
8/27/2017 حكایات نساء عربیات ملھمات في معرض مصري

http://www.efuegypt.org/NewsDetails.aspx?NID=2984 1/2

البومات الصور

منتدي الشباب االول ضد التمییز

قاوم التمییز بالفن دعوة لالشتراك فى
انشطة دورة تدربیة فنیة

ملفات الفیديو

…جدل فقھي ومجتمعي | الحلقة الكاملة

ما وراء الحدث | المساواة في المیراث.. جدل
فقھي ومجتمعي

بحث مخصص 

حكايات نساء عربیات ملھمات في معرض مصري

تاريخ النشر: 23/05/2017

 میدل ايست أونالين 
 

القاھرة - ُيزّين فستان لونه أحمر الفت ارتدته الفنانة المصرية الراحلة ھند رستم في فیلمھا الشھیر "الجسد" إحدى زوايا معرض يضم
مقتنیات شخصیة تاريخیة تستعرض حكايات لسیدات عربیات عشن تجارب ملھمة. 

وعبر ممر ممتد بإحدى القاعات الخاصة وسط العاصمة المصرية القاھرة يحتل فستان الراحلة رستم (1931: 2011) ركنا خاصا احتوى على
صناديق زجاجیة ضمت مقتنیاتھا الشخصیة وأفیشاتھا السینمائیة (الالفتات الدعائیة ألفالمھا) إلى جانب إحدى زجاجات عطرھا. 

عبارة في رسالة 
المعرض الذي حمل عنوان "أنا بخیر اطمئنوا" يستعرض حكايات 21 سیدة عربیة عشن على مدار نحو قرن يسعى القائمون علیه إلى أن

يكون أول متحف نسائي في مصر والمنطقة العربیة. 
وانطلق المعرض قبل 3 أسابیع وينتھي 23 مايو/أيار الجاري "يروي لمحات من نضال وصمود نساء عربیات بعضھن لسن مشاھیر، غیر أن

تجاربھن جمیعاً ملھمة"، وفق میسان حسن إحدى المشرفات على المعرض. 
وعن سر تسمیة المعرض بھذا االسم تضیف حسن وھي عضو مؤسسة المرأة والذاكرة المصرية (غیر حكومیة تأسست عام 1995): "أنا
بخیر اطمئنوا عبارة أخیرة في رسالة ورقیة مؤرشفة كتبتھا المناضلة الیسارية الراحلة بمصر شاھندة مقلد (1938-2016) لصديقتھا أثناء

اعتقالھا بمصر (ديسمبر/كانون األول1978)، وصارت ھي مقدمة المعرض، وجزءا من مقتنیاتھا". 
وتضیف حسن: "إنه عنوان الفت وجید وله داللة جیدة وكانت جزءا من عملنا وتدل على النضال والرغبة في االستمرارية فیه". 

ويتنقل المعرض بحسب حسن بین عدة مدن عربیة منھا بیروت وعمان بجانب أخرى أوروبیة خالل األشھر القادمة (لم تذكر موعداً محدداً)
لرواية لمحات 21 سیدة تجاربھّن ثرية". 

نريده متحفا 
وتمثل تلك السیدات أجیاالً وأزمنة مختلفة جاء اختیارھن وفق مقابالت شخصیة لبعضھن أو ضمن مقتنیات محفوظة بالمؤسسة النسائیة

لديھا أو ضمن أرشیفھا الذي تجمعه، في إطار قصصي يتجاوز الحدود الجغرافیة، كما تقول حسن. 
وتضرب مثالً على إحداھن قائلة: "السیدة كوكب حنفي ناصف سیدة مصرية تعلمت وسافرت للخارج للدراسة في زمن ال يتصور الناس فیه

أن ھذا وارد أن يحدث لكن ناصف فعلتھا". وتستدرك: "القصص تسیر في رحلة زمنیة تتجاوز 100 عام"، وتشیر إلى أن لمحات قصص 21
سیدة تفرز للمتابع أثناء سردھا قصصا أخرى لتجارب نسائیة أخري محیطة بھن، مؤكدة أن المعرض يرتكز على قصص شخصیة متنوعة في

