثقافية والسياسية 
املعروفة والتوجه نحو بقاع جديدة على أرض مصر ترسيخاً لفكرة ال مركزية الفن وقدرته على 
استكشاف آفاق وحواضن جديدة. وليس أجدر بذلك من الشباب بحماسهم وطاقتهم اإلبداعية 
اخلالقة. فكانت شرم الشيخ هى اخليار األمثل كعاصمة للسالم على أرض سيناء احلبيبة بكل 
ليس فقط  وتعميرها  وتنميتها  إلى سواعد شبابية الستخراجها  التى حتتاج  الكامنة  طاقاتها 
على املستوى املادى بل وعلى املستوى الفكرى واإلنسانى كذلك. وها نحن ذا مع ميالد الدورة 
اخلامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يحق لنا أن نفتخر مبا أجنزنا رغم 
أن ما أجنزنا ال يعدو مجرد خطوة أولى فى حلم كبير يراودنا جميعاً إال أنه وبالفعل يؤكد قدرتنا 
كشباب مصرى وطنى مهموم بقضايا وطنه ومفعم بالروح اإلبداعية للمسرح على أن نفتتح آفاقاً 
جديدة ونكون فى طليعة الصفوف حاملني راية مصر نحو مكانتها الطبيعية كدولة رائدة فى 
كافة مجاالت الثقافة والفنون.  وبعد أربع دورات متصلة تأتى الدورة اخلامسة لتضعنا أمام 
منجز يجعلنا فى النهاية فخورين مبا أجنزنا فكل كيان يبدأ بحلم وكل طريق يبدأ بخطوة واحدة، 
وقد أخذنا على عاتقنا مشقة وتبعات خوض غمار هذه التجربة الثرية التى شرفت بكونى واحداً 
من أبناء اجليل الذى حلم وفكر وخطط ونفذ فاستطاع أن ينجز حلمه فيها . فشكراً لكل حبة 
عرق سالت من أجل انعقاد هذا املحفل العاملى وشكراً لكل من عمل بجد ساهراً لليال طويلة فى 
اإلعداد والتحضير، وشكراً لكل متطوع وهب من وقته وجهده لتشييد ولو لبنة واحدة فى هذا 
الصرح، وشكراً لكل من انتقد بهدف اإلصالح، وشكراً لكل من رعى ودعم هذه الفكرة بالقول 
أو الفعل حتى أصبح احللم ممكناً، وما كان يوماً مجرد فكرة يتجسد أمامنا ككيان يفتخر به كل 

شاب مصرى فبكم نحن قادرون على احللم وقادرون كذلك على حتقيقه.

الفنان واملخرج 
 مازن الغرباوى

مؤسس ورئيس املهرجان
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الفنانة
د. إجني البستاوي

مدير عام املهرجان

 منذ انعقاد دورته األولى فى 2016، كان الهدف األساسى الذى أصر عليه فريق عمل 
مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى هو التأكيد على قدرة الشباب املصرى على 
إجناز ما يحلم بإجنازه حتت أى ظرف من خالل استخدام كافة اإلمكانات املتاحة، مهما 

كانت بسيطة، للخروج مبنجز حقيقى ملموس على أرض الواقع.
 وعلى مدار أربع دورات متعاقبة سرنا معاً فى الطريق وصوالً إلى الدورة اخلامسة، رغم 
كل ما مر بنا من عقبات ومشكالت. لم يكن الطريق نحو الدورة اخلامسة على التوالى 
مفروشاً بالورود إال أننا كنا حريصني دوماً على العمل ضمن فريق ككيان واحد وحتقيق 

الهدف املشترك وجتاوز أى عقبة. 
وتطويره  وتنميته  املهرجان  إقامة  استدامة  نحو   - كذلك  - وسيظل  الدائم  كان سعينا   
ليظهر فى كل دورة شيء جديد. بدأنا مبسار تسابقى واحد هو العروض الكبيرة مع فتح 
نافذة على مسار شرفى هو مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية خالل الدورة األولى. 
وفى الدورة الثانية صار لدينا مساران للتسابق لنضيف مساراً جديداً وهو املونودراما فى 
الرابعة مبسار  الدورة  ثم جاءت  املسرحية.  النصوص  إلى جانب مسابقة  الثالثة  الدورة 
خامس وهو مسابقة العمل األول والتى يقدم جائزتها املبدع الكبير »عصام السيد« ليتحول 
املهرجان من مجرد احتفاء بعدد من العروض الشبابية إلى درة متأللئة تفتح الباب أمام 
إبداعات الشباب من مصر والعالم العربى وكافة دول العالم لالحتكاك احلقيقى والتعرف 

على مدى ثراء تلك التجارب الشبابية والتسابق حتت مظلة العمل الفنى املسرحى. 
 وتأتى الورش التدريبية كمنجز كبير يحسب للمهرجان فمنذ انطالقها وحتى اآلن حققت 
رواجاً كبيراً بني شباب املسرحيني فى مصر وكانت إدارة املهرجان وهيئته العليا حريصون 
كل احلرص على انتقاء مدربني على جانب كبير ومهم من اخلبرة اإلبداعية والقدرة على 
التعامل مع الشباب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الورش مبا تقدمه من إضافة 

معرفية وتقنية مهمة لشباب املسرحيني. 
 ومنذ الدورة األولى واملهرجان حريص كل احلرص على تكرمي رموز العمل املسرحى فى 
مسرحية  اختيار شخصية  على  احلرص  كامل  مع  بأسره  والعالم  العربى  والعالم  مصر 
مصرية أثرت بفنها وإبداعها احلراك املسرحى املصرى والعربى لتحمل اسم الدورة إلى 
جانب عقد استفتاء سنوى على شخصية العام من شباب املسرحيني إمياناً من املهرجان 
بضرورة تواصل األجيال إلثراء الظاهرة املسرحية سواء فى مصر أو أى مكان من العالم. 
 ونحن نقف اآلن على أعتاب الدورة اخلامسة، نرجو أن نكون قد وفقنا فى مسعانا على 
مدار الدورات السابقة، فكل ما سعينا إليه هو إثبات قدرتنا كشباب على حتمل شرف 

املسئولية وأمانتها لتظل مصر متمتعة بدورها الرائد كمنارة للثقافة العاملية. 
واهلل نسأل التوفيق وعلى قصد السبيل
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رئيسا الفنان القدير  محمد صبحى  1

عضوا -  »الرئيس الشرفى للمهرجان«سيدة املسرح العربى سميحة أيوب 2
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عضوا - املجلس األعلى للثقافة  األستاذ  وائل حسني شلبى   7

اللجنة العليا للمهرجان 

اللجان التنفيذية للمهرجان 
مقرر اللجنةاسم اللجنة م 

د. مصطفي سليمجلنة اإلصدارات والندوات1

إبراهيم احلسينىجلنة النشر 2

جمال عبد الناصر جلنة اإلعالم3

ندى إبراهيم جلنة التنسيق واملتابعة 4

أحمد الفران  جلنة العالقات العامة و الوفود 5

محمد دسوقيجلنة األفالم والتوثيق6

محمد هاشم جلنة التجهيزات الفنية 7

د.عبير فوزيأمني سر جائزة أفضل شخصية مسرحية شابة للعام8
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مقدمة:
صحيح أنني كتبت عن عمالقة كثر أمثال املخرج الراحل أحمد 
صالح  سعيد  الكوميديا  وفنان  املــصــري،  املسرح  سندباد  زك���ي 
فارس  ال��ب��اق��ي  ع��ب��د  سمير  الكبير  والكاتب  الــشــادي،  الضاحك 
الدقي،  امبراطورية  محمد جنم صاحب  الفارس  وفنان  الكلمة، 
واملبدع الكبير محمد صبحي فارس الفن والفكر وغيرهم من قمم 
الفن املسرحي يف مصر، إال أنني اليوم أشعر بأنني ال أكتب عن 
فنان فقط ألصف فنه أو أضعه حتت مجهري التوثيق والنقد، بل 
أكتب رواية أو مجموعة قصصية عن بطل شبه أسطوري حارب 
والوجع  العجز  .. حارب  البالية  والتقاليد  املؤلم  الواقع  طواحني 
عالم  ال يف  الواقع  بحق يف  انتصر  والعوز حتى  الفقر  .. حارب 
األساطير وسأفسر يف هذا الكتاب كل كلمة ذكرتها يف هذا املقطع 
فلكل كلمة قصة يجب أن تروى ولكل لفظ حكاية ال تنسى تناقلها 
الناس بتقدير واحترام، ولكل تعبير محطة يجب أن نقف عندها، 

يف حديث الفن واالعجاب والعبقرية والشجن. 
كانت حياة سناء جميل كما تشير سيدة املسرح العربي سميحة 
أيوب يف حديث تليفزيوني مع اإلعالمي الكبير مفيد فوزي تشغي 
األلم  أن  مقولة  تعكس  التي  اخلطيرة  والتحوالت  باملنعطفات 

واملعاناة يصنعان عبقرية الفنان.
سناء  الفنانة  فوزي  مفيد  سأل  التليفزيونية  احللقة  نفس  يف 
يقدم  الزم  ثــروة  يعمل  عايز  »اللي   : فقالت  ثروتها  عن  جميل 
تنازالت« فباغتها بسؤال آخر: »هل ادخرتي شيئا لشيخوخة بال 
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متاعب« فردت عليه دون تردد »اجلمهور .. اسمي .. لويس .. بس 
.. دا كل ما أملكه يف احلياة«.

احلكاية طويلة ومليئة كما قالت سيدة املسرح العربي باملنعطفات 
اخلطرة واملحطات واملعلومات الهامة والقيم النبيلة وهي حكاية 

ممتعة ومعلمة لكل من يقرأ زواياها وتعاريجها وتباريحها.
وأود بهذه املناسبة أن أوجه الشكر الدارة مهرجان شرم الشيخ 
م��ازن الغرباوي  الفنان  النابه  الشبابي وصديقي  للمسرح  الدولي 
رئيس املهرجان أوال على اختيار سناء جميل كشخصية للمهرجان 
الذي  املؤلف  هذا  لكتابة  الختياري  وثانيا  اخلامسة،  دورتــه  يف 
أعتبره اضافة هامة ملؤلفاتي السابقة يف مجال التذكير والتوثيق 

لرموز الفن والفكر واألدب.
كما ينبغي أن أنسب الفضل ألصحابه فخروج هذا املؤلف للنور 
وقف ورائه أساتذة أجالء منحوني الثقة وأهدوني مجموعة من 
املصادر الهامة التي لوالها لكان هذا الكتاب مجرد كتيب صغير 

أو مقال مطول.
ويف مقدمة من يجب أن أوجه لهم الشكر الدكتور عمرو دوارة 
والده  مشوار  أكمل  والذي  لدينا  واملعتمد  الكبير  املصري  املؤرخ 
الكاملة  القائمة  منحني  فقد  دوارة  ف���ؤاد  الكبير  ــؤرخ  وامل الناقد 
املسرحية عالوة على عدد  سناء جميل  الفنانة  واملوثقة ألعمال 
من املقاالت واملقوالت الهامة على لسانها وعلى لسان أشهر نقاد 

املسرح يف مصر.
 كما أوجه شكر خاص لالعالمي الكبير األستاذ مفيد فوزي 
التوثيق يف  قدماه حلركة  ما  على  جميل املغازي  الكبير  واملخرج 
مصر حني قدما مجموعة من اللقاءات املتنوعة التي تناقش حياة 
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نقاد  وآراء  فيها  وتالمذتها  زمالئها  وآراء  وأعمالها  جميل  سناء 
وهمومها  للعالم  لرؤيتها هي  باالضافة  فنها  واألدبــاء يف  املسرح 
داخل  من  نقلها  مت  التي  ومحاضراتها  التمثيل  فن  يف  وآرائــهــا 
جدران املعهد العالي للفنون املسرحية وهو كنز غرقت يف جواهره 
بهذا  االستمتاع  يف  ومتاديت  نفسي  فنسيت  الكرمية  وأحجاره 

العالم الذي يذخر باملعرفة والتجارب والرؤى واملتعة واجلمال.
أمتنى أن أكون على قدر املسؤلية وأقدم إضافة ملا كتب عن هذه 
الدكتور  أستاذي  عنها  للكتابة  سبقني  قد  وأنه  خاصة  العمالقة 
كما  لكن  قدمه  ملا  اإلضافة  يف  مهمتي  حسن عطية مما صعب 
زوايا  لكل موضوع  الــدرس  قاعة  علمني هو حني كنت طالبا يف 
الناقد وقلمه،  والفيصل يف ذلك ذهنية  لها  نظر ورؤى ال حصر 
وها أنا ذا أحاول أن أطبق ما تعلمته منه يف قاعة الدرس أطال 

اهلل لنا يف عمره.
كل  تــتــرك  ألن  تدفعك  جميل  ســنــاء  عــن  الكتابة  صــدقــونــي 
املدخالت النقدية لتبحر يف عالم ملئ بالصور واألخيلة، خاصة 
لو كان الناقد شاعرا أو كاتبا دراميا فكيف سيقاوم احلكاية وعبق 
نوعها،  من  الفريدة  السيدة  هذه  امللهم حلياة  السردي  اخلطاب 
التي جتمع بني جتاعيد وجهها املشع بروعة األداء تقاسيم الفن 
والروح النابضة بالتمرد ووهج احلياة ومذاق األلم املر الذي تبتلعه 
لتعيد انتاج الكلمة فتهب السعادة لآلخرين دون اقتصاد أو من أو 

تعالي .. آه يا سناء يا جميل. 
د. مصطىف سلمي   
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الفصل األول
بصمة سناء ورؤيتها 

للعامل
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متهيد:
خلريجة  سناء(  )حكاية  الدرامي  الوثائقي  الفيلم  لنا  يروي 
)روجينا  املسرحية  للفنون  العالي  باملعهد  والدراما  النقد  قسم 
بسالي( قصة حياة سناء جميل ومسيرتها الفنية وهو فيلم مهم 
إصابتها  بعد  املستشفى  إلى  سناء  لنقل  متثيلى  مبشهد  يبدأ 
املركزة،  العناية  حجرة  إلى  دخولها  ومشهد  الرئة،  بسرطان 
اجلنازة،  ثم  الــوفــاة  حتى  احلجرة  نفس  إلــى  بالعودة  لينتهى 
أي  املشهد  هــذا  دفتي  وبــني  لقبرها،  لويس  الـــزوج  زيـــارة   ثــم 
يف فترة وجودها داخل العناية املركزة يستدعي الفيلم شهادات 

ولقطات وأدوار ومشاهد من حياتها.
تستحضر ابنتي روجينا املخرجة الواعدة شهادات مجموعة 
لويس جريس،  زوجها  أمثال  قرب  الذين عرفوا سناء عن  من 
فرج،  سمير  التصوير  ومدير  الشناوى،  وطــارق  فــوزى،  ومفيد 
أيوب،  سميحة  العربي  املسرح  وسيدة  عرفة،  شريف  واملخرج 
والفنان جميل راتب، والفنان فاروق الفيشاوى، والفنانة بوسى، 
والفنانة منى زكى، وتتداخل مع الشهادات مشاهد متثيلية جتسد 
بعض اجلوانب من حياتها سواء فى الطفولة أو فى املستشفى 
السينمائية  أعمالها  من  أجــزاء  على  عــالوة  شقيقها،  مع  أو 
من  ألجــزاء  باإلضافة  واملسرحية،  واإلذاعــيــة  والتليفزيونية 
حوارها الشهير مع مفيد فوزى فى برنامج خاص بعنوان »سيدة 
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اإلحساس«، ومجموعة من الصور الفوتوغرافية سواء شخصية 
ماجد  الفنان  الصديق  بصوت  تعليق  مع  فنية،  أو  عائلية  أو 
الكدوانى، وموسيقى الصديق الفنان هيثم اخلميسى التى تعتبر 
من أفضل عناصر الفيلم حضورا وتعبيرا وهي اختيارات تؤكد 

متيز تلميذتي روجينا.
الفيلم يف مجمله يوحي بأنه جزء أول من فيلم طويل يحتاج 
انتاجة لم يقم يف ظني  إلى أجــزاء أخرى ألن اجلزء الذي مت 
باملعاجلة  يقم  لم  كما  األكمل،  الوجه  على  الوثائقية  بالوظيفة 
الدرامية حلوادث حياتها مبا يعكس تعقيداتها وعمقها الدرامي، 
سواء يف مرحلة املدرسة الفرنسية الداخلية للرهبات )امليرد دي 
للفنون  العالي  باملعهد  املوهبة وااللتحاق  أو مرحلة تفجر  ديو( 
املسرحية أو يف مرحلة أرض شريف أو يف مرحلة لويس جريس 
ثم مرحلة اخلبرة والندرة واالختيار انتهاء مبرحلة التوقف عن 

العمل قبل الرحيل بنحو عشر سنوات.
فترة  مشاهد  تشغل  ولكن  طفولتها  لفترة  الفيلم  أشار  نعم 
طفولتها جزء صغيرا بالنسبة ألهميته من أحداث الفيلم رمبا 
لقلة املعلومات التي توفرت للمخرجة، والتي سنحاول اإلشارة 

إليها يف هذا الكتاب.
ويعتقد البعض أن سناء جميل نفسها فرضت هذا الغموض؛ 
رمبا ألن هناك يف سنواتها األولى وفى عالقة أسرتها بها ما 
يؤملها بشدة، فحتى رفيق عمرها نفسه لم يستطع أن يجيب على 
بعض عالمات االستفهام املعلقة، مثال: ملاذا أودعت وهى طفلة 
فى مدرسة داخلية ثم نسيها أهلها متاما؟! وكيف ظهر أخوها 
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السمع  ليفقدها  فجأة فى حياتها ثم صفعها يف منزل خالتها 
بعد أن علم أنها التحقت مبعهد التمثيل؟ فكنت علقة موت على 

حد تعبير سناء جميل.
نعم رمبا كنا فى حاجة هنا إلى أن تذهب الكاميرا إلى مسقط 
رأس سناء )وهو باملناسبة غير محدد فى الفيلم(، ولو حتى من 

باب التوثيق.
كنا نريد أن نشعر أكثر بحجم قسوة ما حدث لفتاة مصرية 
موهوبة يف مجتمع ذكوري حتى النخاع كان اسمها األصلى ثريا 
عطا اهلل، لم جتد سوى النبذ واملقاطعة حتى آخر حلظة فى 

حياتها. 
يقول لويس جريس فى الفيلم:

»انتظرت ثالثة أيام كاملة بعد وفاة زوجته، فرمبا ظهر قريب 
لسناء يشارك فى اجلنازة، ولكن أحدا لم يظهر على اإلطالق«

هى  الفيلم  يقدمها  أن  ميكن  كان  التى  اإلضافة  أن  أتصور 
يصل  أن  املحتم  من  ليس  املفارقة،  هــذه  عمق  فى  التحقيق 
التحقيق إلى شىء، ولكن البد من بذل اجلهد فى هذا االجتاه، 
وفى ربط احلكاية بزمنها، وبحال املرأة فى تلك الفترة، وبصورة 

املشخصاتية عموما لدى أهل اجلنوب فى هذه املرحلة.
ال شك أن املوهبة العظيمة لسناء جميل حوصرت فى البداية 
فى أدوار صغيرة، حتى جاءت فرصتها الكبرى فى دور نفيسة 
فى فيلم »بداية ونهاية«، اعتذرت فاتن حمامة عن الدور، وكانت 
صالح أبو سيف رغم  املرشحة األولى، ولكن املخرج  سناء هى 
الفيلم  توزيع  لدعم  فاتن  مثل  جنمة  فى  أيضا  يفكر  كان  أنه 
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الدور،  أداء  على  أقدر  بأنها  كاملة  بقناعة  للدور  سناء  اختار 
وفعال جنحت وأبدعت سناء يف أحد أفضل األدوار النسائية فى 

حياتها ويف تاريخ الفيلم املصرى والعربى.
البصمة  ذات  أداء  عن  مهم  كــالم  سناء«  »حكاية  فيلم  فى 

املتفردة يف فن التمثيل، حيث يقول جميل راتب: 
»أنني لم أعرف ممثلة تشبهها فى قوة األداء، ال فى مصر وال 
فى اخلارج، مثلت معي فى باريس مسرحية رقصة املوت باللغة 

الفرنسية، فكانت متألقة« 
أما املخرج شريف عرفة يقول:

)اضحك  فيلم  فى  مرة  أربعة عشر  لقطة  أعادت  »إن سناء 
الدموع  تستدعى  كانت  مــرة  كل  وفــى  حــلــوة(،  تطلع  الــصــورة 

احلقيقية« 
أما منى زكى فتقول:

أدائها،  عن  ترِض  لم  إذا  بنفسها  التصوير  توقف  سناء  »إن 
وذلك قبل أن يطلب املخرج اإلعادة«

س��ي��دة امل��س��رح ال��ع��رب��ي سميحة أي����وب فتنفي وجــود أي  أمــا 
أدوارهـــا  منهما  واحـــدة  لكل  ألن  ســنــاء؛  وبــني  بينها  منافسة 
املختلفة، ثم نشاهد سناء نفسها يف الفيلم وهى تسأل أسامة 
فى  امل��ع��داوى  فضة  حــول شخصية  تفاصيل  عن  عكاشة  أنــور 
مسلسل الراية البيضا، فقد كانت تريد أن تعرف ما إذا كانت 
تتعامل بصرامة فى  بأنها فقط  فضة مسترجلة، فيرد أسامة 

سوق يحكمه الرجال.
قدم الفيلم أيضا قصة حب سناء ولويس العائد من أمريكا 
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بصورة مفصلة، حيث اعترفت بانها كانت مخطئة حني قررت 
الثانى  لوفاتها يف  الذي كان مقدمة  عدم االجناب يف مرضها 
والعشرين من ديسمبر عام 2002 ولسوف نستعرض كل هذه 

املشاهد بالتفصيل يف هذا الكتاب..
فيلما  حياتها  عن  لصنعوا  هوليودية  ممثلة  سناء  كانت  لو 
روائيا عظيما يفوز بأكبر اجلوائز، وأعتقد أنها تستحق أفالما 
فنها ودقة  تفاصيل حياتها، وعمق  لثراء  وكتبا متعددة  وثائقيا 
وفيلمها  بسالى  روجينا  جهد  من  ذلك  يقلل  أن  دون  تفاصيله 
املؤثر والصادق، الذي أنتج وصنع فى حب سناء، ودون أن يقلل 
النقد  لعمالقة  له  السابقة  الكتب  أو  الكتاب  هــذا  يف  جهدي 

والتأريخ يف مصر.
عرض فيلم حكاية سناء يف عدة مناسبات منها عرضه يف 
الصاوي، ويف ضوء املصادر  املنعم  قاعة احلكمة بساقية عبد 
اللقاءات  وبعض  روجينا  وفيلم  املقدمة  يف  ذكــرهــا  السابق 
الصحفية واملقاالت والتحقيقات املنشورة يف الصحف السيارة 
واملجالت سنحاول اإلجابة على أسئلة الفصل األول الذي يبحث 
يف مصادر إبداع سناء جميل الفنية والفكرية والتي شكلت يف 

النهاية بصمتها املتفردة يف فن التمثيل العربي.
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أوال: 
املصادر الفنية إلبداع سناء جميل

سناء جميل البصمة التي نحتت بارزة يف صفحات تاريخ 
هذا  ذاكــرة  من  ولن متحى  ال  التي  البصمة   .. التمثيل  فن 
يف  اعتمدت  التي  الصعبة  األدوار  فنانة   .. العظيم  الفن 
الفني  الصدق  ملفهوم  اخلاص  فهمها  على  ألدوارهــا  أدائها 
الذي صاغه ستانسالفسكي يف نظريته لفن التمثيل .. إنها 
البصمة التي أعادت صياغة كل دور قامت به فأضافت من 
ذاكرتها االنفعالية واحساسها غير املتوقع للدور فإذا به يشع 
عمقا وابهارا، رمبا لم يكن املؤلف نفسه يتوقعه، لتضع بذلك 

بصمتها اخلاصة على كل دور قامت به.
يف مطلع الثمانينات قامت سناء جميل بالتدريس يف املعهد 
ليلى علوي  التمثيل لدفعات  للفنون املسرحية بقسم  العالي 
وكانت  وغيرهم،  احلكيم  ووفــاء  رمزي  وهاني  نصر  وسعاد 
تركز يف محاضراتها على مفهوم الصدق الفني دائما وترجع 
جناح املمثل ملعامل الصدق الذي ميكنه من الولوج لوجدان 

املتلقي.
حوار  بعمل  ال��ب��از  زينب  الصحفية  قامت   2000 عام  ويف 
هام مع سناء مبجلة نصف الدنيا وسألتها عن حال املسرح 

اليوم فقالت:
يذهب  كان  الذي  اجلمهور  ألن  املسرح  يتغير  أن  طبيعي 
أصبح  سليم  وموقف  وموعظة  محترمة  قيمة  كلمة  لسماع 
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أثناء  ويــرقــصــون  يغنون  مثال  فــالــرجــال  ليضحك،  يذهب 
من  القفا  على  بعضهم  املشاهدين  بعض  ويضرب  العرض، 
أجل الهزار، ناهيك عن »رغي الستات« وبكاء األطفال.. حتى 
أصبح األمر مهزلة.. وليس هذا يف كل املسارح لكنها األغلبية 

خاصة يف مسرح القطاع اخلاص.
وأضافت سناء جميل: أنا ال أذهب أبدا إلى مسارح القطاع 
القليلة  القومي  املسرح  عروض  مبشاهدة  وأكتفى  اخلاص 

حني أشتاق إلى املسرح.
املسرح يف  على خشبة  الوقوف  عن  توقفها  سر  عن  أما 
منعني  فقالت:  والتسعينات  الثمانينات  يف  كثيرة  فترات 
بعضلة  تتعلق  صحية  لظروف  عموما  التمثيل  من  الطبيب 
زميلة  ألشاهد  ذهبت  وعندما  عني،  رغما  وهــذا   .. القلب 
مسرحية  يف  أيــوب  سميحة  عمري  زميلة  وأقولها  عمري، 
كنت  ألني  شاهدتها  عندما  بكيت  التالت(  يف  اللي  )الناس 

أمتنى أن أكون على خشبة املسرح وليس بالصالة.
أعطيت  قالت:  للمسرح  ما قدمته  وردا على سؤال حول 
جلميع أدواري التي قدمتها كل الصدق املوجود بداخلي ولم 
دورا  أمثل  فحينما  بأدائه،  أقوم  دور  على  شيء  بأي  أبخل 
الكلمة  أحترم  فأنا  والتفاني،  واحلــب  الصدق  كل  أعطيه 
املكتوبة، ألن الكلمة بالنسبة لي تساوي عمرا ودنيا، ومن هنا 

يصبح للدور قيمة.
املوضوع  هو  أدواري  أختار  حني  يهمني  ما  أن  وأضافت 
وماذا يقدم هذا املوضوع للمجتمع، وال يهمني إذا كان الدور 
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أو كبيرا املهم الهدف منه واحلمد هلل أدواري كلها  صغيرا 
ناجحة.

أما عن مواصفات املمثل اجليد فقالت: أن يحترم العمل 
الذي يؤديه وال يبخل عليه ويعطيه كل طاقته، وأرى أن الفنان 
أحمد زكي هو مثال للفنان القدير وأنا أحترمه بشكل كبير 
وأحب متثيله ومعاجلته للموضوعات التي يختارها ويتناولها، 

كما أن معاملته مع زمالئه راقية جدا فهو فنان كبير حقا.
أعلق على  ال  قالت:  لها  بالنسبة  ماذا ميثل  النقد  وحول 
خيره  كتر  يكتب  لم  ومن  خيره،  كتر  عني  كتب  فمن  النقد، 
به  أقــوم  الــذي  بالعمل  االهتمام  ســوى  يعنيني  فال  أيضا، 

وأعطيه كل حبي واهتمامي.
الفنية  جميل  سناء  لــرؤيــة  مراجعتي  مــن  الحظت  وقــد 
املمثل هي  فن  أن بصمتها يف  وحياتها وجتاربها  ومقوالتها 
والتي  للعالم  رؤيتها  بني  األبعاد  ثالثي  حيوي  لتفاعل  نتاج 
تكونت عبر خبرات وجتارب واحتكاكات ثقافية غير مماثلة 
يف جيلها تتفاعل هذه الرؤية مع فهمها اخلاص ملفهوم الصدق 
الفني الذي ميثل البعد احلسي التلقائي يف موهبتها والذي 
عبرت عنه يف محاضراتها باملعهد العالي للفنون املسرحية 
يف ثمانينات القرن املاضي وميكن مراجعته يف املحاضرات 
الــدرس  قاعات  داخــل  بتصويرها  املغازي  جميل  قــام  التي 

لدفعة هاني رمزي ووفاء احلكيم وغيرهما. 
أما الضلع الثالث فيتمثل يف تدريبها االحترايف لذاكرتها 
مت  والــذي  موهبتها  يف  املهاري  البعد  متثل  التي  االنفعالية 
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صقله من خالل أساتذتها يف مرحلة دراستها باملعهد العالي 
للفنون املسرحية يف مطلع اخلمسينات وعلى رأسهم بالطبع 
رائد املسرح العربي زكي طليمات الذي قدمها يف دور شبيبة 
ابن جال  األولــى 1950 يف مسرحية  السنة  وهي طالبة يف 
بنفسه حتت  أسسها  التي  الفرقة  خالل  من  تيمور  ملحمود 

اسم فرقة املسرح املصري احلديث.
يعكس  الذي  جميل  سناء  لعمل  الثالثي  التفاعل  ويتضح 

موهبتها وبصمتها من خالل الشكل التالي:

رؤية العالم

 الصدق الفني                                  الذاكرة االنفعالية

لسناء جميل مفهوم خاص للصدق الفني لكنه ينطلق بال 
شك من دراستها ملادة فن التمثيل من خالل أساتذة أجالء 
ويف  املمثل لستانسالفسكي  إع��داد  لكتاب  متعددة  وقــراءات 
برنامجه  يف  املغازي  جميل  وثقها  التي  محاضراتها  ضوء 
التليفزيوني ميكن أن نستنتج أنها انطلقت من مقولة أساس 
شريف  د/  ترجمة  كتابه ص257  يف  استانسالفسكي  لدى 

سناء
البصمة
 املوهبة
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شاكر طبعة الهيئة العامة للكتاب 1997: 
»فلكي نستدعي صدقا حقيقيا يف أنفسنا، ونقوم بالبحث 
داخــل  الرافعة  نستخدم  أن  أوال  يجب   ... اخلشبة  على 
ثمة  ولنخلق  املتخيلة،  احلــيــاة  مجال  إلــى  لتنقلنا  أنفسنا 
ابتداعنا املشابه للواقع. يف أثناء ذلك سيساعدنا كلمة »لو 
بصورة صحيحة  املستوعبة  املقترحة  والظروف  السحرية«، 
على االحساس بالصدق املسرحي وعلى االميان به وبخلقه 
ما  على  يطلق  احلياة  الصدق يف  فان  وهكذا  املسرح.  على 
هو كائن وموجود ويعرفه االنسان بالتأكيد، أما على خشبة 
املسرح، فان ما يطلق عليه الصدق هو غير موجود يف الواقع. 

ولكن ميكن أن يقع«. 
لتكون  رشحها  ــذي  وال اخلــاص  جميل  سناء  مفهوم  أمــا 
يف  اللفظية  العالمات  بعض  فيعدل  التمثيل  لفن  أســتــاذة 
مفهوم استان وباملقارنة سنجد بعض املؤشرات اللفظية على 
على  لديها  الفني  الصدق  مفهوم  ليصبح  وأدوارهــا  عملها 

النحو التالي:
أي أبنائي .. لكي نستدعي صدقا داخليا حقيقيا، يجب 
أوال أن نستخدم املحول الديناميكي – نسبة للمحول الكهربي 
ولنخلق  املتخيلة،  إلى مجال احلياة  لينقلنا  أنفسنا  داخل   -
ثمة ابتداعنا املشابه للواقع من إبداعنا اخلاص الذي يخضع 
ولسوف  للعالم  ورؤيتنا  وخبراتنا  وجتاربنا  موهبتنا،  ملعامل 
املقترحة  الظروف  منها  العوامل  بعض  ذلــك  يف  يساعدنا 
بصورة   - الــعــرض  وصــنــاع  املمثل  مــن  طبعا   – املستوعبة 
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صحيحة على االحساس بالصدق املسرحي وعلى االميان به 
وبخلقه على املسرح. 

كائن  هو  ما  على  يطلق  احلياة  يف  الصدق  فــان  وهكذا 
وموجود ويعرفه االنسان بالتأكيد، أما على خشبة املسرح، 
فان ما يطلق عليه الصدق هو غير موجود يف الواقع، ولكن 
ميكن أن يقع بفعل اخلبرة ورؤية العالم التي متثل شخصية 

املمثل كمهني محترف.
اميانا  بــه  نؤمن  مــا  هــو  املــســرح  خشبة  على  فالصدق   
مخلصا سواء كان يف أنفسنا أو نفوس شركائنا يف املشهد اذ 
ال ميكن فصل الصدق عن االميان أو هذا األخير عن الصدق 
احدهما ال يتواجد بعيدا عن اآلخر، كما ال ميكن للمعاناة، أو 

االبداع، أن يتواجدا مبعزل عن كليهما.
إن كل ما يحدث على اخلشبة يجب أن يكون مقنعا للممثل 
نفسه، ولشركائه يف املشهد، وللجمهور، وأن يولد يف أنفسنا 
الواقعية  بامكانية حدوث عمليات شعور يف احلياة  االميان 
مشابهة لتلك التي يعانيها الفنان اخلالق على خشبة املسرح.
أما اجلانب الذي مت تدريبه لدى سناء جميل بحرفية ودقة 
شديدة فكان الذاكرة االنفعالية التي وظفتها خلدمة أدوارها 
فهمها  على  ينطبق  ما  املاضوية  مشاعرها  بني  من  وانتقت 
للدور الذي تقوم به، ووعيها بأهدافه وحتوالته ومراحل منوه 
الدرامي يف العمل وحسب كتاب اعداد املمثل السابق ذكره 

ص333:
فهو  اإلغــراء  شديد  املفاجئ شئ  ))الوحي((  أن  »بديهي 
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حلمنا والشكل االبداعي الذي نصبو إلي حتقيقه، ولكن ال 
يعني هذا أنه يجب التقليل من أهمية ما تنطوي عليه الذاكرة 
االنفعالية من ذكريات واعية متكررة، بل على العكس من ذلك، 
إذ يتعني ... االهتمام والعناية بها ألنها الوسيلة الوحيدة التي 

ميكن بواسطتها أن تؤثر على اإللهام بعض التأثير«
الوعي«  عبر  »الالوعي  وهو  اجتاهنا  االساسي يف  املبدأ 
بالذكريات املكررة لسبب آخر وهو  ويتوجب علينا أن نعني 
أن الفنان ال يودع دوره أول ما يقع عليه من ذكريات انفعالية، 
بل هو يختار أكثرها قيمة وأشدها جاذبية وأقربها إليه مما 
عاشه بنفسه ... حياة الشخصية املصورة أحب للفنان من 
حياته العادية اليومية، ألن هذه الشخصية نسجت من مادة 

هي أفضل ما تنطوي عليه ذاكراته االنفعالية.
الواعية يف شقها االنتقائي  املعقدة  العملية  أثناء تلك  يف 
ملتطلبات  تبعا  املحيط  والــوضــع  اخلــارجــي  الشكل  يتبدل 
املسرحية، إال أن مشاعر الفنان اإلنسانية املشابهة ملشاعر 
يحل  أن  أو  تقليدها  يجوز  وال  حية،  تبقى  أن  يجب  الــدور 

محلها أداء متثيلي مصطنع. 
التي  أدوارها  الفنية يف  التجربة  تنعكس هذه  ولكن كيف 
نقف  أن  صعب  الفنية  مسيرتها  يف  عديدة  محطات  متثل 
عندها كلها يف هذا املؤلف ولكن على األقل ميكن أن ننتقي 
حتمل  التي  املتفردة  التجربة  تلك  لنكتشف  األدوار  بعض 

توقيع سناء جميل.
بالطبع يجب أن نقف أمام رائعة جنيب محفوظ وصالح 
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أبو سيف بداية ونهاية هذا الفيلم السابع يف قائمة املائة 
فيلم األهم يف تاريخ السينما العربية، وللفيلم قصة يرويها 
يف  املصرية  السينما  يف  الواقعية  رائــد  س��ي��ف  أب���و  ص���الح 
 )ART( بقناة الذي قدم عام 1995  املشحصاتية  برنامج 