التجارب والعالقات والتوجھات. 
ورسالة المعرض كما تتابع: "ال جملة تستطیع اختزال قدرة النساء في الصمود والنضال والتحكم في حیواتھن، فتجاربھن إنسانیة ثرية". 
وفكرة إقامة معرض أرشیفي عن حیوات النساء خطوة نحو فكرة إنشاء متحف للنساء في مصر والمنطقة العربیة سیكون ھو األول، كما

يحلم القائمون علیه وفق حسن. 
غیر أنھا تستدرك: "لكن مثل ھذه األمور تأخذ وقتا طويال وتحتاج لجھود وموارد كبیرة ولذا ھي تفاصیل لیست خاضعة للشھور المقبلة ولكن

تحت التنسیق مع الشركاء". 
وتتابع "المعرض أشبه بمتحف صغیر وھو إرھاص للمتحف، ونرى أنه بوجود ھذا المعرض يمكن أن نأخذ خطوات عملیة". 

ويحتفل العالم في 18 مايو/أيار من كل عام بالیوم العالمي للمتاحف. وتختم میسان حسن حديثھا بالقول "ال 21 سیدة أو حتى مائة
يستطعن أن نحكى بھن عن حیوات وتجارب النساء التي تعد بالماليین. 

جراحة وفنانة والجئة 
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وكنتاج عمل مشترك لمؤسسات عربیة غیر حكومیة ظھر المعرض، منھا مؤسسة المرأة والذاكرة (مصر)، ومتحف المرأة (الدنمارك)،
والمعھد الدنماركي المصري للحوار (مصر/الدنمارك)، ومركز طراز (األردن)، وورشة المعارف (لبنان). 

وفي إحدى زوايا المعرض ظھرت قصاصة لصحیفة مصرية قديمة خلف صندوق زجاجي تعرّف بكوكب حفني ناصف (1905: 1999)، والتي
كانت أول طبیبة وجراحة مصرية، وتتحدث عن دراستھا بلندن في وقت كان غريبا على التقالید المصرية أن تسافر سیدة لتتعلم خارج البالد. 

وفي ذات القاعة ُعلقت 4 لمحات نسائیة أخرى على حوائط المعرض، أولھا تقدم نبذة عن وداد األورفه لي، توضح أنھا "من موالید بغداد
عام 1929، التي افتتحت أول قاعة عرض خاصة للفنون في العراق في ثمانینیات القرن الماضي وحین بدأت الحرب في عام 2003 (الغزو

األمیركي) أجبرت على المغادرة تاركة وراءھا معرضھا ولوحاتھا". 
وتحكي اللمحة الثانیة عن المصرية رواية محمد من موالید عام 1978، والتي تعلمت صناعة األواني الفخارية عند بلوغھا 12 عاما، بدال من

أن تتعلم "القراءة والكتابة. 
ومنذ ذلك الحین ألھمت محمد العديد من النساء للعمل بصناعتھا مساھمة في تغییر صناعة الفخار في الفیوم (وسط مصر). 

وتصدرت ابتسامة الممثلة المصرية الراحلة ھند رستم اللمحة الثالثة فسجلت عنھا أنھا "مثلت في سن 15 عاما وكانت تسافر في
طفولتھا بصحبة والدھا كثیر الترحال في أنحاء كثیرة بمصر التزاما بعمله، وجاء عملھا الفني بعد ذلك لیأخذھا إلى مزيد من األماكن

والعالقات". 
أما إبراھیم (كما عرفھا المعرض)، فھي فلسطینیة (من موالید 1927)، تقول اللمحة الرابعة والمخصصة عنھا: "أجبرتھا النكبة، حسب

تسمیة الفلسطینیین لھا والتي قامت على إثرھا دولة إسرائیل، على الفرار من بلدتھا يافا إثر غزوھا على يد الجنود اإلسرائیلیین العام
1948، ورغم فرارھا سیرا على األقدام حملت مالبسھا المطرزة التي تعتبرھا جزءا ال يتجزأ من كیانھا ولم يكن بوسعھا أن تتركھا وراءھا". 

 
المصدر : میدل ايست  
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