وهو يقول:
»كنت أريد يف البداية فاتن احلمامة وكنت أريد عمل مكياج 
لها يغير من شكلها ويخفي مالمحها فخافت ورفضت الدور، 
وظللت أفكر فسناء كنت أشاهدها يف الفنون املسرحية لكني 
لم أرها يف السينما أبدا، فأقتنعت بها وسيطرت على ذهني، 
ولم تكن سناء معروفة جلمهور السينما يف هذا الوقت واملهم 
التوزيع،  له  يضمن  اســم  يريد  الــذي  املــوزع  املنتج  ذلــك  يف 
هذا  يف  رفيع  طراز  من  ثقافية  صناعة  فالسينما  )طبيعي 
الشريف  عمر  مثل  بالنجوم  يعمر  كان  الفيلم  لكن  الوقت(، 

وفريد شوقي وأمينة رزق«
ويذكر فريد شوقي أنه عارض يف ترشيح مدام سناء على 
حد قوله الذي يشع احتراما لها، فهي خريجة فنون مسرحية 

وال تاريخ سينمائي يذكر، وقال لصالح أبو سيف: 
»مفيش حد هاتولي بطلة معايا، املوزع قال فريد شوقي 
تعالو قولولي بقى مني كان يف   .. وملا جت سناء  وآخــرون، 
مصر يعمل الدور دا غير سناء، دي عبقرية صالح أبو سيف، 

)وطبعا عبقرية سناء(«
وبعد عمر مضى مع فن التمثيل أنظر ملالمح سناء وهي 
تلتقط مشهدا دقيقا يف الفيلم يدل على اهتمامها اخلاص 
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منذ  فيها  تفصيلة  لكل  ومعايشتها  الصغيرة  بالتفاصيل 
بدايتها حني تتحدث بعد خمسة وثالثون عاما عن مشهد 
املدربة  االنفعالية  ذاكرتها  وكــأن  تبكي  فتكاد  الفيلم  من 
جفنيها  تغمض  حني  واألمكنة  االزمنة  عبور  على  قــادرة 

مقشعرة وتقول:
»مرة أذكر مشهد أنا بكيت فيه بس بكيت وبعدين األستاذ 
أبكي )رمبا كان اإلنفعال  صالح وقفني ألني مش مفروض 
زائدا عن طاقة الواقعية التي يدين لها صالح بالوالء(، كانت 
 .. يعني  كدا  راجل  مع  كانت   .. كانت )صمت(   .. )صمت( 
وبعدين ملا نزلت من العربية رمى لها عشرة قروش أو عشرون 
وبعدين وطت تاخده من األرض .. بنت متارس البغاء دون أن 
تدري .. وأنا كمان بقول بداخلها ضعف يف شخصيتها رغم 
انسانة   .. دم وحلم  أخرى )شخصية من  مواقف  قوتها يف 

حقيقية(.
ما  »قولولي  قائال  نفيسة  حول  جنيب محفوظ  ويتسائل 
التي قامت بدور األم  أمينة رزق  هي أخطائها«، بينما تقول 

»أنا أعتقد إنها إنسانة سامية نظيفة رغم أخطائها«
نعرف جميعا أن الفيلم من إنتاج عام 1960، ومن إخراج 
صالح أبو سيف وبطولة فريد شوقي وعمر الشريف وأمينة 
روايات  أول  تعتبر  هي  منصور  وصالح  جميل،  وسناء  رزق 
مت  وقد  سينمائي،  لفيلم  حتويلها  يتم  التي  محفوظ  جنيب 
ترشيح الفيلم لنيل جائزة مهرجان موسكو السينمائي الدولي 
عام 1961، وحصلت سناء جميل على جائزة أفضل ممثلة 
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ثانية بني ممثالت العالم وكانت هذه هي أول مرة حتتل فيها 
ممثلة عربية إحدى املراتب األولى يف املهرجانات الدولية.

دعونا اآلن جنتاز عتبات الواقع ونقذف بأذهاننا لسنوات 
بعيدة لتخترق أسماعنا صيحات فضة املعداوي وسنعود إن 

أردنا فسناء جميل رواية ال أول لها وال آخر.
املتفردة  رددتها  كلمات  يــالااا«..  التمساحة  حمو  يا  »وال 
املعداوى« على مدار  دور احلاجة »فضة  »سناء جميل« فى 
ستة عشر حلقة من املسلسل األكثر مشاهدة وقتها »الراية 
البيضاء« الذى مت إنتاجه عام 1987 وكان أول بث له فى عام 
1988، لينقل للشاشة قصة حقيقة كانت تدور حول اخلالف 
على فيال أثرية بني تاجرة وأحد املسئولني السابقني، وتتنبأ 
أحداثه باملستقبل الذى يواجه ذلك املسئول فى عصر االنفتاح 
وسيطرة املال على القيم واملبادئ وحتى التراث، مما يجعل 
هذا البطل الواقعى يرفع رايته البيضاء أمام سيطرة السلطة 

املتمثلة وقتها فى رأس املال.
فأحداث املسلسل حقيقية ومتت للواقع بصلة، كما يقولون، 
واستطاع كاتبها العظيم »أسامة أنور عكاشة« أن يتوقع من 
خاللها سيناريو هدم فيال »عثمان باشا محرم« املوجودة على 
من  عاما   22 بعد  دازور«،  »كوت  ملهى  أمام  الثغر  كورنيش 
عرض املسلسل، حيث جاء الهدم تنفيذاً للقرار رقم 47 لسنة 
2010، نتيجة لثغرة فى القانون مت عن طريقا إصدار قرار 
اإلزالة قبل قرار تصنيف الفيال كونها أثرية ملضي مائة عام 

على تأسيسها.
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وصراعاته  الــواقــع  ينقلوا  أن  العمل  صــنــاع  فاستطاع 
فاضل«  »محمد  املخرج  ومتكن  هو  كما  الثقافية  ومؤشراته 
فى أن يبث الروح فى شخصياته ليحولها من مجرد تيمات 
مكتوبة على ورق إلى شخصيات حقيقية حلم ودم، ليمتزج 

خيال القصة بالواقع.
خردة  تاجرة  جبروت  املعداوى«  »فضة  شخصية  جتسد 
البسيطة فى  التعديالت  حقيقية فى اإلسكندرية مع بعض 
أبعادها الشكلية واالجتماعية، حيث قدمتها الدراما كتاجرة 
باإلسكندرية وطامعة فى  السمك  سمك متحكمة فى سوق 
احلصول على فيال أثرية رمبا للصعود بأبراج سحابية تزيد 

من اموالها و طغيانها وظلمها وجتبرها.
ويقال إن الفنانة »سناء جميل« اندمجت فى هذه الشخصية 
إلى احلد الذى جعلها تعيشها فى واقعها خلف الكاميرات، 
فى  وقاسية  جدا  حادة  كانت شخصية  التصوير  أثناء  ففى 
الودودة مع اآلخرين،  التعامل مع زمالئها على غير عادتها 
وظلت على هذا الشكل حتى بعد االنتهاء من التصوير، حتى 

تعافت مع الوقت من عدوى فضة املعداوى.
تركت الشخصية بصمتها على الدراما التلفزيونية، فعلى 
الرغم من مرور أكثر من ثالثني عاما على عرض املسلسل، 
إال أن جملتها »وال يا حمو التمساحة يال« التى رددتها طوال 
احللقات مازالت تتردد يف أسماعنا خاصة حني اختتمت بها 
احللقة االخيرة بتأثير صوتي خاص يبشر بأن هذه الطبقة 
من  هامة  فترة  يف  العليا  الكلمة  لها  وسيكون  وتتوغل  تنمو 
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تاريخ مصر.
وإذا انتقلنا لدور آخر من أدوارها وهو دور أم عمار يف فيلم 
الرسالة وهو اختيار يف منتهى اجلرأة واالحترافية ألنه ينظر 
للمهارة واملوهبة خارج حدود الدين، فسناء جميل كمسيحية 
تقدم بطولة أحد النساء يف صدر االسالم وهو أمر يحتاج 
لفهم وتأصيل فرغم قلة مشاهدها يف الفيلم إال أنها لفتت 
األنظار بشدة ووضعتنا أمام سؤال هام حول املؤشر الديني 

وعالقته مبهارة املمثل. 
يقول لويس جريس على صفحته على الفيس بوك يف 28/ 

ديسمبر/ 2017:
الفنانة  على  أديــان  ازدراء  قضية  برفع  قام  ملن  »تعجبت 
 .. عــاٍم  أربعني  من  ألكثر  بذاكرتي  وعــدت   .. رضا  شيرين 
من  اآلذان  يصلنا  وكــان  املنيل  حي  يف  أسكن  كنت  عندما 
القدمية  األخرى يف مصر  الضفة  لنا على  املواجه  املسجد 
.. وسألتني زوجتي سناء جميل ذات يوم »انت مش بتعرف 
الشيخ الشرباصي وزير األوقاف؟!«.. فقولتلها آه .. فطلبت 
أن تتحدث إليه يف التليفون ووجهت إليه دعوة لتناول الشاي 
صدر  بكل  الــدعــوة  لبى  وبالفعل  العصر  صــالة  بعد  معنا 
بآذان  وإذا  عليه  املتفق  باملوعد  وأتى  يعلم سببها  وال  رحب 
فسألت   .. الكريه  املنفر  الشيخ  هذا  بصوت  يرتفع  املغرب 
سناء جميل الشيخ الشرباصي عن رأيه يف صوت هذا املؤذن 
.. وقالت  .. وكانت حتب االستماع إلى صوت اآلذان كثيراً 
محمد  الكرمي  رسولنا  اختيار  وقع  ملاذا  الشرباصي  للشيخ 
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عليه الصالة والسالم على بالل حتى يكون هو مؤذن الرسول 
.. أليس جلمال صوته؟! .. فرد الشيخ الشرباصي باملوافقة 
اليوم  على كالمها مؤكداً جمال صوت سيدنا بالل .. ومن 
الثاني تغير املؤذن وحل مكان آخر ذو صوت عذب .. هكذا 
اعتدنا سماع اآلذان وسماع القرآن أيضاً من أصوات شيوخنا 
األفاضل مصطفى إسماعيل ومحمد رفعت وشعيشع وعبد 

الباسط عبد الصمد وغيرهم ...«
أحبت سناء جميل االستماع لثالث قراءات للقرآن الكرمي 
وهذا  وفهمها  بها  االحــســاس  يف  وتعمقت  اآلذان  بخالف 
رشحها ألن جتذب الكاميرا إليها رمبا أكثر من منى واصف 
بطلة فيلم الرسالة صاحبة املساحة األكبر بكثير من سناء 
النسخة  عمل  كاست  العقاد  مصطفى  املخرج  اختار  فحني 
الفتا  جميل  سناء  حضور  كان  الرسالة،  فيلم  من  العربية 

خاصة مع ارتباط دورها باملعاناة والصبر البطولي.
يف  ياسر«  بن  عمار  »أم  شخصية  إذن  جميل  سناء  أدت 
سابقة هي األولى على امتداد تاريخ األعمال الدينية والتي 
عمال  عشر  خمسة  مــن  يــقــرب  ملــا  عــددهــا  مجموع  يصل 
سينمائيا، بإضافة فيلم الرسالة لهم، والذي شارك به الكثير 

من املمثلني املصريني.
تظهر بصمة سناء جميل يف شخصية أم عمار بن ياسر، 
يف مشهد حكايتها عن وأد البنات مع محمد العربي وعبد 
»قبضتها  أختها  عــن  قالت  حــني  خــاصــةً  عسر،  الـــوارث 
رقيقة.. أظن أنها كانت رقيقة«، فضاًل عن مشهد قتل أم 
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املغربي  املمثل  عمار على يد أبي جهل والذي جمعها مع 
حسن اجلندي، ورمبا لم يكن يتذكر أحد من املشاهدين أن 

هذه املمثلة قبطية.
بحكم التكوين املصري املتجانس غير العنصري فإن سناء 
جميل وجميع أبناء جيلها لم يكن لديانتهم أي تأثير يف فشل 
وقوتها  املصرية  الهوية  جتانس  لكن  إبداعاتهم،  جنــاح  أو 
الناعمة القوية جعال سناء جميل غير معروفة الهوية الدينية 
جريس  لويس  زوجها  جعلت  لدرجة  يجهلونها،  ملن  بالنسبة 

يعتقد أنها مسلمة كما ذكر هو بنفسه.
واذا انتقلنا لدور آخر شديد األهمية يف فيلم أشرف فهمي 
سوء  املجهول عن  الهام عن املغتربني وقضاياهم وهو فيلم 
عزت  مع  كاموه  ألبير  الفرنسي  والكاتب  للفيلسوف  تفاهم 
العاليلي وجنالء فتحي وعادل أدهم والذي صورت مشاهده 
التي  األم  بدور  وأنتجه أشرف فهمي، قامت سناء  كندا  يف 
تقتل ابنها الوحيد دون أن تعلم أنه ابنها وحني تعرف تنتحر 

على الفور وتلقي بنفسها وراء ابنها الغريق.
الــدور  هــذا  يف  جميل  لسناء  املــخــرج  اختيار  دقــة  وعــن 
باعتبارها األنسب بني نساء جيلها للقيام بهذا الدور يتحدث 
السيناريو  بكتابة  قام  الذي  محرم  مصطفى  السيناريست 

واحلوار ويقول:
»طلب مني )أشرف فهمي( أن أكتب سيناريو عن مسرحية 
»سوء تفاهم« ومبعني أدق أمرني فهو عندما كان يريدني أن 
أعمل معه كان يبدأ كالمه بصيغة األمر ورمبا ذلك حتي ال 
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التالية  اخلطوة  تكون  وعندئذ  اعتذر  ألن  الفرصة  يعطيني 
هي الغضب الشديد والتهديد بإنهاء الصداقة، ولذلك كنت 
نتفاهم  ثم  الهدوء  حالة  إلي  أعيده  الفور حتي  علي  أوافــق 
مكان  تكون  أين سوف  أول ســؤال سألته:  وكــان  ذلــك.  بعد 
األحداث؟ فإذا به يخبرني بأنه يريد أن يقوم بتصوير الفيلم 
كله يف كندا وسوف يكون الفيلم من إنتاجه وعندما أخبرته 
بأن  بعصبية  كثيرا صــاح يف وجهي  يكلفه  هــذا ســوف  بــأن 
هذا ال يهم وإمنا كل الذي يهمه أن يقدم فيلما عن املغتربني 
التالي:  البلدان األجنبية األخري. كان سؤالي  املصريني يف 
عمن ستقوم بدور األم بطلة الفيلم؟ فأخبرني بأنها ستكون 
لم  أنني  حتي  داخلي  يف  احلماس  نار  فأشعل  جميل  سناء 

أسأله سؤاال آخر«.
نعم كان الترشيح ال يقبل نقاش وال شك، ورغم متيز أبطال 
أن  إال  وتاريخية  رائعة  متثيل  مباراة  يف  استثناء  بال  الفيلم 
مشهد األم الذي اكتشفت فيه احلقيقة بعد البحث يف حافظة 
ابنها عقب إمتام جرميتها مبساعدة االبنة واخلادم األخرس 
يظل هو املشهد الذي يتصدر الفيلم فهو مشهد التعرف القاتل 
والتحول الدامي الذي جعلها تعدو كاملجنونة لتنقذ ابنها دون 
جدوى ودون أن تشعر تستكمل محاولة االنقاذ باللحاق به يف 
املياه يف خليط بني مشاعر أم تريد إنقاذ وليدها وأم تريد 
أن تنتحر حيث يكون االنتحار هو املصير املحتوم ألن احلياة 

ستتحول جلحيم ال يطاق.
هكذا جمعت سناء يف هذا املشهد التاريخي بني مشاعر 
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متداخلة لتهب النهاية قوة وجالال مأساويا أضفى عليه عادل 
أدهم اخلادم األخرس بعدا شاعريا يؤشر بالطيور املهاجرة 

لقضية الفيلم ليكشف املشهد عن عبقرية املخرج.
هذه هي التجربة الفنية التي رشحتها ألن تصبح املمثلة 
صاحبة البصمة التي ال مثيل لها يف تاريخ فن التمثيل العربي 
عام  القاهرة  له مبجلة  مقال  يف  دوارة  د. عمرو  يرصد  لذا 
2002 مجموعة من اآلراء الهامة منها رأيني هامني للدكتور 
ف��ؤاد دوارة رحمهما اهلل حيث  الكبير  والناقد  رفيق الصبان 

يقول د. رفيق الصبان:
ووضعت  لنفسها  سنته  الذي  التمثيلي  جميل  سناء  »أداء 
األداء  شاكلة  علي  يسر  لم  شامخة  متكبرة  وحيدة  قواعده 
عندما  املصرية  املــســارح  علي  ســائــدا  كــان  ــذي  ال النمطي 
ابتدأت مسيرتها الفنية. إنه أداء عصبي انفعالي يتدفق من 
الشرايني وينطلق من كل خلية يف اجلسم. أداء يتحكم متاًما 
القدم، يف ميالن اجلسد، يف  الصوت، يف حركة  يف رعشة 

انفعال العني، ويف طريقة نطق احلروف
يخيل ملن يري سناء وهي تتحرك علي خشبة املسرح التي 
أصبحت بيتها ومأواها ومالذها أنه يشهد والدة فن التمثيل 

لدي اإلنسان«.
لقد استطاعت سناء جميل عبر مسيرتها الفنية أن تصبح 
الفنية،  وبعبقريتها  بها  النقاد  كبار  بــإشــادة  خاصة  حالة 
وعلي الرغم أن معظم أدوارها اخلالدة قد قدمتها يف فترة 
يطلق علي  كان  التي  الفترة  والستينيات وهي  اخلمسينيات 
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نقادها املسرحيني لقب نقاد األدب لتركيز كتاباتهم النقدية 
علي النص املسرحي واملؤلف وأيديولوجياته الفكرية إال أنها 
اإلشادة  من  بكثير  أن حتظي  استطاعت  وتفردها  بتميزها 
مبوهبتها والكتابات النقدية التي تناولت أداءها املتفرد وهو 
الكبير فؤاد دوارة حينما كتب عام 1980  الناقد  ما أجمله 

مبجلة الكواكب يقول: 
»دون أقل قدر من املجاملة أستطيع أن أعتبر عودة سناء 
ذلك  املوسم...  هذا  أحداث  أهم  املسرح  إلى خشبة  جميل 
الثرية  الزمان قلما يجود علينا مبمثلة يف مثل مواهبها  أن 
وخبراتها العريضة، ونضجها الراسخ مما ال ميكن أن يتكون 
من يوم وليلة.. إنها ثروة قومية بكل معاني الكلمة، ومن ثم 
فحجبها عن املسرح عشر سنوات كاملة يعتبر جرمية فنية 
فادحة .. إن سناء جميل بالنسبة لفن املسرح أشبه بأم كلثوم 

بالنسبة لفن الغناء«.
التي  الفنية  األســس  هي  وتلك  املبدعة،  الــروح  هي  تلك 
شكلت اجلانب الفني يف بصمة سناء جميل لكنها لم تشكل يف 
النهاية بصمتها املتفردة تلك البصمة التي قامت فيها رؤيتها 
من جتارب  تشكلت  التي  الرؤية  تلك  البطولة،  بدور  للعالم 
نتعرض يف  وسوف  يطول شرحها  واحتكاكات  وأفكار  وقيم 
أفرزت  وكيف  تكونت  وكيف  الرؤية  لهذه  التالية  الصفحات 

تفردا ال مثيل له يف فن التمثيل يف مصر والوطن العربي.
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ثانيا:
 املؤشرات الثقافية لرؤية سناء للعالم

أن  يجب  أدبية  رواية  أشرنا  كما  قصة حياة سناء جميل 
أدوارهــا،  أمام  لها هي  البطولة  تكون  أن  تكتب ومتثل على 
فهي ليست حياة عادية على االطالق وكل حدث فيها يضيف 
تصعيدا تتعدد فيه القراءات والتفسيرات وسأضرب مثالني 
يف البداية بحادثتي ضعف السمع وطردها من منزل العائلة 
ففي احلادثتني مت الزج باملمثل العاملي عمر الشريف يف أحد 
الروايات لكل حادثة منهما، فقيل يف األولى ضعف السمع 
نتيجة الصفعة التي أخذتها من شقيقها حني علم عام 1950 
للفنون  العالي  باملعهد  علمه  دون  التحقت  وأنها  متثل  بانها 
لنفس  أخــرى  ــة  رواي ويف  املقنعة،  الــروايــة  وهــي  املسرحية، 
احلادثة قيل أن ضعف السمع جاء بسبب الصفعة الشهيرة 
التي تلقتها من عمر الشريف ممثل دور الشقيق يف يف فيلم 

بداية ونهاية وهي طبعا رواية غير مقنعة ألسباب كثيرة.
ويف احلادثة الثانية قيل أنها طردت من منزل العائلة عقب 
اكتشاف عالقتها بفن التمثيل بينما ذهب خيال البعض بعيدا 
ونسب حادثة الطرد للشك يف وجود عالقة بينها وبني عمر 
الشريف وهذا طبعا تاريخيا غير منطقي ألن العالقة املهنية 

بينهما جائت متأخرة بسنوات عن حادثة الطرد.
هكذا حتولت حياة سناء جميل منذ تخرجت من مدرسة 
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املير دي ديو موضوعا لالبداع اجلماعي الذي يرشح حياتها 
يف  فالصفعة  األجيال  تتوارثه  شعبي  موال  إلى  تتحول  ألن 
التمثيل ال تقارن بالصفعة يف الواقع لكن للخيال أن يضيف 
به صارت  املرتبطة  واحلادثة  الشخصية  أن  طاملا  للحقيقة 
تتشكل يف الوجدان اجلمعي، ولهذه العملية شديدة التعقيد 
عدة شروط يف مقدمتها أن تتسم الشخصية مبالمح البطل 
األسطوري الذي يجابه قوى من املستحيل مجابهة فرد لها 
ال  التي  القوى  على هذه  انتصارات  يحقق  ذلك  رغم  ولكنه 
النهاية تظل احلكاية تتوالد يف  جتابه وحتى لو سحقته يف 
أذهان الناس وتكبر ككرة الثلج التي تهبط من أعلى املنحدر 

كل منا يضيف إليها من ابداعه ليستكمل األسطورة.
من  انتزعت  فقد  أظافرها  نعومة  منذ  بالغربة  شعرت 
املدارس  إحدى  لُتْوَدعَ  عمرها  من  التاسعة  يف  العائلة  دفئ 
الفرنسية الداخلية بالقاهرة .. ويختفي الوالدان إلى األبد .. 
وتكابد الصغيرة آالم الوحدة واخلوف وقسوة املعاملة، لكنها 
تتحمل كل ذلك بصالبة، ومينحها فن التمثيل الذي فتنت به 
منذ نعومة أظفارها السلوى إذ ظلت لسنوات رئيسة فريق 
يقدم  فيما  األدوار  أقــوى  لنفسها  تنتقي  باملدرسة  التمثيل 
على مسرح املدرسة من أعمال حتى أنهت دراستها الثانوية، 

لتغادر املدرسة إلى منزل إحدى قريباتها بحي غمره.
تقول سناء عن هذه املرحلة : 

أهلتني  التي  اللحظة  تلك  على  يدربني  كان  القدر  »كأن 
يف  بي  االهتمام  زاد  إذ  املسرح،  على خشبة  الحقاً  للتتويج 
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املدرسة، سواء بني زميالتي، أو وسط املعلمات والراهبات، 
خصوصاً مع جناحي يف جتسيد أدوار متعددة يف كثير من 
بل  الفن،  احترفت  حينما  أفادتني  التي  العاملية  الــروايــات 
وبصراحة أعترف بأن مشاركتي يف تلك العروض املسرحية 
يف املدرسة ساعدتني كثيراً يف خطواتي الالحقة، ألنني كنت 
قدمت بعض هذه األدوار سلفاً، األمر الذي ساعدني أيضاً 
يف اجتياز اختبارات القبول أمام أساتذة املعهد حيث جسدت 
واحدة من تلك األدوار ولكن باللغة الفرنسية، ومن جانبهم 
تقدميي  على  يصروا  لم  كما  يعترضوا  ولم  أسبابي  تفهموا 

مشاهد باللغة العربية فصحى أو عامية«.
فقد  قــدريــة  كانت  فقد  املعهد  على  تعرفها  قصة  أمــا 
ألقت األقدار يف طريقها بشاب وسيم محب للتمثيل يسكن 
بالذهاب  فيقنعها  بينهما،  فيما  الصداقة  تتوطد  باجلوار.. 
تلك   .. املسرحية  للفنون  العالي  املعهد  اختبارات  إلى  معه 
قوية  ومعرفة  الفصاحة  من  قدرا  تتطلب  التي  االختبارات 
باللغة العربية وعلومها .. لكن الفتاة التي غادرت »املير دي 
دييه« منذ أيام ال تعرف من العربية شيئا، ما اضطر الفتى 
إلى أن يكتب لها األبيات التي ستلقيها من مسرحية »مصرع 
كليوباترا« ألمير الشعراء على مسامع اللجنة بحروف التينية، 

أجهدت الفتاة نفسها حتى تلقيها على نحٍو مقبول ..
 ال ندري على وجه الدقة هل أجادت »ثريا« أمام اللجنة 
أم ال، ومنيل إلى القول بأن أداءها كان متوسطا يف أحسن 
الظروف، إال أن عني اخلبير »زكي طليمات«، لم تكن لتخطئ 
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يف الكشف عن جوهرة فنية نادرة.
املسرح  فــن  إدراكــهــا  عبر  الحــقــاً  متّيزها  حتقق  وطبعا 
تعلمته  والذي  تفاصيله،  ومجمل  بآلياته  ووعيها  احلقيقي، 
ووسط  املسرح  خشبة  وعلى  الصاخبة،  الــدرس  قاعات  يف 

كواليسه وعلى يد أستاذها زكي طليمات.
كان زكي طليمات على حد قولها: »أستاذاً ومربياً باملعنى 
احلريف للكلمة، منه تعلمنا القيمة التعبيرية للحرف العربي، 
وإيحاًء  وحركة  صوتاً  املمثل  أدوات  اكتشاف  على  وتدربنا 
ميكن حتقيقه  وكيف  الفني،  الصدق  تعلمنا  ومنه  وانفعاالً، 
من خالل العالقة الوطيدة بني سلوكيات املمثل والشخصية 
قــراءة  املسرحي  النص  نقرأ  كيف  أيضاً  وتعلمنا  الفنية، 
على  أيدينا  نضع  وكيف  كمخرج،  أو  كممثل  سواء  محترفة 
على  قبضتنا  ونحكم  جنسدها  التي  الشخصيات  مقومات 
صراعاتها الدرامية، وتفاصيل أخرى كثيرة أّدت دوراً رئيساً 
يف تشكيل وعي ووجدان جيل من العمالقة اكتشفهم املبدع 
إلى فضاءات  ينطلقوا  أن  قبل  ودربهم جيداً  زكي طليمات، 

الفن الرحبة«.
مّرت األعوام وكانت موهبة سناء تتأكد، وأدركت أن التمثيل 
هو األمر الوحيد الذي يربطها باحلياة، ويدفع بالدماء إلى 
عروقها، كذلك يشعرها بالتميز والتفرد، ما دفع عميد األدب 
العربي طه حسني كما ذكر الناقد السينمائي طارق الشناوي 
إلى أن يصف موهبتها الحقاً بجملته الشهيرة »ليس ألحد على 
متثيلها سبيل«، تلك اجلملة التي خلص فيها األديب الكبير 
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خصوصية موهبتها، موضحاً أنها تنتمي إلى مدرسة متفردة 
الكالسيكية  بأساليبه  املسرح  ابنه  كونها  فرغم  األداء،  يف 
كافة، فإنها كانت عندما تعتلي خشبته تبدع بأسلوب مغاير 

لكل من سبقوها أو عاصروها أو لقنوها.
هكذا رآها طه حسني بإحساسه وتواصل مع موهبتها منذ 
أكثر من نصف قرن، فرغم أنه يدين بإحساسه الدرامي إلى 

تراث أسبق لظهورها، فإن حلظات جتليها اخلاصة.
معيب،  أمر  الفن  أن  يوماً  أعتقد  »لم  جميل:  سناء  تقول 
الفن عشقي  وأن  موهبتي  فيها  أدركــت  التي  اللحظة  ومنذ 
مالمحه  تتشكّل  اإلنسان  أن  أيضاً  أدركــت  واألخير،  األول 
وشخصيته وفقاً ملا يؤمن به من قيم وما نشأ عليه من عادات 
وتقاليد، ويكفيني أنه طيلة سنوات عملي يف هذا املجال لم 
تكتب عني كلمة سيئة أخجل منها، وكنت أعتبر نفسي دوماً 
سفيرة بلدي فلم أشن يوماً مهنتي وال زمالئي وال من ينتمون 

لي وأنتمي لهم«
سناء إذن سيدة غير عادية متمردة بالضرورة بطلة بالتأكيد 
موهوبة حتى النخاع متتلك عدة لغات جعلتها متثل بالفرنسية 
والعربية بطالقة وهنا نرفع القبعة لألستاذ الرائد املكتشف 
الكبير زكي طليمات الذي استطاع أن يذلل لها العقبات فقد 
كانت ال جتيد العربية ولكن األمر بالنسبة له غير مستحيل 
فهناك العمالق اللغوي القدير واملعلم عبد الوارث عسر القادر 
على أن يجعلها تتحدث اللغة العربية بنفس طالقة حتدثها 

باللغة الفرنسية.
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وهنا يبرز أحد العوامل التي شكلت رؤية سناء للعالم وهو 
اللسان ففي أحد الدراسات األلسنية اكتشف بعض الباحثني 
أصلية  لغة  يحملون  والذين  األصليني  غير  األمريكان  ان 
بجانب االجنليزية هم أكثر ذكاء من السكان األصليني الذين 
األصليني  غير  السكان  ألن  فقط،  األصلية  لغتهم  يجيدون 
عقليتني  حلول  وميلكون  بلسانني  ويتحدثون  بلغتني  يفكرون 

ووحدتني سيكولوجيتني.
نعم مثلت سناء جميل بالفرنسية فأجادت وأذهلت اجلميع 
كلودمان  الفرنسي  واملمثل  رات��ب  م��ع جميل  امل��وت  رقصة  يف 
باللغة الفرنسية عام 1987 وكان العرض من إخراج الفرنسي 
واستمر  بــاريــس  يف  املسرحية  عرضت  وقــد  الورى،  بيير 
عرضها يف عدة مدن فرنسية خالل العام 1977 وسط إقبال 

منقطع النظير من اجلمهور الفرنسي..
تشبثت سناء جميل بالثقافتني الفرنسية والعربية فظلت 
جتمع بني طابع األداء الصوتي واالنفعالي للغتني، والسلوك 
اليومي يف الثقافتني يف تواشج نادر ومدهش كشفه االعالمي 
حني  الشهير  التليفزيوني  لقائه  يف  ببساطة  ف���وزي  مفيد 
ألقى الغالف اخلارجي حلبة سوداني على األرض يف منزل 
سناء جميل فانزعجت وتغير لون وجهها ولم تتمالك نفسها 
أهاا   .. طقطوقة  »فيه  له  وقالت  الكاميرا  أمــام  وأحرجته 

الطقطوقة قدامك«.
وعن ذلك حتدث لويس جريس زوجها يف نفس البرنامج 
حني سأله مفيد فوزي هل هي مزعجة فأجاب بنعم وعلى 
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ويعاجله فهي ست  اإلزعــاج  يعرف سبب  أن  شريك حياتها 
دون  تستمع  كيف  تعرف  وال  االسترخاء،  تعرف  وال  تشقى، 
وتفصل  البيت،  يف  حاجة  ترتيب  تعيد  تفصل  الزم  عمل، 
للجيران واألصدقاء، باستمرار يقظة وجادة«، كما حتدث عن 
هوسها بالنظافة والترتيب: »مربيالي الرعب يف احلتة دي«،

ويظهر متاهيها يف مصريتها اخلالصة يف عشقها اخلاص 
كصعيدية لنهر النيل الذي حتدثت عنه كثيرا يف عدة مواضع 
والعذوبة  واجلمال  واخليال  االلهام  مصادر  أحد  باعتباره 

واخلصوبة واالحتضان.
جمعت الدراسة سناء جميل بزميلتيها سميحة أيوب ونعيمة 
تشكيل شخصيتها،  يف  كبير  بشكل  ساهمتا  اللتني  وصفي، 
وأصبحت  العامية  وتعلمت  املصرية  اللهجة  أجادت  فمنهما 
تتحدثها بشكل جيد وهو ما ساعدها يف أداء أدوارها الفنية 
ديانتها  ورغــم  بهما  تأثرها  فرط  ومن  أنها  حتى  املختلفة، 
املسيحية كانت تستخدم عبارات »والنبي، و واهلل العظيم« يف 
أحاديثها اليومية وهي العبارات التي جعلت البعض يتصور 
أنها مسلمة، وكان منهم الصحفي لويس جريس الذي أحبها 
لفترة يف صمت ظنا منه أنها مسلمة، لكنها حينما صارحته 
بأنها مسيحية قرر أن يتزوجها على الفور وهي الزيجة التي 

استمرت أربعني عاما.
يف  طبعا  أجــالء  أساتذة  يد  على  الفنية  ثقافتها  تشكلت 
الرحيم  وعبد  عسر  الــوارث  وعبد  طليمات  زكي  مقدمتهم 
الذين  املخرجني  من  ومجموعة  األلفي  نبيل  ود.  الزرقاني 
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التمثيل  وفــن  باملسرح  الوعي  منهم  وتشربت  معهم  عملت 
أمثال فتوح نشاطي، ونور الدمرداش، وكمال ياسني، وجالل 
بدير،  والسيد  مــطــاوع،  ــرم  وك أردش،  وسعد  الــشــرقــاوي، 
هؤالء  كل  قبل  وطبعا  العزيز  عبد  ومحمد  جمعه،  وحسني 
املخرج الفنان سعيد أبو بكر امللجأ الوحيد الذي اهتدت اليه 
القاهرة بعد حادثة  أثناء حريق  سناء حني طردها شقيقها 

يجب التوقف عندها.
تبدأ القصة يف مطلع اخلمسينات حني الحظ األخ تكرار 
وعرف  أمرها  وافتضح  العودة  يف  وتأخرها  شقيقته  خروج 
األخ أن شقيقته خرجت على تقاليد العائلة املقدسة، ومجتمع 
الصعيد املحافظ ومارست فن التمثيل والتحقت دون الرجوع 
الدرامي  املشهد  وبدأ  املسرحية  للفنون  العالي  باملعهد  اليه 
الذي يعد أحد املشاهد الرئيسة يف أفالم السينما املصرية 
للنظام  يرسخ  الــذي  العائل  مشهد  وهو  املاضي  القرن  يف 

الذكوري فيقهر كرميته ويرفض خروجها عن التقاليد:
)الشقيق وعالمات الغضب تكسو وجهه(

»كنت فني يا ثريا، وإزاي تخرجي أصالً من غير إذني؟«
)تتلعثم ثريا فيباغتها الشقيق(

»أنت صحيح بتدرسي يف معهد املشخصاتية؟«
)تستجمع شجاعتها وترد مؤكدة املعلومة فيصفعها شقيقها 

بقسوة لم تعهدهما سلفاً(
بال  ده،  الفارغ  الكالم  انسي  تنتهي.  الزم  دي  »املسخرة 
إال  البيت  من  خروج  مافيش  بكره  من  حياء  قلة  بال  متثيل 
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بإذني، ومافيش املسخرة دي.. قال متثيل قال«
)ترد ثريا أو سناء فيما بعد والدموع تغرق قسمات وجهها(

»بس ده مستقبلي وأنا حرة«
ويضربها  ورابعة،  ثالثة  بصفعة  قسوة  أكثر  الــرد  )يأتي 

ضربا عنيفا(
كانت »علقة موت«، كما وصفتها سناء جميل الحقاً، ما زاد 
من إصرارها وحتديها، فاستجمعت ما تبقى من شجاعتها 
أخبرت شقيقها  هــدوء وحتــٍد  دموعها، ويف  وراحــت متسح 
بأنها لن تتخلّى عن دراستها يف املعهد، ألنها ترى يف التمثيل 

مستقبلها الذي ستواصل العمل به. 
لم يناقشها، وكأنه لم يسمع ما قالته أصالً، فعادت تكّرر 
على مسمعه الكالم نفسه مرة أخرى، وأكدت له أن التمثيل 
حلمها الذي لن تتخلى عنه، وأنها راغبة يف مواصلة دراستها 
يف املعهد، مؤكدًة أنها حتظى باحترام أساتذتها وزمالئها بل 

واملجتمع.
إال أن شقيقها وكأنه لم يسمع حرفاً واحداً مما قالته ويف 

هدوء استدار نحوها قائالً: 
الكالم  تنسي  بيتي  وتعيشي يف  أختي  تفضلي  عاوزة  »لو 

الفاضي واملسخرة دي، و إال ..« 
وبعد حلظة صمت مرت كالدهر ترد سناء قائلة: 

»وإال أيه؟«.
أخيرا يضعها الشقيق بحسم أمام االختيار: 

»تخرجي من بيتي فوراً وتنسي إلى األبد أنني أخوِك وأنك 
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بنت يوسف عطا اهلل«.
ــد مــن بيت  لــم تــتــردد سناء للحظة يف اخلـــروج إلــى األب
شقيقها وحياته، لم تفكر لثوان ماذا ستفعل وأين ستذهب، 
تنيرها  لم  بائسة  ليلة  الشارع يف  نفسها يف  وجدت  وفجأة 
سوى ألسنة اللهب – حريق القاهرة - التي راحت تأكل كل 
ما حولها حتى روح سناء، فهل النيران دمرت روحها وقلبها 

املشرد كما دمرت مدينتها البائسة املحتلة؟
خرجت سناء من بيت شقيقها، آخر من تبقى من عائلتها 
الصغيرة بعد رحيل والديها، من دون أن تتمّهل للحظات كي 
تفكر يف املجهول الذي ينتظرها. كان قرارها حاسماً وقاطعاً 
وبال رجعة، وظلّت متشي يف الشوارع بال هدف فيما مشاعر 
وهي  عنها،  رغماً  وروحها  قلبها  إلى  تتسلّل  كانت  اخلــوف 

مشاعر ظلت رفيقة لسناء ولسنوات طويلة.
لم تستطع سناء رغم كل ما حققته من جناح ومتيز نسيان 
ما حدث، وفداحة الثمن الذي دفعته، لم تكن تتمالك دموعها 
إذا ما استعادت تلك اللحظات البائسة، فكانت دوماً تشعر 
وهو  داخلها،  القلق يف  وينثر  يطاردها  وكأنه شبح  باخلوف 
ما اعترفت به يف حــوار مفيد فــوزي، حني أكــدت أن شبح 
اخلوف ولد معها يوم خروجها من بيت أهلها طريدة يف عز 
وصممت  الفن  بطالق  القاطع  الطلب  رفضت  بعدما  الليل 

على استكمال املشوار.
أملها  تصف  وهــي  دموعها  وانسابت  نفسها  تتمالك  لم 
لها،  أسرتها  مقاطعة  بسبب  دومــاً  املفتوح  الكبير  وجرحها 
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والتي ينتشر أفرادها يف طول البالد وعرضها.
الى  إليه وفكرت يف أن تذهب  لم جتد سناء مكانا تلجأ 
تقدير  بكل  الفنان  حــرم  واستقبلته  ب��ك��ر  أب���و  س��ع��ي��د  منزل 
واحترام حتى تدخل زكي طليمات يف اليوم التالي واحلقها 
كانت  الوقت  هــذا  يف  أنها  سناء  وحتكي  الطالبات،  ببيت 
تتحصل على ست جنيهات من عرض ابن جال وست جنيهات 
اليوم  للفنون املسرحية وكانت تشتري يف  العالي  املعهد  من 

بقرشني جنب وبقرش خبز فقط لتعيش.
فقد ساعدتها  ومعقدة  طويلة  سناء قصة  مع  للفقر  كان 
زوجة سعيد أبو بكر اإليطالية يف إيجاد عمل إضايف يف تطريز 
الفساتني واملفارش يف محل شهير آنذاك هو »ميزون سيلي«، 
والتطريز  التفصيل  فن  الراهبات  مدرسة  يف  تعلمت  حيث 
ساعدها  أجر  على  ذلك  من  حصلت  فيه  متميزة  وصــارت 
على حتمل نفقاتها، فكانت تطّرز املفروشات وتبيعها للمتجر، 
التمرد  وأن  العمل شرف،  أن  داخلها قيمة  وهكذا ترسخت 
تربت  التي  التقاليد  من  االنفالت  يعني  ال  االختيار  وحرية 
أو  الصعوبات  كانت  مهما  بها  تتمسك  أن  أرادت  بل  عليها، 

املغريات.
ذكرها مفيد فوزي مبفرش مطرز باعته يف بداياتها لزوجة 
احسان عبد القدوس و ظل يزين منضدة الصالون يف منزل 
الروائي الكبير حتى ثمانينات القرن املاضي الرتفاع قيمته 

الفنية واتقان تطريزه. 
الفترة حتاول االدخار قدر املستطاع فلم  وكانت يف هذه 
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يكن اجرها من التمثيل يكفي لالدخار وظلت لفترة بال منزل 
حتى دعتها نعيمة وصفي لرؤية شقة بأرض شريف يف املنزل 
الذي تقطن فيه ولكن يف الدور األرضي لم تتردد سناء وقامت 
بتأجير الشقة وتبقى معها مما ادخرته من عملها االضايف 
املزادات  أحد  به من  تشتري  أن  استطاعت  ما  التطريز  يف 
)وابور وصحن وحلة وسرير دون مرتبة(، وكان لنومها على 
اخلشب بال مرتبة أثر سلبي ظل يرافقها العمر كله ليضاف 
لضعف السمع فقد أصيب بالغضروف ولم تستطع أن تعالج 

منه حتى وافتها املنية. 
ويف أرض شريف توقفت سناء يف محطة هامة من محطات 
حياتها لم تشكلها املعناة فقط بل شكلتها أيضا العديد من 
بالتفاصيل  الثرية  املنطقة  هــذه  ففي  الثقافية  املــؤشــرات 
فقد  املجتمع  وطبقات  فئات  من  كبيرة  مجموعة  اجتمعت 
التجارية  املناطق  سمات  ومخارجها  مداخلها  يف  جمعت 
بتفاصيلها الدقيقة حوانيت ومطاعم ومحالت كبرى وبقالة 
العزيز  عبد  شــارع  يف  ســواء  الــخ   ... غيار  وقطع  وصيانة 
الذي  امليدان  هذا  اخلضراء  العتبة  ثم  اللوق  باب  شارع  أو 
تصدر اسمه السينما املصرية يف فيلم يعالج عالقة النماذج 
الكشكشية )اسماعيل ياسني( من أبناء الريف حني تتعرض 
للنصب من املحتال الوجيه باحلضر القاهري )أحمد مظهر(.
ويف أحد املنحنيات تأخذنا اخلطوات نحو بيوت التفصيل 
الفئات  وخصوصية  بفخامته  عابدين  قصر  على  لنخرج 
والطبقات التي تتعامل معه وتدخل اليه بسيارات ومركبات 
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مزركشة، وعلى اجلانب اآلخر شوارع كلوت بك ومحمد على 
وعماد الدين بني لوكندات ومحالت بيع االدوات املوسيقية 
الشهيرة  ومسارحها  املسرحية  والفرق  املوسيقية  والفرق 

لتجد دنيا أخرى.
هذه الثقافات املتنوعة وهذه األنشطة التي ال حصر لها 
تلتف حول أرض شريف التي تأسست يف النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر وحملت اسم شريف باشا وهو من أشهر 
رؤساء وزراء مصر فقد شغل هذا املنصب ثالث مرات يف 
الثاني  وعباس  توفيق  واخلديوي  اسماعيل  اخلديوي  عهود 

وهو معروف بدوره الوطني منذ الثورة العرابية.
يف أرض شريف عاشت سناء جميل فترة انتقالية شديدة 
تختزن  وجعلتها  للواقع  رؤيتها  عمقت  حياتها  من  األهمية 
عشرات األمناط والشخصيات والنماذج التي أثرت مخزون 
ذاكرتها االنفعالية وهو ما يؤكد أن رؤيتها للعالم كانت الكلمة 

املفتاح يف فهم بصمتها الفنية وفهم سر متيزها.
ومن محطة أرض شريف ننتقل ملحطة أخرى هي محطة 
احلب الذي شكل هو اآلخر جانبا حيويا من جتربتها احلياتية 
فقد كانت قصة حبها للصحفي الكبير لويس جريس نقطة 
حتول يف حياتها فرغم إميان سناء جميل باالستقاللية اال 
أن حنينها للرفقة ولدفئ العائلة دفني بداخلها كلما تذكرته 
جتهش  أن  دون  دموعها  انهمرت  عنه  شخص  حدثها  أو 
بالبكاء، وكأنها قطرات األلم تسيل لتغرق عينيها، لكنها بال 
تتردد  فلم  الدفئ  واألمــل يف  الرفقة  لويس  شك وجدت يف 
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ولكن  املعروف عنها،  باندفاعها  انتباهه  ولفت  مناغشته  يف 
يبدو أن لويس نفسه كان جاهزا للتجربة الشكسبيرية جتربة 
رحيق احلب من أول نظرة التي عاجلها الكاتب االجنليزي 
يف حلم ليلة صيف ففي غضون شهور كانا يف عش الزوجية 
رغم كل العقبات الدينية الوهمية واملوضوعية التي واجهتهما 
ولم يقفا عندها ورمبا لم يلتفتا لها أصال فقد كانت كيمياء 

احلب حتركهما كما يحرك الرميوت الربوت.
نعم أخيرا بدأت السعادة تعرف طريقها حلياة سناء عندما 
تعرفت على رفيق عمرها لويس جريس عام 1960، فى حفل 
توديع صحفية سودانية أنهت تدريبها فى روزاليوسف، ويقول 
آنساتي«،  »سيداتي  برنامج  يف  استضافته  خالل  »لويس« 
املذاع على فضائية »درمي« عن هذا اللقاء: »كانت الصديقة 
يف  الغريبة  احلاجة  سناء،  على  تعرفني  حريصة  املشتركة 
أستاذ  يا  تقولي  تكلمني  تيجي  ما  كل  سناء  إن  دي،  الليلة 
إني  الساعة 12  لويس، استأذنت  أنا اسمي  وقلتلها  يوسف 
مني  وطلبت  الباب،  حلد  توصلني  سناء  وقامت  أروح  الزم 
3 تعريفة، قالتلي دول عشان تضربلي تليفون، وقالتلي رقم 

تليفونها«، ومن هنا بدأت احلكاية.
حيث  مستحيال  زواجهما  أن  ظن  لكنه  لويس  بها  تعلق 
اعتقد أنها مسلمة لكثرة قولها« والنبى«، حتى أنه فكر فى 
مسيحية  أنها  اكتشف  وبعدها  منها،  للزواج  اسالمه  إشهار 
فعرض عليها الزواج بعد حوالي أسبوع من لقائهما يف »قعدة 
فيها  عرف  والتي  عالقتهما،  فيها  توطدت  التي  احلسني« 
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»لويس« أن حبيبته مسيحية أرذوثكسية من ملوي باملنيا، طلب 
أنهما  العقاري طاملا  الشهر  الزواج مدنيا يف  يكون  أن  منها 
مسيحيان وال ميكن أن يفترقا: »كان يف دماغي لو متبسطتش 
واجلوازة باظت نفشكل املوضوع ده، لكن سناء أصرت على 
الزواج يف الكنسية«، منعهما وقتها »صيام العدرا«، فالكنيسة 

متنع الزواج بهذا التوقيت.
للقس  وذهبا  أخرى،  على طائقة  الــزواج  العاشقان  وقرر 
صاموئيل يف كنيسة »بروتوستانت« بشبرا، فاستغرب القس 
بسفرها  اللحاق  يحاوالن  وكانا  الــزواج،  قــرار  يف  السرعة 
ملهرجان »روسيا« املقرر بعد عدة أيام، وبصحبة فايز جريس 

شقيق لويس املحامي، وآدم حنني الصديق. 
القس  يرفض  أخــرى  ومــرة  الكنيسة،  إلى  »سناء«  جــاءت 
الزواج، ويصر على أن يكون الزواج على »رؤوس األشهاد«، 
يعمل  كان  التي  اليوسف(،  )روز  جريدة  إلى  لويس  فيتوجه 
بها، ويستأجر سبعة سيارات أجرة ويجمع فيها وردية كاملة 
قائال  األزمة  ليحل  من خمسة وثالثون شخًصا من زمالئه 
تتم«، وتزوجا أخيرا سريعا وقضيا شهر  »اجلوازة دي الزم 
الرتباط  محافظات  وعدة  بالد  عدة  بني  التنقل  فى  العسل 

سناء بعدد من العروض املسرحية. 
كالهما كان يرى أن أعظم ما حدث يف حياته لقائه باآلخر 
ولم يتوقف هذا الشعور وال ليوم وال لساعة وال حلظة آلخر 
حياة كل منهما، هي كانت ترى أن ثروتها حب الناس وحب 
عاش  أنه  رغم  املنية  وافته  حتى  لها  وفيا  كان  وهو  لويس 
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بعدها ما يقرب من خمسة عشر عاما.
حني رحلت سناء كتب لويس فى نعىها: 

»التقينا عام 1960، وتزوجنا عام 1961، واحتفلنا فى يوليو 
التى  جميل  وسناء  واألربعني،  احلادى  زواجنا  بعيد  املاضى 
رحلت عن دنيانا جسديا هى قريبة ونسيبة جموع الفنانني 
فى العالم العربى، الفن فى حياتها محراب مقدس، ورسالة 
تدقق فيها بشدة، حياتها الفنية تشهد بذلك، وسوف يصلى 

على جثمان الفقيدة فى الكنيسة البطرسية فى العباسية«
انتظر لويس جريس نحو ثالثة أيام ولكن لم يظهر احد 
من عائلة سناء، فدفن حبيبته ورفيقة عمره فى 22 ديسمبر 
2002، ولعل أكثر ما أثر على لويس جريس هو رحيل رفيقة 
عمره، الذي اتفق معها على عدم اإلجناب، فكان طيفها هو 
الصديق والصاحب طوال خمسة عشر عاما، عاشها وحيدا، 
العاشق محبا، ولم يكف عن إرسال نصوص  فقد ظل هذا 
الـ«سوشيال  عبر  بعضها  ينشر  لها،  وأشــواقــه  حبه  تظهر 
به  يحتفظ  كــان  اآلخــر  والبعض  الــنــاس،  ليشاركه  ميديا« 
بداية  عن  يتحدث  كي  تليفزيوني  لقاء  كل  فاستغل  لنفسه، 
احلب والزواج والعشرة واملودة التي كانت بينهما، وكان آخر 

ما قاله قبل رحيله:
»15 سنة والزالِت هنا.. والزال عطرك يفيض من حولي 
سنة   15 سناء..  يا  رحيلك  على  سنة   15 األمكنة..  وميأل 
والزلت أذكر حنانك ودفء كفك حينما كان يربت على كتفي.. 
15 سنة وما زلت أحكي ملن حولي عن عشقي لِك.. وعن عدم 
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وفائك بالوعد«.
أصدر الكاتب الصحايف لويس جريس زوج الفنانة الراحلة 
سناء جميل، حتذيًرا شديد اللهجة لكل وسائل االعالم، من 
عواقب نشر أي كلمة عنها، وبخاصة عن الفيلم األخير »حكاية 
سناء«، من دون احلصول على موافقة مسّبقة ومكتوبة منه 

هو فقط، باعتباره الوريث الوحيد لها.
يوثق  سناء  حكاية  اســم  حتت  فيلما  جريس  لويس  أنتج 
غيره خاصة  وريثا  لها  يكون  أن  ورفض  جميل  سناء  حلياة 
أيام ألهل سناء قبل دفنها فنشر  انتظاره ثالثة  بعد حادثة 
على تويتر مؤكدا أنه الوريث الوحيد لزوجته الفنانة الراحلة، 
واملالك الوحيد للحقوق الفكرية واألدبية كافة لكل ما يخص 
أعمالها أو سيرتها، وحّذر من نشر أي كلمة عنها، مهدًدا بأّن 

من سيخالف ذلك يعّرض نفسه للمساءلة القانونية.
سناء«  »حكاية  فيلم  أمــام  خاص  بشكل  التهديد  وتوّقف 

قائاًل: 
»أُهيب أنا لويس لوقا جريس الشهير باسم لويس جريس؛ 
الورقية  واملجالت  والصحف  واملسموعة  املرئية  باملحطات 
واملواقع اإللكترونية كافة؛ بعدم نشر أية مادة تخص الفنانة 
الراحلة سناء جميل، وأخّص بالذكر فيلم »حكاية سناء«؛ الذي 
قمت بإنتاجه مؤخًرا »إخراج روجينا بسالي«؛ وذلك بصفتي 
الوحيد  واملالك  الراحلة  الفنانة  لزوجتي  الوحيد  الوريث 
أو  أعمالها  يخص  ما  لكل  كافة  واألدبية  الفكرية  للحقوق 
سيرتها؛ ومن يخالف ذلك يعّرض نفسه للمساءلة القانونية، 
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يحق  كما  منه،  إذن  دون  من  عدم عرضه  ملنتجه  ويحّق   ...
رفض تقدمي قصة حياة الراحلة يف عمل فني آخر من دون 
له احتكار تراث فنانة بقيمة سناء  مراجعته، ولكن ال يحق 
وأفالمها،  املصورة  وحواراتها  صورها  وأّن  بخاصة  جميل، 
للشركات  ملك  وإمنــا  بعدها،  من  وللورثة  لها  ملكًا  ليست 

املنتجة واملحطات الفضائية«
مع  يعيش  جريس  لويس  ظل  كيف  يعكس  التحذير  هذا 
أخيرا  بها  حتى حلق  لقائها،  وينتظر  ذكراها  وعلى  روحها 
وكما يهوى فى 26 مارس 2018 ليجتمع احلبيبان فى السماء 

إلى األبد ودون فراق.
ال شكك أن حياة سناء مع صحفي مثقف عاشق متفهم 
من  عمقت  جديدة  أفاقا  أمامها  فتحت  جريس  لويس  مثل 
رؤيتها للعالم ونظرتها للحياة، وهنا يجب أن نتذكر نظرتها 
ملسألة االجناب فحني سألها مفيد فوزي أكدت له أنها كانت 
تستطيع االجناب وأنها ال تعاني من أي مشكلة مثل العقم ال 
هي وال لويس وأن قرار عدم االجناب كان قرارها وساندها 
تعرف  الطفل يحتاج رعاية وهي  أن  ترى  وكانت  لويس  فيه 
حجم مسئولية رعاية الطفل وان تكاليف املعيشة يف ارتفاع 
ولكي تؤمن ألطفالها حياة كرمية عليها بتقدمي تنازالت عالوة 
على أنها ترفض وجود مربية أو خادمة يف منزلها فقد كانت 
تقوم بأعمال املنزل جميعها بنفسها حتى أنها كانت حتكي 
كيف كانت تنظف أساور وياقات القمصان اخلاصة بلويس 

وكيف كانت تكويها بنفسها.
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واالبــداع  الفن  على  انعكس  ذاتها  على  الدائم  اعتمادها 
وهي  التقليدية  اخلياطة  مكينة  خالل  من  واضحة  بصورة 
تقوم  الراهبات، فكانت  أن كانت يف مدرسة  صديقتها منذ 
الشخصية  تدرس  وكانت  بنفسها  وكويها  مالبسها  بتفصيل 
وحتدد سماتها االجتماعية واالقتصادية والنفسية ثم تبدأ يف 
تفصيل الزي املناسب لها وهي بذلك تعيد دراسة الشخصية 
وعيها  يعمق  أزيــاء مما  كمصممة  ومرة  كممثلة  مرة  مرتني 
بالدور الذي تقوم بتجسيدة وكانت تعي جيدا الفرق بني الزي 
أمام اجلمهور على املسرح والزي أمام الكاميرا يف الوسيط 
خاصة  التليفزيوني  الوسيط  يف  الكاميرا  وأمام  السينمائي 

بعد تقنية التصوير بثالث كاميرات.
الفنية  بصمتها  يف  الرئيس  العامل  للعالم  سناء  رؤية  إن 
أكثر  التمادي  التي ال تكتمل فكرتنا عنها بدون  الرؤية  تلك 
وتتوالد  ومتتد  أحداثها  تنتهي  ال  التي  حياتها  تفاصيل  يف 
فكلما بدأت حادثة تفجرت داخلها خطوط درامية وأحداث 
أخرى، لذا أردت أن ألقي الضوء يف هذا الفصل على بعض 
دون  الــرؤيــة  هــذه  تكوين  املحورية يف  الــدرامــيــة  اخلــطــوط 
اخلوض يف تفاصيل ال حصر لها حتتاج ملجلد منفصل، نعد 

بتحضيره الحقا.
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الفصل الثاين
ألقاب سناء 

ومسريهتا الفنية
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متهيد:
من  كثيراً  الفني  مشوارها  خالل  جميل  سناء  حصدت 
عبد  جمال  الرئيس  منحها   1969 عــام  ففي  التكرميات 
قلّدها   1976 عــام  ويف  والــفــنــون،  العلوم  وســام  الناصر 
الرئيس السادات وسام الفنون، كذلك حصدت جوائز عدة 
يف مقدمها جائزة مهرجان موسكو عن دورها يف فيلم بداية 
ونهاية، كما مت تكرميها يف مهرجان األفالم الروائية 1998.

و رغم مشوارها السينمائي الكبير اال أنها تظل من أهم 
يزيد  ما  قدمت  فقد  تاريخه  عبر  العربي  املسرح  جنمات 
عن خمسني دورا مسرحيا بدأت بدور شبيبة يف ابن جال 
للمسرح  العودة  أرادت  العجوز حني  السيدة  بدور  وانتهت 
بعد غياب عام 1992 من خالل أحد صناع املجد يف تاريخ 
املسرح املصري من اجليل الثاني وهو الفنان القدير محمد 
صبحي يف رائعة دورينمات زيارة السيدة العجوز، مع الفنان 

القدير جميل راتب. 
يقول لويس، إن سناء امللتزمة واملعتزة بقيمها وفنها كانت 
ترفض عددا من األعمال التي كانت تعرض عليها بأجور 
عالية، ولم تكن تقبل سوى العمل الذى تشعر به فقط، والذى 
تعرف أن اجلمهور سيتجاوب معها من خالله، مشيًرا إلى 
أن زميلها الفنان الراحل كرم مطاوع عرض عليها املشاركة 
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أن  على  العراقية  باللهجة  يقدم  عراقى  مسلسل  فى  معه 
تتقاضى ألف دينار يف احللقة الواحدة، لكنها رفضت لعدم 

قدرتها على احلديث بالعراقية.
وعن أعمالها التليفزيونية أوضح الفنان هشام سليم بعد 
وهو مسلسل  بينهما  فني جمع  أول عمل  معها يف  ظهوره 
تفاصيل شخصيتها، موضًحا  البيضاء« عن بعض  »الراية 
أنها لم تتدخل فى توجيه أي فرد من أفراد العمل، إال إذا 
طلب أحدهم نصيحتها أو سألها عن شىء وكانت تشرح له 
تلتزم  كانت  أنها  مؤكًدا  التمثيل،  لفن  كأستاذة  باستفاضة 
احلق يف  له  الذى  الوحيد  هو  املخرج  وأن  العمل  بقواعد 

توجيه اجلميع وتوجيهها هى شخصيا.
وكشف أيضا أنها لم تكف عن البكاء واالعتذار للفنان 
سيد زيان بعد أن أنهت مشهدا ضربته فيه وهي تقول له: 
»أنا ستك«، إذ استشعرت أنها عنفته بقوة وأنها اندمجت 

يف املشهد بشدة، وجرحت مشاعره وكرامته بالفعل.
أشار سليم أنها كانت ملتزمة بأدق تفاصيل العمل والدور 
منه  طلبت  وقد  بنفسها  مالبسها  تفصل  كانت  أنها  حتى 
كانت  الــذي  »الفوشيا«  اجللباب  درجــة  على  معها  البحث 
أن  تريد  كانت  ألنها  املسلسل،  مشاهد  أحــد  يف  ترتديه 
تأتى بلون شديد اجلرأة، فساعدتها والدته للحصول على 

القماش وقامت سناء بتفصيل اجللباب بنفسها.
ويذكر أن املمثل الوحيد الذى طلبت منه الفنانة الراحلة 
الذى  زكــى،  أحمد  الفنان  كــان  معه  التمثيل  جميل  سناء 
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ا، وقالت له: »عايزة أمّثل معاك قبل ما أموت«،  حادثته هاتفّيً
فاستجاب الفنان أحمد زكى وتعاونا مًعا يف فيلمني، هما 

»سواق الهامن«، و»اضحك الصورة تطلع حلوة«.
كما متنت الفنانة سناء جميل أن متثل أمام الفنان القدير 
محمود مرسى، ولكن أمنيتها لم تتحقق، حيث توفيت فى 

22 سبتمبر 2002 دون أن يجمعهما ولو عمل فنى واحد.
عام  الضوء«  ــرة  »دائ ببرنامج  لقائها  صرحت يف  وكما 
تناصر  فنية  أعمال  يف  املشاركة  تتمنى  كانت  أنها   1975

املرأة. 
والوسائط  املــســرح  يف  مشوارها  تفاصيل  يلي  وفيما 
االذاعة  أو  التليفزيون  أو  السينما  يف  سواء  التكنولوجية 
أطلقت  التي  األلقاب  أوال مجموعة  والتي تسبها  املصرية 
عليها من النقاد والفنانني واملحررين والكتاب عبر تاريخها 

الطويل.
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أوال
سناء .. ألقاب ومذكرات 

يوسف  )ثريا  احلقيقي  اسمها  جميل  سناء  أن  اآلن  عرفنا 
عطا اهلل(، وأنها ولدت يف مركز ملوي التابع ملحافظة املنيا 27 
ابريل عام 1930، لتنتقل بعدها مع أسرتها إلى القاهرة وتلتحق 
مبدرسة فرنسية ظلت بها حتى وصولها إلى املرحلة الثانوية، 
وشاركت خالل سنوات الدراسة يف العديد من املسرحيات باللغة 
الفرنسية، ثم التحقت باملعهد العالي للفنون املسرحية بدون علم 
شقيقها الذي كانت تقيم معه يف القاهرة، والذي قام بطردها 

بعد علمه باألمر باإلضافة إلى تبرؤ عائلتها منها.
اختار لها الفنان املسرحي زكي طليمات اسم »سناء جميل« 
ليكون اسمها الفني عام 1950، وظلت بعدها تعمل يف املسرح 
وعدد من األدوار املساعدة يف السينما إلى أن رفضت الفنانة 
فاتن حمامة دور نفيسة يف فيلم »بداية ونهاية« فرشحها املخرج 
حققت  حيث  الفعلية  بدايتها  وكانت  للدور،  سيف  أبو  صالح 

شهرة كبيرة يف هذا الفيلم الذي أنتج عام 1960.
أخرج لها صالح أبو سيف أيًضا فيلم الزوجة الثانية وقدمت 
فيه شخصية حفيظة زوجة العمدة وقد شاركتها البطولة فيه 
كما  منصور  وصــالح  سرحان  وشكري  حسني  سعاد  الفنانة 
قدمت شخصية »سمية« أول شهيدة يف اإلسالم فيلم »الرسالة« 
للمخرج العاملي مصطفى العقاد، ولم تتعاون مع املخرج يوسف 

شاهني إال يف فيلم واحد هو »فجر يوم جديد«.
يف أكتوبر 1953، صدر قرار بضم فرقة »املسرح احلديث« 
و«الفرقة املصرية للتمثيل واملوسيقى« وتكوين فرقة واحدة من 
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أعضاء الفرقتني احلكوميتني باسم »الفرقة املصرية احلديثة« 
وعينت سناء فيها، غير أنها لم تستطع التأقلم مع املناخ اجلديد 
املليء بالصراعات، فالتحقت بفرقة إسماعيل ياسني »اخلاصة« 
لتشارك يف أول عرض »حبيب كوكو« وكان ذلك عام 1954 )العام 
نفسه الذي تخرجت فيه من معهد التمثيل(، وشاركها االنضمام 
إلى الفرقة لفيف من النجوم من بينهم حتية كاريوكا، وشكري 
سرحان، وعبد الوارث عسر، وعقيلة راتب، وحسن فايق، وعبد 
الفتاح القصري، وعبد املنعم إبراهيم، ومحمود املليجي، وزينات 

صدقي وجنوم آخرون.
إال أنها تركتها بعد انضمامها إليها بعشرة أشهر فقط نتيجة 
لم حتضر  )ألنها  ياسني  إسماعيل  زوجة  مع  خلالف شخصي 
عيد ميالد ياسني الصغير( وعادت إلى فرقتها األصلية معلنة 

اعتزال العمل نهائياً يف املسرح اخلاص.
عدة  عــروض  بني  سناء  تنقلت  التالية،  األربــع  السنوات  يف 
إخراج  ومن  فرج  أللفريد  فرعون«  »سقوط  يف  تيني  فقدمت 
تغيير  على  الــقــادرة  غير  املـــرأة  هــامن  ورقيقة  غيث،  حمدي 
عقليتها األرستقراطية املتعالية رغم تغيير الزمن وقيام الثورة 
إخراج  ومن  لنعمان عاشور  فوق«  اللي  »الناس  االجتماعية يف 
سعيد أبو بكر. كذلك شاركت يف مسرحية »عودة الشباب« التي 
كتبها توفيق احلكيم وأصّر على أن يدون حوارها بنفسه محوالً 
عام  الدمرداش  نور  وأخرجها  العامية،  إلى  الفصحى  من  إياه 

.1959
أيضاً يف دور سوزان خطيبة فيغارو يف  تألقت سناء جميل 
»زواج احلالق« لبومارشيه، من إخراج فتوح نشاطي، وهو دور 
سوزان  »أمــا  قائالً:  طه حسني  العربي  األدب  عميد  به  أشــاد 
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فمثلتها السيدة أو اآلنسة، ال أدري، سناء جميل متثيالً ال غبار 
عليه«، كذلك أّدت دور »أنيسيا« يف مسرحية »سلطان الظالم« 

لتولستوي، ومن إخراج فتوح نشاطي.
عيها  فأطلق  جميل،  سناء  الكبيرة  الفنانة  ألقاب  تعددت 
أستاذي الدكتور حسن عطية يف دراسته لفنها لقب زهرة الصبار 
التي  العروض املسرحية  القمرية، وزه��رة الصبار هو أحد أهم 
قامت فيها بدور البطولة أمام الفنان القدير عبد الرحمن أبو 
زهرة ولكن احلقيقة أن الدكتور حسن عطية ال يستدعي دورها 
مقاومة  على  والقدرة  الصبر  معنى  يستدعي  بل  املسرحية  يف 
الصعاب والعقبات التي واجهتها وصبرت وانتصرت عليها فيما 

يشبه عبور املستحيل.
املصري  للمسرح  لدينا  املعتمد  املــؤرخ  عليها  أطلق  بينما 
الدكتور عمرو دوارة لقب شمس النهار وهو أيضا أحد أدوارها 
الهامة واملميزة التي كتب عنها كبار نقاد مصر أمثال محمود 

أمني العالم الذي كتب:
»كانت سناء جميل وفؤاد شفيق والدفراوي .. أساتذة كبارًا 
العمل  هــذا  النهار  شمس  عــرض  الكبير  بأدائهم  ارتفع  حًقا 
الفني الكبير وهناك مواقف بني سناء جيمل والدفراوي جديرة 

بالتسجيل والبقاء..«
أما رجاء النقاش يف كتابه مقعد صغير أمام الستار فيقول: 
»كانت سناء جميل كعهدنا بها دائما فنانة مشرقة راسخة القدم، 
تعرف كيف تسيطر علي املسرح وتفرض سيادتها الفنية الكاملة 
علي جو املسرحية، وعلي قلوب املشاهدين، لقد كنت أخشي أن 
الكبيرة من املسرح، ولكن ها هي  الفنانة  السينما هذه  تسرق 
سناء جميل حتتل مكانتها بجدارة وأصالة يف املسرح املصري، 
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وقد فهمت سناء دورها حق الفهم فهي متثل شخصية قوية ذكية 
والتجربة  للفهم  كبير  فضول  ولديها  جديد  من  إرادة  صاحبة 
وعلي ضوء الفهم الكامل تألقت موهبة سناء يف شمس النهار«.
وأطلق عليها أيضا بعض زمالئها الذين مثلوا أمامها أمثال 
الفنان القدير الراحل جميل راتب يف لقاء مع االعالمي الكبير 
مفيد فوزي يف ثمانينات القرن املاضي لقب الغول واصفا قوتها 
وحيويتها وطاقتها كممثلة، وأكد أن غول التمثيل ال يخيف بل 
الذي  املايسترو  مثل  ذلك  يف  مثله  حوله  من  كل  تفوق  يضمن 
يضمن جناح األوركسترا بكل عازفيه كما قال أن سناء جميل 

ممثلة عاملية، سناء جميل سيدة من سيدات املسرح يف العالم.
وصفها الدكتور لويس عوض بامللكة، ووصفها الدكتور غالي 
حسني  ط��ه  الدكتور  عنها  وقــال  املــســرح،  بإمبراطورة  ش��ك��ري 

صاحبة األداء املميز العبقري وقيمة مسرحية كبيرة.
وصفتها الفنانة القديرة صفية العمري بأنها كتلة احساس، 
وقالت عنها القديرة الراحلة سعاد نصر التي جتيد تقليدها يف 

لقاء مع مفيد فوزي:
»األستاذة سناء جميل صعبة جدا وعايزة مخ صاحي عاملة 
سكر  معلقة  نص  مبالغة  دون  بدقة  يقيم  شــيء  وكــل  جمرك 
يعني نص معلقة سكر، وهي صريحة بشكل يغيظ طبيعية غير 
متوقعة تلقائية مفاجأة فهي تتحرك باحساسها الصادق الذي 
يخص شخصيتها وهي درست لي يف معهد فنون مسرحية فهي 
الناس مبا  ان ال احكم على  التمثيل، علمتني  استاذتي يف فن 
ميكن تعلمه وامنا باالحساس الصادق الذي يقترن باملوهبة وال 

ميكن تعلمه«
وقالت عنها الفنانة القديرة سهير رمزي:
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»سناء جميل بعد أمي وعلمتني يف البدروم أن ال أمثل وهذا 
وتعيش  شخصياتها  بعدد  األرواح  متعددة  وهــي  التمثيل  هو 
يقودها قبل عقلها  الشخصية فاحساسها  الشخصية كما هي 
دائما  حاضر  احساسها  مندفعة  عقالنية  لكنها  انفعالية  فهي 

وهي تتحرك حول إحساسها.
أما ليلى علوي فقالت: »األستاذة سناء جميل شديدة الرقة 
لكل ممثلة مصرية موهوبة  أعلى  ومثل  واحلنان وهي مدرسة 

ومحترمة«
عليها  أطلق  الفنية  واملجالت  السيارة  الصحف  معظم  ويف 
هذا  أن  ورغــم  ملكة اإلح��س��اس  لقب  املحررين  من  كبير  عدد 
لكنه  جميل  سناء  فن  يلخص  بأنه  يوحي  العلمي  غير  التعبير 
أيضا يختصر قدرتها التمثيلية يف عنصر واحد من عناصر فن 
فن  تاريخ  يف  املتفردة  جميل  سناء  بصمة  أن  واحلقيقة  املمثل 
املمثل ووعيها به يتجاوز عنصر االحساس كأحد عناصر هذا 
الفن األدائي الساحر وليس أدل على ذلك من اختيارها لتدريس 
مادة التمثيل باملعهد العالي للفنون املسرحية يف ثمانينات القرن 

املاضي.
التسميات رغم منطقيتها وانطباقها على  وأرى أن كل هذه 
فن  تقرن  العربي  التمثيل  فن  تاريخ  يف  الــنــادرة  الفنانة  هــذه 
سناء جميل بدور من أدوارها الهامة واملؤثرة أو بوصف يعكس 
االعجاب والتقدير ملكانتها كممثلة لكنه أبدا ال يكشف عن فنها 

ومهارتها وتاريخها وأثرها ككل ال يتجزأ.
وبعيدا عن األلقاب الوثائقية واألدائية والعاطفية فكرت يف 
كتابي هذا أن أبحث عن كلمة أصف بها عمل سناء جميل بحيث 
يشمل شخصيتها ورؤيتها وكافة أدوارها فلم أجد سوى البصمة 
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مع بصمة شخص  تتطابق  توجد بصمة شخص  فال  املتفردة، 
صنعتها  لها  مثيل  ال  بصمتها  عاملية  جميل ممثلة  وسناء  آخر 
عوامل عديدة حتدثنا عنها يف الفصل األول ليعرف القارئ كيف 
لتصبح  املمثل  فن  اخلاصة يف  بصمتها  العمالقة  هذه  صنعت 

متفردة ونادرة وال مثيل لها.
دونتها  التي  مذكراتها  من  أسبوع  يف  البصمة  هــذه  تظهر 
يونيو 1959، مبجلة  بتاريخ 20  واملنشورة  أجندتها  بنفسها يف 
اإلذاعة والتليفزيون لتكشف بعض الكواليس املهنية والشخصية 

يف حياة الفنانة الكبيرة سناء جميل.
حدثت  مواقف  بني  ما  روتها  التي  الفنانة  مواقف  تباينت 
لها على املسرح كرهت خاللها اجلمهور، وأخرى عن عالقتها 
بالراحلة نادية فهمي، وكذلك عن انفعاالتها يف التمثيل واجلزاء 
السطور  يف  نستعرضه  ما  وهو  الكثير،  وغيرها  تتمناه،  الذي 

التالية.
السبت:-

مفروش  أمامها  املستقبل  كبيرة،  أســرة  من  فتاة  سألتني 
التي  الفتاة  هذه  سألتني  واستقرار،  وزوج  بيت  إلى  بالورود.. 
احترف  هل  أذهلتني:  إجــادة  وجتيده  التمثيل  أنها حتب  أعلم 

التمثيل؟
التهرب مــن اإلجــابــة على  بــل حــاولــت  ــم أجـــب..  صمت ول
سؤالها.. إذا قلت لها: نعم.. فمعناه أنني أطلب منها أن تقتلع 
أشفق  وأنــا  قدميها،  تدمي  األشــواك  وتترك  اليانعة..  الــورود 

عليها من هذا الطريق الطويل الوعر.
وإذا قلت لها: ال.. فمعنى ذلك أنني ال أؤمن برسالة الفن، 
وأريد أن أحرمه من كفاءة جديدة.. وأنا على العكس أعبد فني 
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وأقدسه.. إنني حائرة ال أدري ماذا أفعل.
األحد:-

كرهت جمهوري هذه الليلة .. قد يتبادر لذهنك ألول وهلة 
فقد  الصحيح،  هو  العكس  ولكن  كثيًرا..  لي  يصفق  لم  أنــه 
أحسست بغيظ كبير، وأنا يف ذروة االنفعال، أعيش حلظة مليئة 
باملشاعر.. عندما فوجئت باملسرح يدوي بالتصفيق، لقد شعرت 
ساعتئذ أن تصفيق اجلمهور إهانة ملشاعري.. وسخرية لروعة 

املوقف.
العميق  بالصمت.. الصمت  لو كافئني جمهوري  كنت أمتنى 

الذي يشعرني أن جمهوري يذوب معي يف إحساس واحد.
وذكرتني هذه الليلة بالليلة األولى التي عشت فيها دوري يف 
بل كل إحساس  انطلقت كل خلجة  »الوارثة«، عندما  مسرحية 
تصرخ: »إنني ال أريد منه أن يسليني.. بل أريد منه أن يحبني«، 
وفجأة دوى املسرح بالتصفيق، فأحسست يف تلك اللحظة أن 

جمهوري قد ألقى علي دشا من املاء املثلج.
االثنني:-

اثــنــان..  تفاصيله..  هاكم  الليلة..  انتابني  عجيب  خاطر 
نفسه  كل  دوره  ومينح  بأعصابه  املسرح  على  يعيش  أحدهما 

ومشاعره بل كل خلجة من خلجات نفسه!
والثاني.. يعلق على وجهه معالم الدور.. ويرسم على نفسه 
صورة ممثل بارع! االثنان يتناوالن أجرهما وينتهي األمر ! هل 

هناك جزاء آخر؟
سنجد  بأننا  اعتقادي  يقوي  ما  وهــذا  أظــن..  ال  الدنيا  يف 

اجلزاء العادل يف اجلنة.
الثالثاء:-
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حاولت أن أكون مهرجة ناجحة ! أعلق على شفتي ابتسامة 
استقبل بها ضيويف الذي جاءوا ليحتفلوا بيوم العيد معي!

ولكني فشلت يف أداء دوري ألول مرة يف حياتي !
عجزت أن أخفي صورة وجه العزيز »سعد« من عيني.. وسعد 
هذا هو اسم اخلروف الذي ظل ميأل بيتي بالسرور والبهجة 
وهو  »إزيــك«  له  أقــول  ودخولي  أسبوع.. يف خروجي  من  أكثر 

يستقبلني ويودعني بكلمة »ماء«، وكأنه يقول »سالمات«.
وجاء الرجل القاسي وحرمني منه.. وخيل إلي أنه ذبح أعز 
أصدقائي.. ودخلت حجرتي وأغلقتها على ألمسح الدموع التي 

سالت على وجنتي يف سكون.
األربعاء:-

صورة  نختار  كنا  بينما  احلديث  هــذا  دار  الليلة  سهرة  يف 
ننشرها مع هذه األجندة..

الصورة  هــذه  الصور:  إحــدى  متسك  وهــي  صديقتي  قالت 
لسناء اجلميلة الباسمة االجتماعية التي تريح نظر القارئ

وقلت أنا: ولكن الصورة األخرى فيها تعبير.. واحدة بتقول 
للزمن »اخص عليك«

- ولكن جمهورك يريد أن يراِك سعيدة دائما
-وأنا أريد أن أثبت أن الفنان يستطيع أحيانا أن يكون ملك 

نفسه
وانتصرت.. فما رأيك؟

اخلميس:-
كان أسرع مني ! خطفها بسرعة مثيرة.. وتركني أنا وضميري 
وصورتها نتعذب معا .. لقد خطف القدر نادية فهمي.. الفنانة 
واستمعت  الكثير..  عنها  لي  احلــالل«  »أوالد  قال  اإلنسانة.. 
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إلى كالمهم لألسف، وتغيرت معاملتي لها.. وقبل سفرها إلى 
رحلة املوت بساعات، جاءتني وقالت كالما أحسست بعده أنها 

إنسانة.. وإنسانة كبيرة.
وقررت أن اعتذر لها بصورة عملية.. فأفتح لها نفسي وقلبي 
حتى أمحو أخطائي .. وانتظرتها.. فقد كنت على موعد معها 
يف الصباح.. وبدال من أن جتيء نادية.. جاءت جثتها.. وكانت 

أقوى صدمة واجهتها يف حياتي.
اجلمعة:-

لهنريك  الدمية«  »بيت  مسرحية  يف  الدمية  دور  أمثل  كنت 
القيود  على  الثائرة  املــرأة  دور  إنه  الثاني.  البرنامج  يف  إبسن 
التي جتعلها تعيش يف مجتمعها كدمية، ومتنيت أن أمثل هذه 
وجهي  متأل  االنفعاالت  كانت  فقد  التليفزيون،  يف  املسرحية 
واألحاسيس تهزني .. وامليكروفون غير قادر متاما على أن ينقل 
كل شيء أريده أن يصل إلى عني املستمع قبل أذنه .. هل تتحقق 

هذه األمنية؟!
إنها خلجات ومشاعر يومية لفنانة ال تنفصل عن محيطها بل 
تتفاعل مع كل مؤشراته وتفاصيله بشكل يومي ميدها باحليوية 
والتنوع والتعدد يف االنفعاالت واخلبرات والتجارب التي تنعكس 

يف النهاية يف جودة منتجها الفني.
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ثانيا
قوائم أعمالها يف الوسائط الدرامية

1/ يف الوسيط املسرحي:
يرى الكثير من املؤرخني والنقاد ويف طليعتهم د. عمرو    
أدوارها املسرحية  -  وهي   أول  دوارة أن سناء استطاعت   منذ 
 ما زالت طالبة باملعهد العالي   لفن التمثيل عام1950   - أن تلفت 
إليها األنظار بأدائها لدور  » شبيبة «  يف   مسرحية االفتتاح لفرقة  

» املسرح املصري   احلديث «  وهي   مسرحية  » ابن جال «.                            
علي   مدار  والتقدير  حتظي   باإلعجاب  أن  استطاعت   كما 
» زيارة  أدوارهــا املسرحية يف   عرض   الفني   وحتي   آخر  عمرها 
السيدة العجوز «  عام1992  ، فكانت هذه الشخصية املركبة هي  
 ختام مسيرتها املسرحية التي   اجتهدت وعايشت خاللها أدوارا 

مركبة خالدة يف   مسيرة املسرح العربي   ومن بينها :                           
» أنيسة «  يف   اللي   فوق   )1958(،  هامن «  يف   الناس  » رقيفة 
 سلطان الظالم   )1958(، »جيسكا «  يف   األيدي   القذرة   )1959(،  
» ليدي   ماكبث «  يف   ماكبث،   حرمي   )1960(،   » رجاء «  يف   صنف 
 و»جماالت «  يف   الدخان   )1962(، »شمس النهار «  لتوفيق احلكيم  
 )1965(، » نونو «  يف   املهزلة األرضية   )1965(، »شهر زاد «  لتوفيق 
احلكيم   )1966(،  » املرأة « ) أو الرأي   العام (  يف   ليلة مصرع جيفارا  

.)1969( 
أدوارها  علي   تنوع  املسرحية حرصها  لها مبسيرتها  ويحسب 
تعتمد  التي  خاصة  املركبة  والكوميديا،   واالدوار  التراجيديا  بني 
ننسي   أن  أبــدا  ال   ميكن  ولذلك  السيكولوجي،  البعد  غلبة  على 
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الصبار،   الصعلوكة،   كباريه  يف   زهرة  الرائعة  الكوميدية   أدوارها 
محمد  » املعلم «  مع  » إسماعيل   يس « ،   وفرقة   فرقة   ومبسرحيات 
رضا،   كما   يحسب لها متيزها يف   أداء أدوارها باللغات واللهجات 
املختلفة،   حيث أجادت التمثيل باللغة العربية الفصحي   كإجادتها 
التمثيل باللغة العامية،   باإلضافة إلي   إجادتها للغة الفرنسية والتي  

 قدمت بها عام1987   مسرحية رقصة املوت مع جميل راتب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
املصري  املسرح  له  يوثق  أن  ميكن  دوارة  عمرو  د.  وحسب 

قائمة من أهم االدوار يف املسرحيات التالية:

املخرجاملؤلفالفرقةاملسرحيةالعامم

ابن جال11950
املسرح املصري 

احلديث
محمود 

تيمور
زكى 

طليمات

مريض الوهم21950
املسرح املصري 

احلديث
موليير

زكى 
طليمات

البخيل31950
املسرح املصري 

احلديث
موليير

زكى 
طليمات

التحذلقات41950
املسرح املصري 

احلديث
موليير

زكى 
طليمات

متلوف51950
املسرح املصري 

احلديث
موليير

زكى 
طليمات

ست البنات61952
املسرح املصري 

احلديث
أمني يوسف 

غراب
حمدى غيث

نزاهة احلكم71952
املسرح املصري 

احلديث
نبيل األلفىبول لوازون

املأخوذة81953
املسرح املصري 

احلديث
عزت السيد 

إبراهيم
زكى 

طليمات
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اسماعيل يسشارع البهلوا91954
أبو السعود 

األبيارى
السيد بدير

اسماعيل يسحبيبى كوكو101954
أبو السعود 

األبيارى
السيد بدير

111954
عريس حتت 

التمرين
اسماعيل يس

أبو السعود 
األبيارى

السيد بدير

121954
الست عايزة 

كده
اسماعيل يس

أبو السعود 
األبيارى

السيد بدير

131954
صاحب 
اجلاللة

اسماعيل يس
أبو السعود 

األبيارى
السيد بدير

141954
من كل بيت 

حكاية
اسماعيل يس

أبو السعود 
األبيارى

السيد بدير

املسرح القومىقاتل الزوجة151956
فريد ريك 

فوج
سعيد

 أبو بكر

161956
اخلطاب 

املفقود
املسرح القومى

جويلو فاكر 
جبانى

حمدى غيث

حمدى غيثجون شتاينبكاملسرح القومىحتت الرماد171956

181957
سقوط 
فرعون

حمدى غيثالفريد فرجاملسرح القومى

فتوح نشاطىبومارشيهاملسرح القومىزواج احلالق191957

نبيل األلفىفتحى رضواناملسرح القومىدموع إبليس201957

املسرح القومىالوارثة211957
هنرى 
جيمس

عبد الرحيم 
الزرقانى

221958
الناس اللى 

فوق
املسرح القومى

نعمان 
عاشور

سعيد
 أبو بكر

فتوح نشاطىتولستوياملسرح القومىسلطان الظالم231958
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برنارد شواملسرح القومىرجل األقدار241958
نور 

الدمرداش

جان كوكتواملسرح القومىبيت من زجاج251958
فتوح 

نشاطى

املسرح القومىعودة الشباب261959
توفيق 
احلكيم

نور 
الدمرداش

املسرح القومىاأليدى القذرة271959
جان بول 

سارتر
نور 

الدمرداش

املسرح القومىصنف احلرمي281960
نعمان 
عاشور

فتوح 
نشاطى

املسرح القومىشقة لإليجار291960
فتحى 
رضوان

نبيل األلفى

نبيل األلفىمولييراملسرح القومىدون جوان301961

املسرح القومىماكبث311962
وليم 

شكسبير
نبيل األلفى

املسرح القومىالدخان321962
ميخائيل 

رومان
كمال يس

331963
األحياء 
املجاورة

املسرح احلديث 
)التليفزيون(

اقتباس/ 
أنيس منصور

جالل 
الشرقاوى

341963
تاجر 

البندقية
املسرح القومى

وليم 
شكسبير

فتوح 
نشاطى

فتوح نشاطىتوفيق احلكيماملسرح القومىشمس النهار351964

361964
احترس من 

البوية
املسرح احلديث 

)التليفزيون(
رينيه 
فورشوا

محمد عبد 
العزيز

املسرح القومىطيور احلب371965
عبد اهلل 
الطوخى

محمد 
عبد العزيز

حسني جمعهتوفيق احلكيممسرح احلكيممصير صرصار381965
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كمال يسيوسف إدريساملسرح القومىاملهزلة األرضية391965
كرم مطاوعتوفيق احلكيماملسرح القومىشهرزاد401966

املسرح القومىثالث ليالى411968
نعمان 
عاشور

كمال حسني

زهرة الصبار421969
املسرح 

الكوميدى
برييه 

وجريدى
كمال يس

املسرح القومىالصعلوكة431969
مارسيل 

ميتوا
السيد 
راضى

441970
ليلة مصرع 

جيفارا
املسرح القومى

ميخائيل 
رومان

كرم مطاوع

بني النهدين451971
املعلم )محمد 

رضا(
محمود 
السعدنى

سعد أردش

البولوبيف461971
املعلم )محمد 

رضا(
محمود 
السعدنى

سعد أردش

حمدى غيثرشاد رشدىمسرح احلكيمنور الظالم471971

املسرح القومىوشم األسد481973
تنسى 
ويليامز

حمدى غيث

وحيد حامداملتحدينكباريه491974
جالل 

الشرقاوى
بيير الورىسترند برجاملسرح القومىرقصة املوت501978
أحمد زكىكرم النجارمسرح الطليعةاحلصان511980

521993
زيادة السيدة 

العجوز
دورينماتدار األوبرا

محمد 
صبحى
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2/ يف الوسائط التكنولوجية:
جريدة  يف  الشناوي  طــارق  الكبير  السينمائي  الناقد  نشر 
لرحيلها  الثامنة  الذكرى  2010 يف   /12/  22 بتاريخ  الدستور 
مقاال يلخص رؤيته ملكانة سناء جميل وفنها يف السينما املصرية 
ملقبا اياها بلقب شاعرة التمثيل فهو يرى أنه يف األدب شعرا 
ونثرا ويف األداء الدرامي أيضاً شعرا ونثرا هناك عدد محدود 
جداً من املمثلني هم الذين ينطبق عليهم تعبير شعراء التمثيل.. 
على رأس هذه املدرسة – إن جاز التعبير - »سناء جميل« والتي 
تشغل مقعد الناظرة وتقف شامخة كأحد كوكبة قليلة جداً ممن 
ميلكون حلظات جتلي خاصة يلعب فيها الالشعور دوراً أكبر من 
الشعور.. إنهم يلتصقون بالشخصية التي يلعبونها لتتحول إلى 

نبضات يف عروقهم ودقات يف قلوبهم. 
كانت »سناء« زعيمة يف التحليق الفني وهي تبرع يف أدوارها 
والتأثير..  اإلحساس  العميقة مبقياس  املهارة  القليلة مبقياس 
التي  بقواعدها  املصرية  السينما  جميل«  »ســنــاء  حــاصــرت 
توارثناها وهي اإلغراء واجلمال الصارخ وحاصر املسرح »سناء 
اجلهوري  الصارخ  األداء  شأن  من  تعلي  التي  بقواعده  جميل« 
أن  أجل  الصالة من  إلى جمهور  ينتقل  الذي  الزائد  واالنفعال 
يبكي مثل األبطال أو يصفق أو يضحك بنفس درجة الصخب 

الزائد الذي يراه على خشبة املسرح.
أما يف التليفزيون فإن »سناء جميل« وجدت فيه كل القواعد 
مجاالً  يترك  ال  ــذي  ال واملــســرح  للسينما  التقليدي  والــتــراث 
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للهامسني باللفتة والنظرة واإلمياءة والتنهيدة وكان من املنطقي 
أن تستسلم »سناء جميل« وترفع الراية فال ميكن لفنان أن يطبق 

قانونه اخلاص على القانون السائد. 
كان من املمكن أن تتحول سناء من فنانة تعبيرية إلى فنانة 
خطابية وما أسهل أن تكون صارخاً لكنها كانت ستصبح شيئاً 
آخر غير »سناء جميل« التي عشقناها.. كانت ستتحقق كفنانة 
لتضمن  عليها  تنهال  التي  األدوار  من  بعشرات  الكم  مبقياس 
رصيدا ضخما يف البنك لكنها عاندت وسبحت ضد التيار ولهذا 
بإحساسه وتواصل  العربي  »د. طه حسني« عميد األدب  رآها 
معها بفكره وعندما عاصرها على املسرح قال كلمته الشهيرة 

»ليس ألحد على متثيلها سبيل«.
ابنة  فهي صحيح  »سناء جميل«  مدرسة  بدقة  تلخص  كلمة 
املسرح بكل طقوسه وأساتذته وأساليبه الكالسيكية ورغم ذلك 
من  لكل  املغاير  أسلوبها  لها  كان  املسرح  اعتلت خشبة  عندما 
سبقوها ولقنوها كما قال »طه حسني« بكل بالغة وعمق ليس 

ألحد على متثيلها سبيل. 
هكذا تواصل معها »طه حسني« منذ قرابة نصف قرن رغم 
مختلف  مبنهج  أسبق  تراث  إلى  الدرامي  بإحساسه  يدين  أنه 
»فاطمة  عيد«،  »عزيز  وهبي«،  »يوسف  أبيض«،  »جورج  قدمه 
رشدي« وغيرهم لكنه ملحها وأمسك بهذه القدرة على التعبير.. 
لو حسبتها باألرقام فلن جتد يف رصيدها الفني الكثير إنها األقل 
عدداً بني كل الفنانني من جيلها سواء يف املسرح أو السينما أو 
ومع  الرقمي  باملقياس  أبــداً  يعترف  ال  الفن  لكن  التليفزيون.. 
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سناء يصبح عمق اإلبداع هو الفيصل وليس شيئاً آخر. 
وعندما تتأمل أفالمها ال شك أن »بداية ونهاية« سوف يبرق 
أمامك وعلى الفور يحتل مقدمة الكادر دور »نفيسة الذي صار 
عنواناً لها يف السينما رغم أن لها العديد من العناوين اجلذابة 
ولكننا تعودنا على سبيل االستسهال أن نختصر الفنان يف دور 

وجنعله لقبا للفنان.
عاشت »سناء جميل« بوجه واحد فقط بينما احلياة الفنية 
حتتاج إلى أكثر من وجه أغلب الفنانني يقولون شيئاً وميارسون 
شيء آخر.. كانت »سناء« تعشق الصدق يف اإلبداع ويف احلياة 
فهي ال ميكن أن تقف أمام الكاميرا أو على املسرح لتعبر عن 
أو  االستديو  حــدود  خــارج  الصدق  عنها  يتخلى  ثم  إحساسها 
الوسط  بقانون  اصطدمت  الثانية  للمرة  ولهذا  املسرح  خشبة 
الفني الذي يضع خارج اخلط أي فنان ال يجيد قواعد اللعب 
والتزويق والتجميل أغضبت آراؤها الكثيرين وجرحهم صدقها 
»سناء  تظل  أن  أرادت  لكنها  واملــبــاح  املسموح  يتجاوز  ــذي  ال
بلحظة  تشعر  تاريخها ال  للمرأة حتترم  تنظر  جميل«.. عندما 
أنها تنازلت صادرت كلمة احلق من أن تنطق بها وكأنها تردد 
مقولة جبران خليل جبران »للحق صوتان صوت يسمعه وصوت 
ينطق به«.. لم تقيدها املصالح التي تتحول إلى معادالت دائمة 
ألنها  مرتني  الثمن  دفعت  أنها  املؤكد  من  الفني..  الوسط  يف 
أرادت الصدق الفني والصدق اإلنساني.. نعم كان يحاول صناع 
الفنية إقصاء »سناء جميل« وكان بعض من  عدد من األعمال 
»سناء«  تشاركهم  أن  قبل  مرة  ألف  يفكرون  والنجمات  النجوم 
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الناس  إحساس  تقصد  أن  بــدون  تسرق  سوف  ألنها  البطولة 
مبجرد أن تتواجد »سناء« فإن العني تتابعها ومن الصعب جداً 
بالدخول ألحد سواها..  القلب فال يسمح  أن ترى غيرها أما 
كانت بصدقها ستفضح زيفهم وبريقهم الكاذب وكثيراً ما كان 
يرنوا  األخيرة  اللحظات  يف  ثم  فنية  أعمال  يف  اسمها  يتردد 
الصمت وكأن شيئاً لم يكن ورغم ذلك كانت »سناء« قادرة على 
الذي يشبه ثقب اإلبرة  النفق الضيق  تبرق تدخل من هذا  أن 
خالله  من  لتشع  أمامها  املتاح  القليل  تقتنص  أن  عليها  وكــان 
نوراً ال يخبو وميضه كنا نرى شعاع شمس يتم تكثيفه ليخرج 
وتؤدي  أبياتاً  تكتب  أدائها  يف  شاعرة  »سناء«  إبــرة..  ثقب  من 
أدواراً تسمو بالدور الدرامي فنجد أنفسنا وقد حلقنا معها.. لم 
متارس األمومة باملعنى املباشر ولكنها كانت هي األم يف عطاءها 
أتذكر أننا يف عيد األم كنت أقدم حفل للعمال يف »روز اليوسف« 
وتوزع شهادات محو األمية ووجدنا أن األم هي »سناء جميل« 

وجاءت للعمال.
اكتملت قصيدة احلب وكتب البيت األخير عندما ودعناها يف 
الكنيسة املرقصية يوم 2002/12/22، عندما جتمع عشرات من 
فناني مصر ومئات من أفراد الشعب يف ساحة الكنيسة وعندما 

ضاق بهم املكان وقفوا جميعاً يف الشارع الرئيسي ليودعونها.
كانت »سناء« ال تريد ال من الدولة أو األفراد أن يتكبدوا مشقة 
»سناء«  أن  جريس«  »لويس  قال  كما  ولهذا  ومصاريفه  العالج 
تستقطع  أن  على  عمرها  من  عاما  عشرون  آخر  يف  حرصت 
جزءاً من أجرها لتودعه يف البنك حتت بند العالج ولهذا عندما 
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اشتد بها املرض لم تطلب شيئاً من أحد وال من الدولة وكان 
الذي  املستشفى اخلاص  بالضبط حساب  الوديعة هو  حساب 

عوجلت فيه »سناء« على نفقة »سناء«!!
يقول طارق الشناوي نصا:

»عندما زرت »سناء جميل« يف املستشفى قبل أسبوع واحد 
لي  قالت  يدها  وعلى  جبينها  يف  قبلتها  أن  وبعد  رحيلها  من 
»خللي أمك تدعيلي يف كل صالة«، ويف كل صالة أستمع إلى 
صوت والدتي وهي تدعو إلى »سناء جميل« بالرحمة واملغفرة 
وأن يسكنها اهلل فسيح جناته« وكانت وصيتها قبل وفاتها هي أن 
تكتب يف نعيها يف »األهرام« قريبة ونسيبة كل املصريني.. وهكذا 
كتبت األهرام يف صفحة الوفيات »سناء جميل« قريبة ونسيبة 
املصريني«  كل  »وحبيبة  كلمة  النعي  يتضمن  ولم  املصريني  كل 

ألنها كانت تشعر يف حياتها بكل هذا احلب«
وعن مشوارها السينمائي بالسنوات ميكن أن نرصد القائمة 

التالية:
 1950 عامي  بني  السينمائي  مشوارها  جميل  سناء  بــدأت 
وحــواء«  »آدم   1952 والــعــام  الشباب«  »طيش  بفيلم  و1951 
و»اإلميان« و»سلوا قلبي« و»شم النسيم« و»بشرة خير« و»حرام 
حياتي«  و»شريك  الرسول«  مؤذن  »بالل   1953 والعام  عليك« 
و»أنا وحبيبي« و»يف شرع مني« و»عبيد املال« و»نافذ على اجلنة« 
والعام 1954 »كدت أهدم بيتي« و»مرت األيام« و»كدبة إبريل« 
و»يا ظاملني« والعام 1955 »امليعاد« و»أهل الهوى« والعام 1956 
»إسماعيل يس يف متحف الشمع« و»شياطني اجلو« والعام 1957 
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»املجد« و»لن أبكي أبا« والعام 1958 »مع األيام« والعام 1959 
»قلب من ذهب« والعام 1960 »بداية ونهاية« والعام 1961 »بال 
دموع« والعام 1963 »فجر يوم جديد« و»املستحيل« والعام 1968 
»الزوجة الثانية« والعام 1970 »فداك يا فلسطني« )إنتاج لبناني( 
»الشوارع   1974 والعام  مرتني«  يعيش  »البعض   1972 والعام 
اخللفية« والعام 1976 »حكمت يا ب« و»توحيدة« والعام 1978 
يا  »الشك  والعام 1979  يا كابنت«  »امرأة قتلها احلب« و»أهاًل 
حبيبي« والعام 1980 »املجهول« والعام 1985 »مالئكة الشوارع« 
والعام 1987 »اخلرتيت« والعام 1988 »البدرون« و»الدنيا جرى 
الهوامن« و»السيد كاف« والعام  ايه« والعام 1994 »سواق  فيها 

1998 »اضحك الصورة تطلع حلوة«.
شاركت ضمن يف أربع أفالم يف قائمة أفضل مائة فيلم فى 
ذاكرة السينما املصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996: زينب 
الثانية  الزوجة   ،1965 املستحيل   ،1960 ونهاية  بداية   ،1952

.1967
االعمال  من  طويلة  قائمة  قدمت  والتليفزيون  اإلذاعــة  ويف 

التي ال تنسى وفيما يلي القائمة املتاحة بالترتيب التنازلي: 
على  الرقص   -  2002 صنايع  صنايع   - البشر2002  طرح 
ساللم متحركة 2001 - الراية البيضاء - ضبط وإحضار 2001 
خالتي صفية   -  2000 العاللي  بيت   -  2001 الغربي  البر   -
والدير1996 - إمراة مختلفة 1996 - ساكن قصادي )ج2( 1996 
- ساكن قصادي )ج1( 1995 - الشباب يعود يوما1995 - سور 
مجرى العيون 1993 - حصاد احلب 1992 - اللعبة املجنونة 
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1991 - صباح اخلير يا جاري 1990 - آن األوان 1990 - طيور 
الزمن اجلريح 1989 - ليلة هروب 1989 - البطل مار جرجس 
1989 - احلب وسنينة 1989 - اإلمبراطور أبو الدهب 1989 
- مسلسل اذاعي - الراية البيضا1988 - وعاد النهار 1988 
- األخوة زنانيري 1988 - الشيطان واخلريف 1986/ مسلسل 
سهرة   /  1986 احلفرة   –  1986 غرباء  لكن  أزواج   - إذاعي 
القفص  - عصفور يف   1985 أخرى  مرة  احلياة   - تليفزيونية 
1984 - دعوني أعيش 1984 - الصبر يف املالحات 1984 – 
االمتحان 1983 - اغتيال ممثلة 1982 - اللقاء األخير 1982 
- ابن سينا 1982 – عيون 1980 – اآلنسة 1979 - إصالحية 
جبل الليمون 1979 - حكاية الدكتور مسعود 1979 / مسلسل 
النصف اآلخر 1974 - طائر  إذاعي - عيون احلب 1979 - 
ابنها   - القلق 1972  بنك   - املرح 1972  ايام   - البحر 1972 
الوحيد1971 – النصيب 1971 - الفرخة اتكلمت 1971 - أنا 
القاتل 1971 – املمكن 1970 - اسرع طريقة للجنان 1970 - 
سيداتي آنساتي 1970 - ال تنظر إلى الوراء 1968 - اسالك 
شائكة 1966 - هارب من األيام 1963 - آلة الزمن 1963 / 
 / مؤلف 1961  تبحث عن  إذاعي - ست شخصيات  مسلسل 

سهرة إذاعية.
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خامتة:

الفنانة  املتفردة  البصمة  ذات  مع  رحلتي  من  كثيرا  استفدت   
الراحلة سناء جميل التي جعلتني أعيد تقييم جتربتي الشخصية 
الظلم  لبعض  الثقايف  الوسط  تعرضت يف  فقد  واحلياة  الفن  يف 
ولم أفقد يقيني وامياني باهلل ومبوهبتي وكفائتي ومازلت قادرا 
على العطاء ويف انتظار العدالة التي ال تغيب أبدا ألنها حاضرة 
حتى وإن لم نرها، فها هو التاريخ ينصف سناء جميل العمالقة 
فاين نحن منها هذه األيقونة التي ما تزال تفوح فنا وفكرا ولغة، 
الفاضلة  السيدة  والدتي  أتذكر  الكتاب  لهذا  خامتتي  ويف  وهنا 
التي لقبها أساتذتي بالهامن رحمها اهلل كانت صورة عصرية من 
الست أمينة يف ثالثية جنيب محفوظ، حني كنا نشاهد يف ليلة من 
أنا وهي مشهدا كوميديا يجمع بني سناء وخيرية أحمد  الليالى 
وعمر احلريري ومحمد رضا وعلقنا على أدائها املتميز يف املشهد 

فقالت لي مبنتهى البساطة والعمق:
»سناء جميل دي ست الستات«

الطيبة مع  الذكرى  بهذه  االبحار يف عالم سناء جميل  ذكرني 
أمي وفكرت يف تعبيرها التلقائي فكم كان عميقا وملخصا ودافئا 
ويعكس وعي متفرجة تتلقى بكل خلجاتها فلقد كانت سناء جميل 
فهي  الستات(  )ست  فعال  بأنها  االنطباع  الوقت  طــوال  تعطيك 
منوذج للمرأة التي تتمناها كل ربة منزل تعاني من قهر املجتمع 
الذكوري وحتى يف ظل أب يفيض حنانا ورعاية صادقة ومتفانية 
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على  تخيم  الذكوري  املجتمع  تظل ظالل  أبي  مثل  أسرته  ألفراد 
الواقع املحيط بكل امرأة مصرية اال أن سناء جميل تظل منوذجا 
على حتمل  والقادرة  االختيار  على  القادرة  احلرة  للمرأة  بطوليا 
حتررها  رغم  جعلها  الذي  اختيارها  بنتائج  وااللتزام  املسئولية 
معادلة  يحقق  فريد  مجتمعها يف جتانس  وقيم  بقيمها  متمسكة 
تعيش حياة  أن  تنازالت وفضلت  أي  تقدم سناء  صعبة جدا فلم 

صعبة غير مرفهة.
 وال يسعني يف خامتتي سوى أن أكرر شكرى على من منحوني 
فرصة الكتابة عن صاحبة البصمة املتفردة سناء جميل وال أنسى 
الــدورة وعلى  أن أشكر كل من ساهم يف اجناح هذه  النهاية  يف 
رأسهم الوزارات والهيئات واجلهات الداعمة والراعية للمهرجان 

دون استثناء.
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ملحق الصور
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سناء بنت مدرسة الراهبات
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سناء جميل واألستاذ زكي طليمات
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سناء جميل وبدايات مشوارها مع السينما
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سناء جميل زوجة العمدة يف فيلم الزوجة الثانية
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اجلب الكبير بني سناء جميل ولويس جريس
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سناء جميل وهي واملستحيل
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سناء يف عيون الكواكب
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سناء يف عيون الكواكب

سناء جميل يف أحد أدوارها السينمائية

أحد ادوارها السينمائية
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سناء يف أحد أدوارها

إشراقة سناء جميل



سناء جميل.. البصمة املتفردة يف فن املمثل

93

ضحكة سناء جميل من القلب

سناء يف لقاء تليفزيوني
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سناء جميل يف  أحد أدوارها

سناء جميل يف  أحد أدوارها
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سناء جميل يف ساكن قصادي
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لويس وسناء حب العمر

سناء جميل يف مسلسل عيون
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يف دور سجانة يف السينام

سناء جميل يف أحد مسلسالتها سناء ونظرة عتاب متتزج باأللم
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مع جميل راتب يف الزيارة 1992

سناء مع سميحة ايوب



مهرجان »شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي« الدورة 5

100



سناء جميل.. البصمة املتفردة يف فن املمثل

101

الفهرس
مقدمة ............................................................... 7

الفصل األول:
بصمة سناء ورؤيتها للعالم  ........................ 11
أوال: املصادر الفنية إلبداع سناء جميل ...... 17
ثانيا: املؤشرات الثقافية لرؤية سناء للعالم........34

الفصل الثاني:
53 ................... ألقاب سناء ومسيرتها الفنية 
57 ................... أوال: سناء .. ألقاب ومذكرات  
ثانيا: قوائم أعمالها يف الوسائط الدرامية ....... 66

خامتة  ............................................................. 78

ملحق الصور ................................................... 81



مهرجان »شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي« الدورة 5

102

املؤلف يف سطور
د. مصطفى سليم   

- شاعر وكاتب مسرحي.
- رئيس قسم الدراما والنقد املسرحي بأكادميية الفنون.
- ح��ص��ل ع��ل��ي درع ال���راح���ل م��ح��م��د ت��ي��م��ور ل��ل��ت��ف��وق يف 

مجاالت اإلبداع املسرحي عام 1993.
- حصل على جائزة أفضل نص ثان لألطفال عام 2010 
من الهيئة العامة لقصور الثقافة عن نص قمر احلواديت.

- ح��ص��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة أف��ض��ل أش��ع��ار ب��امل��ه��رج��ان القومي 
حللم  الشعرية  الصياغة  ع��ن   2015 ع��ام  امل��ص��ري  للمسرح 

ليلة صيف.
- عني مستشارا وزير الثقافة لشئون األنشطة الثقافية 

واملؤمترات واملهرجانات 2015.
- عني رئيس املركز القومي للمسرح واملوسيقى والفنون 
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الشعبية 2016.
- رئ��ي��س حت��ري��ر إص�����دارات امل��ه��رج��ان ال��ق��وم��ي للمسرح 

.2018
عمال   56 املصري  للمسرح  ومعدا  ومؤلفا  شاعرا  كتب   -
اح��ت��راف��ي��ا م��ث��ل: ب��ان��ورام��ا ف��رع��ون��ي��ة، وم��غ��ام��رات يف أعماق 
البحار، ومحطة هملت، واالسكايف ملكا، وبلقيس، وحبيبي 

يا وطن، وحلم ليلة صيف ووالد البلد.
- ق���دم ال��ع��دي��د م��ن األب���ح���اث امل��ن��ش��ورة و ال��ك��ت��ب م��ن��ه��ا : 
امل��س��رح وال��ط��ق��وس، وأح��م��د زك��ي س��ن��دب��اد امل��س��رح امل��ص��ري، 
محمد صبحي فارس الفن والفكر، سمير عبد الباقي فارس 

الكلمة، إمبراطورية جنم.  
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